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CAPÍTULO 1

Um Passeio Rápido 
pelo BricsCAD

Bem-vindo ao BricsCAD V17!

Você quer saber como criar desenhos com BricsCAD, e este livro mostra como - em algumas horas! Mas an-
tes de fazer qualquer tipo de elaboração, você realmente deve fazer um tour na interface do usuário, para 
aprender a caminhar pelo BricsCAD.  Mesmo se você conhecer outros programas de CAD, pode ser útil para 
você acompanhar este capítulo para tomar nota das áreas em que BricsCAD pode operar de forma diferente 
do que você espera. 

Aqui você aprende como iniciar este programa popular de CAD 2D/3D, fazer um passeio através da sua in-
terface de usuário, e desenhar algumas linhas. 

NESTE CAPÍTULO

• Iniciando o BricsCAD V17

• Familiarizar-se com as partes da interface de usuário

• Compreender o cursor cruz, barra de comando, auto-completar, e ícone da UCS

• Desenhando linhas

• Revertendo erros

• Acessando a Ajuda Online
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TERMOS-CHAVE DO CAPÍTULO

Botão - executa comando associado quando clicado

Cursor - fornece feedback do sistema operacional e do BricsCAD

Troca tela - alterna entre a janela de desenho e a janela de texto

Flutuantes - mostra uma barra secundária quando clicado

Ícone - representa comandos por imagem

Layout - define como desenhos são plotados

Pickbox - especifica os pontos que estão sendo apontados (selecionado)

Bot. direito - pressionar bot. direito do mouse para exibir menus sensíveis ao contexto (atalho)

Barra - recolhe botões em uma única e útil tira

ABREVIAÇÕES ÚTEIS

Alt    Chave alternativa em PCs

Cmd   Tecla Command em Macs

Ctrl   Chave Control em PCs

F    Tecla de Função

D    Desfaz o último comando ou opção

UCS   Sistema de coordenadas definido pelo usuário

NOVOS COMANDOS

Comando  Atalho*  Seleção de Menu**   Ribbon   

Ajuda  ? or F1  Ajuda | Ajuda   Home | Ajuda | Ajuda
Linha  L  Desenhar | Linha    Desenhar | Desenhar | Linha
Sair  Alt+F4  Arquivo | Sair   ...
TextScr  F2  Ver | Janela de História   ...
Desfazer Ctrl+Z  Editar | Desfazer   ...
Icone UCS ...  ...

* F1 significa tecla de função F1

   Alt + F4 significa pressionar tecla Alt, e pressionar tecla de função F4.

** A barra vertical separa seleções do menu. Desenhar | Linha significa: a partir do menu Desenhar, selecione o item Linha.
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Como Iniciar BricsCAD V17

Se BricsCAD ainda não está configurado no seu computador, faça isso. Para executar BricsCAD, o 
computador deve estar operando versões recentes do Windows, e praticamente qualquer recente 
versão do Linux, ou OS X em Macs. 

Para iniciar BricsCAD, dê um duplo-clique no ícone do BricsCAD encontrado na tela do computador.

     
Da esquerda para a direita: Ícone BricsCAD em Windows, Linux e Mac 

Dependendo da velocidade do seu computador, pode levar de 10 a 30 segundos para carregar o 
BricsCAD.  Durante este tempo, uma “splash screen” aparece e desaparece conforme BricsCAD 
começa a funcionar no fundo.

Iniciando BricsCAD no Windows

BricsCAD V17 funciona com o Windows Vista e mais recentes. 

Windows Vista e 7
No Windows Vista e 7, você inicia o programa a partir da barra de tarefas usando os seguintes passos:

1. Clique no ícone Iniciar do barra de tarefas.

2. Escolha Todos os Programas.

3. Selecione Bricsys, seguido pela pasta BricsCAD V17, e clique em BricsCAD V17. 

O nome exato que você vê depende da versão do idioma que baixou. Por exemplo, “BricsCAD V17 
(x64) pt_BR” é o nome do programa de 64-bit para português do Brasil.
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Windows 8
No Windows 8.x, você faz esses movimentos: 

1. Se necessário, mude para a tela Iniciar.

2. Na tela Iniciar, clique no ícone BricsCAD V17.

Windows 10
No Windows 10 começar o BricsCAD é semelhante como a como inicia no Win-
dows 7 :  

1. Clique o botão Iniciar.

2. Escolha Todas as Aplicações.

3. No menu B, toque na pasta Bricsys e, em seguida, clique no item BricsCAD V17. 

Se o item não é visível no menu, siga estes passos:

1. Clique no botão Iniciar.

2.  Comece digitando “bricscad”

3.  Quando ver Bricsys V17, clique nele.

DICAS Instruções neste livro específicas para Linux e Mac são mostradas em texto cinza.  
          
 Não importa o sistema operacional, o BricsCAD parece praticamente o mesmo em cada um, 
como é ilustrado nas páginas seguintes.

Começando BricsCAD no Linux

BricsCAD funciona com praticamente qualquer versão recente do Linux, mas é especificamente 
suportada em Fedora, OpenSuse, e Ubuntu. Para iniciar o programa, siga estes passos:
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1. Clique no botão Menu Principal da barra de tarefas.

2. Escolha Graphics.

3. Clique em BricsCAD V17.

Iniciando BricsCAD no Mac MacOS

BricsCAD funciona com versões recentes em computadores Mac, 10.8 ou superior MacOS é o novo 
nome do OS X.)  Na doca, clique no ícone BricsCAD V17:

Se você não vê o ícone lá, siga estes passos:

1. Na doca, abra a pasta Aplicações.

2. Encontre o ícone BricsCAD V17, e clique nele.

Para manter o ícone na doca, siga estes passos

1. Botão direito do mouse no ícone BricsCAD.

2. A partir do menu de atalho, escolha Opções, e então escolha Manter na Doca.
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Iniciar Com uma Area de Trabalho 

A imagem ilustrada é do BricsCAD rodando sobre o Windows 10.

Crosshair cursor

Pickbox

Ribbon

Title bar

Properties bar

Drawing area

Drawing origin (0,0)

Command bar Status bar optionsX, y coordinate and elevation (z)

Resize window

Status barLayout tabs

UCS icon

Y axis (green)

X axis (red)

Grid lines
(Dark gray = major lines
light gray = minor lines)

Close BricsCAD

LookAt Control

Drawing tabs
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Crosshair cursor

Pickbox

Ribbon

Title bar

Properties bar

Drawing area

Drawing origin (0,0)

Command bar Status bar optionsX, y coordinate and elevation (z)

Resize window

Status barLayout tabs

UCS icon

Y axis (green)

X axis (red)

Grid lines
(Dark gray = major lines
light gray = minor lines)

Close BricsCAD

LookAt Control

Drawing tabs
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Começando

(Novo no V17) A primeira coisa que o BricsCAD mostra é a caixa de diálogo Bem-vindo. (Esta 
substitui a caixa de diálogo Começar, das versões recentes do BricsCAD.)

Há muitas opções nesta caixa de diálogo:

Começar - começa com um novo, recente ou outros desenhos, ou então seleciona um desenho de mod-

elo\

Predefinições de Perfil - mostra as áreas de trabalho disponíveis e define as unidades como métricas ou

O que há de novo - reproduz “Notas de versão” de  https://www.bricsys.com/common/releasenotes.jsp

Tutoriais - acessa os tutoriais em vídeo hospedados pela Bricsys TV em https://www.bricsys.com/tv

  
Da esquerda para a direita: Predefinições de perfil, O Que há de Novo, e Tutoriais

Por enquanto, clique em Novo Desenho para entrar no BricsCAD.

A JANELA DE BRICSCAD

Dê uma olhada nos detalhes da janela do BricsCAD verificando a figura espalhada pelas duas pá-
ginas anteriores.

A área central do BricsCAD consiste em uma grande região de desenho gráfico. Aqui você pode ver 
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o cursor vermelho-verde com sua caixa de seleção, e o ícone vermelho-verde UCS com os seus eixos 
x, y. A região de desenho está rodeada por vários painéis de informação - barras de ferramentas ou 
faixa, barra de status, e assim por diante. 

Na parte superior da janela do BricsCAD, você vê a barra de título. Abaixo está a barra de menu, 
abaixoEles a fita de gordura e, em seguida, a fila linha de abas da faixa. (Dependendo de como o 
BricsCAD está configurado,você pode ver barras de ferramentas.)

BricsCAD mostrando uma possível configuração de sua interface de usuário

Ao longo da parte inferior do BricsCAD estão as guias de layout, a área de prompt de comando e, 
em seguida, a inferior é a barra de status.

Uma Excursão Básica pela Interface do Usuário

As interfaces de usuário de programas de CAD têm muitos elementos, e por isso pode ser assustador 
aprender tudo isso de uma só vez. Aqui você vê apenas alguns elementos de interface do usuário:
 Ð Cursor cruzado e seta

 Ð Barra de comandos

 Ð Ícone UCS 

Mais tarde, o Capítulo 2 fornece uma visita detalhada do BricsCAD e sua Interface de Usuário..

Cursor em Cruz e Seta
O cursor lhe dá feedback do BricsCAD, Windows e outros softwares. Quando o cursor está na área de 
desenho BricsCAD, aparece como uma mira que mostra onde “você” está no desenho, precisamente.
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Tente mover o cursor agora em torno da janela BricsCAD: mova seu 
mouse.

Observe as cores da mira. Estes estão lá para ajudá-lo a orientar-se, 
particularmente em desenho 3D (tridimensional). Aqui está o que as 
cores representam:

 • Linha Vermelha representa o eixo x

 • Linha Verde representa o eixo x

 • Linha Azul representa o eixo z; está escondido quando você desenha em 2D

 • Quadrado Preto é a caixa de escolha, para seleção de entidades

O quadrado negro  no centro da mira é chamado de “caixa de pegar.” Ela mostra o ponto exato 
onde você está escolhendo entidades no desenho. Você vai usar o pickbox durante o Capítulo 5, 
“Adicionar Detalhes aos Desenhos.” 

Você pode mudar as cores e o tamanho das linhas cruzadas, bem como o tamanho da caixa de 
escolha, com o comando Configurações; ver a dica que chega em breve.

Quando você mover a cruz para fora da área de desenho, o cursor muda de forma para uma seta - 
uma que você provavelmente está familiarizado em outros softwares. Você usa as setas do cursor 
para fazer seleções de menu, apontar a botões na barra de ferramentas ou faixa de opções, e assim 
por diante.

Esquerda: Cursor seta aparece fora da área de desenho, e é usado para selecionar elementos da interface do usuário.
Direita: Cursor de duas cabeças é usado para alterar o tamanho dos elementos da interface do usuário.

DICAS Muitas opções de interface do usuário são alteradas no BricsCAD com o comando Configura-
ções. Ele fornece a você mais de 600 configurações que permitem controlar como o BricsCAD funciona e 
se parece. A melhor maneira de encontrar uma configuração específica rapidamente é inserir seu nome no 
campo de pesquisa, como mostrado abaixo. 
 

    
Alterando o Tamanho do Pickbox. Para alterar o tamanho do pickbox, digite “pickbox”. O tamanho padrão 
que você vê na tela do BricsCAD é 3 pixels de largura, mas você pode alterar o tamanho de 0 (invisível) até 
50 pixels (enorme); Eu sugiro que você mude para 5 para torná-lo apenas um pouco maior.  
 
Alterar o tamanho do cursor de cruz. Se você achar o cursor de mira muito pequeno ou muito grande, 
você pode alterar o seu tamanho também através do comando Configurações: procure “crosshair.” O 
valor padrão é 5, queSignifica que o comprimento dos fios transversais é 5% do tamanho da tela. Quando 
definido para 100, os fios ocupam toda a área de desenho. 

Barra de Comandos
Commandos Linha de Comando, Ocultar Linha de Comando     
Ribbon  ...          
Atalhos  Ctrl+9, Shift+F2         
Alias  ...

A barra de comando fica perto da parte inferior da janela BricsCAD. É onde você digita os nomes 

Y axis

X axis

Pick box
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dos comandos e suas opções. Se você for um datilógrafo como eu, então você vai achar que você 
provavelmente vai preferir a introdução dos comandos, digitando-os, em vez de caçar através de 
um menu ou caixa de opções.  A barra de comando é também o lugar onde o BricsCAD pede por 
informações adicionais de que necessita para completar comandos. Você pode desativar a barra de 
comandos com o comando CommandLineHide, mas eu não recomendo fazer isso; não há nenhuma 
boa razão para fazer! 

Estas são as partes importantes da barra de comandos:

Command historyClick to close
command bar

Drag to move
command bar

Enter your
response here

Prompts from
BricsCAD

Scroll through earlier
command history

Vamos dar uma olhada em como a barra de comando funciona.

Tudo Sobre os Avisos de Comando
Quando você vê o símbolo ‘:’ (dois pontos), por si só na barra de comandos, como este ...
 : 

... Isso significa que BricsCAD está pronto para que você digite um comando. Os dois pontos é 
chamado de “aviso de prompt”. Se você deseja inserir um comando, mas há texto após o ‘:’, pres-
sione a tecla Esc uma ou duas vezes para limpar a linha de comando.

 Tente desenhar algumas linhas com o comando Linha agora:
1. Digite o comando Linha, como segue:        
 : Linha (Pressione Enter)

 Isso significa que você deve digitar a palavra linha e pressionar a tecla Enter. Pressionar Enter diz ao BricsCAD 

que você terminou de digitar o nome do comando, e que pode agora executá-lo.

2. 2. Observe que o BricsCAD muda o prompt de ‘:’ para ‘Início da linha:’ como se segue: 

 Início da Linha:

 BricsCAD está pedindo a você que mostre aonde quer iniciar a linha. Você mover o cursor para o ponto em 

que deseja que a linha comece, movendo o mouse. Conforme você move o mouse, observe que a mira movimenta o cursor 

em concordância.
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3. Em qualquer ponto na área de desenho, escolha um ponto na tela, pressionando o primeiro botão 
do mouse. (O primeiro botão é o mais à esquerda). O botão esquerdo é conhecido no mundo do CAD 
como o “botão de escolha (ou de seleção).” 

 Observe que a barra de Comando altera o aviso, adicionando mais opções. Vou dizer-lhe os 
seus significados mais tarde.

 Ângulo/Comprimento/Desfazer/<Ponto final>: (Escolha outro ponto)

4. Conforme você continuar movendo o mouse, observe que a linha se estende como um “elástico” do ponto 

que você escolheu. Esta faixa elástica é também conhecida como a “linha de arrasto.” Ela mostra onde a linha estaria local-

izada se você clicasse agora.

Start of line

Drag line Current location
of the cursor

 Observe que o BricsCAD pode fornecer informações sobre o estado da linha, especificamente seu compri-

mento e seu ângulo. Se isso aparecer na tela, então ele é chamado de “entrada direta de distância.” Você aprenderá mais 

sobre isso em um capítulo posterior.
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5. Mova o mouse um pouco mais, e pressione o botão novamente. Aí está: você desenhou sua primeira linha com BricsCAD!

6. Continue a desenhar mais algumas linhas, repetindo os mesmos passos: (a) mover o mouse, e (b) pressione o botão de 

seleção. Desenhe tantas linhas quanto desejar.

7. Para encerrar o comando Linha, pressione a tecla Esc. Pressionando Esc faz parar qualquer co-
mando, embora para alguns comandos que você pode precisar pressionar a tecla duas ou trêsd

d vezes.

	 Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer/<Ponto	final>:	(Pressione	esc)

Quero salientar que o texto do aviso que você vê - ‘Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/
Desfazer/<Ponto final>’ - tem aspectos sutis que não são imediatamente óbvios. Por exemplo, você 
pode especificar uma opção, digitando apenas as letras exibidas em maiúsculas, como digitar ‘a’ 
para iniciar a opção Angulo.

O outro aspecto a notar é que a opção padrão (ou o valor) é sempre mostrado entre colchetes, 
como <Ponto final>. “Padrão/Default” significa que isto é o que BricsCAD vai fazer quando você 
apenas pressionar Enter, sem ter escolhido uma opção. Isso pode se tornar uma maneira muito 
rápida de trabalhar.

DICA  Pressione Enter quando você usa o comando Linha tem efeitos diferentes, dependendo da linha 
de aviso que está atualmente ativa. (Veja a tabela abaixo.) É por isso que é importante ficar sempre de olho 
nas instruções exibidas pelo BricsCAD na barra de Comandos.

Aviso   Efeito ao Pressionar Enter      

‘Início da linha:’  Pressionar Enter faz o BricsCAD continuar a desenhar a partir do último ponto, que   
  era colocado como uma linha ou um arco. Esta é uma ótima maneira de garantir que   
  as novaslinhas são perfeitamente tangentes ao fim das anteriores, ou arcos.
‘<Ponto final>:’  Pressionar Enter termina o comando Linha, assim como faz a tecla Esc.
‘ : ’  Pressionar Enter com este aviso (:) vai repetir o último comando, que neste caso é o   
  comando Linha. 

Como desfazer o que você fez: D
Para apagar as linhas que você desenhou, digite D no aviso ‘:’ para desfazer as linhas, como segue:
: d
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Alternativamente, você também pode acessar o comando D das seguintes maneiras:
 Ð Clique no ícone Desfazer  na barra de ferramentas Padrão

 Ð Na guia Página Inicial da faixa de opções, clique em Desfazer no painel Arquivo.

 Ð Escolha Desfazer no menu Editar

  
 Ð Pressione Ctrl+Z - que é a combinação de teclas de atalho para desfazer

Como você pode ver a partir deste exemplo, BricsCAD fornece várias maneiras de realizar ações. 
Nos dias que virão, você provavelmente vai encontrar-se usando uma combinação de digitação do 
teclado, ícones da barra de ferramentas, menus de escolha, atalhos de teclado - e tudo o mais que 
achar conveniente.

DICA   A qualquer momento, clique o botão direito na área de desenho, para exibir menus de atalho. 
(Pressione o botão direito do mouse.) Estes menus mostram comandos que são relevantes para a ação 
atual ou o estado do desenho. Porque estes menus são sensíveis ao contexto, seu conteúdo será alterado, 
dependendo do que está acontecendo no momento em que você clicou com o botão direito. 

Vendo O Que Você Fez Antes: Histórico do Comandos
A barra de comando normalmente exibe três ou quatro linhas de história, que é o texto das in-
struções anteriormente apresentadas. Quando você precisa ver mais linhas de história, então você 
tem algumas opções:
 Ð Arraste a borda superior da barra de Comando para esticá-la mais alta ou mais baixa. Para o local exato para fazer isso, veja o 

cursor de seta de duas pontas mostrado abaixo.

 Ð Arraste a barra de Comando para fora de sua posição encaixada, e depois a redimensione, 
como mostrado abaixo.

 Ð

 Ð

 Ð

 Ð

 Ð

 Ð

 Ð Pressione a tecla F2 para ver a janela de História. BricsCAD exibe uma segunda janela na 
tela do computador. Você pode reposicioná-la em qualquer lugar, como em uma segunda 
tela do computador.  
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A janela Histórico de Prompt apresenta as 400 mais recentes linhas de texto de comando. Você 
pode rolar de volta para prompts anteriores e outros textos clicando na barra de rolagem vertical 
ao longo da borda direita da janela. Você pode deixar a janela, ou então fechá-la, novamente com F2.

Para manter uma cópia do histórico, digite o comando LogfileOn. Tudo o que é digitado na barra 
de comandos é gravado para um arquivo .log com o mesmo nome como o desenho nesta pasta: C:\
Users\userid \AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V17x64\en_US\.

Use a variável LogFilePath para especificar umConveniente e o comando LogFileOff para desativar 
o log de comando.

Como alternativa, você pode copiar o texto para a área de transferência: selecione o texto e pressione 
Ctrl+C. Uma vez copiado, você pode colar o texto em qualquer editor de texto. (Este é o processo 
que usamos para obter os prompts de comando e nomes de caminhos neste livro!) Clique com o 
botão direito do mouse na janela de texto para mais opções no menu de atalho. 

Digitando Menos: AutoCompletar
Há duas maneiras de gastar menos tempo inserindo os nomes dos comandos:
 Ð • Usar Aliases como abreviaturas de comando, descritos mais adiante neste livro e listadas no Apêndice A. 

 Ð • Auto-completar, em que você começa a digitar o nome de um comando e o BricsCAD lista automaticamente os nomes de todos 
os comandos que usam as mesmas letras combinadas.

