
BricsCAD®  BIM

Crie e gerencie projetos de construção e 
infraestrutura de forma mais rápida e econômica. 
Com BricsCAD BIM você pode passar por todas as 
etapas, sem necessitar de software adicional!

Aumente a criatividade, não a complexidade.

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



Recursos BIM
Poderoso explorer BIM multifinalidade
A mesma flexibilidade que o BricsCAD oferece na modelagem 3D, 
também serve para anexar informações aos elementos de construção.

• Explorer: navegue rapidamente por todos os dados da 
construção pelo explorer de dados personalizável

• Composições: pesquise composições prédefinidas ou crie as suas 
próprias

• Biblioteca: BricsCAD BIM já inclui uma extensa biblioteca de 
janelas e portas

Desenhe paredes com facilidade e rapidez
BricsCAD BIM permite modificar facilmente posições e dimensões. 
Para projetar paredes em BIM, desenhe-as na planta 2D e depois puxe 
até a altura desejada. Você também pode especificar suas alturas 
interativamente.

Janelas e portas
Matrizes de janelas e portas estão incluídas nos conjuntos de design do 
BricsCAD BIM. Para especificar janelas e portas, escolha ou modifique 
um projeto da biblioteca, ou crie seus próprios modelos a partir do zero.

Uma solução integrada, no formato .dwg nativo.

Crie e gerencie projetos de construção e infraestrutura de forma 
mais rápida e econômica. Com BricsCAD BIM você pode passar 
por todas as etapas, sem necessitar de software adicional!

Etapa inicial – modelagem direta 3D
Crie intuitivamente sem limitação, como faria 
no SketchUp - mas será mais rápido e preciso. 
Faça modificações e acabamentos com arrastar 
e soltar. Faça cortes e renderize para apresentar 
suas idéias com clareza. Quando aprovado, o 
modelo passa para o próximo estágio: Não há 
necessidade de começar tudo de novo em outro 
software. Está 100% em .dwg e pronto para o 
BIM agora.

Quando aprovado – torne BIM o modelo
Apenas continue com o modelo de 
apresentação. Todos os elementos - paredes, 
pavimentos, colunas, portas, janelas, etc. - 
podem ser classificados automaticamente pelo 
BricsCAD BIM. Comece a adicionar informações 
compatíveis com IFC aos elementos. Acrescente 
gradualmente mais e mais detalhes e dados. 
Veja como os cortes 2D mostram todos os 
detalhes - quando necessário, amplie detalhes 
explícitos e mantenha tudo sincronizado. 
Gerencie seus materiais de escritório e o banco 
de dados das composições de forma eficiente - 
tudo isso no BricsCAD BIM.

Garanta interoperabilidade
Verifique seus modelos BIM com as outras 
disciplinas da engenharia no projeto. Descubra 
as colisões de seu modelo arquitetônico com 
o estrutural e os modelos MEP através do IFC. 
Combine as geometrias e tenha tudo o que 
necessitar dentro dos objetos inteligentes BIM.

Trabalhe em colaboração pela nuvem
Mantenha a geometria e dados no seu desktop 
sincronizados com uma versão na nuvem. 
Gerencie os direitos de acesso das outras 
equipes de projeto e compartilhe partes, 
ou o projeto inteiro. A versão mais recente 
estará sempre disponível imediato. Dados 
detalhados e metadados podem ser visualizados 
e pesquisados no banco de dados online IFC 
compatível ou - junto com a geometria - no 
visualizador 3D online. Use filtros poderosos 
para pesquisar e visualizar elementos isolados 
ou grupos de elementos. Verifique seus modelos 
com as outras disciplinas de engenharia no projeto.



Explore seu modelo desde o site até o espaço
Para dar a você mais flexibilidade ao desenvolver projetos BIM, 
um único arquivo de desenho contém um “site”, que pode ter 
vários “edifícios”, e cada prédio conter um ou mais “pavimentos”. 
O desenho padrão traz um prédio com três pavimentos. Você 
especifica propriedades para o novo site, edifício e elementos do 
pavimento.

Atribua facilmente informações aos elementos de construção
BIM permite anexar informações aos elementos de construção, com 
a mesma flexibilidade que se usa em modelagem 3D no BricsCAD. 
O software armazena materiais e composições de construção no 
banco de dados do projeto, que é acessável através dos painéis BIM 
acopláveis.

