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1. Resumo 

 
O projeto estrutural necessita de atenção especial por parte dos projetistas, 

pois baseado nele são construídos os elementos estruturais de uma edificação, 

responsáveis por sustentar todos os esforços aos quais são solicitados durante sua 

vida útil. Softwares que utilizam o conceito BIM, são capazes de integrar todas as 

disciplinas em um só modelo, facilitando a visualização completa de um projeto, 

descobrindo eventuais interferências e problemas ainda na fase de projetos, 

avaliação frequente da viabilidade da metodologia que está sendo utilizada, entre 

outros fatores que possibilitam uma ampla visão por parte do projetista, do produto 

que está criando, e disponibiliza ferramentas suficientes para que o mesmo obtenha 

resultados finais satisfatórios para seu cliente. Entre as principais etapas de um 

projeto estrutural, está o sistema de formas, muitas vezes esquecido ou pouco 

citado/detalhado pelo projetista. Para aplicação pratica do estudo, foi utilizado um 

software da plataforma BIM, tendo como objetivo demonstrar a utilização do conceito 

BIM em um projeto de formas, e uma forma de visualização prática do projeto 

através de aplicativo. Embora a dificuldade da criação de elementos não existentes 

no banco de dados do software utilizado, foram conseguidos resultados satisfatórios 

em relação a quantitativos e visualização do elemento criado. 

 

Introdução 

 

BIM (Building information modeling) é uma metodologia de trabalho aplicada 

por softwares na construção civil. É um sistema de projetos integrados, onde todos 

os projetistas envolvidos no processo trabalham em um único modelo, mesmo que 

em softwares diferentes, estando todos conectados a um mesmo banco de dados 

com informações pertinentes as diversas áreas do projeto.  

Entre as etapas de um projeto estrutural esta o projeto de formas, elemento 

fundamental para a execução de obras em concreto armado, sendo responsáveis 

pelas formas, posições e sustentação provisória da estrutura. Embora a grande 

importância do sistema de formas em uma estrutura, não é dada a devida 

importância e atenção necessária, tanto na fase de projeto como na execução.  

BIM e formas. Dois assuntos importantes e de interesse geral aos 

profissionais da área da construção civil. Assuntos pouco abordados por trabalhos 



anteriores, e quando citados fora feito de forma separada, sem ligação de um tema 

ao outro.  

Para uma demonstração real da tecnologia BIM aplicada ao sistema de 

formas na fase de projeto de uma edificação, foi utilizado o software REVIT® da 

plataforma BIM, e o aplicativo A360. 

 

2. Objetivo 

 

• Apresentar o conceito do que é o BIM; 

• Apresentar pontos de influência da utilização da plataforma BIM no 

projeto de formas nas estruturas de concreto armado e utilização prática 

através de aplicativo. 

 
3. Metodologia 

 

A metodologia empregada no estudo foi realizada através de pesquisa teórica 

sobre a utilização da plataforma BIM, benefícios, aplicação em um projeto de formas 

e visualização do projeto no campo através de computador móvel. Foram utilizadas 

como fonte de pesquisa revistas, publicações técnicas e livros. 

 

4. Desenvolvimento 

 

Projetos desenvolvidos em BIM permitem ainda na fase de desenvolvimento a 

visualização dos arquivos mais recentes e também uma compatibilização desde o 

início, diminuindo a chance de envio de projetos com erros para obra. Na fase de 

obra, temos uma maior facilidade de visualização dos projetos, diminuindo os erros 

na execução, em conjunto com o planejamento temos quantitativos mais precisos, 

facilitando o controle de materiais e orçamento da obra, além de grande facilidade 

de eventuais alterações de projetos em caso de descoberta de interferências 

(MANZIONE, 2013). 

Definido o Revit como software a ser utilizado para aplicação do conceito 

estudado, antes do início do projeto foi necessário criação do item formas devido 

falta de biblioteca no software, tendo em vista que o banco de dados sobre este 



tema nos programas em geral é inexistente, sendo necessário a parametrização 

deste elemento. 

Para a demonstração da utilização do projeto de forma pratica durante a                       

execução da obra, foi adotado o aplicativo A360 da Autodesk, que foi criado com o 

objetivo de possibilitar os projetistas, engenheiros, arquitetos e até mesmo mestres 

de obra a terem acesso a diversos tipos e formatos de projetos através de seu 

próprio computador móvel. 

 

5. Resultados Preliminares 

 

Foi alcançado o objetivo da criação da família formas dentro do software 

como item parametrizado, contendo as informações do material utilizado e seu 

quantitativo, além da clara visualização da viga criada. Com relação ao aplicativo 

adotado, foi possível a visualização 3D da viga completa e dos elementos que à 

constituem isoladamente, extrair as informações de cada material utilizado e suas 

dimensões, fazer anotações no desenho e enviá-las através de outros aplicativos e 

e-mail. 
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