 

Aqui está como funciona a auto-completar com o comando Linha:

1. No aviso de comando, digite L. Observe que uma caixa aparece com a lista dos nomes de todos os comandos 

e variáveis ??do sistema que começam com ‘L’. Para vê-los todos, role para baixo na lista, todo o caminho para onde ele 

termina com “lwunits.”
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2. Agora digite ‘i’, a segunda letra 

do comando Linha. Observe que a lista de 

sugestões encurta para apenas os nomes que 

começam com “li”.

a. Você pode seguir a 

digitação do nome do coman-

do, e irá reduzir ainda mais a 

lista de sugestões.  

 Observe que a última letra ( ‘A’) aparece destacada em azul. Isto significa que se você pres-

sionar Enter, neste momento, o comando “linha” será executado.

b. Ou você pode usar o cursor para selecionar um nome da lista. É de sua escolha.

Aqui estão os elementos do recurso auto-completar:

Suggestion list

Auto-Append

Alias with command
name in brackets

System variable name

Command name

A lista de sugestões não faz distinção entre nomes de comandos e variáveis do sistema, mas você 
pode desligar a exibição de variáveis de sistema na lista, conforme descrito abaixo. 

Os Aliases são identificados facilmente, porque eles são seguidos pelo nome completo do comando, 
entre parênteses, como LI (LISTA).

Variáveis do sistema mantém configurações que determinam como BricsCAD parece e age; mui-
tas vezes, elas são as mesmas que no AutoCAD. Variáveis de preferência são semelhantes, mas são 
exclusivas para BricsCAD. Veja o Apêndice B para a lista completa delas.

Auto-Adicionar — destaca em azul os caracteres de conclusão do comando, que o BricsCAD está 
completando automaticamente para você.

Para alterar as configurações de auto-completar, clique com o botão direito na barra de comandos 
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e escolha AutoCompletar no menu de atalho.

Aqui está o que as opções no menu de atalho significam:

Auto-Anexar — liga/desliga a adição dos caracteres de conclusão do comando, que são destacadas em 

azul

Lista de Sugestões — liga/desliga a exibição da lista para auto-completar

Mostrar Variáveis de Sistema — liga/desliga a exibição de nomes de variáveis de sistema na lista

Mostrar Variáveis de Preferência — liga/desliga a exibição de nomes de variáveis de preferência na lista

Tempo de Atraso — determina quanto tempo BricsCAD espera antes de exibir a lista de auto-completar

Para alterar outras coisas como a fonte ou a cor usada pela linha de comando, clique o botão direito 
do mouse, e escolha Opções no menu de atalho.

Ícone UCS
Comando IconeUcs           
Menu  ...           
Alias  ...

O ícone UCS é geralmente encontrada em um dos 
cantos inferiores da área de desenho, ou no canto 
da esquerda ou da direita. UCS é a abreviação de 
“User-defined Coordinate System” (Sistema de 
Coordenadas do Usuário), e seu trabalho é ajudá-
lo a ver onde em 3D é que você está desenhando. 
Ele está localizado na origem (0,0) do desenho e 
mostra a rotação do ponto de vista.  

No modo 2D, este parece assim, incluindo um monte de informações:

Eixos X,Y.  As linhas em X vermelha e em Y verdes apontam na direção dos eixos positivos x e y. No 
cruzamento das duas linhas é onde a linha Z aponta para cima, invisível agora no modo 2D.

Origem do Desenho: Este ícone UCS é geralmente (mas nem sempre) colocado na origem do 
desenho. A origem é a intersecção dos eixos x e y, precisamente onde estão localizados x=0 e y=0. 

World Coordinate System: Quando há um ‘W’ na origem, isso significa que você está “olhando 
para baixo” pelo eixo z, e no plano x, y. O W significa “World” (sistema de coordenadas mundo” que 
é o sistema normal cartesiano, sobre o qual você pode ter aprendido na escola. 

UCS - User Defined Coordinate System: Quando o W está ausente, isso significa que o desenho 

Direction of positive y axis

Direction of positive x axis

Looking straight down on xy-plane

Z axis

Drawing is in World coordinate system
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está em um sistema de coordenadas definido pelo usuário - UCS, no abreviado, e um que você ou 
outra pessoa tenha criado. 

Sistemas de coordenadas definido pelo usuário são especialmente úteis ao desenhar na declividade 
de um plano de de telhado ou por de baixo de uma caixa.

Eu considero que o ícone UCS fica no caminho do desenho 2D, e por isso recomendo a você desligá-
lo, como se segue:

1. Digite o comando IconeUcs no ‘:’ aviso da linha de comando, como segue:
 : iconeucs (Pressione Enter)

 Pressione Enter para executar o comando.

2. Observe o próximo aviso exibido pelo BricsCAD:
 Ativar/Desativar/Todas/Origem/Canto/<LIG>: off (Press Enter)

3. Entre ‘d’ (de Desativar) e depois Enter. Observe que o ícone UCS desaparece da área de desenho.

Você vai ter oportunidade de experimentar o ícone UCS mais tarde, durante a parte de modelagem 
3D deste livro.

Ajuda online
Comando  Ajuda          
Faixa de Opções Home | Ajuda | Ajuda       
Barra de Menu  Help | Help        
Atalho  F1          
Alias `  ?

Para ler a Ajuda durante um comando, pressione F1 e BricsCAD vai exibir uma janela Ajuda sepa-
rada, tal como o ilustrado abaixo para o comando Linha. 

Os ícones indicam se o comando opera em cada um dos sistemas operacionais suportados, Win-
dows, OS X ou Linux. A maioria dos comandos o fazem. Outros ícones indicam em qual edição o 
comando trabalha, como Pro, Platinum ou Sheet Metal. Para a lista completa dos comandos, con-
sulte o Apêndice C.
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Além disso, há uma versão online de informações de ajuda que você acessa através de um navega-
dor Web. Digite o seguinte URL: https://www.bricsys.com/bricscad/help/en_US/V17/UsrGui/
index.html.

Saindo do BricsCAD
Comando  Sair          
Barra de Menus  Arquivo | Sair        
Atalhos  Ctrl+Q, Alt+F4

Para sair do BricsCAD, use o comando Sair. Quando BricsCAD 
pergunta se você quer salvar o desenho, clique em Não.

Como alternativa, pressione Ctrl+Q, ou então selecione Sair no menu Arquivo.

———

Esta foi uma introdução para ver e usar BricsCAD. A seguir, você entra em maior profundidade usando 
a interface do usuário. Mas primeiro ... um resumo do que há de novo na versão V17 de BricsCAD.

O Que há de Novo no BricsCAD V17

Esta lista de funções novas e alteradas no BricsCAD foi compilada a partir da versão 17.1.07. A 
Bricsys atualiza continuamente o software. Para obter informações sobre funções adicionadas 
desde que este livro foi publicado, consulte http://www.bricsys.com/common/releasenotes.jsp. 

Alterações são destacadas ao longo deste livro, mas esteja ciente de que as informações nessas 
páginas não esgotam os recursos.  Nomes de comando e de variáveis novas desde a última edição 
deste livro são mostradas em negrito azul, enquanto os atualizados são mostradas em negrito preto.  
Comandos e variáveis são listadas em ordem alfabética nas secções seguintes: 

BricsCAD V17 é instalado e executado de forma independente de versões anteriores do BricsCAD.

Interface do Usuário 

 Ð Interface do Usuário

 Ð Desenho 2D e Edição

 Ð Texto e Dimensões

 Ð Modelagem 3D

 Ð Vistas Geradas

 Ð Renderização

 Ð BIM Projeto

 Ð Módulo Sheet Metal

 Ð Módulo Communicator

 Ð Mapeamento

 Ð Arquivos

 Ð API’s

 Ð Quando BricsCAD V17 é iniciado, exibe uma caixa de diálogo ‘Bem vindo’ que disponibiliza 
uma série de opções:
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A janela Bem-vindo substitui a tela de introdução anterior
 Ð Desenhos novos e existentes

 Ð Áreas de trabalho

 Ð Perfis de usuário

 Ð Notas de versão

 Ð Tutoriais online

DICA A lista OnSwitch (comandos executados ao alternar entre espaços de trabalho) foi esvaziada na 
V17 de modo que alterações nos espaços de trabalho não são afetadas.

O BricsCAD adiciona mais painéis, e 
múltiplos painéis podem ser encaixa-
dos em sobreposição. Cada painel 
acoplado tem sua própria aba: Barra 
de comandos, Composições (para 
BIM), Browser de Conteúdo, Camadas, 
Browser de Mecânica, Barra de Pro-
priedades, Materiais de Renderização, 
Faixa, Conjuntos de Folhas, Estrutura e 
Paletas de Ferramentas.

  
Esquerda: Painéis empilhados um sobre o outro; direita: mover um painel sobre 

os outros
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 Ð Para encaixar um painel, arraste-o pela barra de título sobre outro painel, escolhendo um dos cinco locais oferecidos (veja a figura 
acima, à direita)

 Ð Para encaixar o painel ao lado, acima ou abaixo de um painel existente, solte-o no local correspondente

ContentBrowserOpen/AbrirBrowserConteudo esse comando exibe o novo painel Browser de 
Conteúdo com uma exibição em árvore de desenhos em pastas selecionadas pelo usuário, junta-
mente com vistas de espaço de modelo, que podem ser arrastadas para o desenho atual.

Painel Browser de Conteúdo exibindo o conteúdo das pastas escolhidas pelo usuário

DICA Arrastando vistas do modelo a partir do Browser de Conteúdo ativa o novo comando Placeview/
Colocarvista automaticamente. A Bricsys planeja adicionar mais conteúdo de desenho, como blocos e 
estilos de dimensão.

ContentBrowserClose/FecharBrowserConteudo esse comando fecha o painel Browser de 
Conteúdo.

O comportamento dinâmico da UCS em superfícies curvas foi melhorado na V17.

O comando Explorer adiciona uma opção para ocultar e mostrar os símbolos refex, que se aplica 
a todas as tabelas de símbolos. Ele ganha Copiar/Colar/Cortar para Estilos Multichamada, Estilos 
Multilinha e Filtros de Camada.

O comando Grade agora desenha as linhas de grade parcialmente transparentes e uma densidade 
de grade adaptativa é reduzida para tornar a exibição da grade menos intrusiva.

Linhas de grade pálidas
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O comando Camada agora exibe quais camadas estão sendo usadas na coluna Atual. (Você o ativa 
no painel LayerPanelOpen.) Este comando agora exibe uma caixa de diálogo de aviso ao abrir de-
senhos com mais de 250 filtros de camada e, em seguida, oferece para remover os filtros, pois eles 
podem causar perdas de desempenho. Em qualquer caso, o desempenho de desenhos de abertura 
com muitos filtros de camada foi melhorado.

LayersPanelOpen O comando exibe nomes de camadas e propriedades em um novo painel aco-
plável.

Novo Painel de Camadas

O botão Configurações alterna a exibição dos elementos do painel da interface do usuário, inclu-
indo a nova opção Indicar camadas em uso.

  
Esquerda: A caixa de diálogo Configurações da camada; direita: novos ícones de camada-em-uso

O ícone branco da camada  indica que a camada está “não utilizada” e, portanto, não tem enti-
dades nela; O ícone da camada em azul indica que a camada está sendo usada. (O ponto azul  
indica a camada atual, como nas versões anteriores.)

LayersPanelClose O comando fecha o painel Camadas encaixável.

A localização foi melhorada para arquivos de menu em hebraico.

-Pan comando retorna a maneira antiga em que operações de pan eram realizadas; -P é alterado 
para ser seu alias.
: -PAN

Defina o ponto base do deslocamento ou [Esquerda/Direita/Cima/Baixo/Pg Esquerda/Pg Direita/Pg 
Acima/Pg Abaixo]:Ponto de deslocamento pan:
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PromptOptionFormat A variável determina como as opções de comando são exibidas na linha de 
comando e no menu prompt; A opção 4 destina-se a versões internacionais do software:

PromptOptionFormat Significado      

 0 (predefinição)  Mostrar apenas a descrição
Definir a extremidade do arco ou [desenhar Linhas / Ângulo / CEnter / CLose / ...
1    Mostrar apenas palavras-chave
Ajuste a extremidade do arco ou [Linha / Ângulo / CEnter / CLose / ...
2    Mostrar descrição, com palavras-chave entre colchetes
Ajuste a extremidade do arco ou [Traçar linhas (Linha) / Ângulo / Centro (CEnter) / Fechar (CLose) / ...
3    Mostrar descrição, com atalhos entre parênteses
Definir a extremidade do arco ou [Traçar linhas (L) / Ângulo / Centro (CE) / Fechar (CL) / ...
4    Mostrar palavra-chave local, com palavra-chave global entre colchetes  

DICA Utilize essa variável para manter a linha de comando mais compacta possível, ou mais clara ao 
custo de comprimento extra.

PromptOptionTranslateKeywords A variável alterna o uso de comandos internacionais. Quando 
desativado, o prefixo de sublinhado (_) não é necessário durante a entrada de comando; Default = on.

O comando Propriedades adiciona propriedades de geometria para superfícies, como Estanques, 
Loops, Bura\cos, Lumps e Faces. As propriedades somente leitura agora podem ser copiadas para 
a área de transferência. A iteração através de vértices de polilinhas 2D e 3D é melhorada.

O valor da variável QuadDisplay agora é preservado ao usar F12 para alternar seu estado.

QuadExpandTabDelay A variável especifica o número de milissegundos entre o pairo sobre as 
guias quadradas e as guias em expansão; Padrão = 50msec.

-Rename agora renomeia camadas, blocos e assim por diante usando wild cards.

O comando da Faixa mostra itens extras após uma quebra de painel em um painel deslizante.

Painel Snap a Entidade condensado mostrando todos os itens em um slide-outpanel

O painel Estrutura exibe uma visão estruturada em árvore do conteúdo do desenho. Quando as 
entidades são selecionadas na árvore da estrutura, elas são destacadas no desenho - e vice-versa. 
O painel funciona somente no espaço do modelo.
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Novo painel de estrutura mostrando a estrutura de uma montagem 3D e destacando uma parte selecionada

O formato do painel pode ser personalizado através da caixa de 
diálogo Configurar e, em seguida, salvo e carregado através de 
arquivos de configuração .cst. 

Personalizando a apresentação do painel Estrutura

StructureTreeConfig O comando carrega os arquivos .cst personalizados de estrutura a partir de 
pastas, como C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\pt_BR\Support.
: STRUCTURETREECONFIG 
Novo valor para StructureTreeConfig, ou . para nenhum/<”bim.cst”>

ToolPalettes agora exibe Nomes de grupo no menu de contexto.

-ToolPanel abre os painéis por nome na barra de comandos: 
: -TOOLPANEL

Insira o nome do painel de ferramentas <* para todos>:

Digite uma opção [Show / Hide / Toggle] <Show>:

TpNavigate O comando exibe a paleta de ferramentas ou o grupo de paleta especificado pelo 
usuário; Para uso na linha de comando.
: TPNAVIGATE 
Especifique a paleta de ferramentas a ser exibida ou [palette Group]:

Configurações O comando estende as opções de pesquisa para valores de seqüência de caracteres 
em rótulos de controle.
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Caixa de diálogo Configuração de Localização Atualizada

O comando VisualStyle/EstiloVisual alterna rapidamente entre estilos visuais.

O que há de novo no desenho e edição 2D

 Nota: O BricsCAD não possui um editor de blocos; A presença dessas variáveis indica que ele pode ser adicionado a uma 
versão futura.

BlockEditLock A variável impede que o Block Editor seja aberto quando um bloco é clicado duas 
vezes; Default = 0.

BlockEditor A variável informa se o Block Editor está aberto (somente leitura); Default = 0.

BvMode A variável alterna a exibição de entidades ocultas no Block Editor; Default = 0.

ResetBlock comando redefine blocos dinâmicos para seus valores usados como padrão.

Comand Center e CENter snap a entidade agora encaixa a viewports circular e elíptica em pa-
perspace.

O comando Fillet agora aplica um raio de 0 quando o Shift é mantido pressionado enquanto sele-
ciona a segunda entidade.

GCE (Geometric Center Esnap) agora encaixa no centro de viewports retangulares e polygonal 
papéis, ambos cortados e unclipped.

SplinEdit O comand edita splines: 
: SPLINEDIT

Selecionar spline:

Editar spline [Fechar / Juntar / Ajustar dados / Editar vértice / converter para Polilinha / Reverse / Undo 
/ eXit] <eXit>:

O que há de novo no texto

Os comandos AttDef, EAttEdit e BAttMan possuem caixas de diálogo melhoradas.
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Caixas de diálogo de atributo redimensionadas

O comando DataExtraction agora move as linhas de propriedades usando os novos botões Move 
Selected Up / Down ou com o botão direito do mouse. Ele agora suporta propriedades específicas 
para BIM e objetos de chapa metálica.

Os novos botões Move Selected da caixa de diálogo Extração de Dados

O comando Propriedades adiciona a opção Diversos > Linhas múltiplas para converter definições 
de atributos de linha única para linhas de múltiplas linhas.

O comando Spell oferece melhorias e correções de bugs.

Os comandos Estilo e Explorer agora mostram o nome da fonte local, se disponível, como o chinês.

O comando Tabela agora seleciona um delimitador para arquivos .csv de uma caixa de combinação: 
ponto e vírgula, tabulação, vírgula e espaço.
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Nova opção de Delimitador da caixa de diálogo Tabela

O que há de Novo nas Dimensões

aiDimPrec O comando define a precisão (número de casas decimais ou precisão de frações) de 
texto de cota e, em seguida, armazena o resultado na variável dimDec.

aiDimFlipArrow O comando espelha setas selecionadas de linhas de dimensão.

O comando dimStyle agora oferece um painel Editar Estilos de Dimensã no explorador Estilos 
de Dimensão para ver as diferenças entre os estilos de cota selecionados (realçados em amarelo); 
Os valores podem ser editados diretamente na tabela de comparação.

As diferenças de estilos de cotas sendo destacadas em amarelo

As famílias de estilo de cotas começam com um estilo pai (ou seja, um estilo de dimensão regular) 
e definem um ou mais estilos de filhos que são variações de estilos linear, angular, diâmetro, raio, 
ordenada ou líder. 
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Criando novos estilos de filho

DiCA Para criar um estilo filho, clique com o botão direito do mouse no estilo pai no explorador Esti-
los de Dimensão e selecione a opção Novo estilo filho no menu pop-up.

Fator de Sub-unidades define o número de sub-unidades para uma unidade, e é usado quando a 
distância é inferior a uma unidade. Por exemplo, digite 100 se o sufixo for m e o sufixo da subunidade 
for exibido em cm. Isso transforma 0,96m em 96 cm. Estilos de Dimensão exibem distâncias de cota 
com menos de uma unidade em sub-unidades quando a variável dimZIN é ligada (normalmente 
suprime zeros à esquerda).

dimTxtDirection A variável é adicionada ao painel Propriedades e ao Explorador de Desenhos.

dimTEdit O comando agora aceita imediatamente entidades pré-selecionadas, quando há apenas 
uma entidade na pré-seleção. Se mais de um, ou nenhum, na pré-seleção, o comando pede para 
selecionar uma entidade..

O que há de novo na modelagem 3D

 (Bm = modelagem bricsCAD, dm = modelagem direta) 

AniPath/AnimCaminho O comando grava uma série de imagens de uma câmera movendo-se ao 
longo de um caminho em modelos 3D, e salva-o em arquivos .avi, .mpg ou .wmv.

Caixa de diálogo para controlar a criação e saída de arquivos de filme
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Materiais Componentes Os materiais componentes definem materiais com propriedades físicas, 
de modo que a massa e outras propriedades geométricas são calculadas com precisão. Os materi-
ais são acessados ??a partir de bibliotecas internas ou definidas pelo usuário da caixa de diálogo 
Materiais físicos. O material padrão é <Herdado>.

