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Uso do BIM em obras de Infraestrutura
 Importância do BIM para obras de infraestrutura

 Novas oportunidade de uso do BIM em obras de 
infraestrutura: Marco Regulatório

- Lei de Licitações 
- Marco Legal do Saneamento Básico
- Marco Legal da Ferrovias
- Portaria do Ministério da Infraestrutura
- Estratégia BIM BR (programas pilotos)
- Estratégias BIM Estaduais

 Cases de Sucesso
- Saneamento Básico (AEGEA) 
- Aeroporto (SAC, Infraero, SEIL/PR)
- Ferrovias (CPTM e Engemap)
- Rodovias (ARTESP, DNIT, SEIL/PR)

https://brasilemalta.net

https://brasilem/


O país precisa ser mais
eficiente, reduzir custos,
garantir segurança e
sustentabilidade quando se
trata de construção civil.

É fundamental que os
projetos no Brasil tenham
mais qualidade e
previsibilidade.

Importância do BIM para obras de infraestrutura

https://www.dheka.com.br/solucoes/
gerencia-de-projetos/



Importância do BIM para obras de infraestrutura

O BIM aumenta a 
confiabilidade nas estimativas 
de custos e no cumprimento 
dos prazos, reduz a incidência 
de erros e imprevistos, garante 
uma maior transparência no 
processo de compra e confere 
maior qualidade às obras.



Construção civil pode crescer até 7% com BIM



Licitações de obras públicas (Lei 14.133/2021)

Art. 19. § 3° Nas licitações de obras
e serviços de engenharia e
arquitetura, sempre que
adequada ao objeto licitação,
será preferencialmente adotada
a Modelagem da Informação da
Construção (Building
Information Modeling – BIM), ou
de tecnologias e processos
integrados similares ou mais
avançados que venham a
substituí-la.

Preferencialmente significa que os órgãos públicos devem justificar
porque não estão adotando BIM nas suas licitações.



Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020)

Principais objetivos do marco do 
saneamento básico

 Investimentos devem chegar a R$ 700
bilhões em 10 anos, com a soma de
esforços públicos e privados.

 99% da população com água potável até
2033;

 90% da população com coleta e
tratamento de esgoto até 2033;

 Ações para diminuição do desperdício de
água aproveitamento da água da chuva;

 Incentivo ao investimento privado através
da abertura de licitações.

 Em média, para cada R$ 1,00 investido em
saneamento, estima-se que o retorno para
a economia brasileira seja de R$ 1,7038. https://www.neowater.com.br/post/marco-

legal-saneamento

No geral, a lei fomenta a inovação

tecnológica ou a adoção das

melhores tecnologias disponíveis,

uma vez que os contratos preveem

que as empresas se esforcem não só

para atender a demanda, mas também

para diminuir o desperdício e

aumentar a qualidade na prestação

dos serviços.
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Marco Legal das Ferrovias (Lei nº 14.273/2021)

 R$ 237 bi de investimento

 18 Unidades da Federação interceptadas

 Expectativa de geração de 3 milhões de empregos

 Requerimentos para construção em todas as Regiões 
do Brasil

 Várias empresas que já operam ferrovias no Brasil tem 
utilizado a tecnologia BIM em suas obras de expansão 
de linhas ferroviárias.

 78 requerimentos conhecidos

 30 diferentes requerentes

 27 novos players

 27 contratos assinados

 20.342 km de extensão

MARCO LEGAL 

DAS FERROVIAS
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Portaria do Ministério da Infraestrutura (Port 1014/2020)
I. Gabinete do Ministro - GM;

II. Secretaria-Executiva - SE;

III. Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

IV. Subsecretaria de Gestão Estratégica e Inovação - SGEI;

V. Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias - SFPP;

VI. Secretaria Nacional de Transportes Terrestres - SNTT;

VII. Secretaria Nacional de Aviação Civil - SAC;

VIII. Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários - SNPTA;

IX. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;

X. Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT;

XI. Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ;

XII. Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC;

XIII. Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.;

XIV. Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO;

XV. Empresa de Planejamento e Logística - EPL;

XVI. Companhia Docas do Ceará - CDC;

XVII. Companhia Docas da Bahia - CODEBA;

XVIII. Companhia Docas do Pará - CDP;

XIX. Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA;

XX. Companhia Docas do Rio de Janeiro - CODRJ;

XXI. Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN;

XXII. Santos Port Authority - SPA.

Comitê BIM MINFRA



Estratégia BIM BR (DECRETO Nº 9.983, DE 22 DE AGOSTO DE 2019)

PROGRAMAS PILOTO
(8 mil pontes)

Hoje o programa de Investimento na
Aviação Regional chega a R$ 1,5 bilhões,
50% dos recursos investidos são em
projetos BIM. No total são 20 projetos em
BIM em 14 estados.

