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Resumo: O objetivo deste projeto será formular um 

material com a aplicação da tecnologia BIM, 

proporcionando uma melhor compreensão dos alunos 

estudantes de Engenharia Civil.  

Mostrar a aplicabilidade do BIM dentro do Centro 

Universitário da FEI e nas empresas dentro e fora do 

Brasil. Explicar como fazer uso desta metodologia e 

evidenciar as possíveis barreiras de aplicação desta 

plataforma. 

1. Introdução 
A metodologia BIM é um ramo da engenharia ainda 

muito recente no Brasil, porém o uso deste conceito tem 

se aplicado cada vez mais nas empresas do nosso país. 
Dados da Bentley Technologies indicam que o 

percentual mundial do uso do BIM de 2013 até 2015 foi 

de 20% para 80.      
 O BIM representa um enorme salto para a 

Construção Civil no uso da Tecnologia da Informação, 

permitindo que se recupere décadas de atraso nesse 
campo, uma vez que a população mundial vem 

crescendo de forma considerável, o sistema de 

plataforma BIM  passa a ser uma necessidade e não uma 

opção – agilizando o processo da construção civil, tanto 

de edifícios como de infraestruturas, a fim de suprir a 

demanda de crescimento populacional. Será explicado 

detalhadamente no projeto a importância do uso desta 

plataforma, suas vantagens e a dificuldade de 

implementação no mercado e nas empresas do Brasil. 

 

                         2. Metodologia 
Primeiramente, foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre o conceito BIM e suas aplicações 

para os alunos de engenharia civil do centro 

universitário da FEI. Essa revisão bibliográfica 

fornecerá os conceitos básicos e trará parâmetros 

geométricos para análise e compreensão desta 

aplicabilidade utilizando softwares de plataforma BIM 
como, por exemplo, o Revit da AutoDesk, o Aecosim da 

Bentley Technologies, Namecheap entre outras 

empresas. São utilizados  softwares de integração como, 

MS Project, Primavera Project Planner, CATIA e o 

próprio AutoCad é utilizado na importação de arquivos 

para o Revit.     

  A definição do conceito BIM é muito mais do 

que um software de modelagem 3D. É um conjunto 

coordenado de processos, suportado pela tecnologia que 

adiciona valor através da criação, gerenciamento e 

compartilhamento das propriedades de um ativo, 

durante todo o seu ciclo de vida. Será detalhado neste 
projeto os níveis de BIM que temos no Brasil, BIM1 – 

modelagem do projeto, BIM2 – projeto integrado com o 

planejamento 4D, utilizando o Primavera e o MS 

Project e o BIM3 – infraestruturas de ativos.         

      

  3. Ilustrações   

 

  Fig.1- Processo do método BIM  

 

                           4. Conclusões 
 Os software de plataforma BIM são capazes de 

integrar todos os elementos e ferramentas de um projeto 

dentro de uma empresa em conjunto com cada setor  

específico dentro do projeto. É possível realizar 

monitoramento e comunicação imediata dentro do 

Revit, por exemplo, em relação a interferências de 

diversos projetos de elétrica, projetos de estrutura, e 

projetos de  hidráulica de modo a acelerar a conclusão 

do projeto final.                
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