Caixa de diálogo para definir propriedades do mundo real de materiais

DICA Não há um comando para acessar esta caixa de diálogo. Em vez disso, abra o painel BIM 
Composition (clique com o botão direito do mouse em uma barra de ferramentas ou a fita e escolha BIM 
Composition). Na barra de ferramentas, clique no botão  Materiais físicos.

bmAutoUpdate A variável controla se cópias armazenadas localmente de componentes externos 
são recarregadas automaticamente ao abrir o documento de montagem.

bmBom A tabela de lista de materiais do comando bmBom agora pode incluir a coluna Material. 

bmBrowser O painel Mechanical Browser do comando bmBrowser agora mostra argumentos de 
restrição na árvore com suas propriedades. Argumentos podem ser removidos de conjuntos rígidos 
ou adicionados a eles a partir do conjunto de seleção atual.

bmExternalize O comando bmExternalize agora preserva recursos e restrições anexados a com-
ponentes em um número maior de casos e agora resolve conflitos de nome de arquivo ao usar a 
opção ‘modo automático’..

bmInsert O comando bmInsert agora suporta a inserção de componentes locais, recursos de for-
mulário em chapa metálica e organiza itens inseridos em matrizes lineares. A nova opção Editar 
modifica os parâmetros do componente durante a inserção..
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DICA Quando um arquivo de definição de componente contém sólidos 3D em camadas BC_UNITE ou 
BC_SUBTRACT, os sólidos são adicionados ou subtraídos do sólido 3D alvo após a inserção do compo-
nente. A propriedade Inserir como da definição de componente especifica se o componente é inserido 
como local ou externo.

bmLocalize O comando bmLocalize agora preserva os recursos e restrições anexados aos compo-
nentes em um número maior de casos.

bmMassProp O comando bmMassProp agora leva em consideração a densidade de materiais 
atribuídos aos componentes. O grupo “Densidade” é removido das propriedades do componente e 
não é levado em conta por este comando. Para definir a densidade, os materiais devem ser usados 
em seu lugar.

bmReplace Novo comando BmReplace substitui controle de opção para Inserções similares se 
todas as inserções semelhantes são substituídas ou apenas uma selecionada. Também preserva 
características e restrições ligadas a componentes em um número maior de casos.

bmUpdateMode A variável bmUpdateMode determina quando os componentes de montagem 
externos são recarregados: 

BmUpdateMode   Significado    

 0   (padrão) Atualizar apenas os componentes modificados
 1   Atualizar todos os componentes

dmAngle3d O comando dmAngle3d aplica uma restrição que controla o ângulo superior de um 
cone; Especifique o ângulo entre o eixo e a face do cone (= semi-ângulo do cone).
: DMANGLE3D 
Selecione a primeira entidade ou especifique [restrição de ângulo de cone]:    
Selecione a segunda entidade:         
Especifique o valor do ângulo ou defina [set Axis] <90.00>:

dmAudit O comando dmAudit substitui o comando dmRepair para validar geometria de superfície 
3D sólida e 3D. A estrutura de comando anterior dmRepair ea clareza dos problemas relatados 
foram melhoradas.
: DMAUDIT 
Selecionar entidades para auditar [Modelo inteiro] <Modelo inteiro>:

Modelo inteiro será processado, número de entidades: 2

Escolha a ação [Verificar / Corrigir / Opções] <Corrigir>:

Contagem selecionada: 2

---------- Solid ------------------------------------------------     
 Handle: 393           
 Name in Mechanical Browser: Body_1        
 Errors: None

---------- Skipped: ---------------------------------------------     
 1 Line            
 Nenhum erro encontrado.

Excluir A tecla Excluir exclui sub-entidades sólidas em 3D. O comando dmDelete é substituído 
pela tecla Delete, mas ainda funciona na V17.
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dmDistance3d O comando dmDistance3d mede entre os pontos mais próximos de limites, pontos 
centrais ou os eixos de geometria em cilindros, círculos e esferas.
: DMDISTANCE3D 
Selecione uma primeira entidade ou especifique [Modo de medição]:     
Selecione uma segunda entidade ou especifique [Modo de medição]:     
Especifique o valor da distância <12,51>:

dmExtrudeMode A variável dmExtrudeMode vontrola Operações booleanas para a opção Auto 
do comando dmExtrude:

DmExtrudeMode   Significado     

 0   Unir-se com o novo sólido 3D
 1   Crie novos sólidos 3D que extrudem de uma face
 2   Subtraia de sólidos que se cruzam
 3  (padrão) Ambos

dmSelect O comando dmSelect é aprimorado com as seguintes opções:
: DMSELECT 
Selecione [Seleção / Atributo / Relação / Primitivo / FeaTure / Concluir] <Concluir>:

Selecione [Face / Edge/ Loop / edge Network] <Face>:

 Ð Nova opção Primitiva > EdgeNetwork para encontrar bordas adjacentes com convexidade semelhante

 Ð Nova opção Primitiva > Loop é aprimorada para selecionar bordas de conjuntos selecionados de faces

 Ð Seleciona as faces conectadas a G1 ou G2

dmMove O comando dmMove agora gira as faces planares adjacentes, em vez de traduzir bordas.

dmRecognize O comando dmRecognize não é mais afetado pelas opções de intenção de design 
durante os recálculos de componentes paramétricos.

dmStitch O comando dmStitch não preserva mais a tolerância entre execuções de comandos.

dmThicken O comando dmThicken agora cria sólidos 3D tipo tubo de entidades wireframe, como 
linhas, splines e polilinhas.
: DMTHICKEN 
Selecione entidades / subentidades para engrossar:      
Entidades no set: 1          
Selecione entidades / subentidades para engrossar:       
Especifique o valor da espessura:

Tubo feito a partir de um spline com o comando dmThicken 
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dmTwist O comando dmTwist modifica sólidos 3D, superfícies 3D ou regiões 2D torçando-os sobre 
um eixo por um ângulo especificado..
: DMTWIST 
Selecionar objeto para torcer:         
Entidades no set: 1

Selecionar objeto para torcer:         
Insira o ponto inicial do eixo de torção:       
Insira o ponto final do eixo de torção:        
Escolha o ponto de início da torção:        
Especifique o ângulo de torção ou ajuste [Continuidade]:

Barra quadrada torcida pelo comando dmTwist

Apagar O comando Apagar agora aceita bordas e faces de sólidos 3D e superfícies 3D, como para 
apagar um buraco em uma superfície (depois que todas as arestas estiverem selecionadas).

Extrude O comando Extrude agora cria superfícies a partir de curvas abertas, em vez de apenas 
sólidos de fechados.

Superfície 3D extrudida a partir de um arco

Interfere O comando Interfere agora suporta referências de bloco e seleção aninhada de sólidos 
3D dentro de blocos.

Intersect O comando Intersect agora combina sólidos 3D com superfícies 3D ou regiões 2D.

Loft O comando Loft cria agora superfícies a partir de curvas abertas e fechadas.
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MassPropAccuracy A variável MassPropAccuracy define o número de casas decimais, mas agora 
é armazenada como um número inteiro com intervalo de 2 - 12, em vez de como um valor de dupla 
precisão (intervalo 0.01-0.000000000001).

MassUnits A variável MassUnits especifica as unidades que o painel Propriedades usa para relatar 
a massa de sólidos 3D; Default = “z lbs pedra mg g kg tonelada”.

PolySolid PolySolid comando agora pode snap para si mesmo durante a criação, e agora fecha-se 
quando o último ponto igual ao ponto de partida.
: POLYSOLID 
Configurações atuais: Altura = 80, Largura = 5, Justificativa = Centro, Solids separados = On, 
Dynamic = On           
Ponto inicial ou [Altura / Largura / Justificação / Entidade / Sólidos separados / Dinâmico] <En-
tidade>:           
Defina o próximo ponto ou [desenhar Arcos / Distância / Seguir]:      
Defina o próximo ponto ou [desenhar Arcos / Distância / Seguir / Desfazer]:    
Defina o próximo ponto ou [desenhar Arcos / Fechar / Distância / Seguir / Desfazer]: cl   
Altura de polissólio <80>:

Perspectiva O comando Perspectiva interpreta agora os parâmetros de vista em perspectiva de 
uma maneira compatível com DWG, o que pode fazer com que as vistas em perspectiva criadas com 
versões antigas do BricsCAD fiquem diferentes quando abertas na V17. 

Propriedades Propriedades agora controla a visibilidade de um parâmetro de inserção de com-
ponente específico pela nova propriedade Exposed/Exposta.

Subtract O comando Subtract subtrai os sólidos 3D com superfícies 3D ou regiões 2D.

Sweep e Revolve Os comandos Sweep e Revolve agora criam superfícies a partir de curvas abertas, 
em vez de apenas fechadas.

ToolPalettes agora suporta a inserção de componentes. 

Painel Paletas de ferramentas mostrando os recursos de formulário disponíveis

DICA Use o menu do botão direito do mouse para adicionar componentes dos arquivos listados na 
guia Pastas do Explorador de Desenhos à paleta de ferramentas atual.

XEdges O comando XEdges cria entidades de linha, círculo ou arco a partir das bordas de sólidos 
3D, superfícies 3D e regiões 2D.

ZINTersection O comando ZINTersection (ou zint) é um novo snap 3D que se encaixa às inter-
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secções de arestas e linhas de rastreamento com rostos.

3dCompare Comando 3dCompare carrega dois 
arquivos de desenho e, em seguida, encontra dife-
renças entre sólidos 3D e superfícies usando codi-
ficação de cores. Novo painel na faixa de opções.

Seleção de dois desenhos para comparar alterações em objetos 3D

3dCompareMode A variável 3dCompareMode determina se os resultados dos resultados da com-
paração são mostrados em uma ou em duas viewports; Default = 3.

Dois viewports que mostram diferenças em modelos 3D

3dCompareMode   Significado      

 0   Mostrar modelos sem diferenças
 1  Mostrar diferenças no layout ‘Comparação’ viewport esquerdo
 2  Mostrar diferenças no layout ‘Comparação’ viewport direito
 4   Mostrar diferenças no espaço do modelo   

As restrições 3D agora tomam linhas, círculos, arcos, xlines e raios como argumentos de restrições 
3D. Se uma restrição do mesmo tipo já existir, a nova restrição será criada com o sinalizador “Dis-
abled”.



chapter 1 A Tour Through BricsCAD  35

O que há de novo nas vistas geradas

AutoVpFitting A variável AutoVpFitting controla o encaixe automático eo redimensionamento 
das bordas das janelas que cercam os desenhos gerados. Move automaticamente as visualizações 
derivadas quando a vista principal se move.

AutoVpFittin  Significado       

 0  Mantém os tamanhos de fronteira da janela de exibição fixos
 1  (padrão) Redimensiona automaticamente as bordas das janelas   
 

FlatShot e SectionPlaneToBlock comandos perdem a caixa de combinação listando orientações 
predefinidas; Use o UCS dinâmico em vez disso para controlar a orientação durante a inserção.

GenerateAssocViews A variável GenerateAssocViews determina se os comandos ViewBase, 
ViewSection, ViewDetail e BimSection atualizam automaticamente as vistas e as dimensões as-
sociativas anexadas aos desenhos 2D quando o modelo 3D de origem é alterado. Após alterações 
no modelo 3D, essas visualizações serão atualizadas automaticamente ou no curso dos comandos 
BimSectionUpdate e ViewUpdate.

GenerateAssocViews  Significado       

 0   (padrão) BimSectionUpdate e Viewupdate atualizar manualmente as visualizações
 1  Atualiza automaticamente as vistas e as dimensões associativas  

PlaceView O comando PlaceView coloca uma vista de modelo de um desenho de origem no layout 
de espaço de papel do desenho atual:
 Ð O desenho de origem é inserido como um xref no espaço do modelo do desenho atual, usando a mesma camada (s) que o 

desenho de origem

 Ð É adicionada uma janela de visualização de papel que corresponde à vista de origem

 Ð Somente camadas do xref são visíveis na viewport; A visualização não é perturbada por outro conteúdo de desenho

 Ð Quando o desenho atual pertence a um conjunto de folhas, uma exibição de conjunto de folhas correspondente é criada e um 
bloco de etiqueta de visualização é adicionado

Propriedades O comando Propriedades agora mostra propriedades adicionais quando uma exi-
bição gerada é selecionada.

Selecionar objetos A nova opção Selecionar objetos do comando ViewBase inclui ou exclui 
entidades do conjunto de seleção da vista base.
: VIEWBASE 
Predefinição: “Nenhum”, Ver escala: “Adaptar ao tamanho do papel” 
Selecionar objetos ou [Modelo inteiro / preseTs] <Modelo inteiro>:

ViewDetail O comando ViewDetail tem novas opções: 
Selecione a opção [Escala / Linhas ocultas / Linhas tangentes / anChor / Anotações / Limites / 
bordas do modelo] <Cancelar>:

 Ð Opção de limite escolhe entre limites rectangulares ou circulares para vistas de detalhes Limite Detalhado [Retangular / 
Circular]:

 Ð Edge do Modelo A opção Edge do Modelo determina como a linha de referência é desenhada entre a vista de detalhe e o limite 
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de detalhe.

Tipo de borda do modelo [liso com borda / liso com linha de conexão]:

 Ð As propriedades de visualização podem ser editadas antes que o comando seja concluído

ViewEdit/EditarVist O comando ViewEdit/EditarVista tem novas opções:
 Ð Âncora A opção Âncora corrige o centro de visualização no espaço de papel

 Ð Profundidade A opção Profundidade especifica a profundidade das vistas seccionadas

 Ð Select A opção Select inclui e exclui objetos da vista base

 Ð As configurações e escalas de linhas ocultas são propagadas da exibição pai para as vistas de seção e detalhe.

: VIEWEDIT/EDITARVISTA 
Selecione a opção [Escala / Linhas ocultas / Linhas tangentes / AnChor / Anotação / Limite / 
Borda do modelo] <Cancelar>:

ViewSection/VistaCorte A nova opção Alinhada do comando ViewSection/VistaCorte escolhe 
tipos de projeção alternativos. 
: VIEWSECTION/VISTACORTE 
Selecionar vista de desenho:          
Especifique o ponto de início da linha de corte ou [Tipo] <Tipo>: t    
Selecione o tipo [Full/Half/Offset/Aligned] <Full>:

As propriedades de visualização podem ser editadas antes que o comando seja concluído.
Selecione a opção [Escala/Linhas ocultas/Linhas tangentes/anChor/Anotação/Profundidade/Projeção] 
<Cancelar>:

Este agora usa padrões de escotilha definidos pelo material para componentes mecânicos e montagens.

O que há de novo na renderização

MaterialMap/MapearMaterial O comando MaterialMap/MapearMaterial ajusta como as texturas 
de renderização são mapeadas para formas básicas como planos, caixas, cilindros e esferas. 
: MATERIALMAP 
Selecione uma opção [Mapeamento Caixa / Planar / Esférico / Cilíndrico / copY para / Redefinir 
mapeamento] <Caixa>: c           
Selecione rostos ou entidades:         
Entidades no set: 1          
Selecione rostos ou entidades:         
Edite o mapeamento ou [modo de mapeamento de rede / sWitch] <Aceitar mapeamento atual>:

O manipulador gizmo controla a origem, ângulo de rotação e fator de escala 
da textura.

3D gizmo para controlar a posição de materiais em superfícies

MatchPerspective O comando MatchPerspective altera o ponto de vista em perspectiva da vista 
atual na visualização do espaço do modelo para corresponder a uma imagem de plano de fundo; 
Isso é feito selecionando pelo menos três pares de pontos. O comando funciona somente quando 
a variável Perspective = on.



chapter 1 A Tour Through BricsCAD  37

: MATCHPERSPECTIVE 
Insira o ponto do modelo:          
Insira o ponto da imagem ou [Desfazer]:        
Insira o ponto do modelo ou [Desfazer]:        
Insira o ponto da imagem ou [Desfazer]:        
Insira o ponto do modelo ou [Desfazer]:        
Insira o ponto da imagem ou [Desfazer]:        
Insira o Ponto do Modelo ou [Desfazer] <Correspondência>:

Comando Materiais adiciona as seguintes funções:
 Ð Novas colunas indicam o tipo de definição de material de renderização - regular ou RedWay - eo status de download

 Ð Nova opção converte as definições de material do RedWay em definições regulares

 Ð Novo controle de tamanho do objeto de visualização

 Ð Cada material tem agora um tipo de projeção: plano, caixa, cilindro ou esfera

Seção Materiais Renovados no Explorador de Desenhos

 Ð Os valores da escala Largura e Altura são interpretados diferentemente, dependendo do tipo de projeção:

Tipo de Projeção Largura    Altura   

Cilíndrico  Número de cilindros    Número de unidades de desenho
   Para a largura total da textura   correspondem à altura total da imagem
Esférico   Número de círculos de esfera   Número de círculos de esfera
  Para a largura total da imagem de textura  coberta por uma altura de imagem completa

DICA Clique duas vezes no ícone de download do material para iniciar o 
download.

MatBrowserOpen O comando MatBrowserOpen (abre o painel Materiais 
de Renderização) agora oferece suporte ao clique duplo em um mate-
rial para abri-lo no Explorador de Materiais para edição. Os materiais 
podem ser arrastados e soltos da lista Materiais de biblioteca para a lista 
Materiais de desenho. 

     Painel Atualizar Materiais de Renderização
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O que há de novo no módulo BIM

 O BIM é um add-on adicional opcional a partir da V17. (Bim = modelagem de informações de construção)

BricsCAD BIM V17 é certificado para exportação IFC no nível de visão de coordenação IFC2x3 V2.0. 
Os elementos BIM carregam todas as propriedades definidas pela Visão de Coordenação IFC2x3 
CV2.0 e estão acessíveis no painel Propriedades.

bimAutoUpdateRoom A variável BimAutoUpdateRoom atualiza automaticamente os quartos 
quando as paredes limitantes são modificadas; Novas paredes não são detectadas.

BimClassify/BimClassificar agora tem a opção Ouitro para classificar os seguintes novos elemen-
tos BIM: Cobertura, ParedeCortina, TerminalFluxo, Mobiliário, Membro, Estaca, Corrimão, Rampa, 
Vôo da Rampa, Telhado, Site, Escada e Vôo da Escada. Este comando aplica classificações de Janela 
e Porta em arquivos de definição de janela e porta. 

DICA Para reclassificar um desenho, insira o comando BimClassify/BimClassificar, selecione a opção 
Janela ou Porta e pressione Enter para selecionar nada. O painel Propriedades edita as propriedades Janela 
e Porta do desenho quando nada no desenho é selecionado.

BimRoom/BimEspaço O comando BimRoom/BimEspaço define um compartimento clicando 
dentro de uma área de sala ou selecionando um sólido 3D.
: BIMROOM/BIMESPACO 
Escolha um ponto ou [select 3d Solid]: S        
Selecionar sólido 3d ou [escolher um ponto]:       
Criou com sucesso um espaço.

DICAS Espaços mantém o relacionamento com suas paredes delimitadoras. Ao clicar em um ponto 
dentro da área do compratimento, o BricsCAD usa UCS dinâmico para definir o plano inferior da sala. O 
BricsCAD localiza a área fechada por paredes, e coloca um marcador de quarto constituído por um bloco 
feito de um portal e atributos para o nome, número e área do espaço.     
          
Quando uma sala é definida pelo método de clique, então ele irá relatar os materiais de acabamento dos 
lados da parede dentro da sala.

BimSection/BimCorte O comando BimSection/BimCorte agora 
teve adicionada a opção Detalhe que cria uma seção com o estado 
Volume por padrão. 

                  Etiqueta da secção do quarto

DICAS Para criar a seção de volume, o comando solicita três pontos usando UCS dinâmico para definir 
o plano base da caixa e se torna plano de seção.      
          
 Iniciar BimSection a partir do Quad cria caixas de seção de detalhes com base no mesmo plano 
como a seção sobre o qual o cursor está pairando.
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BimSection/BimCorte agora exibe padrões de hachura de composições ao vivo no modelo 3D 
quando a propriedade Clip Display / Exibir Composição está ativa.

BimSpatialLocations/BimLocacoesEspaciais O comando BimSpatialLocations/BimLocaco-
esEspaciais abre a caixa de diálogo Gerenciador de Edifícios e Pavimentos para criar e editar o site 
(um por desenho), edifícios (um ou mais por site, padrão = 3) e pavimentos (um ou mais por prédio).

Caixa de diálogo Gerenciador de Edifícios e Histórias

BimUpdateRoom/BimAtualizaEspaco O comando BimUpdateRoom/BimAtualizaEspaco executa 
o algoritmo de localização de ambientes para redefinir a sala, como se novas paredes fossem adi-
cionadas.

DataExtraction O comando DataExtraction agora exporta as propriedades de todos os elementos 
BIM, incluindo janelas, portas e salas. 

PlaceView/ColocarVista O comando PlaceView/ColocarVista arrasta as vistas 3D do Navegador 
de conteúdo para o espaço de papel de um desenho de resultado de seção.

Propriedades O comando Propriedades é atualizado para o BIM para listar Composição de exibição. 
Quando ativado, o sólido 3D selecionado mostra sua composição de faces de dobra, que podem 
então ser selecionadas separadamente.

StructureTreeConfig A variável StructureTreeConfig carrega um arquivo de “estrutura de con-
figuração” do .cst que formata o novo painel Estrutura. No BIM, ele examina todos os aspectos 
do modelo BIM, e pode ser personalizado pelo usuário. A estrutura padrão organiza o edifício 
espacialmente: primeiro por Edifício, depois por Pavimento, tipo BIM e composição. O novo painel 
Estrutura agrupa as seções por tipo: Corte, Planta, Elevação ou Detalhe. Consulte os comentários 
no painel Estrutura anteriormente neste capítulo.