RoadMap (2018 até 2028)

 Projetos (2021)

 Obras (2024)

 Manutenção (2028)



Estratégia BIM Estaduais

 Estratégia BIM COSUD (Acordo Cooperação Cosud 19 Out 2019 
- São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo)

 Estratégia BIM MG (Decreto Estadual 48146 /Março 2021)

 Estratégia BIM RJ (Decreto Estadual 46.471/Outubro 2018)

 Estratégia BIM PR (Decreto Estadual 3080 /Outubro 2019)

 Estratégia BIM SC (Decreto Estadual 1.370/ julho 2021)

BIM 

BRASIL
BIM 

ESTADOS
BIM 

MUNICIPIOS

LEI

LICITAÇÕES



S A N E A M E N T O
B Á S I C O

154

+21MI 

Municípios 
atendidos

População 
atendida

Funcionários+9.000 

13 
Estados



Infra Inteligente

Implantação 

Rio de Janeiro

Concessão CEDAE
Em uma disputa acirrada entre 

concorrentes, o leilão da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de 

Janeiro (Cedae) arrecadou R$ 22,6 bilhões, 
com a concessão de três dos quatro blocos 

ofertados.

Investimento de R$15,4 bilhões em obras

Dados para projeto

Rio de Janeiro

27 Municípios (de 92)

6 Superintendências

1.300 Plantas

30.000 km Rede

3.000 Bombas Hidráulicas

5.000 Motores Elétricos

…

+ 10 milhões de pessoas

Nota de apoio:

+ 5.000 imagens

Alta resolução 1cm/pixel

Drone baixa altitude (30m)

Processamento avaçando

em gabinete 

(ContextCaptura Bentley)

https://aegeaengenharia.z15.web.core.windows.net/un-rjb/pl-rjb-ete0027/voo-20210824/Processamentos/HTML/App/index.html#%2F


Infra Inteligente

Implantação 

Grande Porto Alegre/RSDiamantino/MT

(GIS + BIM)



Projeto de Aeroporto Regional (Ponta Grossa/PR) 
Secretaria de Aviação Civil (SAC) – Previsão de 20 projetos em outros Estados

TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E 

LOGISTICA (SEIL)/PR E 

PREFEITURA DE PONTA 

GROSSA

Promover ações conjuntas de

fomento e implantação do BIM

visando melhorias na gestão de

projetos e obras públicas.

http://www.bim.pr.gov.br/



Projeto de Aeroporto Regional de Maringá/PR
A Infraero vai elaborar o projeto básico de modernização do Aeroporto

Área construída: em torno de
8.000 m² (o dobro do existente)

Quantidade de passageiros: de
570 mil para 3,2 milhões de
passageiros/ ano

Quantidade de disciplinas:
19 disciplinas de projeto

Estimativa do valor das obras:
R$ 81,5 milhões

SAC +ITA

Projetos em BIM



Projeto de Aeroporto Digital de Londrina/PR

https://mundogeo.com/2018/08/17/artigo-infraero-entra-na-era-bim-com-aeroporto-digital-e-solucoes-bentley/

Infraero entra na Era BIM com Aeroporto Digital (modelo para outros 54 aeroportos)

A Infraero, uma das três maiores operadoras
aeroportuárias do mundo, administra 54
aeroportos espalhados pelo Brasil, com mais
de 100 milhões de passageiros
transportados ao ano, representando cerca
de 60% do movimento aéreo no país.

O Projeto Aeroporto Digital de Londrina é um projeto piloto sendo desenvolvido na
metodologia BIM que servirá de modelo para todos os outros 54 aeroportos sob
responsabilidade da Infraero, bem como torná-lo referência para os demais aeroportos
concedidos no país.



