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Sobre os Palestrantes

Eduardo Soethe Cursino

(BIM Manager - PRON Engenharia)

17 anos de experiência com projetos de Infraestrutura, dentre ele 6 anos como BIM Manager.
Vários artigos publicados sobre BIM para infraestrutura.
Palestrante na Autodesk University Brasil e EUA de 2012 a 2017.
Membro permanente do Autodesk Expert Elite.

Leandro Apolinario

(Engenheiro Civil - PRON Engenharia)

Engenheiro Civil, pós graduado em Infraestrutura rodoviária.
14 anos de experiência em empresas de engenharia consultiva na área de infraestrutura de transportes.
Especialista BIM pela Zigurat Global Institute of Technology no Master Bim Manager Infraestruturas.
Atualmente atua no suporte a coordenação de projetos na implantação e operação da metodologia BIM na PRON Engenharia.

Roberto de Campos Storti

(Engenheiro Civil - PRON Engenharia)

Engenheiro Civil formado pela FEI
18 anos de experiência em projetos de Infraestrutura, especialista na área de drenagem de vias.
Atualmente como Coordenador e Gerente de Projetos na PRON ENGENHARIA LTDA

Anderson Santos

(BIM Manager - AX4B)

MBA em Gestão de Projetos, Engenheiro Agrimensor, grande experiência em obras de engenharia
Palestrante no Autodesk University Brasil (AU) e Autodesk Industry Solutions Academy (AISA).
Membro do Autodesk Expert Elite
Profissional Certificado no Software Civil 3D
Instrutor Certificado da Autodesk



AX4B e soluções Autodesk para 
Projetos de Infraestrutura em BIM 
Anderson Santos de Oliveira – AX4B



AX4B

Há 10 anos no mercado brasileiro, a AX4B é uma

consultoria integradora de tecnologia focada no

fornecimento de soluções e softwares que atendem

necessidades de empresas de diversos portes.

• Mais de 350 colaboradores;

• DNA de serviços e foco consultivo;

• Profissionais técnicos em diferentes segmentos;

• Portfólio de tecnologia completo;

• Atuação com os principais fabricantes de 

tecnologias globais;
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Atuação Autodesk

AEC Collection, conjunto de softwares da
Autodesk, que possibilitam trabalhar com a
metodologia BIM, para projetos de Arquitetura,
Engenharia e Construção

BIM 360, família de soluções em nuvem,
baseadas no conceito BIM com foco na gestão
de dados e atividades do projeto e obra.
Oferece ferramentas de gestão dos documentos
de projeto e obra, comunicação de ocorrências
em campo entre os times de escritório e obra e
também gestão de qualidade.



Atuação Autodesk



Atuação Autodesk

Pessoas

Tecnologia

Processos

Realização de Workshops

Diagnóstico BIM

Objetivos estratégicos

Elaboração de novos processos

Treinamentos

Projeto Assistido

Elaboração de Mandates BIM

SERVIÇOS

• Difundir a metodologia BIM 

• Ajudar os clientes na implementação da metodologia

• Consultoria personalizada

• Desenvolver aplicações

PARCEIROS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS



BIM: Minimizando Desafios

Concepção

Projeto Preliminar

Projeto Executivo
Construção

Operação 
Manutenção

BIM (Building Information Modeling ou
Modelagem da Informação da
Construção), é uma metodologia a qual
representa de forma fiel e detalhada o
modelo tridimensional do projeto
inserido no ambiente virtual (Protótipo
Virtual), o mesmo contém informações
que darão subsídios para todas as
etapas do empreendimento, desde da
sua concepção até monitoramento e
manutenção do mesmo, permitindo que
o cliente final tenha um Gêmeo Digital
(Digital Twins) do empreendimento.



Apresentação PRON Engenharia 
Roberto Storti – PRON Engenharia



A PRON surgiu em 1996 e é uma empresa especializada em consultoria, elaboração de projetos de
engenharia e supervisão de obras, nas áreas de transportes e edificações.

Pioneira no desenvolvimento de projetos lineares em larga escala de infraestrutura viária em
plataforma BIM – “Building InformationModeling”.

www.pronengenharia.com.br

A EMPRESA



ATUAÇÃO:
Nossa área de atuação é 
exclusivamente voltada para 
a prestação de serviços de 
engenharia consultiva em 
transportes rodoviários, 
metroviários, ferroviários e 
aeroportuários e estudos e 
projetos correspondentes a 
pedágios, balanças, postos de 
polícia, fiscalização e centros 
operacionais, bem como 
gerenciamento e supervisão
de obras.

A EMPRESA



A EMPRESA

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Encontrar soluções técnico-
econômicas viáveis para as
necessidades de instituições
públicas, empresas particulares
e da comunidade em geral é o
principal objetivo da PRON.
Utilizamos métodos de
trabalhos multidisciplinares e
integrados para a pesquisa, o
planejamento e os estudos,
estando preparados para a
elaboração, acompanhamento
e implementação de projetos.