DICA O painel Estrutura pode ser configurado para agrupar e classificar por qualquer propriedade, 
incluindo todas as propriedades do IFC.

O que há de novo no módulo de Sheet Metal

 O módulo de chapa metálica é um complemento opcional. (Sm = chapa metálica) 
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smBendLineExtentValue A variável smBendLineExtentValue especifica as propriedades da linha 
de dobra; Default = 0,25.

smConvert agora reconhece corpos cilíndricos lofted como curvas lofted, características do for-
mulário na geometria importada, e mais tipos de características erradas da curvatura.

smExportOsm O comando smExportOsm agora cria arquivos .osm quando as curvas são adjacentes 
a curvas lofted e adiciona informações sobre os materiais componentes aos arquivos .osm.

smFlangeBend O comando smFlangeBend dobra as flanges existentes ao longo das linhas, obe-
decendo ao fator-k para o raio de curvatura determinado.

smFlangeEdge O comando smFlangeEdge agora melhora a criação do alívio.

smForm O comando smForm converte um conjunto selecionado de faces para criar recursos. Um 
arquivo de desenho com um recurso de formulário definido pelo usuário pode ser salvo e, em se-
guida, usado com o comando bmInsert para inserir o recurso de formulário.

Adicionando recursos de forma a uma peça de chapa metálica

DICA Os recursos de forma são um novo tipo de recurso de chapa metálica que simula a aplicação de uma 
ferramenta de moldagem à chapa metálica, como pontes, grelhas e relevo. Eles foram inseridos de bibliotecas 
internas ou definidas pelo usuário; O BricsCAD reconhece os recursos de forma na geometria importada. Os re-
cursos de forma estão listados no painel Browser de Mecânica com seus parâmetros; Eles podem ser editados 
diretamente ou parametricamente através do painel Propriedades. C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\
BricsCAD\V17x64\pt_BR\Support\DesignLibrary\SheetMetal\FormFeatures

smFormFeatureUnfoldMode A variável smFormFeatureUnfoldMode controla a aparência dos 
recursos de formulário em representações de modelo 2D e 3D desdobradas; Esta variável deve ser 
modificada através da caixa de diálogo Configurações.

SmFormFeatureUnfoldMode  Significado  

 0    Manter
 1   Remover
 2   Projeto
 3   Contorno
 4 (padrão)   Símbolol  
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smJunctionCreate adiciona a opção para selecionar “Modelo inteiro” e sólidos 3D.

smKFactor A variável smKFactor especifica o fator-K padrão; Default = 0,27324.

smLoft A nova opção Auto do comando smLoft para o raio do filete cria corpos com o menor raio 
de filete possível (dado o tipo de espessura).

smReliefSwitch O comando smReliefSwitch adiciona opções para curvas de relevo: “Alternar para 
Smooth”, “Alternar para Round” e “Alternar para Rip”. O novo valor automàtico para extensões de 
alívio de canto agora significa “Manter a extensão, que é definida no recurso. Os relevos de canto de 
comutação perto de fendas de flange (um mitter) para o tipo V são convertidos automaticamente 
em dois relevos de curvas suaves.

smReliefCreate Comando smReliefCreate opcionalmente força a criação de curvas relevos. Ele 
cria geometria de alívio correta quando o raio de curvatura não é igual ao raio de curvatura padrão 
definido no desenho.

smRepair O comando smRepair substitui o comando smRethicken, que é removido. Ele agora 
repara curvas erradas convertendo-as em curvas regulares, altera o prompt “Permitir retificação 
lofted bend” para “Merge curvas lofted”, com suporte melhorado para curvas lofted adjacentes. Ele 
ganha reparo automático de casos de faces coincidentes para recursos WrongBend.

smReplace O comando smReplace substitui os recursos do formulário (incluindo os reconhecidos) 
em peças de chapa metálica com recursos de formulário da biblioteca incorporada ou do usuário 
- mesmo que suas dimensões sejam diferentes. 

smSelect O comando smSelect seleciona bordas duras, recursos de formulário idênticos e similares 
e é adicionado à seção Selecionar do menu Quad.

smRethicken comando foi removido; Sua função é substituída pelo comando smRepair.

_Sm_Thickness O parâmetro do componente _Sm_Thickness pode ser editado durante e após a 
inserção com o comando bmInsert.

smUnfold O comando smUnfold adiciona informações sobre os materiais componentes aos arquivos 
.dxf e exibe uma mensagem de aviso sobre curvas rasgadas.

O que há de novo no Módulo Communicator

O Communicator é um add-on opcional. O BricsCAD V17 não é compatível com o Communicator V16 
e, portanto, o Communicator deve ser atualizado.

ExportProductStructure A variável ExportProductStructure determina se as estruturas de produto 
(montagem) são exportadas.

ImportHiddenParts A variável ImportHiddenParts controla se partes ocultas são importadas

O Communicator agora exporta os seguintes dados:
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 Ð Estruturas de produto (montagem) para IGES / STEP

O Communicator agora importa os seguintes dados:
 Ð Materiais com propriedades físicas, se forem atribuídos às partes de produtos importados

 Ð Os nomes dos componentes da montagem da raiz são definidos automaticamente para o nome do arquivo de montagem importado.

 Ð Caminhos de busca alternativos buscam peças de montagem importadas do arquivo Creo, Inventor, NS, SolidEdge e Solidworks.

 Ð Formato de arquivo XCGM

O que há de novo no mapeamento

O BricsCAD V17 agora suporta os seguintes sistemas de referência de coordenadas:
 Ð República Checa / Eslováquia S-JTSK

 Ð Croácia EPSG 3765

 Ð Países Baixos EPSG 28992

GeographicLocation O comando GeographicLocation ganha um controle rápido do filtro-como-
você-tipo ao pesquisar sistemas de referência de coordenadas.

O que há de novo nos Arquivos

AppLoad A caixa de diálogo do comando AppLoad é redesenhada para tornar os aplicativos de car-
regamento automático mais fáceis, adicionando suporte para. LSP, .NET e .VBA (além de .BRX e .TX).

Caixa de diálogo AppLoad redimensionada

CheckDwlPresence A variável CheckDwlPresence informa se os arquivos de bloqueio .dwl e / ou 
.dwl2 estão associados ao desenho sendo aberto.

-eTransmit O comando -eTransmit é a nova versão da linha de comando do comando eTransmit. 
Ambos os comandos agora lidar com os arquivos adicionais necessários para BIM e mecânica 
montagem modelagem.

ExportPdf O comando ExportPdf assume a exportação de PDF a partir do comando Exportar. O 
texto em arquivos PDF exportados agora pode ser pesquisado para todos os estilos visuais. (O texto 
em inserções cortadas ainda não foi exportado como texto pesquisável.)
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ImageAttach O comando ImageAttach agora permite múltiplas seleções de imagens de uma única 
pasta para anexar várias imagens ao mesmo tempo. Isso é especialmente útil para imagens com 
geo-informações anexadas. As imagens são colocadas em cima de se.

-ImageAttach agora suporta caminhos relativos e absolutos na versão de linha de comando.

PdfMergeControl A variável PdfMergeControl determina como as linhas sobrepostas são impressas.

PdfMergeControl  Significado   

 0 (predefinição)  As linhas sobrescrevem
 1  Mesclagem de linhas  

XrefOverride A variável XrefOverride controla a exibição de propriedades como cor, tipo de linha, 
espessura de linha, transparência e estilo de plotagem em camadas referenciadas.

O que há de novo nas APIs

O formato ACIS foi atualizado para v2017 1.0 (R27).

O BricsCAD V17 é compilado com o Visual Studio 2013 (platform toolset = v120) e, portanto, para 
ser compatível com a extensão C ++. Dlls precisam ser compilados com o mesmo conjunto de fer-
ramentas da plataforma.

O VBA foi atualizado para a versão v7.1. Ele adiciona suporte para os seguintes itens:

 Ð Permite operações de 64-bit e é compatível com versões anteriores

 Ð Fornece constantes de compilação VBA7 e Win64

 Ð Adiciona palavras-chave LongLong, LongPtr e PtrSafe

DICA VBA não é mais instalado por padrão, mas requer uma instalação separada da subpasta VBA da 
pasta de instalação do aplicativo, como em C:\Arquivos de Programas\Bricsys\BricsCAD V17 en_US\VBA.

As seguintes APIs específicas do BricsCAD são adicionadas ao BRX: 
 Ð Uma API para o Quad em BRX e .Net

 Ð Uma API de C++ Ribbon não gerenciada

 Ð Uma API para restrições e parâmetros 3D

 Ð As subentidades são suportadas pela parte da API do C++OPM da BRX

 Ð A API da faixa de opções foi adicionada para BRX e .NET

A interface BRX 17 é atualizada para ser compatível com o ARX 2015/2016 SDK, em source-code 
como overrules. Como existem algumas exceções, o BRX oferece suporte a interfaces novas e her-
dadas quando possível.

DICA Exemplos de aplicativos instalados com o BricsCAD são atualizados para demonstrar essas 
novas APIs, como na pasta C:\Arquivos de Programas\Bricsys\BricsCAD V17 en_US\API.
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Requisitos da licença

A licença Pro ou Platinum é necessária para funções de renderização, modelagem 3D e Exibições 
de Desenho.

A licença Platinum é necessária para a criação de restrições 3D, design de montagem mecânica e 
funções de modelagem deformável.

O design do BIM e as funções de design de chapa metálica requerem uma licença separada para 
cada uma delas, além de um módulo BricsCAD Platinum.

PLACAS GRÁFICAS SUPORTADAS

BricsCAD funciona com qualquer placa gráfica instalada em seu computador. Quando se trata de representações não-
arame, no entanto, BricsCAD emprega a tecnologia GPU-aceleração da RedSDK fornecida por Redway3D. (GPUs são 
os chips de processamento de placas de vídeo.) Download dos drivers em http://www.redway3d.com/supported-gpu-
tables-for-redsdk/list-of-the-available-drivers/.

WINDOWS

No Windows, a aceleração de hardware Redsdk suporta placas gráficas AMD, Intel e nVidia. Ver http://www. 
redway3d.com/downloads/public/documentation/bk_ba_gpu_chipset_reference.html; para a lista completa.

MAC

A Apple não permite que desenvolvedores tenham acesso total ao hardware de gráficos dentro de computadores 
Mac, e assim não há drivers de terceiros disponíveis para acelerar a exibição de programas de CAD.

LINUX

No Linux, RedSDK suporta chips gráficos para aceleração 3D da AMD e nVidia. Intel não é suportado no Linux, nem 
em laptops com sistemas gráficos discretos. Você é aconselhado a baixar a última versão recomendada. 

———

Esta foi a sua introdução para ver e usar o BricsCAD. Em seguida, você entra em maior profundi-
dade usando a interface do usuário. Mas primeiro ... um resumo do que há de novo na versão V17 
do BricsCAD.



CAPÍTULO 2

Navegando na Interface do 
BricsCAD 

Continuamos aqui nosso passeio pela interface de usuário do BricsCAD (UI), olhando para partes 
dele em maior detalhe. Você vai trabalhar do seu modo a partir do topo da tela para a parte inferior - a 
partir da barra de título até a barra de status. 

Nas lições seguintes, você vai aprender sobre algumas das nuances para a interface do usuário, tais como 
entrar com aliases e trabalhar com coordenadas relativas. 

NESTE CAPÍTULO

• Trabalhar com a metade superior do BricsCAD: barra de título, barra de menus, barras de ferramentas, e a faixa de 
opções (ribbon)

• Experimentar alguns elementos da interface de usuário da área de desenho: cursor Quad e ícone UCS

• Informar-se sobre a metade inferior do BricsCAD: guias de layout, barra de rolagem, barra de comandos, e a barra de status

• Entendendo as barras (paletas)
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Acima da Area de Desenho

A figura acima explode a parte superior da interface do BricsCAD em várias barras. Vamos dar uma 
olhada nelas de cima para baixo:

Barra de título - relata os nomes do programa e do arquivo de desenho atual, como em “BricsCAD - 

[Drawing1.dwg]”

Barra de menus - contém menus suspensos para acessar comandos logicamente

Barras de ferramentas - coleciona botões rotulados com ícones (miniaturas de imagens) em barras

Faixa de opções - coleciona abas e painéis com ícones que executam comandos

Abas de desenho - alterna rapidamente entre os desenhos abertos

Vamos dar uma olhada em cada uma delas para entender melhor a sua função no BricsCAD. 

Barra de título: nome do programa e nome do desenho atual, com controles de janela de programa no extremo direito

Barra de menus: comandos dispostos em ordem lógica

Barra de ferramentas: botões nas barras de ferramentas, com desdobráveis e listas

Faixa de opções: abas com painéis com botões, desdobráveis e listas para acessar comandos

Abas de desenho: Acesso rápido a todos os desenhos abertos.
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Barra de Titulo

A barra de título exibe o nome do programa BricsCAD, sua edição (como “Platinum”), e o desenho 
em que você está trabalhando, como...
  [Office Fixtures.dwg]. 

Se o desenho for somente-leitura (não pode ser salvo com o mesmo nome no seu local original), 
uma nota é adicionada ao nome do arquivo que se parece com...
 [Office Fixtures.dwg (Somente-leitura)].

A barra de título tem alguns truques ocultos. Para maximizar rapidamente a janela do BricsCAD, 
clique duas vezes na barra de título; para restaurar a janela, clique duas vezes na barra de título 
uma segunda vez. Para abrir rapidamente um desenho, arraste-o do gerenciador de arquivos para 
a barra de título do BricsCAD.
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Na extremidade esquerda da barra de título está um menu raramente utilizado que executa a mesma 
função que o trio de botões no outro extremo: eles minimizam ou maximizam/restauram a janela 
do BricsCAD, e para  sair do BricsCAD.

  
Esquerda: menu de Controle na extremidade esquerda da barra de título; direita: botões de controle equivalentes na extremidade direita da barra de título.

Barra de Menu

A barra de menu do BricsCAD é semelhante à usada por outros programas no Windows. Mesmo se 
você costuma acessar menus de outros programas que rodam em Windows, Linux e Mac.

Se você não vir o menu, digite a variável MenuBar:
: MENUBAR

Novo valor atual para MENUBAR (Desl ou Liga) <Desl>: L

Clique nas palavras na barra de menus, como em Vista, para revelar os menus suspensos, como este:

Algumas notas sobre o que você vê nos menus:
 Ð O marcador > indica submenus, que agrupam opções de comando. Submenus também pode ter sub-submenus!

 Ð À direita dos nomes de comandos estão, às vezes, atalhos de teclas. Por exemplo, à direita da barra de comandos é Shift+F2. Em 
vez de selecionar itens de menus, você também pode fazê-lo pressionando teclas de função - Shift+F2, neste caso. Veja como 
funcionam as teclas de atalho: (a) Mantenha pressionada a tecla Shift e, em seguida, pressione F2.

 Ð A marca de verificação  na frente de um comando significa que é um alternar. “Toggle” significa ligar e desligar. A presença de 
marca de seleção significa que o item está ativado; A falta de uma marca de verificação significa  que está desligado.
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 Ð O ... depois de um nome de comando significa clicar nele irá abrir uma caixa de diálogo. 

A marca de seleção e os atalhos de teclas são exemplos dos símbolos usados pelos menus para indicar 
significados especiais. Eles indicam o status dos comandos, conforme mostrado na tabela abaixo: 

Menu  Símbolo  Exemplo  Significado     

 ... (elipses) Vistas nomeadas... Exibe uma caixa de diálogo
	 (seta)  Zoom  Exibe um submenu
   (Marca de verificação)  Tela limpa Ativa um comando
 + (adição)  Shift+F2  Utiliza tecla Shift para atalhos
 _ (Sublinhado) Barra Comando Usa tecla Alt para acessar itens de menu

Aa (Texto preto) Estilo Plotagem Indica que o comando está disponível
Aa (Texto cinza) Estilo Plotagem Indica que o comando não está disponível

DICA Se você apontar a um item de menu acidentalmente, você pode “desmarcá-lo” selecionado-o 
uma segunda vez.

Alguns usuários encontram pressionando teclas no teclado mais rápido do que selecionando itens 
do menu ou da fita.

Você pode acessar a barra de menus sem um mouse! Veja como fazê-lo:

1. Mantenha pressionada a tecla Alt. Na barra de menus, repare que cada palavra tem uma letra sublinhada, como, por 

exemplo, Vista. Veja as figuras na página de frente.

2. Pressione a tecla v para largar o menu Ver. Observe que cada item de menu tem uma letra sublinhada.

3. Pressione uma tecla, como a tecla c para executar o comando Command Bar.

Usuários avançados podem estar interessados em personalizar menus e outras partes do BricsCAD 
com o comando CUI; veja o eBook Customizing BricsCAD (Personalizando o BricsCAD), que 
está disponível grátis no website da Bricsys em https://www.bricsys.com/pt_BR/documentation/.

 

Abaixo da barra de menu estão várias barras de ferramentas. Barras de ferramentas são coleções 
de funções similares - uma barra de ferramentas. Por exemplo, a barra de ferramentas Desenhar 2D 
tem comandos para desenhar entidades 2D, como linhas, arcos e retângulos; a barra de ferramentas 
Restrições 3D contém comandos para conectar e dimensionar entidades automaticamente, com 
restrições geométricas e dimensionais 3D.

   
Esquerda: Barra de ferramentas para manipular entidades 2D; direita: barra de ferramentas para conexão de entidades com restrições 3D

Cada barra de ferramentas consiste de uma fileira de botões e/ou caixas de listagem. Clique em 
um botão para executar o comando relacionado. A figura mostra uma série de controles que você 
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pode esperar encontrar nas barras de ferramentas.

Barras de ferramentas têm vários elementos visuais para controlá-las: 

 Ð Arrastar a barra pela extremidade esquerda de uma barra de ferramentas permite que você mova a barra de ferramentas ao redor da tela. 
Para arrastar uma barra de ferramentas flutuante, agarre-a pela sua barra de título.

 Ð Desdobráveis (pequeno triângulo preto) exibe uma barra de ferramentas incorporada; mantenha pressionado o botão para ver o menu 
desdobrável

 Ð Lista (caixa de listagem) lista itens; clique na seta na extremidade direita da caixa para acessar a lista.

BricsCAD tem mais de trinta barras de ferramentas, mas você vê apenas algu-
mas delas agora. As mais visíveis estão colocadas ao longo das bordas superior 
e laterais da área de desenho.  Para ver a lista completa dos nomes da barra 
de ferramentas, clique direito em qualquer barra de ferramentas ou na faixa, 
e escolha BRICSCAD. 

O menu de atalho que aparece lista os nomes de todas as barras de ferramentas; 
veja a figura ao lado. Esses nomes marcados com uma marca de verificação 
(checkmark) são os atualmente exibidos. Você pode alternar (ativar ou desati-
var) a exibição de uma barra de ferramentas, selecionando o seu nome na lista.

BricsCAD permite alterar a aparência dos ícones exibidos por todas as bar-
ras de ferramentas, a função dos ícones, e até mesmo a forma da barra de 
ferramentas. Estas operações são descritas no eBook Customizing BricsCAD 
(Personalizando o BricsCAD).

Botões da Barra e Macros
Botões têm pequenas imagens chamadas “ícones”. Ícones são representações 
pictóricas de comandos. Por exemplo, um botão na barra de ferramentas 
mostra o ícone, que representa-. Bem, o que isso representa? As três folhas 
de papel são o símbolo para as camadas, mas a estrela azul (ou é um floco de 
neve?) não é tão clara.

Porque ícones são imagens, seu significado nem sempre é claro. Por esta razão 
o BricsCAD também exibe descrições em palavras. Passe o cursor sobre um 
ícone e espere por um segundo.  Uma pequena etiqueta, chamada de “dica”, 

aparece; abaixo, a dica de ferramenta indica que o botão executa “Definir Camada por Entidade” 
(comando LayMCur - TornarCamadaAtual).



chapter 2 Navigating the BricsCAD Interface  5150    Inside BricsCAD V17

Mantenha o cursor sobre o ícone, e olhe para baixo, na linha de status na parte inferior da janela 
do BricsCAD. Ela exibe uma descrição por uma frase do significado do botão.

Em outras palavras, quando você clica no botão, BricsCAD solicita a escolha de uma entidade no 
desenho, e então altera a camada de trabalho para aquela na qual pertence a entidade.

A Barra de ferramentas Padrão
De todas as barras de ferramentas, a mais acima contém os botões que você provavelmente está 
familiarizado com o de outras aplicações em Windows ou Linux - assim como algumas que são 
únicas no BricsCAD. Esta é chamada a barra de ferramentas “Standard”, porque ela é padrão para a 
maioria das aplicações Windows e Linux. É importante o suficiente para que se aponte o significado 
de todos os seus botões. 

