
BricsCAD®  Sheet Metal

Importe, crie, desdobre, retrabalhe e 
exporte peças de chapa metálica usando 
as mais intuitivas técnicas de modelagem 
direta em 3D.
http://www.bricsys.com/pt_BR/sheetmetal/



Recursos do Sheet Metal
Junções e Alívios
Com o BricsCAD (V16 ou posterior) projetistas de chapa metálica 
podem usar um novo tipo de junção chamado Completo sobreposição, 
bem como dois novos alívios de canto (Tipo-V e circular).

Cores nos Recursos
Com a adição de cores aos recursos você pode facilmente distinguir um 
recurso de outro, e visualmente validar suas peças de chapa metálica. 
Cada um dos recursos - flanges, dobras, junções e alívios - tem sua 
própria cor atribuída. Você pode facilmente redefinir as cores no menu 
de configurações.

Dobras em Loft
Com o BricsCAD (V16 ou posterior) você pode criar peças de chapa 
metálica com superfícies em loft. Os perfis suportados incluem linhas, 
arcos, círculos, retângulos, polilinhas e splines. Peças importadas de 
chapa metálica com dobras em loft podem ser editadas e desdobradas.

Projeto de chapa metálica feito direto com BricsCAD

Criando novas peças de chapa metálica, ou reformulando projetos 
existentes? BricsCAD é sua melhor escolha. Evita os erros conceituais que 
costumam aparecer nos softwares MCAD baseados em história. Você 
nunca precisará reiniciar seu projeto a partir do zero porque garantimos 
máxima flexibilidade para mudar seus modelos, combinando a liberdade 
da modelagem direta com o poder do design baseado em funções.

Importe ou crie desde o início
Importe peças em Chapa Metálica de qualquer 
sistema CAD. Os formatos suportados incluem 
os neutros - como STEP e IGES - nativos - CATIA, 
Inventor, SolidWorks e formatos de kernel. Crie a 
forma desejada do sólido usando operações de 
modelagem direta como adicionar chanfros, criar 
uma casca, ou criar um furo.

Prepare para produção
Ao converter suas peças de chapa metálica, você 
pode facilmente distinguir um recurso de chapa 
metálica de um outro, e visualmente validá-
los. Cada um dos recursos de chapa metálica 
- flanges, dobras, junções e alívios - tem sua 
própria cor atribuída.

Desdobre automaticamente peças de chapa 
metálica
O BricsCAD Sheet Metal apresenta 
desdobramento de peças de chapa metálica com 
um clique. O software detecta automaticamente 
e realça qualquer dobra em colisão. Assim 
que seu projeto estiver pronto para produção, 
basta convertê-lo em arquivos .dwg e .dxf. Você 
pode adicionar anotações para fabricação com 
sistemas CAM.

Retrabalhe a qualquer tempo
Você nunca precisará reiniciar seu projeto do 
zero. Nós garantimos máxima flexibilidade para 
mudar seus modelos, combinando a liberdade 
da modelagem direta com o poder do design 
baseado em funções.

Exporte para sistemas CAM
BricsCAD já exporta peças de chapa metálica 
em formatos .dxf ou .osm para preparação 
de programação CNC em sistemas JETCAM e 
LVD. BricsCAD também gera arquivos .dxf para 
sistemas CAM de CYBELEC e DELEM.



Processamento em Lote
Processos em lote de peças de chapa metálica e montagens podem 
ser automatizados em grande número usando uma API LISP 
dedicada. Este recurso de automação realiza tarefas, como produzir 
famílias de peças de diferentes tamanhos. Exemplos de scripts LISP 
estão incluídos com o BricsCAD.

Dobra de flange
Dobra em flange permite dobrar uma flange existente ao longo de 
uma linha, obedecendo ao fator-k para determinado raio de dobra. 
O ‘fator-k’ determina quanto da espessura do material se comprime 
e quanto se estende durante o processo de dobra. Quando você 
importa a geometria, o BricsCAD reconhece as dobras incorretas 
feitas, e as repara automaticamente.

Dobra errada
Recursos podem ser reconhecidos na geometria importada e 
reparados automaticamente. Todas as dobras erradas estão 
marcadas em vermelho nas peças de chapa metálica e na barra de 
propriedades.

Com o BricsCAD Sheet Metal você pode começar a trabalhar a 
partir de qualquer fase do projeto.

Recursos de forma
BricsCAD V17 adiciona recursos de forma 
paramétricos ao módulo de chapa metálica. 
‘Recursos de forma’ imitam o processo quando 
uma ferramenta de formatação deforma uma 
peça de chapa metálica. Depois que a forma 
é aplicada, você pode editá-la diretamente 
e parametricamente através da barra de 
Propriedades.

Biblioteca de Formas
A biblioteca contém os recursos de forma 
mais comumente usados, como ponte, grelha 
e relevo. Você pode importar recursos de 
forma de outros sistemas, e definir suas 
próprias formas personalizadas. Ao importar a 
geometria de outros sistemas CAD, você pode 
pesquisar recursos de forma semelhantes e 
substituí-los por outros de suas bibliotecas.

Nervura Linear

Relevo

Grelha
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Na fabricação mais de 80% das peças de chapa 
metálica importadas de programas CAD não estão 

prontas para ser fabricadas

Por que BricsCAD é a melhor escolha para 
Sheet Metal

Criar as Peças em Chapa Metálica

Crie ou importe e desdobre peças de chapa metálica sem 

limitações, incluindo dobras em loft. Retrabalhe sua peça de 

chapa metálica sem limitações. No BricsCAD, criar é muito 

rápido porque você pode começar tudo a partir de um sólido:

• Crie a forma com modelagem direta

• Substitua arestas rígidas por junções ou dobras

Preparar para fabricação: desdobramento

“Na fabricação mais de 80% das peças de chapa metálica 

importadas de programas CAD não estão prontas para ser 

fabricadas”

Retrabalhar sua peça em chapa metálica sem limitações

No BricsCAD você pode retrabalhar suas peças de chapa 

metálica a qualquer momento.

Precisa trocar dados 3D de alta-qualidade entre os 

principais formatos MCAD?

Com o BricsCAD Communicator você pode trocar dados 3D com 

todos os principais formatos MCAD (STEP, IGES, CATIA, Inventor, 

SolidWorks, Parasolid. Exportar para ACIS, DWG, PDF 2D, etc.)

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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