CLIENTES



ISO 9001:

A PRON é certificada pela 
Fundação Vanzolini e possui 
um Sistema de Gestão da 
Qualidade, conforme 
NBR ISO 9001:2008. Tem 
como política da qualidade: 
“atender as necessidades de 
nossos clientes, na 
consultoria e elaboração de 
projetos de engenharia, 
supervisão e fiscalização de 
obras, promovendo a 
melhoria contínua de nossos 
serviços com o compromisso 
de nossos funcionários para 
o alcance dos objetivos 
organizacionais”.

CERTIFICAÇÃO ISO 9001



Processo de Implementação BIM 
na PRON Engenharia
Leandro Apolinario – PRON Engenharia



MOTIVAÇÕES DO USO DO BIM

Otimizar as soluções de engenharia adotadas

Inovação dos processos de execução de projetos

Proporcionar um modelo intuitivo para análise

Reduzir retrabalhos e revisões (custos e prazos)

Exigência do cliente e tendência do mercado por 
trabalhos em BIM



IMPLEMENTAÇÃO

Avaliação
Recursos 

Tecnológicos
Processos Formação

▪ Bim Manager e núcleo BIM –
o Controlar e articular o fluxo de trabalho
o Definir organização de projetos, modelos, arquivos de documentação
o Suporte técnico

▪ Adequação e reestruturação do cronograma  de modo a 
atender as entregas e medições

▪ Modelo Federado BIM tem que nascer junto do 
desenvolvimento

▪ Maioria dos profissionais da empresa já eram usuários 
Autodesk

▪ Customização do software de acordo com as necessidades da 
empresa



Avaliação
Recursos 

Tecnológicos
Processos Formação

▪ Padronização de arquivos, nomes 
e pastas com controle de versão

▪ Garantir boas práticas no uso do 
software 

▪ Mapeamento dos processos e 
informações Interdisciplinares, 
INPUTS E OUTPUTS

▪ Colaboração entre as disciplinas 
“Datashortcuts”

▪ Treinamento interno da equipe em 
softwares BIM 

▪ Capacitação externa na metodologia 
BIM

▪ Definição de perfis e equipe BIM, 
atribuição de funções na empresa

▪ Reuniões de entendimento dos 
procedimentos

▪ Melhoria contínua de processos

IMPLEMENTAÇÃO



TOPOGRAFIA CONVENCIONAL NÚVEM DE PONTOS

CONTENÇÕES

DRENAGEM

MUROSSONDAGENS

OAE’S PAVIMENTO

FAIXA DE DOMÍNIO

POSTES ÁRVORES

INTERFERÊNCIASSUPERFÍCIES

MODELAGEM DO EXISTENTE



GEOLOGIA

GEOTECNIA

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

DESAPROPRIAÇÃO

SEGURANÇA

TERRAPLENAGEM

GEOMETRIA

ESTRUTURAS

SINALIZAÇÃO

PAISAGISMO

DISCIPLINAS DE PROJETO



PROGRAMAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO

TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS



PROGRAMAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO

TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS



TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS

PROGRAMAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO



Elaboração de Projetos em BIM: 
Desafios e Resultados 
Eduardo Soethe – PRON Engenharia



MODELO FEDERADO, COLABORAÇÃO E RESULTADOS

Construção Virtual e antecipação de cenários

Checagem visual e identificação de inconsistências

Visualização da construção e do avanço do projeto

Extração de quantidades do modelo

Redução de custos na construção (menos aditivos de 
custo)



MODELO FEDERADO



MODELO FEDERADO



VERIFICAÇÃO E COLABORAÇÃO



VERIFICAÇÃO E COLABORAÇÃO



VERIFICAÇÃO E COLABORAÇÃO



RESULTADOS

Extração de quantidades do modelo

Execução / Manutenção / Monitoramento



RESULTADOS



DESAFIOS

▪ Investimento

▪ Requer reestruturação de processos, 
tecnologia e pessoas

▪ A implementação em toda cadeia de 
fornecimento (terceiros)

▪ Desconhecimento do processo pelos órgãos

▪ Gestão da informação

▪ Ausência de normas e referências na área 
de infraestrutura

RESULTADOS

▪ Projeto com alto valor agregado

▪ Ganho progressivo no tempo de elaboração de 
projeto e qualidade do projeto

▪ Construção virtual e antecipação de cenários

▪ Desenvolvimento e melhoria contínua dos 
processos

▪ O uso do modelo:
▪ Na execução da Obra, faseamento construtivo 4D e 5D.

▪ Manutenção do ativo construído

▪ Marketing 

▪ Novas tecnologias de monitoramento.

O BIM já é uma realidade e o crescimento de imposição no mercado é uma questão de tempo...

CONCLUSÃO



OBRIGADO !

Leandro Apolinario

55 11 3150-7271

roberto@pronengenaria.com.br

www.pronengenharia.com.br

leandro@pronengenaria.com.br

Eduardo Soethe Cursino

Roberto Storti

eduardo.soethe@pronengenharia.com.br