Da esquerda para a direita, os ícones têm o seguinte significado:

NovoR cria novos arquivos de desenho; Q é a abreviação de “quick”.

Abrir abre arquivos de desenho existentes.

Salvar salva o desenho atual.

Prévia mostra como o desenho vai parecer antes de ser impresso ou plotado.

Print imprime imediatamente o desenho para a impressora padrão; nenhuma caixa de diálogo é exibida.

Publicar imprime coleções de desenhos.

Cortar (comando RecortAT) copia entidades para a área de transferência, apaga-as do desenho; “Clip” é abreviatura para 

clipboard (área de trabalho).

Copiar (comando CopiarAT) copia entidades para a área de transferência.

Colar (comando ColarAT) cola dados gráficos ou texto a partir da área de transferência, no desenho.

Igualar Propriedades (comando PropIG) copia propriedades de uma entidade e as aplica a outras entidades.

Adicionar selecionado (comando AddSelected) acrescenta entidades adicionais ao conjunto de seleção.

Selecionar similar (comando SelectSimilar) seleciona entidades adicionais semelhantes ao primeiro selecionado.

Apagar exclui as entidades selecionadas.

Desfazer (comando D) desfaz o último comando(s).

Refazer refaz a última operação de desfazer.
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Explorer abre o Explorer do Desenho para controlar entidades nomeadas, como tipos de linha e blocos.

Conjuntos de Folhas (comando SheetSet) abre o Explorer do Desenho para criar e modificar conjuntos de folhas.

Configurações abre a caixa de diálogo Configurações para ajustar os valores de todas as variáveis ??do sistema.

Propriedades abre o painel Propriedades; relata e edita as propriedades de entidades selecionadas.

Ajuda exibe a janela de ajuda.

Desdobrados
Alguns botões da barra de ferramentas contêm desdobramentos, que são sub-barras que contêm 
dois ou mais botões adicionais “recolhidos”. Quando você olhar mais atento sobre a barra de fer-
ramentas Vista...

... note que no canto inferior direito do botão Zoom há um triângulo minúsculo: 

O  triângulo indica que o botão contém um menu desdobrável, uma sub-barra de ferramentas 
com botões adicionais.  Para ver como funciona um menu desdobrável, mova o cursor sobre o 
botão Zoom Extensão:

1. Mova o cursor até o botão que você deseja, e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado.

2. Solte o botão do mouse.

Observe que o comando é executado; o botão selecionado por você agora aparece na barra de fer-
ramentas. Ele pode ser um pouco complicado acessar um menu desdobrável nas primeiras vezes, 

assim pratique o procedimento até que ele funcione.

  

Esquerda: Mantendo pressionado o botão exibe o menu desdobrável.
Direita: seleção de um botão a partir do menu desdobrável.

DICAS  Barras de ferramentas podem ser arrastadas pelo BricsCAD. Se o seu computador tem dois 
monitores, você pode querer arrastar as barras de ferramentas para o segundo monitor e assim criar uma 
maior área de desenho. BricsCAD lembra da colocação barra de ferramentas.    
           
Você pode fazer os ícones maiores e menores. Clique com o botão direito do mouse em qualquer barra de 
ferramentas, selecione Tamanho da barra de ferramentas, e escolha ícones pequenos, ícones grandes e 
ícones extra-grandes. Cada tamanho de ícone é duas vezes maior: 
 Pequena = 16x16 pixels       
 Grande = 32 x 32 pixels       
 Extra-grande = 64 x 64 pixels       
(Novo na V17) Os ícones extra-grandes destinam-se a telas de computador de alta resolução, como 4K.
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Lista suspensas
As listas suspensas nas barras fornecem acesso instantâneo a listas úteis, como nomes de camadas 
e cores. 

Da esquerda para a direita: as dropplists acessam os nomes das camadas e suas propriedades; Cores; Tipos de linha (padrões); E os pesos de linha (largura 
da entidade)

As listas suspensas (dropplists) operam da mesma forma, independentemente de serem encon-
tradas em uma barra de ferramentas, painel de faixa de opções ou painel Propriedades. (Não há 
listas soltas nos menus.) Consulte a descrição do painel Propriedades mais adiante neste capítulo. A 
exceção é, no entanto, as camadas droplist. Ele é encontrado na barra de ferramentas Propriedades 
da Entidade e no painel Início> Camadas. (Você aprenderá mais sobre camadas no Capítulo 3.)

DICAS Se as barras de ferramentas estiverem desativadas, como em um ambiente somente ribbon, use o 
painel de Propriedades para exibir e alterar as propriedades das entidades.

Aqui está o aspecto do menu suspenso do Layers em uma barra de ferramentas. (A versão da faixa 
é semelhante.)

Para alterar o status de uma camada, abra a lista suspensa e clique em um dos símbolos ao lado de 
um nome de camada. Os símbolos têm os seguintes significados:

    
    
Bulbo da lâmpada - liga ou desliga a camada.

Sol ou Floco de neve - derrete ou congela a camada em todas as viewports.

Sol na página - derrete ou congela a camada apenas na viewport atual. (Este símbolo aparece apenas quando o desenho 

está no paper space.)

Cadeado - desbloqueia e bloqueia a camada.
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Impressora - imprime ou não imprime a camada.

Quadrado - especifica a cor atribuída à camada

Nome - Especifica o nome da camada (“0” na figura acima).

DICAS Clique no quadrado de cor para acessar a caixa de diálogo Cores, que permite alterar a cor da 
camada.

Alterando Propriedades

Os dois grandes trabalhos em CAD são fazer e editar desenhos, mas seguindo de perto, em terceiro 
lugar, está a visualização e alteração das propriedades. Propriedades são características como a 
cor e a localização das entidades.

O painel Propriedades fornece feedback imediato das propriedades das entidades com as quais 
está trabalhando. Costuma ficar na borda lateral da área de desenho, por isso é sempre útil, embora 
não tomando muito espaço. Se o painel Propriedades não estiver visível, você pode ativá-lo com o 
comando Propriedades. Procure-o na direita da área de desenho.

Aqui estão as maneiras pelas quais você pode usar o painel Propriedades para exibir e alterar 
propriedades de entidades:

Quando nenhuma entidade está selecionada, o painel Propriedades informa os nomes de propriedades 

(ativas) atuais, como o nome da camada atual, cor, linha e tipo de linha. Por exemplo, a cor padrão é 

geralmente “PorCamada”, o que significa que a camada atual define a cor padrão. Veja figura acima.

Quando uma entidade está selecionada, o painel Propriedades informa as propriedades associadas à 

entidade. Por exemplo, selecione uma polilinha azul, tracejada. O painel informa a cor (azul) e o tipo de 

linha (tracejado).
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 Quando uma entidade está selecionada e você escolhe uma propriedade diferente no painel 

Propriedades, a entidade então assume a nova propriedade. Por exemplo, selecione “Vermelho” na lista 

de cores e a polilinha assume o vermelho.

Da mesma forma, você altera outras propriedades da entidade selecionada - elevação (distância na 
direção z), transparência (nível de transparência) e até mesmo as coordenadas de sua localização 
no desenho.

Algumas listas no painel Propriedades contêm funções extras. Veja como acessá-las::

Adicionando Cores. IInicialmente, o código de cores mostra nove cores. Se você desejar uma cor 
diferente desses nove, siga estas etapas:

1. Vá para o final do menu suspenso Cor e clique em Selecionar cor:

1. Vá para o final do menu suspenso Cor e clique em Selecionar cor.. .

Escolhendo a opção Selecionar Cor no menu suspenso Cor

2. Observe a caixa de diálogo Selecionar Cor, escolha uma 

cor de uma das 255 cores “índice” (cores padrão entre os usos do 

BricsCAD e do AutoCAD) ou 17,6 milhões de cores “true colors” 

(padrão no mundo amplo dos gráficos).

Caixa de diálogo Selecionar Cor mostra a guia Cor índice e suas 255 cores
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3. Clique em OK. Cada cor que você escolher nessa caixa de diálogo é adicionada à 

lista, para que você possa reutilizá-las no futuro. 

Nova cor adicionada à lista de cores

Adicionando Tipos de Linhas. Você usa a lista de Tipos de LInhas para alterar o tipo de linha das 
entidades selecionadas, como tracejado ou pontilhado. Mas nos novos desenhos mostra apenas 
três tipos de linha - Contínuo, PorCamada, e PorBloco. Os passos para adicionar tipos de linha são 
semelhantes aos das cores:

1. Vá para o final da lista de Tipos de Linhas, e clique em Outro...

2. Observe a caixa de diálogo Carregar Tipos de Linhas. Escolha um ou mais tipos de linha na caixa de diálogo. Para escolher 

mais de um de cada vez, mantenha pressionada a tecla Ctrl.

3. Clique em OK. Os nomes dos tipos de linha que você escolheu são adicionados ao final do lista.

DICA Para remover tipos de linha indesejáveis, use o comando Purgar. As cores não desejadas não po-
dem ser removidas dos desenhos.

Mas! É uma boa prática de trabalho em CAD não substituir propriedades com essas listas. A melhor 
maneira de atribuir cores e tipos de linha é através das camadas. De fato, cores e tipos de linha 
denominados PorCamada e PorBloco têm um significado especial no BricsCAD:
 Ð PorCamada — entidades tomam a cor e o tipo de linha definido pela camada onde residem. 

 Ð PorBloco  — entidades tomam a cor e tipo de linha definido pelo bloco ao qual pertencem.

É por isso que muitas vezes você vê “PorCamada” em listas de propriedade.

Outros Painéis
O BricsCAD possui mais painéis, além do painel Propriedades. Você pode ver a lista completa 

quando clicar com o botão direito do mouse em uma barra de ferramentas ou 
na faixa de opções:

Uma marca de seleção azul significa que o painel está aberto. Os painéis execu-
tam as seguintes funções:
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ELEMENTOS DOS PAINÉIS DA INTERFACE DO USUÁRIO

Painéis ou “paletas” são tão importantes para o BricsCAD que vou dar-lhe esta rápida visita aos seus recursos de interface 
de usuário. (Antes da V17, muitos deles eram chamados de “barras”.) Depois de aprender isso para o painel de Propriedades, 
você pode usá-los com outrosPainéis, também. (Consulte o Capítulo 6 para saber como usar o painel Propriedades.)

  Arraste a barra de título para relocalizar o painel na tela

    Clique no botão x para fechar o painel

   Clique na lista para acessar outras entidades (se houver)

    Clique no nó + para expandir uma seção

    Clique no - nó para recolher uma seção

  Clique no valor de uma propriedade para modificá-la

   Arraste a borda do painel para alterar seu tamanho, menor ou maior

TECLAS DE ATALHO PARA PAINÉIS

Vários painéis e barras podem ser abertos e fechados usando teclas de atalho. Aqui está um resumo deles:

Ação     Comando    Atalho Teclas 

Abrir ou fechar Barra de comando  CommandLine   Ctrl+9 Shift+F2
Abrir ou fechar painel Propriedades  Propriedades   Ctrl+1 Ctrl + Shift+P
Abrir ou fechar Ribbon   Faixa de opções   Ctrl+F2
Exibir ou ocultar a barra de status  StatBar    Shift+F3
Exibir ou ocultar barras de rolagem  ScrollBar    Shift+F4
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Painel   Comandos   Exibição    

Mechanical Browser  bmBrowser    Navegador das montagens e peças, bibliotecas
BIM Composições   Diálogo BimComposition   Gerenciador de Composições BIM 
(Novo na V17) Content Browser  ContentBrowserOpen, ContentBrowserCloseConteúdo das pastas selecionadas pelo usuário 
(Novo na V17) Camadas  LayerPanelsOpen, LayerPanelsClose  painel de Camadas
Materiais de Renderização   Materiais     Gerenciador de materiais de renderização
Conjuntos de Folhas   Sheetset, SheetsetHide   Gerenciador de conjuntos de folhas
(Novo em V17) Estrutura  ...     Browser para a estrutura do desenho
Tool Palettes   Toolpalettes, ToolpalettesFechar   Ferramentas paleta   

(Novo na V17) Os painéis podem ser empilhados uns sobre os outros ou então colocados um ao 
lado do outro. Para fazer isso, siga estas etapas:

1.  Arraste um painel por sua barra de título para cima de outro painel. Não solte o botão do mouse!

2. Observe os cinco trapezóides. Um deles está colorido em azul. Se você soltar o botão do mouse, ele vai pousar naquele 

local:

Trapezoides indicando a localização da terra para um painel

Aqui está o aspecto de dois painéis quando um painel ficar acima de outro (mostrado à esquerda) 
ou o painel empilhado sobre o outro (mostrado à direita): 

  
 Ð Quando acima ou ao lado um do outro, uma barra de arraste aparece entre eles, que permite que você altere seu tamanho
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 Ð Quando empilhadas, aparecem guias na parte superior, que permitem alternar entre elas

Para desconectar painéis, agarre um por sua barra de título, e arraste para longe dos outros. Para 
fechar um painel, clique no ‘x’ no canto superior direito.

Os seguintes painéis podem ser encaixados: Barra de Comando, Composições BIM, Browser de 
Conteúdo, Camadas, Browser de Mecânica, Propriedades, Materiais de Renderização, Faixas de 
Opções, Conjuntos de Folhas, Estrutura e Paletas de Ferramentas.

FAIXA DE OPÇÕES E PAINÉIS
A faixa domina a parte superior da interface do usuário. É um tipo de sobreposição às barras de 
ferramentas, onde de guias distribuem as “barras de ferramentas” em grupos de funções. Cada guia 
então é ainda sub-distribuída por uma série de painéis, e cada painel contém um grupo de botões, 
menus desdobráveis e listas - assim como as barras de ferramentas.

Se você não estiver vendo a faixa de opções, digite o comando da faixa:
: faixaopcoes

Mostrada abaixo está a guia padrão da Faixa de opções. 

Aba Home mostrando nove abas de grupos de comandos

Cada guia mostra um grupo diferente de painéis. Clique no nome de uma guia para alternar para 
ela. Aqui está a guia Exibir.

Aba Vista

Em função da Bricsys ter escrito sua própria versão da interface Faixa de Opções, esta é igualmente 
disponível nas versões para Windows, Mac e Linux, ao contrário de todos os outros sistemas CAD. 
Você personaliza a faixa através do comando CUI.

Abas de Desenho

Abas de desenho permitem alternar rapidamente entre desenhos abertos e oferece um atalho para 
comandos relacionados a arquivo, como Abrir e Fechar. BricsCAD chama de “Aba de Documentos.”

Para acessar os comandos, clique o botão direito na aba do desenho:
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A maioria destes comandos são familiares a você, mas aqui estão alguns 
exclusivos para o BricsCAD:

Fechar Abas à Esquerda - fecha todos os desenhos à esquerda desta aba. Isso é útil para fechar 

desenhos mais antigos, como os que foram abertos mais cedo

Fechar Tudo Exceto Este - fecha todos os desenhos, exceto o contido na aba atual. Eu pude 

achar isso bem útil, quando abri uma pasta inteira de desenhos, e, a seguir desejava manter 

aberto apenas um deles

Salvar Tudo - salva todos os desenhos de uma só vez

Duplicar aba - faz uma cópia do desenho atual, nomeando-Copy_name.dwg

Abrir Pasta - abre a pasta a partir do qual o desenho foi aberto

Há duas variáveis que controlam as abas de desenho. DocTabPosition coloca a aba na parte supe-
rior, inferior, esquerda ou direita da área de desenho. ShowDocTabs liga ou desliga a exibição da 
linha de abas.
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Na Area de Desenho

A área de desenho está no centro da janela do BricsCAD, como aparece na imagem abaixo. Aqui 
eu vou falar-lhe sobre apenas alguns elementos da interface do usuário.

Menus de Atalho

Espalhados por todo o BricsCAD existem acessos aos menus de atalho. Praticamente em qual-
quer lugar que você clicar o botão direito, um menu irá aparecer com uma lista de comandos. 
Os comandos geralmente são relevantes para o local em que você clicar o botão direito. Por 
exemplo, aqui está o menu de atalho que aparece quando você clica o botão direito sobre uma 

entidade selecionada:

O menu de atalho lista os comandos que você pode aplicar à entidade selecionada. Por exemplo, a 
opção Repetir repete o comando. 

Mantendo pressionas as teclas Shift ou Ctrl às vezes exibe outros menus de atalho. Em lições pos-
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teriores, vou destacar menus de atalho que são úteis quando à mão para o trabalho. Eu não vou 
detalhá-los todos aqui, porque são muitos. A figura ao lado mostra o que acontece quando você 
mantém pressionada a tecla Ctrl e clica o botão direito do mouse: você acessa os modos de snap a 
entidade, como é descrito mais adiante neste livro..

Cursor Quad
Barra de status QUAD          
Atalho   F12

O cursor Quad é exclusivo do BricsCAD no sentido em que integra comandos de desenho e de 
edição. Este cursor multifunção segue o exemplo dos “avisos” de estilo de design de interface de 
computador, colocando na área de desenho muitos comandos úteis.

O cursor Quad normalmente não está visível; na maioria das vezes você vê o cursor tri-color com 
a mira padrão ou cursor de seta. Quando você passa o cursor sobre uma entidade, no entanto, o 
cursor Quad aparece, sendo no primeiro momento como um único botão; veja a figura abaixo.

(Se ele não aparecer, ligue-o clicando QUAD na barra de status ou tecla F12.)

Quando você move o cursor de seta para cima do botão inicial, o cursor Quad expande e mostra 
botões adicionais, normalmente aqueles comandos mais comumente usados na entidade mais 
próxima. 

A seguir surgem caixas azuis para grupos de botões adicionais. Alguns grupos são para operações co-
muns, enquanto outros são específicos para a entidade sob o cursor. Para acessar os botões adicionais, 
passe o cursor sobre uma caixa azul. Clique em um botão para executar seu comando.

O cursor Quad muda seu conteúdo, dependendo da entidade nas prox-
imidades e da área de trabalho. BricsCAD vem com conjuntos de cursores 
Quad predefinidos, um para cada area de trabalho.

Para personalizar o Quad, clique com o botão direito do mouse para acessar o seguinte menu de 
atalho:

Propriedades rápidas 
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Quando Propriedades Rápidas estão ativadas, as propriedades de uma entidade são exibidas pelo 
Quad. Para ativar isso, clique em RP na barra de tarefas. (RP é a abreviação de “rollover properties”.)

Sobrevoe o cursor sobre uma entidade e o Quad exibirá algumas das propriedades dela.

Quad exibindo algumas propriedades de uma linha

Se você deseja que o Quad exiba outras propriedades, use a guia Propriedades do comando Per-
sonalizar para especificar as propriedades de cada entidade.

Barras de Rolagem

Uma barra de rolagem se localiza na direita das guias de layout. Permite que se mova de um lado 
para o outro. Na borda direita da área de desenho há uma barra de rolagem vertical, e move-se a 
vista de desenho para cima e para baixo. Barras de rolagem são úteis quando o desenho está em 
zoom (ampliado) e você pretende ver detalhes adjacentes rapidamente.

Se você não vê as barras de rolagem, pressione Shift+F4 para ativá-las, ou digite o comando Bar-
raRolagem.

Barras de rolagem estão limitados a rolar para esquerda-direita e de cima para baixo.

Usando a barra de scroll para rolagem lateral

Como alternativa mais flexível, pressione o botão do meio (ou a rodinha do mouse), e arraste o 
mouse. Esta ação desloca o desenho em qualquer direção, durante qualquer comando. 

MENU PROMPT

O menu Prompt mostra as opções disponíveis para o comando atual. Este 
menu aparece no canto superior direito (normalmente) das áreas de de-
senho. É útil quando a Barra de Comando está desativada, porque então 
você verá quais opções estão disponíveis para cada comando.

Para selecionar uma opção, basta selecioná-la na lista mostrada. Quando o 
comando termina, o menu Prompt desaparece.
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Controle LOOKFROM (Olhar De)

BricsCAD tem um assistente Look From (Olhar De) no canto superior direito da área de desenho. 
Quando você passar o cursor sobre o assistente pequenos triângulos aparecem, assim como a 
visualização de uma cadeira. Pausando o cursor sobre um triângulo mostra o que a visualização 
em 3D vai parecer:  

    
Esquerda: Controle Olhar-De sem interação do cursor...; Direita: ...e quando o cursor está sobre um dos pequenos triângulos

Clicando o triângulo muda o ponto de vista 3D.

