
BricsCAD V17 suporta Desenho 2D, Modelagem 3D, Projeto em chapa metálica, e 
BIM, Modelagem de Informação na Construção. É o único sistema de CAD no mundo 
a basear todas as funções de projeto no formato de arquivos .dwg, um padrão 
consagrado na indústria. Opera em Windows, Linux e MacOS.

Bricsys® cria software de projetos 
para engenharia em .dwg com 
licença permanente e suporte 
líder na indústria , a preço justo. 
Levamos você a superar limites!w
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Use BricsCAD V17 para fazer seu trabalho sem dor - e, quando estiver 

pronto, aproveite a próxima geração de ferramentas, de BIM e 

Modelagem Direta - no mesmo produto, usando a interface de usuário 

mais familiar de todas. Salvando seu trabalho em arquivos .dwg, que 

são padrão da indústria, vai facilitar a colaboração e garantir que seus 

projetos sejam à prova de futuro.

V17

https://www.bricsys.com/pt_BR/
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NO BRICSCAD V17, MAIS DO 
QUE NUNCA, A DECISÃO É 
TODA SUA
Na Bricsys, sabemos que novos recursos não garantem 

produtividade. Quando você usa uma ferramenta CAD, o que influi 

mesmo é seu fluxo de trabalho; é relacionado a ter seus projetos 

documentados desde o início, de modo que você possa cobrar pelo 

seu trabalho, construir aquele edifício, usinar aqueles componentes 

ou fabricar essa montagem.

Interface Familiar 
2D & 3D

Desenho 
2D

Modelagem 
3D

Conexão com 
a Nuvem

Aplicações de 
Terceiros

Cursor 
Inteligente

BricsCAD faz você se sentir em casa desde o início
BricsCAD oferece um mundo totalmente novo para aqueles que se aventuram além do 

horizonte do AutoCAD®. Na crescente comunidade de usuários, BricsCAD é mais conhecido 

por sua combinação rica em recursos de desenho 2D e modelagem 3D. Com BricsCAD, você 

possui o seu “direito de usar” o software permanentemente, sem aluguel. E estudantes e 

instituições acadêmicas o recebem totalmente grátis.

https://www.bricsys.com/pt_BR/bricscad/


Eleva a criatividade, não a complexidade
Cada passo do fluxo de trabalho foi 
projetado para você - crie estudos 
massivos com técnicas de modelagem 
direta, empurrar/puxar, mantendo a plena 
precisão no banco de dados .dwg. Modifique 
facilmente seus projetos conceituais, e 
arraste e solte recursos de construção.

Cortes e elevações
Adicione inteligência ao modelo como 
você o vê. Visualize sua intenção fatiando 
por seções, criando elevações, fazendo 
renderizações de vistas para apresentar 
suas idéias com a maior clareza.

Classificação
Todos os elementos de seu projeto BIM 
no BricsCAD - paredes, pisos, colunas, 
portas, janelas, etc. - são automaticamente 
classificados na V17. BricsCAD BIM 
irá guiar você através do processo de 
adição de dados compatíveis com IFC 
aos elementos de construção. Os cortes 
2D gerados automaticamente mostram 
todos os detalhes do edifício - mantendo 
tudo sincronizado com o conjunto final de 
documentos de construção.

Colaborar na Nuvem
A integração direta do Chapoo permite 
que você espelhe a geometria e os dados 
BIM em sua área de trabalho com uma 
versão conectada na nuvem - permitindo a 
colaboração transparente do projeto.

Trocas de dados via IFC
Verifique seus modelos BIM com outras disciplinas de 
engenharia no projeto. Compare seu modelo de arquitetura 
com os modelos estruturais e de MEP usando IFC.
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BricsCAD® BIM
O módulo BIM amplamente expandido para BricsCAD traz o poder da 

modelagem de informações de construção para seu desktop. Alguns 

disseram que não poderia ser feito - mas BricsCAD BIM já entrega um fluxo 

de trabalho intuitivo, área de trabalho familiar e confortável, dentro do 

ambiente .dwg nativo.

BricsCAD oferece um intuitivo fluxo de 

trabalho em BIM, usando uma área de 

trabalho familiar e confortável, dentro 

do ambiente .dwg nativo.

	

	

 

Certificate 
Standard : 

IFC2x3 ISO/PAS 16739 
 

Scope : 

Coordination View 2.0 - Export Architecture 
 

Certified Product : 

BricsCAD BIM v17 
 

Certification Owner : 

Bricsys NV 
 

Date of Certification : 

14 October 2016 

 

Validity : 

The certificate is valid from October 14, 2016 until October 13, 2018 

www.buildingsmart.org/certification 

 

Certification Logo : 

 

https://www.bricsys.com/pt_BR/bim/


Bricsys® é um fornecedor global de softwares para projetos de engenharia e 
arquitetura em .dwg, trazido ao mercado sob a marca BricsCAD®, adicionando poder 
ao Desenho 2D, Modelagem 3D, Projeto em Chapa Metálica, e BIM. Para informação 
adicional sobre a Bricsys, visite www.bricsys.com.br.

BricsCAD Classic BricsCAD Pro BricsCAD Platinum

Não disponível

Não disponível

Sheet Metal  e BIM 1  para BricsCAD

Communicator para BricsCAD 1

   1 Módulos opcionais licenciados separadamentewww.bricsys.com/estore/

BricsCAD®  Sheet Metal
Criando novas peças em chapa metálica ou retrabalhando as existentes? 
BricsCAD é sua melhor escolha. Fique livre de erros conceituais dos software 
MCAD baseados em história.

Importar ou criar 
a partir do esboço

Desdobrar 
automaticamente

Retrabalhar a 
qualquer tempo

Exportar para 
sistemas CAM
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Todas as funcionalidades familiares CAD

LISP suporte completo, com vl-, vlr-, 
vla- e vlax-

Conectividade na nuvem com 
Chapoo

Licenciamento flexível

Todas as funcionalidades familiares CAD

Suporte completo a LISP, VBA, BRX 
& .NET

Conectividade na nuvem com 
Chapoo

Licenciamento flexível

Modelagem Direta 3D

Renderização

Acesso a Aplicações de Terceiros

Todas as funcionalidades familiares CAD

Suporte completo a LISP, VBA, BRX 
& .NET

Conectividade na nuvem com 
Chapoo

Licenciamento flexível

Modelagem Direta 3D

Renderização

Acesso a Aplicações de Terceiros

Criação de restrições em 3D

Reconhecer Intenção de Projeto

Projeto de montagem

Modelagem Deformável

Comparar 3D

Bricsys Brasil
Perpétua Telles 11
Porto Alegre, RS
BRASIL  
contact.br@bricsys.com

Bricsys nv
Bellevue 5/201
B - 9050 GENT
Belgium
contact.eu@bricsys.com

Sheet Metal for BricsCAD permite que o designer 
importe ou crie, retrabalhe, desdobre e exporte 
peças de chapa metálica usando a modelagem direta 
3D. Este fluxo de trabalho intuitivo dá aos designers 
liberdade para evitar muitos dos erros conceituais 
que surgem quando se utiliza modeladores MCAD 
baseados em história. 

Você nunca precisará reiniciar seus projetos de 
chapa metálica a partir do zero por causa de falhas 
na modelagem. Sheet Metal for BricsCAD garante a 
máxima flexibilidade na forma como seus modelos são 
criados, modificados, desdobrados e redobrados.

www.bricsys.com.br
https://www.bricsys.com/pt_BR/sheetmetal/
contact.br@bricsys.com

