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Trabalhando em BIM com 
Infraestrutura 

Pedro Soethe – Lider do Time Técnico da Autodesk do Brasil



Pedro Soethe

Líder do time técnico na Autodesk do Brasil, tem trabalhado na área de projetos de estradas e 

infraestrutura em geral desde 1996. Formado em Engenharia Civil, pós-graduado em Engenharia 

Rodoviária e Vias Urbanas e Geodésia. Atuou em  como Eng. de Planejamento na construção da 

Hidroelétrica de Estreito/MA, como Gerente de Produção na obra da COMPERJ no Rio de Janeiro, 

trabalhou como consultor de projetos de infraestrutura de transportes, na Sener, Arteris, DER-SP, DNIT, 

Valec, Sondotecnia e em diversos projetos, prefeituras municipais, concessões rodoviárias entre outros. 

Atualmente tem ajudado as empresas  no processo de transformação digital dentro da metodologia BIM 

para infraestrutura dentro do DNIT e DER-PR.

pedro.soethe@autodesk.com
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BIM – Building Information Modeling



DESENHO POR REPRESENTAÇÃO





O que tem sido feito na administração 
pública?



2010

Diretoria de 
Obras do 

Exército inicia 
implementação 
BIM em 13 mil 
obras ao ano

Projetos de 
aeroportos 

regionais exigindo 
BIM

Uso do BIM em 
Estação de Metrô-

SP

Acordos de Cooperação 
Técnica com DER-PR, DNIT 

e Governo do ES

Exigência do BIM na 
Execução de Novas 

Linhas do Metro

2012

Utilização de 
BIM na sede da 
Petrobrás em 

Santos

2013 2014 2016 2017 2019 2020

1ª Licitação exigindo 
BIM na execução de 

novas obras 

Autodesk e Adoção BIM no Brasil
Singapura, Reino Unido, EUA, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Chile, Colômbia, Coreia, entre outros, já usam o BIM como pré-requisito para 
contratações 

1º Mandato Federal: obrigatoriedade de 
adoção do BIM para projetos e obras públicas.
• 1ª Fase (2021): Projetos
• 2ª Fase (2024): Projetos e Obras
• 3ª Fase (2028): Projetos, Obras e Gestão 

de Ativos



O compromisso da Autodesk com a Interoperabilidade



Interoperabilidade & Alianças
Aliança Estratégica Autodesk/Esri

• “A Autodesk e a ESRI estão comprometidas em criar soluções 
integradas que removam silos entre as equipes de GIS e Design, 
criando fluxos de trabalho mais conectados, que ajudam a reduzir 
riscos, ineficiências, perda de dados e tempos de ciclo”

• Comunicação bidirecional e fluidez dos dados entre plataformas GIS e 
BIM para transformar a maneira atual de se trabalhar



Abrangência das soluções relacionadas à Infraestrutura

SIMULAÇÕES

COLABORAÇÃO

LOGÍSTICA E 
TRANSPORTES

FERROVIAS AEROPORTOS PORTOS



ICONHA - ES

Simulações / Iconha – Espírito Santo, Brasil

• Mitigação de riscos
• Economia de custos
• Análise de soluções e alternativas para 

apoio às tomadas de decisão

Desafios

Benefícios

Simulações de volumes de chuva e 
pontos críticos de enchentes

Validação de cenários de projetos de 
intervenção de arquitetura e engenharia

Apoio às tomadas de decisão: análise 
comparativa de custos e prazos
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Huitt-Zollars

Projeto de rodovias / Orange County, California -
USA

• Requerimentos de mudança por parte dos 
stakeholders do projeto

• Aprovação do licenciamento ambiental
• Dificuldade geográfica da área 

• 2,5km de ampliação de 3 para 5 faixas e 
3,2km nova

• Trilha de laser + Intersecções + Viaduto + 
Bacias de detenção + melhorias em 
cruzamentos

Desafios

Escopo

Maior interação com dados GIS

Redução de $10 milhões no custo do projeto

Redução de 3 milhões de metros cúbicos de terraplanagem

Benefícios





DNIT

B319 - AM

• Fluxo BIM para pontes

Desafios



Proposta numero 02 de Trabalho

Detalhamento Rodovia Detalhamento OAE

Armazenamento e Colaboração

Visualização/Validação
Modelo Federado, Coordenação/ 

Clash/Planejamento



Fluxo Macro do Projeto



Fluxo Topografia

111 , 7786521.3521 , 586521.3521 , 740.153 , ARV 30 Palmeira

Numero 

do Ponto
Separador

Coordenada 

Norte
Separador

Coordenada 

Este
Separador Cota Separador

Descrição 

01
Espaço

Descrição 02 

(ex Diâmetro)
Espaço

Descrição 

03 (ex 

Espécie)