O ponto verde indica a posição do cursor, como uma espécie de apontador laser:

DICAS Para ver os pontos de vista de fundo, mantenha pressionada a tecla Ctrl (ou Cmd no Mac).  
          
 Clique no centro do controle Olhar-De para retornar à sua vista inicial. Isto é particularmente útil 
no modo Torção.

Há duas maneiras que você pode mudar a maneira como o controle Olhar-De opera. O mais fácil é 
clicar o bot. direito sobre o controle, e escolher uma opção no menu de atalho.

A maioria das opções no menu de atalho são diretas, mas eu quero explicar a diferença entre os 
modos Isométrico e Torção:
 Ð Modo Isométrico é como usar os comandos Ponto de vista ou Vista

 Ð Modo Torção é como usar o comando RtRotF (rotação da vista em tempo real)



chapter 2 Navigating the BricsCAD Interface  6564    Inside BricsCAD V17

   
Esquerda: Olhar De (LookFrom) em isométrico; Direita: E no modo de torção 

O outro método é entrar o comando LookFrom (Olhar De), a partir do qual você pode desligar (e 
ligar) e acessar suas configurações:
: lookfrom           
LookFrom (Olhar De) [Liga/deSL/Configurações] <Liga>:

A opção Configurações abre a caixa de diálogo Configurações, na seção LookFrom. Aqui você pode 
ajustar as propriedades do assistente, como a sua translucidez e posição. De particular interesse é 
o número de pontos de vista isométrica que pode mostrar, definida através de “Modo de direção” 
ou a variável LookFromDirectionMode. A tabela a seguir mostra as opções:

LookFromDirectionMode  Número de Visualizações   

0     6 vistas ortogonais     
 
        
1     14 vistas; não há vistas planas de cantos    
 
        
2    18 vistas; de cima para baixo cantos   
 
          
3    26 vistas; de cima para baixo cantos  
 
         

O ícone UCS em Desenho 2D, Modelagem 3D, e DUCS

Descrevi a função do ícone UCS (sistema de coordenadas definido pelo usuário) no último capítulo. 
Aqui eu quero falar um pouco sobre como o UCS é usado - raramente em desenho 2D, mas muito em 
modelagem 3D. Em suma, um UCS nos permite localizar e torcer os eixos x, y, z em qualquer direção 
no espaço. Isto torna mais fácil desenhar e editar em ângulos incomuns e em superfícies inclinadas.

UCS estático em 2D. Ao desenhar objetos em um ângulo, como uma asa angular de um edifício, 
então se deve usar o UCS. Alterando o UCS para combinar com o ângulo do edifício rotaciona tudo 
junto. Na figura abaixo, eu rotacionei o ícone UCS para coincidir com as paredes em ângulo; note 
que o cursor cruzado acompanha o ângulo.
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Rodar o sistema de coordenadas permite desenho fácil em um ângulo

Para alterar o ângulo do ícone da UCS, você precisa dizer ao comando UCS três coisas:

 1. O novo ponto de origem

 2. A nova direção do eixo X (determina o ângulo)

 3. A nova direção do eixo Y, determina a orientação.

Destas três, BricsCAD descobre a direção do eixo Z usando a regra da mão direita. Aqui está como 
usar o comando UCS em desenhos 2D:

Escolhendo três pontos para definir uma nova orientação do sistema de coordenadas
: ucs

Especificar	a	origem	da	UCS	ou	Face/Nomeado/Entidade/Anterior/Vista/X/Y/Z/ZAXIS/Mover<Mundo>:	
(Escolha	um	ponto	como	a	intersecção	de	duas	linhas;	BricsCAD	liga	o	snap	a	intersecção	de	enti-
dades	automaticamente)

Apontar	o	eixo	X	ou	<Aceitar>:	(Escolha	um	ponto	ao	longo	do	
novo	eixo	X;	BricsCAD	liga	automaticamente	snap	a	entidade	
Extremidade)

Se você usar o mesmo UCS com frequência, então você pode 
dar um nome a ele para voltar mais rapidamente.  Os UCSes no-
meados podem ser gerenciados por meio do comando ExpUcs, 
que exibe os sistemas de coordenadas do Explorer do Desenho.

 UCS’s Dinâmicos para 3D. O mesmo sistema funciona para 
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alterar manualmente o UCS na modelagem 3D.

Por que você desejaria alterar o UCS em 3D? Porque CAD ainda é em geral 2D, mesmo quando em 3D. 
Para desenhar em uma face, a UCS tem de coincidir com a orientação no espaço da face. BricsCAD, 
felizmente, pode fazer isso automaticamente através do UCS dinâmico. Aqui está um breve exemplo.

Na figura abaixo, o ícone UCS está na posição “Mundo (World)”:

Ícone UCS em sua posição inicial

Para, por exemplo, escrever um texto na parte inferior do pistão, o UCS precisa relocalizar a face 
plana. Para fazer isso, primeiro ligue o modo DUCS clicando no botão DUCS na barra de status (de 
modo que apareça preto). Em seguida, inicie o comando Texto:
: text 
Texto: Estilo/Alinhar/Ajustar/Centralizar/Meio/Direita/Justificar/<Ponto inicial>: (Escolha a 
face na qual quer escrever)

Agora mova o cursor por sobre as faces do pistão. Observe como o UCS vai saltando para coincidir 
com a orientação da face. Eu mostro duas dessas nas figuras abaixo.

 
Esquerda: UCS colocado dinamicamente numa face...

Direita: ...e numa outra face

UCS’ no Modo Layout. No ‘paper space’ dos modos de layout, o ícone UCS se transforma em algo 
que se parece com uma folha de papel.

Assim, não parece servir para muito. Nos primeiros dias de CAD, quando o modo de layout foi 
introduzido pela primeira vez, a interface do usuário era tal que poderia ser difícil para o usuário 
determinar se estava no espaço do modelo ou do papel. Assim, o ícone UCS mudou para um triângulo 
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em alguns programas de CAD, e uma folha de papel no BricsCAD. Hoje, no entanto, a interface de 
usuário tornou o modo de layout muito claro, e assim o ícone de papel continua assim principal-
mente por razões sentimentais.

ASSISTENTE DE DICAS
““Dicas” são como dicas interativas, que relatam opções que poderiam ser desconhecidas pelo 
usuário. Por exemplo, o seguinte assistente de Dicas aparece durante o uso do comando Polisolido. 

O assistente de Dicas apresenta vários ícones. Eles indicam que, mantendo pressionada a tecla Ctrl 
durante o comando, o usuário pode alterar a justificação de polisolidos entre esquerda, central-
izado, e direita. 

Para obter uma breve descrição da finalidade, faça uma pausa do cursor sobre a Dica. 

O widget Dicas aparece com o comando Polisolido



chapter 2 Navigating the BricsCAD Interface  6968    Inside BricsCAD V17

Para descartar o assistente, clique no pequeno ‘x’ na extremidade direita. (Os botões i e Ctrl na 
extremidade esquerda nada fazem.). A exibição do assistente Dicas é ligado/desligado através do 
botão DICAS na barra de status. 

Opções para controlar o widget Dicas

Abaixo da Área de Desenho

Na parte inferior do BricsCAD existem diversas outras áreas de informação:

Abas de layout— alternar entre o espaço do modelo e os layouts (paper space)

Barra de Comandos — aceita entradas digitadas e exibe avisos; consulte o Capítulo 1 para obter detalhes

Barra de Status — relata sobre o status do desenho e fornece opções liga/desliga

Vamos examinar a função de cada área.

Abas de Layout

Sob a área de desenho existem três abas rotuladas Modelo, Layout1 e Layout2. Você pode ter visto 
abas semelhantes em outros softwares Windows ou Linux, como os separadores de planilhas no 
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LibreOffice Calc ou Excel.  

No BricsCAD, essas abas mudam a vista do desenho entre os layouts. Layouts permitem definir a 
forma como o desenho vai aparecer antes de ser plotado, tal como posicionar sua localização no 
papel, adicionar uma borda no desenho, ou especificar tons de cinza em vez de cores. 

Os botões de seta (na esquerda das guias) são para quando há muitas abas para caber na parte 
inferior do BricsCAD.

Para acessar um menu de atalho de opções de layout, clique o botão direito em qualquer aba de 
layout. As opções permitem criar mais layouts, renomeá-los, ou especificar as configurações espe-
cíficas para uma variedade de modelos de plotter. 

Layouts são discutidos em maior detalhe mais adiante neste livro.

Barra de rolagem

A barra de rolagem é descrita anteriormente neste capítulo.

Barra de Comandos

A barra de Comando é descrita no capítulo anterior.

Barra de Status

Abaixo da área do aviso de comando está a barra de status, que informa o status do desenho. Da 
esquerda para a direita, a barra de status exibe as seguintes informações:
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Textos de Ajuda - exibe uma linha de texto útil quando o cursor está pausado em um botão da barra de ferramentas ou um 

item de menu.

Coordenadas X, Y - coordenadas 2D da posição atual do cursor no desenho.

Elevação (Z) - a configuração atual da elevação.

Camada - mostra o nome da camada atualmente ativa (default = 0) 

Cor - relata a cor atual (default = 0; preto)

Estilo de Linha - relata o tipo de linha atual (PorCamada)

Estilo - relata o estilo de texto atual (Standard)

Estilo de cota - relata o estilo de cota atual (ISO-25)

Area de trabalho - relata a área de trabalho atual (Desenho 2D).

Configurações do Desenho - relata o status das configurações de desenho. Cada palavra é um botão liga desliga também 

chamado de “alternador” 

 Texto Cinza - o alternador está desligado, como em SNAP na figura acima. 

 Texto Preto - o alternador está ligado, como em POLAR.

Clique num botão para ligar/desligar o modo de ativação. 

 SNAP - liga/desliga o snap (salto) em distância, do cursor

 GRADE - liga/desliga a exibição das linhas de grade

 ORTO - liga/desliga o modo desenho ortográfico para desenhar em ângulos retos

 POLAR - liga/desliga o salto angular em ângulos polares comuns, tais como 15 graus 

 ESNAP - liga/desliga todos os encaixes (snap) a entidade (ex.: snap a objeto)

 STRACK - liga/desliga o rastreamento/controle de snap

 LWT - liga/desliga a visualização da espessura de linha

 MODELO / P:Layout1 - alterna entre os modos de papel e modelo

 Escala de Anotação - especifica o fator de escala atual de entidades de anotação

 AutoScale - alterna se escalas de anotação são adicionadas automaticamente

 MesaDig - liga/desliga o modo mesa digitalizadora

 DUCS - liga/desliga modo UCS Dinâmico para desenhar em faces de entidades 3D

 DYN - liga/desliga o modo dimensões dinâmicas 

 QUAD - alterna o cursor entre os modos de mira e quad

 RT - liga/desliga a exibição de dicas de ferramentas de sobrevôo

 DICAS - liga/desliga o assistente de Dicas 

 Nenhum - seleciona um sistema de coordenadas para GIS

Quando você clicar o botão direito do mouse sobre qualquer um dos botões BricsCAD vai exibir um 
menu de atalho. Muitos têm o mesmo conjunto de opções: Liga, Desliga, e Configurações.
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Configurações é um atalho para a caixa de diálogo que regula o modo de 
operação. Por exemplo, para alterar as configurações da grade, clique 
o botão direito do mouse no botão GRADE e selecione Configurações; 
BricsCAD exibe a seção Snap/Grade da caixa de diálogo Configurações.

Quando você clica o botão direito em alguns botões, estes apresentam 
uma lista mais longa de opções para que você possa, por exemplo, escol-
her um snap a entidade.

Clique no pequeno triângulo preto  próximo da extremidade direita da barra 
para exibir um menu de atalho que lista todos os alternadores possíveis a mostrar.

Este permite a você ligar e desligar as chaves que você quer (ou não quer) ver.

Resumo

Você aprendeu quase tudo da interface de usuário do BricsCAD, desde a barra de título na parte 
superior até a barra de status na parte inferior, e quase tudo no meio dessas. 

A seguir você começa a começar a trabalhar com BricsCAD, começando com a inicialização de um 
novo desenho.



CAPÍTULO 3

Preparando Um 
Novo Desenho

Você agora vai preparar o ambiente de CAD para a criação de novos desenhos. No final, você vai saber 
como configurar desenhos, salvar seu trabalho no disco, e como sair do BricsCAD.

Antes de criar qualquer desenho com BricsCAD, você deve prepará-lo. Aqui, os tutoriais mostram-
lhe como fazer isso, trabalhando através destes passos: 

Passo 1: Iniciar um novo desenho, em branco

Passo 2: Dar nome ao desenho

Passo 3: Especificar as unidades de medida

Passo 4: Definir os espaçamentos de snap e da grade

Passo 5: Indicar os limites do desenho

Passo 6: Criar camadas

Passo 7: Salvar o desenho

NESTE CAPÍTULO

• Preparando um desenho para usar pela primeira vez, com um assistente

• Especificando unidades, formatos de ângulo, e configurações do desenho 

• Compreender como as camadas organizam o desenho

• Salvar o desenho

• Reconhecendo a importância dos backups automáticos
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TERMOS-CHAVE NESTE CAPÍTULO

Default/Padrão - valor de uma configuração definida pelo programa e não alterada pelo usuário

Nome do arquivo - identifica arquivos de desenho e outros documentos

Grade - exibe uma grade de linhas ou matriz de pontos como guias visuais

Camadas - organiza desenhos segregando elementos comuns

Limite - especifica o limite nominal de desenhos, e restringe a faixa de marcas de grade

Zerado - desenho completamente novo sem parâmetros predefinidos

Snap - restringe o movimento do cursor a distâncias discretas

Template/Modelo - um arquivo de desenho lido pelo BricsCAD que define parâmetros-padrão para um novo desenho

Unidade - especifica unidades de medida, como métrica, arquitetura e engenharia 

Assistente - série de caixas de diálogo que auxiliam o usuário através de um procedimento

Conj. de trabalho - conjunto de um ou mais desenhos que foram previamente abertos no BricsCAD ou guardadas 
para uso futuro

Area de trabalho - interface de usuário pré-definida, específica para tarefas, tais como desenho 2D ou modelagem 3D

Zoom - Amplia e reduz o tamanho visual dos desenhos

ABREVIAÇÕES ÚTEIS

‘ ou ft   Pés

“ ou in   Polegadas (12 polegadas por pé)

ANSI   American National Standards Institute

BAK    Backups de arquivos de desenho BricsCAD

DWT   Porção de nomes de arquivos que os identificam como arquivos de template/modelo

DWG   Porção de nomes de arquivos que os identificam como desenhos BricsCAD

mm    Milímetros (1.000 milímetros por metro)

m    Metros

NOVOS COMANDOS

Comando  Alias Barra de Menus   Aba Faixa de opções  

Camada  la Configurações | Camadas  Home | Camadas | Camadas 
Limites  ... Configurações | Limites Desenho ... 
NewWiz  ddnew Arquivo | Novo pelo Assistente ...
Configurações rm Configurações | Configurações  Configurações | Configurações | Configurações
Salvar como ... Arquivo | Salvar como  ...
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Antes de Você Começar
Para saber como usar o BricsCAD, você vai trabalhar com um desenho baseado em uma planta de lote e paisagismo, 

criar e modificar o desenho de um pátio em torno de uma casa. 

Antes de começar este tutorial, você pode querer medir o seu pátio e localizar os principais recursos, como as áreas 

de casa, entrada de garagem, e jardim. Se você preferir não medir o seu pátio ou não tem acesso a um pátio, então 

você pode seguir o seguinte esboço, que é o desenho utilizado pelas próximas várias lições.

O tutorial será em unidades métricas (milímetros e metros), e para os leitores Norte-Americanos vou fornecer uni-

dades imperiais (pés e polegadas).

Iniciando um Novo Desenho
Comando NewWiz  
Menu  Arquivo | Novo pelo Assistente...

Quando você inicia um novo desenho no BricsCAD, pode começar de várias maneiras:
 Ð A partir do “zero” com um desenho em branco

 Ð Com um desenho modelo/template que já pré-define determinados aspectos.

 Ð Recorrer aos serviços de um assistente do software, que é como você vai iniciar este tutorial 

O assistente é uma série de caixas de diálogo que o leva através dos passos necessários para con-

DESENHO DESTA SEÇÃO

Durante os primeiros capítulos deste livro, você criou o seguinte desenho. O arquivo Yard.dwg completo pode ser 
baixadoDe http://www.upfrontezine.com/lb8.



chapter 3 Setting Up a New Drawing  7776    Inside BricsCAD V17

figurar um novo desenho. Ele pede a você para selecionar as unidades, grade, e assim por diante. 

Neste tutorial, você vai criar o novo desenho com a ajuda do assistente.

1. Se BricsCAD não está em execução, inicie-o clicando duas vezes no seu ícone na área de trabalho

2. Observe a caixa de diálogo Começar. Ela mostra as áreas de trabalho padrão disponíveis no Brics-

CAD.

3. Inicie o assistente executando uma das seguintes etapas: Na guia Início da faixa de opções, clique 

em Novo, e em Novo Assistente
 Ð Na barra de menus, escolha Arquivo, e Novo pelo Assistente

 Ð Na linha de comando, digite o comando NewWiz

 : newwiz

 Observe a caixa de diálogo Criar novo desenho:

Selecione e Use a opçáo de Assistente

 A caixa de diálogo fornece as opções para iniciar novos desenhos ou abrir os já existentes:

 Começar do zero - inicia novos desenhos vazios, utilizando unidades, imperial ou métrica

Iniciar de um Modelo - inicia novos desenhos com base em um arquivo template/modelo que você sele-

ciona a partir de uma lista com nomes como Default-mm.dwt, Mecânica-imperial.dwt e outros

Iniciar do Modelo Padrão - inicia novos desenhos a partir do arquivo de template especificado pela 

variável de sistema BaseFile; o padrão atual é default-mm.dwt 

Usar um Assistente - cria novos desenhos com base nas configurações especificadas em uma série de 

caixas de diálogo que se seguem

4. Selecione a opção “Usar um Assistente” clicando no círculo (chamado de “botão de rádio”) próximo a ele. 

5. Clique em Próximo. 

   

O assistente leva você através de uma série de caixas de diálogo que pedem para especificar as 
unidades, formato de ângulos, e outras configurações de desenho. Vou explicar o que cada um 
destas significa.

Configurações Padrão
Primeiro, você escolhe as unidades. Bem, o assistente pede-lhe as “configurações padrão.” Isto é 
porque muitas configurações são afetados por unidades que a escolha de um conjunto de unidades 
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determina muitas outras configurações.

Aqui está como decidir quais unidades para escolher
 Ð Se você mediu o pátio em pés e polegadas, então clique no botão ao lado de Imperial (pés e polegadas)

 Ð Se você mediu o pátio em metros e centímetros, então clique no botão ao lado de Métrico  

6. Se você está seguindo meu desenho tutorial, então escolha Métrico, como mostrado acima. 

7. Clique em Próximo.

Selecionar as Unidades Lineares

BricsCAD usa medidas lineares para definir comprimentos e áreas, como lustrado abaixo. (O único 
outro tipo de medida com que você trabalha são as medidas angulares, que são usados para medir 
ângulos.) Medidas lineares podem ser exibidas em diversos estilos.

Dimensionamento linear em pés e polegadas.

Olhe atentamente para a amostra de medições exibida abaixo, e entenda como BricsCAD apresenta 
cada uma. Note que um hífen (-) separa pés de polegadas, enquanto um espaço separa polegadas 
de polegadas fracionárias.

Nome Unidade  Medidas em    Exemplo  

Arquitetura  Pés, polegadas, polegadas fracionárias 4’-6 1/16” 
Engenharia  Pés, polegadas, polegadas decimais 4’-6.0625”
Polegadas fracionárias Polegadas fracionárias  54 1/6”
Decimais  Unidades e unidades decimais  2128.4449
Científicas  Unidades, unidades decimais e expoentes 2.1284E+03

  

O padrão é chamado de “Decimal”, que é frequentemente utilizado para medidas métricas, tais como 
milímetros. BricsCAD mostra medidas métricas como “decimais” sem unidade, tais como 1.2345. 
A abreviatura “mm” para milímetro não é exibida. 

Depois de selecionar um estilo de unidade, BricsCAD exibe todas as medições nesse formato. Mas 
não se preocupe! Você sempre pode mudar o formato de medição para outra coisa. Você fará isso 
com o comando Unidades.

(O motivo pelo qual você pode alternar entre unidades é porque internamente o BricsCAD mantém 
um registro de medições com números reais sem unidade, com precisão de 14 casas decimais, mas 
não usa unidades métricas ou imperiais. BricsCAD mostra distâncias e ângulos nas unidades que 
queremos; o software os converte on-the-fly.)

