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1. RESUMO 

O modal rodoviário brasileiro se apresenta insuficiente em relação a sua 

importância na vida da população e é um fator prejudicial para o desenvolvimento 

econômico do país. A atual situação do pavimento nas vias do país é crítica, pois boa 

parte da malha viária está em condições regulares a péssimas, além disso, os projetos 

de infraestrutura rodoviária apresentam deficiências em função das interferências 

multidisciplinares. Tendo em vista as dificuldades que se encontram no 

desenvolvimento dos projetos nota-se a necessidade da utilização de uma ferramenta 

que facilite a visualização do projeto, reduza os insumos e melhore a qualidade de 

todo ciclo de vida do projeto. A tecnologia do BIM (Building Information Modelling) tem 

o intuito de promover uma melhoria no desenvolvimento dos desenhos, uma vez que 

o mesmo não se trata de um software específico e sim de um conceito de virtualização, 

modelagem e gerenciamento das atividades inerentes ao projeto/construção de obra 

de engenharia. Esta ferramenta está sendo utilizada e adaptada no modal rodoviário 

de países desenvolvidos como Inglaterra, Singapura, e Estados Unidos. A introdução 

do BIM no Brasil caminha lentamente, apesar de ter sido anunciado um decreto 

presidencial no dia 5 de junho de 2017, instituindo um Comitê Estratégico de 

Implementação do BIM. Essa nova tecnologia foi utilizada em poucas obras 

brasileiras, entretanto o Brasil tem como exemplo algumas obras como a da CPTM de 

São Paulo e a sede da Petrobras localizada em Santos. Este presente trabalho se 

refere ao uso dessa nova tecnologia nos projetos de infraestrutura rodoviária e mostra 

uma comparação da modelagem de uma rodovia com a utilização dos softwares da 

plataforma BIM e o uso da ferramenta 2D. 

2. INTRODUÇÃO 

O modal rodoviário é o principal meio de transporte brasileiro utilizado para a 

locomoção de cargas e pessoas, portanto é significativo o estudo do dimensionamento 

do pavimento desse meio de transporte e sua expansão.  

De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de 

2017, a malha rodoviária nacional brasileira possui uma extensão de 212.866 km de 

vias pavimentadas e 1.365.425 km de vias não pavimentadas, concluindo assim que 

o Brasil possui uma densidade de aproximadamente 24,8 km de rodovias 

pavimentadas para cada 1.000 km² de área, esse valor é inferior se comparada com 

outros países da América como Estados Unidos, Chile e Colômbia. 



Sabe-se que para suprir as necessidades da infraestrutura viária brasileira, o 

crescimento de investimentos no setor é indispensável. Para que exista um retorno 

favorável dos investimentos realizados em infraestrutura, é necessário que os órgãos 

responsáveis empreguem ferramentas de análise mais precisa para o 

empreendimento. O conceito do BIM se encaixa nesse padrão devido a sua aplicação 

resultar em uma melhor qualidade dos resultados dos projetos, uma análise mais 

eficaz, um aumento do planejamento multidisciplinar e uma evolução na coordenação 

dos mesmos.  

3. OBJETIVOS 

Este trabalho possui como objetivo analisar a utilização do modelo de gestão do 

BIM em projetos de infraestrutura rodoviária, focando na área de projeto de 

pavimentação, e apresentando seus benefícios, bem como realizar comparações 

entre o desenvolvimento do projeto utilizando a tecnologia BIM e a ferramenta 2D.  

4. METODOLOGIA 

Para auxiliar no desenvolvimento deste trabalho foram realizadas entrevistas com 

profissionais da área de estudo, e consultados artigos científicos, teses, trabalhos de 

conclusão de curso, e revistas para se obter informações sobre a tecnologia do BIM.  

Modelagem do estudo de caso da implantação da ferramenta BIM no projeto de 

pavimentação de uma via, e seu dimensionamento pelo manual de pavimentos 

flexíveis do DNIT também foram alguns dos métodos utilizados para atingir os 

objetivos deste trabalho. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O conceito da tecnologia do BIM abriu portas para uma nova tratativa no que diz 

respeito aos projetos de construção e trouxe consigo a chave para a passagem dos 

projetos planimétricos para projetos com dimensões 3D até 8D. A modelagem do BIM 

é eficaz devido a inclusão de informações mais detalhadas em relação a todo o 

projeto, e sua facilidade em tornar o desenho o mais próximo da realidade. 

Essa ferramenta é um grande avanço na tecnologia e quando comparada ao usual 

(AutoCAD 2D) ela se torna única devido a sua interligação nas práticas de trabalho 

entre arquitetos, engenheiros, fabricantes e contratantes, além de aumentar a 

produtividade do trabalho. 



Através da pesquisa de referência da ferramenta BIM e dos países que já adotaram 

diretrizes para esse novo sistema, se faz necessário analisar um estudo de caso para 

demonstrar todos os benefícios que essa tecnologia pode oferecer. A modelagem de 

uma via e a comparação da mesma utilizando dois tipos de ferramentas, programas 

que englobam o conceito do BIM e uma ferramenta 2D, será feita com dois softwares 

diferentes: AutoCAD Civil 3D e AutoCAD 2D. Para este caso é necessário também 

utilizar a metodologia do DNIT para dimensionar o pavimento da via e complementar 

o projeto. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através dos estudos de referência da utilização do BIM em projetos é notória a 

maior facilidade de virtualização e compatibilização dos elementos do projeto 

aplicando os conceitos desta metodologia. 

O estudo de caso, de uma via de classe IA com velocidade na pista principal 

de100km/h, que está em desenvolvimento e análise tem por finalidade concretizar as 

vantagens da utilização da ferramenta 3D/4D, e mostrar a maior precisão na 

quantificação dos matérias que constituem a estrutura do pavimento dimensionado. 
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