Fluxo Terraplanagem



Fluxo Visualização/Validação

https://bityli.com/aQDyw
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Automação tarefas repetitivas



Museu do Ipiranga

• Museu Paulista da Universidade 
de São Paulo 
• Inaugurado em 7/09/1895 

• Marco da Independência do Brasil

• Conhecido como Museu do Ipiranga

• Amplo acervo com mais de 450 mil 
unidades

• Status: restauração, ampliação e 
modernização com obras em 
andamento

• Previsão de reabertura: 07/09/2022

Overview



Escopo do Projeto

• Área Proposta
• Levantamento e Modelagem da 

Edificação
• Ênfase no Eixo Monumental

• Acervo

• Levantamento e Modelagem do Parque 
da Independência;

• Levantamento e Modelagem do 
Monumento à Independência.

• Equipe Técnica e GBM

Recorte Técnico



Soluções HBIM
CDE, Captura, Tratamento, Modelagem e Entrega

• Fundamentos
• Ambiente Comum de Dados (CDE)

• ISO 19650

• Captura da Realidade
• Dispositivos

• Processamento e Tratamento
• Soluções de Geração e Manipulação

• Modelagem
• Scan-to-BIM

• Entrega
• Usos do Modelo



Parque da Independência
Modelagem



Parque da IndependênciaModelagem



Edificação do Museu do Ipiranga
Modelagem



Edificação do Museu do Ipiranga
Design Review
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Expansão Aeroporto / Fortaleza - Brasil

• Alta complexidade de projeto
• Airside com alargamento e extensão das pistas
• Landside com reforma do terminal existente e expansão
• Obra com aeroporto em operação

AEROPORTO DE FORTALEZA
PRÊMIO BIM

2019
Categoria

Construtor

Engenharia de Análise de Valor para estudo de 
alternativas de projeto arquitetônico e estrutural

Orçamento mais acurado e estudos do plano de 
ataque da obra 

Soluções finais adotadas com 40% de redução de 
custo e 35% de redução do prazo

Cronograma ilustrado na pré-construção prevendo 
intervenções no Terminal Existente

15% de aumento de produtividade em campo, com 
pré-montagem e montagem de peças de tubulações

60% de redução do tempo de inspeção dos serviços 
executados na obra 



COLABORAÇÃO DE 
PROJETO
Acelere a entrega do projeto, reduza o retrabalho 
e melhore a produtividade, permitindo que as 
equipes de projetos BIM colaborem com 
segurança em tempo real e simplifiquem a 
coordenação da entrega.

• Revit Cloud Worksharing

• Collaboration for Civil 3D 

• Collaboration for Plant 3D

• Revisão por Markups & Issues

• Visualização de Mudanças

• Publicação de Conjuntos de 
Documentos

• Infraworks em Cloud



Soluções Autodesk para BIM em Infraestrutura
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Levantamento Gestão de Obras
Planejamento e 
Concepção de  Projeto

Detalhamento do 
Projeto



© 2020 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados. Durante o curso desta apresentação, podemos fazer declarações sobre eventos futuros e/ou declarações sobre esforços de desenvolvimento planejados ou futuros para nossos produtos e 
serviços novos ou existentes. Gostaríamos de advertir que tais declarações refletem nossas expectativas, estimativas e suposições atuais com base em fatores atualmente conhecidos por nós e que os eventos ou resultados reais podem diferir 
significativamente. Além disso, essas declarações não representam uma promessa ou garantia de entrega futura de produtos, serviços ou recursos, mas simplesmente refletem nossos planos atuais, que podem sofrer mudanças. As decisões de 
compra não devem ser tomadas com base nessas declarações. As declarações feitas nesta apresentação são divulgadas na data e hora desta sua apresentação ao vivo. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações que 
fizermos para refletir eventos que possam ocorrer ou circunstâncias que possam existir após a data desta apresentação.

Autodesk e o logotipo da Autodesk são marcas registradas ou marcas comerciais da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou 
marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. A Autodesk reserva-se o direito de alterar ofertas de produtos e serviços, especificações e preços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se responsabiliza por erros 
tipográficos ou gráficos que possam ocorrer neste documento.
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