8. Para este tutorial de desenho, as medições foram feitas em centímetros. Em Unidade de Medição, garanta que “Deci-

mal” está selecionada.



chapter 3 Setting Up a New Drawing  7978    Inside BricsCAD V17

MANEIRAS DE COMEÇAR NOVOS DESENHOS

ABRINDO CONJUNTOS DE TRABALHO 

Conjuntos de trabalho carregam os desenhos previamente abertos, ou outros conjuntos de desenho salvos de nomes 
de arquivo. Para salvar e abrir um conjunto de desenhos abertos como um conjunto de trabalho, use o comando Con-
jTrabalho/Workset.

Caixa de dialogo para carregar e salvar conjuntos de desenhos

ABRIR MAIS DO QUE UM DESENHO

Para selecionar mais de um desenho na caixa de diálogo Abrir, segure as seguintes teclas para pegá-los:

 Shift — para selecionar um intervalo contíguo de desenhos

 Ctrl (Cmd em Macs) — para selecionar arquivos não-contíguos

Escolhendo mais de um desenho por vez

COMEÇAR DO ZERO 

Novos desenhos 'vazios' empregam as configurações padrão a partir dos seguintes arquivos de modelo de DWT::

 default-m.dwt — para desenhos com as unidades métricas ou sem unidades (metros)

 default-mm.dwt — para desenhos com as unidades métricas ou sem unidades (milímetros)
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 default-imperial.dwt — para desenhos com unidades Imperiais ou Britânicas (polegadas)

COMEÇAR DE TEMPLATES

Novos desenhos começam com um arquivo-modelo DWT que você seleciona a partir da lista a seguir:

Selecione um template de desenho como base de um novo desenho

Você pode criar seus próprios modelos a partir do desenho atual com o comando SalvarComo: escolha “Modelo de 
Desenho (* .dwt)” a partir da lista de tipos em SalvarComoTipo. 

COMEÇAR DO MODELO PADRÃO 

Comece novos desenhos com o arquivo de modelo especificado pela variável de sistema BaseFile, geralmente default-m.
dwt, ou default-mm.dwt se nenhum outro é especificado. Esta opção é útil quando você normalmente quer começar 
com o mesmo modelo, como especificado por sua empresa ou um cliente.

Para alterar o valor de BaseFile, digite o comando Configurações, procure por “basefile”, e, em seguida, clique no botão 
 no campo Modelo. A partir da caixa de diálogo Escolher um Arquivo, selecione o arquivo .dwt você deseja empregar 

como o novo modelo padrão.

Especificando o nome do template padrão DWT

USAR UM ASSISTENTE

Cria novos desenhos com base nas configurações especificadas em uma série de caixas de diálogo. Veja o tutorial neste 
capítulo.
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9. Centímetros são representados por duas casas decimais. Para definir o 

número de casas decimais, siga estes passos: Próximo a Precisão, clique na 

seta para baixo, e selecione “0.00”.

 (Para desenhos em imperial, as medições feitas com a aproxi-

mação de 1/4-polegada são suficientemente precisas para este projeto. 

Selecione Arquitetura, e escolha 0’-0 1/4”). 

10. Clique em Avançar. Como veremos a seguir, BricsCAD exibe o conjunto de opções para medir e visualizar os ângulos.

DICAS Você é livre para entrar distâncias mais precisas do que um centímetro, porque BricsCAD lembra 
distâncias para a precisão total. Quando BricsCAD exibe coordenadas, no entanto, vai arredondar-los para 
mais próximo de 0,01 unidades, porque nós definimos isso na etapa 9.

Selecionando o Estilo do Ângulo

Antes de escolher o sistema de medição do ângulo, eu devo men-
cionar alguns fatos sobre ângulos:0
 Ð Angulos são medidos no sentido contra-o-relógio a partir do eixo x positivo; ver 

figura abaixo

 Ð 0 graus é a direção do eixo x positivo

 Ð 90 graus é o eixo y positivo

Os elementos do angulos e eixos.

A caixa de diálogo Ângulo permite escolher entre os formatos de unidades angulares que o Brics-
CAD deve mostrar.  

As opções disponíveis estão listados abaixo:

Nome do Ângulo   Medidas     Em Exemplo  

Graus decimais    Graus e decimais    12.3456
Graus/Minutos/Segundos (d ‘ “) Graus, minutos e segundos e segundos decimais 12d34'56"
Grados (g)    Grados e decimais    123.45g 
Radianos (r)   Radianos e decimais   1.23r
Unidades de Topografia (N d ‘ “ E) Norte/Sul graus em direção a Leste/Oeste N12d34'56"E

Note que são 400 grados (usados na Alemanha) e 2*pi radianos em um círculo de 360-graus. 

Se fôssemos agrimensores reais, iríamos usar o formato de Topografia. Mas não somos, e por isso 
estaremos usando os mais familiares graus decimais. (Mais uma vez, você pode escolher a mudança 
do formato angular a qualquer momento com o comando Unidades, sem afetar o desenho).



chapter 3 Setting Up a New Drawing  8180    Inside BricsCAD V17

11. Certifique-se que o padrão, Graus Decimais, está selecionado para o ân-

gulo de medição.

12. Alterar a Precisão padrão para 0 graus, como estamos medindo ângulos 

para o grau mais próximo.

13. Clique em Avançar.

Escolhendo o Estilo de Plotagem

Quando chega a hora da impressão de desenhos, esta pode ser formatada por BricsCAD usando um 
dos dois métodos. Um método é conhecido como uma tabela de cores (estilos “de cor-dependente” 
ou CTB), enquanto o outro método é através de uma tabela de estilos (chamados estilos “nomea-
dos” ou STB). Eles são, infelizmente, mutuamente exclusivos, ou seja, apenas um pode estar ativo 
de cada vez - ou seja, você tem que escolher um deles.

14. Agora, tudo o que você precisa saber é que nem tabelas de cores, nem as tabelas de estilo realmente importa quando 

for imprimir desenhos 2D regulares em impressoras monocromáticas. E assim, garanta que a opção de cor-dependente 

(CTB) está selecionada.

15. Clique em Avançar. 

Definindo Propriedades da Entidade

Você vem para a caixa de diálogo final do assistente. Aqui, você vai definir os padrões de algumas 
propriedades da entidade (os “objetos”). Por padrão, todas as entidades são desenhadas com uma 
cor chamada “PorCamada” e um tipo de linha de mesmo nome (PorCamada). 

PorCamada significa que as camadas determinam a cor e tipo de linha das entidades. Se a camada 
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está definida para vermelho, então todas as 
entidades naquela camada aparecem em 
vermelho; altere a camada para verde, e as 
entidades seguem a mudança. Nesta caixa de 
diálogo, você pode substituir estas propriedades 
padrão. Mas você não vai, porque alterar cores 
e tipos de linha é melhor ser feito mais tarde, e 
feito com as caixa de diálogo Camadas - ou seja, 
“por camada.”

16. A única mudança para fazer aqui é desligar o ícone UCS, porque é inútil (por ser visualmente intrusivo) para o desenho 

de tutorial. Veja a figura acima para como as configurações devem aparecer.

17. Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo.

Finalizando o Assistente

Quando o assistente estiver concluído, BricsCAD vai parecer um pouco diferente de antes. Existe 
uma grade de linhas no desenho das linhas chamados “grade”. Existe uma linha da grade que passa 
pela origem (em 0,0), que é vermelha e outra que é verde - as mesmas cores que as linhas do cur-
sor X e Y da mira:

 Linha de grade vermelha— Linha de grade vermelha

 Linha de grade verde — eixo Y (vertical)

O ícone UCS foi removido, porque foi desligado e porque é desnecessária para este tutorial. E quando 
você mover o mouse, as coordenadas mostradas na barra de status mudam em incrementos de 
0,01 - isto é devido à configuração da precisão de unidades para 0,01.

 A área de desenho do BricsCAD ao fim do assistente
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O assistente não ajusta todas as definições, e você tem algumas mais para mudar, conforme descrito 
a seguir.

Configurações Adicionais Importantes

O assistente não configura, infelizmente, tudo que você precisa nos novos desenhos, e assim no 
restante desta lição você vai usar comandos para definir outros itens, tais como a área de limites 
do desenho, o espaçamento do snap e da grade e os nomes das camadas. Ao longo do caminho, eu 
vou explicando o que cada um desses significa.

Definir os Limites do Desenho
Comando DefLimite 
Barra de Menu Configurações | Limites do Desenho

Não há limite para o tamanho de desenhos que você pode criar com BricsCAD. Você poderia, se 
quisesse, desenhar todo o sistema solar em tamanho real. Na verdade, um desenho nas primeiras 
versões do AutoCAD mostrou que isso era possível: a partir da órbita de Plutão, poderíamos au-
mentar o zoom por todo o caminho até as letras individuais numa placa montada em um módulo 
lunar em uma cratera situada na Lua..

Quando se trata da impressão dos desenhos, no entanto, o tamanho total é restringido pelo tamanho 
do papel que a impressora pode lidar, muitas vezes apenas 210 mm x 297 mm (A4) - uma vista 
muito menor do que o sistema solar! Uma maneira de controlar o tamanho é definir os limites com 
o comando DefLimite.

Os Limites mostram a área nominal de um desenho, e realizam duas outras funções úteis: 
 Ð • Restringir a extensão das linhas de grade

 Ð • Determinar a área mostrada pela opção Tudo, no comando Zoom  

Comentarei mais sobre isso mais tarde. Enquanto isso, aqui está como você determina os limites 
e, em seguida, define-os:

1. Examine o tamanho do pátio no esboço. Depois de deixar um pouco de “espaço para respirar” em torno da 

planta, o desenho vai precisar de cerca de 40m de largura e 30m de altura
 Ð • Largura é representada pela coordenada X, o que por vezes é mostrado em vermelho

 Ð • Altura pela coordenada Y, mostrado em verde, algumas vezes

 A origem do desenho é o local onde as linhas de eixos X e Y se encontram, em 0,0.
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2. No prompt ‘:’, digite o comando DefLimite, como segue:

 : DefLimite (Press Enter para executar o comando)

3. Observe que o BricsCAD informa que os limites estão desativados. Ative-os:
 Limites estão desativados: Defina o canto inferior esquerdo ou [Ligar Limites] <0,0>: Liga

4. Reinicie o comando Limites pressionando a barra de espaços. Este é um atalho para repetir o último comando usado:
 : (Pressione a barra de espaços)         
 : LIMITES

 Observe que o BricsCAD relata o nome do comando que está sendo repetido, então você tem certeza de que 

ele é o correto.

5. Agora especifique as coordenadas x, y do canto inferior esquerdo. O valor padrão de 0,0 é bom para este desenho, por 

isso basta pressionar Enter para deixar o valor como está:
 Limites estão ativados: Defina o canto inferior esquerdo ou [Ligar Limites] <0,0>: (Pres-
sione Enter para aceitar          
 O valor padrão de 0,0)

6. Quando BricsCAD pede coordenadas do canto superior direito, entre 40 e 30, como segue:
 Canto direito superior <12,9>: 40,30

Atenção!  Se você trabalha com unidades imperiais, é importante que você incluir o apóstrofo ( ‘ ) quando 
você entra medidas com pés, como 130’.         
         Quando 
você deixar de fora o apóstrofo de 130, BricsCAD assume que significa 130 polegadas, que se traduz em 
10’-10.

7. Acho que é útil restringir as linhas da grade para a extensão dos limites. Para fazer isso, eu mudo o valor da variável de 

sistema GridDisplay para 2, como isto:
 : griddisplay 
 Novo valor atual para GRIDDISPLAY (0 a 15) <3>: 2

8. Finalmente, use o comando Zoom All para ver todo o desenho. Digite o comando Zoom, e em seguida, digite ‘tu’ para a 

opção TUdo:

  : zoom  

 Zoom: DEntro/FOra/TUdo/CENtro/DINâmico/Extensão/ESquerda/ANterior/diREito/eSCalar/JAnela/

OBjeto/<Escalar (nX/nXP)>: tu

O comando Zoom permite que você veja a "imagem completa", bem como um zoom de aproximação 
para um olhar detalhado.
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A área de desenho após a grade ser restrita aos limites

A grade é agora restrita à área especificada pelos limites.  (Novo na V17) Linhas de grade são mais 
fracas no BricsCAD V17 para que não obscureçam elementos de desenho.

Quando você começou, BricsCAD exibia uma área de 12 por 9 polegadas; agora BricsCAD exibe uma 
área de 40m por 30m (130 pés por 100 pés). Quando você move o cursor para o canto superior 
direito da área de desenho, a barra de status deve reportar valores próximos 40, 30.

ACESSANDO E ALTERANDO VARIÁVEIS DO SISTEMA
Comando  Configurações         
Faixa de Opções Configurações | Configurações | Configurações     
Barra de Menu  Configurações | Configuraçõea      
Alias   Config

Alguns dos valores inseridos no prompt de comando podem ser alterados através da caixa de diálogo 
Configurações. Esta caixa de diálogo mostra os valores de todas as Variáveis. Variáveis mantém 
configurações que controlam quase todos os aspectos da BricsCAD - e há mais de 800 delas! Eu 
vou listar todas no Apêndice B.

As variáveis são também conhecidas como "Variáveis de Sistema" ou "sysvars" para abreviar.

Por exemplo, GridDisplay é uma variável. Você usou para dizer ao BricsCAD como operar a grade. 
Essa variável específica tem quatro configurações, cada uma representada por um número (tecni-
camente, um inteiro).

Aqui está o que a variável GridDisplay controla:



chapter 3 Setting Up a New Drawing  8786    Inside BricsCAD V17

GridDisplay Significado  

1 (padrão)  Exibir além da área dos limites
2 (padrão)  Exibir grade adaptável
4   Permitir subdivisões abaixo do espaçamento da grade
8  Siga o UCS dinâmico   

Os números podem ser adicionados em conjunto para ativar mais de uma opção. O valor padrão é 
3, o que significa que (1) a grade é exibida além dos limites e (2) a grade adaptativa é exibida. No 
tutorial, você alterou o valor para 2 para que a grade não seja exibida além dos limites.

(Grade adaptativa significa que, à medida que você diminui o zoom, a grade mostra menos linhas, 
de modo que a área de desenho não é sobrecarregada com muitas linhas estreitamente espaçadas. 
Permitir subdivisões significa que linhas adicionais são exibidas entre o espaçamento de grade 
especificado. A grade roda para coincidir com o plano x, y especificado pelo UCS atual.)

Aqui está outro exemplo: Quando você usou o comando DefLimite, por exemplo, BricsCAD arma-
zenou os valores digitados em duas variáveis do sistema, LimMin e LimMax:

 LimMin — armazena as coordenadas X,Y do canto inferior esquerdo.

 LimMax — armazena as coordenadas do canto superior direito.

Estas duas variáveis do sistema pode ser acessadas diretamente na barra de comandos, digitando 
seus nomes, assim como se fossem comandos:
: limmin 
Novo valor para LIMMIN<0.00,0.00>: (Pressione Enter para manter os valores como eles são)

: limmax 
Novo valor para LIMMAX <40,30>: (Pressione Enter)

O problema está em lembrar os nomes de centenas de variáveis do sistema. E assim, o outro método 
é usar a caixa de diálogo Configurações, como segue:

1. Digite o comando Configuracoes:
 : config

 Observe a caixa de diálogo Configurações. 

2. Esta caixa de diálogo contém centenas de configurações, e assim a melhor maneira de acessar um deles é usar o recurso 

Localizar, como segue:

a. Enter “deflimit” no campo Localizar.

b. Pressione Enter.

 A caixa de diálogo Configurações vai para o primeiro ajuste com “limite” em seu nome. Clique na seta Locali-

zar Seguinte até chegar as configurações de limites mínimos e limites máximas: 

3. Não existe um botão “Fechar” ou “OK” para fechar a caixa de diálogo. Em vez disso, clique no X vermelho.

DICA Quando o campo Localizar fica laranja, significa que não há nenhuma definição por esse nome.
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Alterando o espaçamento de Snap e Grade

Uma grande vantagem para desenhar com CAD é que o software permite criar desenhos muito 
precisos. BricsCAD tem várias funções que ajudam a desenhar com praticamente precisão perfeita. 

Uma tal função é chamado de “modo de snap”. Snap pode ser pensado como definir a resolução 
do mouse.  Ela determina a distância que o cursor se move no desenho. Por exemplo, definindo 
a distância de snap para 0,5 o cursor se move em distâncias precisas de 0,5 unidades durante os 
comandos de desenho e edição.

Outro recurso é chamado de “grade”, que você já viu. Ele ajuda você a visualizar as distâncias. (Você 
aprenderá sobre outros auxílios de precisão em aulas posteriores deste livro.) Siga os passos para 
definir o espaçamento de snap e da grade:

1. (Se você não estiver na caixa de diálogo Configurações, digite o comando “Config”.)

No campo para Localizar, digite “snapmode”, e pressione Enter.

2. Observe que a listagem na caixa de diálogo salta para o campo Unid. do Snap. Este especifica a distância que o cursor se 

move. 

3. Altere os valores de X e Y da Unidade de Snap para 0,1 e 0,1 para representar 1 decímetro (ou 1”, 1” em unidades imperi-

ais). Deixe as outras configurações de snap em seus valores padrão, tais como Ângulo de snap = 0.
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4. Mais cedo, o assistente havia ligado a grade, como um guia visual. A grade é para guiar você; o espaçamento padrão de 

10 unidades é talvez muito distante. (BricsCAD não vai exibir a grade quando as suas linhas ou pontos estão muito próxi-

mos.) Altere o espaçamento de 1 metro, alterando o valor da Unidade da Grade para 1,1.

5. Por fim, mude o tipo de grade de linhas para pontos. Linhas de grade são úteis na modelagem 3D, mas 

tendema encobrir linhas no desenho 2D. Aqui está como fazer isso:

 a. Clique no nó  próximo ao Estilo grade.

 b. Ative Grade pontilhada no ModelSpace 2D.

6. Para fechar a caixa de diálogo, clique no X no topo direito.

DICAS  Uma distância de grade de 0” tem um significado especial em BricsCAD. Isso significa que o 
espaçamento da grade corresponde ao espaçamento do snap, 1” no nosso caso.

Observe que a área de desenho é coberta por uma fina grade de linhas:
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TIPS Uma distância de grade de 0” tem um significado especial em BricsCAD. Isso significa que o 
espaçamento da grade corresponde ao espaçamento do snap, 1” no nosso caso. Observe que a área de 
desenho é coberta por uma fina grade de linhas:

DICA Às vezes a função de snap pode ficar no caminho de seu desenho. Você pode ligar ou desligar o snap 
a qualquer momento, pressionando a tecla de função F9.      
          
Do mesmo modo, a grade pode ser alternada com F7.      
          
Para muitas opções em comandos de BricsCAD, você só precisa digitar a primeira letra da opção. Quando 
duas opções começam com a mesma letra, você precisa digitar os caracteres em maiúsculo, na opção.  
 Ao digitar texto e números em uma caixa de diálogo, pressionando a tecla Tab é um caminho 
mais rápido para chegar ao próximo campo. Campos são os botões, caixas de entrada de texto, caixas de 
listas, e outros elementos de caixa de diálogo que você pode alterar. Para retornar aos campos anteriores, 
pressione Shift+Tab (mantenha pressionada a tecla Shift, e vá pressionando Tab).    
 Quando você altera valores na caixa de diálogo Configurações, estes são mostrados com texto 
em negrito. E as alterações têm efeito imediato.

Criando Camadas
Comando Camada           
Faixa  Home | Camadas | Camadas        
Barra de Menu Configurações | Camadas        
Alias  LA

Se você já trabalhou com desenhos sobrepostos então você deve estar familiarizado com o conceito 
de camadas. No desenho com sobreposição, o desenhista iria desenhar a planta baixa em uma pri-
meira folha transparente (poderia ser numa folha de poliéster). A planta elétrica em outra folha, e 
a estrutura numa terceira. Uma vez que a folha seja transparente, elas iriam se sobrepor, dois ou 
todos os três desenhos podem compor um único modelo - dependendo da quantidade de detalhes 
necessários a ser mostrados.

Em CAD, camadas operam de um modo semelhante. Nós desenhamos diferentes partes do desenho 
em diferentes camadas. Então podemos ligar e desligar camadas conforme for de nosso interesse, 
para exibir o desenho de formas variadas. Por exemplo, o eletricista estaria interessado em ver 
apenas a planta baixa e a camada elétrica.
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BREVE RESUMO DE CAMADAS

BricsCAD fornece grande controle sobre as camadas, através do Explorer do Desenho. Este lista os nomes de todas as 
camadas e suas propriedades. Os nomes das propriedades são indicados pelos nomes na barra de cabeçalho.