BIM no Setor Ferroviário

Autor: Washington Luke – Diretor de Empreendimentos da VALEC S.A

https://digital.intermodal.com.br/nt-expo/o-uso-do-bim-no-setor-ferroviario



Projeto de 
Ponte 
Ferroviária

BIM no Setor Ferroviário



BIM no Setor Ferroviário



ADEQUAÇÃO ESTAÇÃO BARRA FUNDA

ADEQUAÇÃO PLATAFORMA 5 – ESTAÇÃO DA LUZ

BIM no Setor Ferroviário



ANTEPROJETO DE EXTENSÃO DA LINHA 13 – JADE SENTIDO GUARULHOS

PRODUTOS

 MDT (Modelo Digital do Terreno);
 MDS (Modelo Digital da Superfície);
 Ortofotomosaico verdadeiro (True Ortofoto);
 Nuvem de Pontos;

 Arquivos vetoriais da Base Cartográfica Digital 
Georreferenciada 

 Pranchas em DWG Relatório Técnico do Serviço de 
Campo;

 Relatório Técnico Final.

BIM no Setor Ferroviário



BIM Geológico para Ferrovias e Rodovias 
(Sondagens em BIM)

A EMERALD está trabalhando com a RUMO, 
VALE, CCR e ECO RODOVIAS com BIM 
Geológico para sondagens de terrenos para 
estudos de novos traçados rodoferroviários.

A Emerald é uma empresa Norueguesa que 
une os maiores e mais sérios estudos 
geológicos no mundo junto  ao Instituto 
Geotécnico Norueguês.

Identificação das camadas geológicas



BIM Geológico para Rodovias (Sondagens em BIM)

Governo de SP, por meio da ARTESP, assinou
o contrato da concessão do Lote Pipa
(Piracicaba-Panorama) com a nova
concessionária Eixo SP, que assumiu em
junho/21 o trecho de 1.273 quilômetros de
extensão. O investimento é de R$ 14 bi e o
contrato vai gerar 7 mil empregos.

A Sond é a plataforma que a
concessionária Eixo SP contratou para
gestão dos dados de sondagem.

O uso do GeoBIM (GIS+BIM) pela
plataforma Sond tem permitido maior
eficiência na gestão geológica da faixa
de domínio. https://www.sond.com.br/

https://estradas.com.br/artesp-e-concessionaria-eixo-sp-assinam-contrato-de-concessao-do-lote-pipa/



BIM para Concessões Rodoviárias

https://www.agenciainfra.com/blog/infradebate-o-mercado-de-concessoes-e-a-utilizacao-de-bim-para-projetos-rodoviarios/

A malha rodoviária federal do Brasil 

possui atualmente uma extensão

total de 55 mil km.

No âmbito das concessões 

rodoviárias, o DNIT está se 

preparando para atender as 

exigências do Decreto 10.306/20, 

estabelecendo e definindo critérios 

e requisitos a serem exigidos nos 

editais de novas concessões. De 

mesma forma, as empresas 

interessadas nas concessões 

também deverão atender aos 

requisitos do Decreto 10306/20.

Tecnologia aplicada pelas concessionarias: 

LASER SCANNER 3D

 Detecção automática de todos os defeitos superficiais

 Detecção de afundamentos

 Detecção de macrotextura



Projeto conceitual de terraplenagem em BIM

Incompatibilidade do valor da curva 

vertical e a norma.

Drenagem em BIM

Previsto x Executado

BIM para Concessões Rodoviárias



BIM para Obras Rodoviárias (Primeiro Caderno BIM INFRA do Brasil)

http://www.bim.pr.gov.br/



BIM para Obras de Arte Especiais (OAE)

Captura da Realidade –

Nuvem de Pontos

BR-361/PB - Ponte sobre o Rio Piancó

O Proarte possui uma carteira de
cerca de 8 mil pontes distribuídas ao
longo dos 55 mil Km de rodovias
federais sob responsabilidade do
DNIT.

Quem passa pela Ponte do Guaíba,
em Porto Alegre (RS), não imagina
que está trafegando por uma obra
que foi construída com a
metodologia BIM (Building
Information Modelling).



Washington Luke
Diretor de Empreendimentos da VALEC S.A

“Pense Grande, 

Comece Pequeno,

Ande Rápido.”