Compartilhe suas composições entre projetos
O banco de dados da biblioteca incluído com BricsCAD permite 
reutilizar composições e materiais de construção em vários projetos 
BIM. Para compartilhar informações entre bancos de dados, basta 
arrastar materiais de construção e composições de um banco de 
dados para outro.

Com BricsCAD BIM você pode projetar paredes, janelas, portas e muito mais a 
partir do zero, ou usar os abrangentes conjuntos de design e apenas arrastar e 
soltar elementos. Fácil, rápido e inteligente.

Use cortes ao vivo ao explorar os modelos a 
partir de dentro
Tenha vista limpa em geometrias internas, 
ativando um ou mais planos de corte para obter 
o melhor acesso à parte que lhe interessa no 
modelo 3D. Mova planos de corte em tempo 
real. Intersecções são hachuradas de acordo 
com os materiais.

Crie cortes em detalhe
Crie um corte de detalhe usando a opção 
chamada ‘Detalhe’ no comando BimCorte. Defina 
o volume da seção especificando três pontos em 
cantos. Usa o UCS dinâmico como base para a 
caixa; o plano-base é também o plano de corte.

Cortes e Conjuntos de folhas
O recurso de geração de desenho foi 
redesenhado, e permite gerar conjuntos de 
folhas em alguns segundos. O gerenciador de 
conjuntos de folhas oferece navegação fluída 
entre desenhos no projeto:
• Navegação Flexível de Documentos
• Criação Fácil de Conjuntos de Seleção de Folhas
• Criação Fácil de Blocos de Etiquetas Associativas
• Publicação em um clique de Conjunto de 

Seleção de Folhas
• Inserção em um clique de Tabela de Lista de 

Folhas
Materiais de construção contêm 
informações sobre materiais 
específicos, juntamente com 
nomes de camadas e definições de 
renderização.

Você pode adicionar o número 
desejado de etiquetas numa 
composição. Essas etiquetas servirão 
como filtro quando pesquisar 
através do banco de dados para 
composições.
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Mover-se do CAD para o BIM pode ser suave e acessível, amigável e 
dentro do mesmo ambiente e com o mesmo formato de arquivo que 

você já usa. Não há necessidade de começar tudo do zero.

Bricsys® é uma fornecedora global de software de projetos para 
engenharia em formato .dwg nativo, trazido ao mercado sob a marca 
BricsCAD®, com recursos poderosos em Desenho 2D, Modelagem 3D, 
Projeto de Chapa Metálica, e BIM. Para informações adicionais sobre a 
Bricsys, visite  http://www.bricsys.com/pt_BR/
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Luc De Batselier revised

        Firstfloor.dwg

        Secondfloor.dwg

        Thirdfloor.dwg 
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Mark Van Den Berg Uploaded

Made inner walls thicker. Added 
isolated walls on second floor and third 
floor.

New flooring added.
Created staircase to connect first floor 
hallway with second floor. 

TODAY
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11:37 AM

Firstfloor.dwg 09:01 AM

2:45 PM
Paul Hoeve Sent message 

RE: Isolation materials for roofing
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Latest ContributorsBellevuekaai
Building project of the appartment buildings: Block C, D, E, F & G on the 
Bellevue-site in Ghent. 

Edit BIM project

Gerencie seus projetos BIM na nuvem com o Chapoo
Com o Chapoo, todos os seus colegas podem ver e 
anotar os arquivos de desenho, independentemente 
de usar ou não o BricsCAD. Os serviços na nuvem do 
Chapoo permitem que você se comunique, gerencie 
arquivos, atribua tarefas a colaboradores do projeto, 
e automatize processos. Você pode arrastar e soltar 
relatórios e analisar dados ao vivo em nossos serviços 
na nuvem, a qualquer hora que quiser e em qualquer 
lugar que estiver.

Servidor do Modelo
O servidor de BIM (Building Information Modeling) 
permite centralizar as informações de um projeto de 
construção. Você pode consultar, mesclar e filtrar o 
modelo BIM.

Visualizador 3D
Visualize arquivos 3D CAD online no seu navegador de 
Internet com o Visualizador 3D Chapoo. Explore e se 
quiser fatie seus modelos 3D, tudo na nuvem.

Integrado no BricsCAD
BricsCAD permite fazer upload e download de seus 
arquivos CAD para a nuvem, de dentro da interface do 
BricsCAD. Não é necessário mudar para o seu navegador.

mailto:contact.br%40bricsys.com%0D?subject=
mailto:contact.eu%40bricsys.com?subject=
http://www.bricsys.com/pt_BR/