(Para classificar as camadas em ordem alfabética, clique em um cabeçalho, como Nome ou Tipo de linha. Clique uma 
segunda vez para classificar em ordem inversa, Z para A.)

• — indica a camada atual.

Nome Camada — especifica o nome, com até 255 caracteres. Você pode usar números, letras e alguns sinais de pon-
tuação como: cifrão ($), hífen (-), sublinhado (_) e espaços. Duas camadas não podem ter o mesmo nome, num mesmo 
desenho. Não há limite para o número de camadas em um desenho.

Lig/Desl (obsoleto) — quando ligada, exibe entidades; quando desligada, entidades não podem ser vistas e nem são 
plotadas..

Congelar — congela entidades para que não possam ser vistas, editadas ou plotadas. Além disso, camadas congeladas 
não são incluídas quando BricsCAD executa regenerações do desenho, e operações de ocultar linhar. Quando descon-
geladas, as camadas se comportam normalmente. (Para descongelar camadas significa desligar o seu estado de Congelar.) 
É melhor congelar camadas do que desligá-las.

Bloquear — bloquear camadas, o que significa que as entidades são vistas, mas não podem ser editadas. Camadas 
desbloqueadas tornam entidades disponíveis para edição.

Cor — especifica a cor de entidades na camada. A cor padrão é 7, o que é exibido como branco ou preto, dependendo 
da cor de fundo. Entidades desenhados na camada são exibidas nesta cor, mas a cor da entidade pode ser substituída 
com o comando Cor..

Tipo de linha — especifica o tipo de linha pelo qual as entidades são exibidas. O tipo de linha padrão é contínua (linha 
sólida). Antes que qualquer outro tipo de linha possa ser usada, a sua definição deve ser carregada no desenho; pode ser 
substituída pelo comando Tipo de linha.

Espessura de linha — especifica as espessuras de linha para entidades na camada. O padrão é 0,00 milímetros; o 
máximo é de 2,11 milímetros; pode ser substituída pelo comando Espess Linha..

Estilo de Plotagem — especifica o estilo de plotagem com o qual as entidades serão plotadas. Estilos de plotagem 
nomeados definem cores, espessuras e percentagem de preto durante a plotagem. Esta opção não está disponível para 
desenhos criados com estilos de plotagem dependentes de cor..

Plotar — especifica se a camada é plotada; quando desligada, a camada não é plotada..  

Material — especifica o material utilizado durante as renderizações.

PROPRIEDADES DO MODO LAYOUT

Quando os desenhos estão em modo de layout, esta caixa de diálogo exibe mais colunas. (VP é a abreviação de “viewport”).

Congelar VP - congela as camadas em novas viewports criadas no espaço de papel

Cor VP, TipoLinha VP, EspessLinha VP, EstioloPlot VP - especifica cor, tipo de linha, espessura de linha e estilo de 
plotagem para a camada num viewport do espaço do papel
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As camadas neste tutorial vão separar itens como o texto, o terreno, a estrada, e assim por diante.

Uma vantagem adicional para camadas de CAD é que propriedades globais podem ser aplicadas a 
entidades. Por exemplo, todas as entidades sobre uma camada chamada ‘grama’ poderiam ser de 
cor verde (ou talvez castanho, dependendo da altura do ano). A mudança da cor da camada altera 
de imediato a cor de todas as entidades designadas para essa camada.

Atribuir entidades a camadas é simples: (a) defina o nome de uma camada como atual, e então (b) 
comece a desenhar! A maneira mais comum de definir um nome como atual através da lista de 
Camadas. Existem comandos que permitem mover entidades para outras camadas, caso isso seja 
necessário.

Nomeando Camadas

Camadas são especificados pelo nome. BricsCAD permite dar nomes a camadas com até 255 car-
acteres. Inicie pela criação de novas camadas com o comando Camadas. 

1. Digite o comando Camada:

 : camada

 Observe a caixa de diálogo Explorer do Desenho. Esta caixa de diálogo permite a você controlar quase todos 

os aspectos das camadas em desenhos.

O desenho já tem uma camada: 0. Cada novo desenho BricsCAD tem uma camada, chamada de “0”, que você nunca pode 

apagar. A camada 0 tem propriedades especiais que afetam a criação de blocos, tal como será discutido em maior detalhe 

mais adiante, neste livro.

 2. Seguindo os passos ilustrados abaixo, crie uma camada:

a. Clique no botão Nova Camada  . Observe que o BricsCAD cria uma nova camada chamada “NovaCa-

mada1.” 

b. Altere o nome, clicando em “NovaCamada1.”

c. Digite Lote, e pressione Enter

3. Atribuindo uma cor a cada camada torna mais fácil determinar quais linhas pertencem a quais 
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camadas. Mude a cor da camada do Lote para azul, como segue: 

 a. Clique no quadrado preto na coluna Cor em frente ao nome da camada Lote. 

b. A caixa de diálogo Selecionar Cor aparece, exibindo 255 cores. Qual escolher?

 Acima do conjunto de quadrados pretos e cinza estão as “cores padrão”, do BricsCAD que são 

as mais-comumente usadas. Selecione o quadrado cinza escuro. Observe que o número “8” aparece na 

caixa de texto cores, porque esta é a cor de número 8.

c. Clique em OK para sair da caixa de diálogo Selecionar Cor. A cor do quadrado em frente à camada Lote 

se altera para cinza..

4. Adicione os nomes e cores às camadas restantes, usando a tabela como guia. Se você cometer um 

erro de ortografia, basta clicar no nome da camada e digitar a correção.

 Nova Camada Cor da Camada  

Lote   Cinza escuro (cor 8)
Casa   Branca (preto)
Estrada   Vermelha (cor 1)
Gramado   Ciano (azul claro, cor 4)
Plantas  Verde (cor 3)
Lago   Azul (cor 5)

5. Quando você terminar de atribuir cores aos nomes das camadas, escolha o nome da camada Lote, 

e clique no quadrado em branco à sua esquerda do nome. Observe que uma bola azul aparece; ela 

indica a camada atual.

 Por enquanto, o desenho tem lugar na camada Lote - até que você selecione outro nome como a camada 

atual.

6. Para sair da caixa de diálogo Explorer do Desenho, clique no ‘X’ no canto superior direito da caixa de diálogo.
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Observe que o nome da camada na barra de ferramentas Propriedades da Entidade muda de 0 
para Lote. A cor mudou de preto para cinza. Quando você clica as camadas na lista, você vê todos 
os nomes das camadas recém-criadas e suas propriedades. Mais adiante neste livro, você vai fazer 
uso desta lista para controlar as propriedades da camada.

DICAS   Pode haver alguma confusão sobre a cor “branco” - ou é preto? BricsCAD alterna entre branco e 
preto, dependendo da cor da área de desenho de fundo. Quando o fundo é preto, BricsCAD exibe as linhas 
em branco; quando branco, BricsCAD exibe as linhas em preto. Então, branco pode ser preto - pelo menos 
no mundo do CAD.         
          
Para definir a cor de fundo na BricsCAD, a partir do menu Configurações, selecione Configurações. No 
campo Localizar, digite “cor do fundo” e pressione Enter. Selecione a cor.

Salvando Desenho
Comando  Salvar           
Faixa de Opçõe  Home | Arquivo | Salvar       
Barra de Menu  Arquivo | Salvar        
Atalho   Ctrl+S (Cmd+S em Mac)

Como atividade final, salve o seu importante trabalho com o comando Salvar, como segue.

1. Na barra de ferramentas, clique no ícone que parece com um disquete    (tooltip = Salvar).

 Na guia Home da faixa de opções, clique no botão Salvar no painel Arquivo.

2. Pelo fato deste desenho ter um nome genérico: “Drawing1.DWG”, BricsCAD exibe a caixa de diálogo “Salvar Como” para 

dar a você a oportunidade de dar ao desenho um nome melhor. Digite o nome de “Patio” na caixa de entrada de texto 

“Nome do arquivo”.

3. Clique no botão Salvar. BricsCAD salva o desenho com o nome patio.dwg. De agora em diante, você e BricsCAD referem-

se a este desenho como “Patio”.”
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BREVE RESUMO DO COMANDO SALVAR COMO

A caixa de diálogo Salvar Como permite salvar desenhos em vários dialetos do formato DWG. Versões mais recentes 
do BricsCAD sempre podem ler desenhos criados por versões mais antigas do BricsCAD, Ares, DraftSight, AutoCAD, 
AutoCAD LT, IntelliCAD, e outros programas de desenho baseados no formato DWG. 

Versões mais antigas do BricsCAD não podem, no entanto, ler arquivos de desenho criados por versões mais novas, e 
isso também ocorre com todos os outros programas de CAD, incluindo o AutoCAD. Por exemplo, BricsCAD V8 não 
pode ler desenhos criados no V16 do BricsCAD. 

Ao trabalhar com usuários de versões antigas de programas de CAD, você deve fazer com que o BricsCAD explicita-
mente salve desenhos nos formatos anteriores compatíveis com softwares mais antigos, como é descrito por esta tabela:

Formato de Arquivo Salvar Como Salva desenhos em formatos de arquivo usados por essas versões

AutoCAD 2013     2013 2014 2015 2016 2017
AutoCAD 2010     2010 2011 2012
AutoCAD 2007     2007 2008 2009
AutoCAD 2004     2004 2005 2006
AutoCAD 2000    2000 2000i 2002 
AutoCAD Release 14  Versão 14 (lançado em 1997)
AutoCAD Release 13  Versão  13 (1994)
AutoCAD Release 11/12  Versões 11 e 12 (1990 e 1992)

Se você precisar percorrer todo o caminho de volta para o AutoCAD release 10 (lançado em 1988), 9 (1987), 2,6 
(1987), ou mesmo 2,5 (1986), então use um dos formatos DXF, como “DXF Release 10.” DXF é abreviatura para Draw-
ing Interchange Format, e é (em boa parte) um formato de arquivo aberto, lido por muitos CAD’s e outros programas. 
BricsCAD importa e exporta desenhos em formato DXF.

Atenção! BricsCAD pode apagar e alterar algumas entidades quando traduzir desenhos para formatos anteriores do 
DWG e DXF.  Confira os desenhos após a tradução.

TORNANDO BACKUPS AUTOMÁTICOS

Para velocidade, BricsCAD mantém partes do desenho na memória do computador (RAM). A desvan-
tagem é que quando o sistema operacional falha ou quando a energia é cortada para o computador, 
você pode perder algum ou todo o seu trabalho. Porque falhas são comuns em versões mais antigas 
do Windows especialmente, é uma excelente idéia para salvar desenhos a cada 10 ou 15 minutos.

O BricsCAD faz isso automaticamente, mas também permite especificar o intervalo no qual os 
desenhos são salvos - sem que você precise usar repetidamente o comando Salvar. A configuração 
padrão é 60 minutos, que é muito longo. 



chapter 3 Setting Up a New Drawing  9594    Inside BricsCAD V17

Para garantir que os backups automáticos estão ativados, e fazer salvamentos automáticos com 
mais frequência, siga estes passos:

1. Digite o comando Config (de Configurações). 

2. No campo Localizar, digite “tempo salvamento”, e pressione Enter.

3. Altere o valor de 60 para 10.

DICA A configuração Salvar em Intervalo de Tempo especifica o tempo decorrido antes que o Bric-
sCAD salve desenhos. Não defina esse número muito baixo, caso contrário, o computador gasta tempo 
salvando em disco enquanto outro trabalho não pode ser feito.

4. Se ainda não estiver, você pode querer ativar Incremental Save Backup. Isto significa que o BricsCAD mantém Arquivo 

salvo anteriormente como uma cópia de backup - e isso é uma coisa boa. Os salvamentos e backups automáticos não são 

feitos nos arquivos originais. Em vez disso, durante os salvamentos automáticos, o BricsCAD salva desenhos com a exten-

são de .sv$ e arquivos de backup com .bak.

5. Clique em X para fechar a caixa de diálogo.

6. Se você precisar fazer uma pausa neste ponto, use File | Saída. BricsCAD fecha sua janela e você se encontra de voltaNa 

área de trabalho.

Embora o BricsCAD salve automaticamente desenhos, ainda é uma boa idéia para você salvar seu 
trabalhoDepois de terminar uma quantidade significativa de edição.
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Resumo

Vamos rever o desenho até este ponto. Apesar de não ter desenhado nada ainda, o arquivo de de-
senho já contém uma boa quantidade de informações.

 Ð Na barra de ferramentas, você vê que a cor da Camada atual é cinza e seu nome é Lote. 

 Ð Na linha de status, você vê que as coordenadas são visualizadas em unidades decimais, ou metros; e que os modos de desenho, 
como snap, grade, e modelo, estão ligados. 

 Ð A grade é feita de pontos. 

 Ð O recurso de backup automático salva seu desenho seis vezes por hora.

Na próxima lição, você vai começar a desenhar!

RESUMO DE FORMATOS ALTERNATIVOS DE SALVAMENTO

BricsCAD pode exportar desenhos com os seguintes formatos:

 Ð • ASCII e binary DXF  (*.dxf)

 Ð • Template (*.dwt)

 Ð • Adobe Portable Document Format (*.pdf)

 Ð • Scalable Vector Graphics (*.svg)

 Ð • Windows Bitmap (*.bmp), Metaformat (*.wmf), e Enhanced Metaformat (*.emf)

 Ð • E muitas versões de de DWF, tais como 2D, 3D, binary, ASCII, e ASCII comprimido. 



CAPÍTULO 4

Criando Seu Primeiro 
Desenho

A razão de um CAD 2D é elaborar desenhos de forma eficiente, e imprimi-los - em papel ou eletroni-
camente. Aqui você aprende a desenhar linhas, com precisão, como fazer alterações a elas, e produzir uma 
cópia de seu primeiro desenho numa impressora.

NESTE CAPÍTULO

• Desenhar com linhas e polilinhas

• Entendendo distâncias, absoluta e relativa

• Usando coordenadas polares

• Modificando entidades 

• Plotando (imprimindo) desenhos
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TERMOS-CHAVE NESTE CAPÍTULO

Abertura - refere-se à área em torno do cursor, na qual o BricsCAD pesquisa por entidades aonde pode se encaixar (snap)

Entrada direta de distância - especifica pontos ao mover o mouse em uma direção, e inserindo uma distância

Extensão - refere-se ao retângulo invisível que engloba todas as entidades nos desenhos

Concordar - arredonda cantos

Espelhar - espelha cópias de entidades

Snap a entidade - atrai o cursor para alguns recursos geométricos, como as extremidades das linhas 

Origem - refere-se à localização de x=0, y=0, geralmente situada no canto inferior esquerdo dos desenhos

Orto - restringe o movimento do cursor para a vertical e a horizontal; abreviatura de “ortográfica”

Cursor de escolha - se refere ao cursor quadrado dentro do qual o BricsCAD procura por entidades para seleccionar

Coordenadas polares - descreve medidas especificadas por distâncias e ângulos

Coordenada relativa - descreve medidas feitas em relação ao último ponto

ABREVIATURAS ÚTEIS

@   Especifica coordenadas relativas, como @2,3

#   Especifica coordenadas relativas, como @2,3

<   Especifica ângulos, como 10<45

-   Força o BricsCAD a usar a versão de linha-de-comando de um comando, como -camada

[option]  Indica opções de comando, como [Desfazer]

<value>  Indicar o valor padrão (atual), como <LOTE>

x   Especifica a coordenada X ao longo do eixo horizontal

y   Especifica a coordenada Y ao longo do eixo vertical

NOVOS COMANDOS

Comando  Aliases  Seleção de Menu  Aba Faixa de Opções  

Cancelar  Esc  ...1   ...
Concordar f ou fi  Modificar | Concordar Alterar | Modificar | Concordar
Espelhar  mi  Modificar | Espelhar 2D Alterar | Organizar | Espelhar 2D
Mover  m  Modificar | Mover  Alterar | Organizar | Mover
Abrir  op ou Ctrl+O Arquivo | Abrir  Home | Arquivo | Abrir
OSnap  os ou F3  Configurações | ConfiguraçõesConfigurações | Configurações
Plinha  pl  Desenhar | Polilinha  Desenhar | Desenhar | Polilinha
Plotar  Ctrl+P  Arquivo | Imprimir  Home | Imprimir/Plotar | Imprimir
SalvarR  Ctrl+S  Arquivo | Salvar  Home | Arquivo | Salvar
Zoom  z  Vista | Zoom  Vista | Zoom | Zoom

1 As reticências (...) indicam que não há seleção de menu disponível..
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Reabrindo Desenhos
Comando  Abrir          
Faixa de Opções Home | Arquivo | Abrir        
Barra de menus  Arquivo | Abrir        
Atalho   Ctrl+O

Se você saiu BricsCAD no final da última lição, então você precisa reiniciar BricsCAD e carregar o 
desenho Patio.

TIP O item Arquivos Recentes, no menu Arquivo, sempre mantém os nomes dos últimos dez desen-
hos que você abriu com BricsCAD. Veja como fazer isso:      
 1. Clique em Arquivo na barra de menu.       
 2. Deslize o cursor para baixo para Arquivos Recentes, e clique em patio.dwg.   
 Veja a figura abaixo.

DESENHO DESTE CAPÍTULO

Ao final desta lição, o desenho deve estar parecido com este:

Tutorial-04.dwg
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Observe que quando o desenho Patio abre no BricsCAD, ele parece exatamente o mesmo que quando 
você o viu pela última vez - isto é, em branco, exceto para as linhas de grade.

Desenhando os Limites do Lote
Comando Linha          
Faixa  Desenhar | Desenhar | Linha        
Barra Menu Desenhar | Linha          
Alias  L

Vamos traçar algumas linhas na tela! Para se orientar, a primeira coisa a fazer é desenhar os limites 
do lote. Isso vai ajudar você a ver a extensão do desenho.

As linhas que compõem os limites do lote são desenhados com o comando Linha. Você começa a 
desenhar as linhas do lote no canto inferior esquerdo, na origem (0,0), e trabalha no sentido anti-
horário em torno do limite do lote, como mostra a ilustração a seguir.

1. Primeiro, certifique que a variável DYN está desligada na barra de status; a palavra deve aparecer na cor cinza. Isso desa-

tiva a entrada dinâmica de dados, e todos os avisos aparecem na barra de Comando.

2. Digite o comando Linha, como segue:
 : linha

3. Responda ao aviso ‘Especificar primeiro ponto:’ digitando as coordenadas da origem:
 : _line Inicio da linha: 0,0

4. Para desenhar a linha do limite inferior com 35m de comprimento, você precisa dizer ao BricsCAD que a extremidade da 

linha está localizado na coordenada x, y de 35,0.
 Ângulo/Comprimento/Desfazer/<Ponto final>: 35,0
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@23<180

Angle of line: 216.88
Length of line: 15

C (close)
35,0

Start at 0,0
(the origin)

DICA Observe que a linha de aviso Angulo/Comprimento/Desfazer/ é separada por barras inclinadas. 
As barras indicam que estas palavras são opções do comando Linha. Se você digitasse agora “Desfazer”...  
          
 Angulo/Comprimento/Desfazer/<Ponto final>: desfazer    
         ...o Brics-
CAD iria desfazer o desenho do último segmento de linha. “Angulo” e “Comprimento” são outras opções 
que especificam o ângulo e o comprimento de segmentos de linha. Mais tarde, você vai encontrar uma 
outra opção, “Fechar”.

5. A próxima linha tem 24m para o norte. O seu objetivo está localizado nas coordenadas 35,24. 

 Angulo/Comprimento/Seguir/Desfazer/<Ponto final> :35,24

6. Você desenhou as primeiras duas linhas com coordenadas absolutas, onde você calculou as coordenadas com base nas 

medições em relação à origem a 0,0. BricsCAD, no entanto, pode fazer estes cálculos para você quando você usa coorde-

nadas polares, nas quais você especifica a distância e o ângulo. Continue a desenhar os limites do lote pela combinação de 

coordenadas relativas e polares como esta:
 Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer/<Ponto final>: @23<180

 Com toda essa pontuação, entrando @23<180 pode ser um pouco entediante. Estou orientando para es-

crever coordenadas por ora, para que mais tarde você possa apreciar outros métodos de entrada, menos pesados! 

DICAS Quando você diz ao BricsCAD para desenhar uma linha com as coordenadas polares relativas 
acima, você entra em uma notação especial que tem o seguinte significado: 
 
 Notação ignificado         
 @ Usar coordenadas relativas      
 23 A distancia é de 23m a partir do ponto atual    
 < Desenhar a linha em um ângulo ...     
 180 ...de 180 graus 
 
Linhas são desenhadas em relação ao ponto atual; o ângulo, no entanto, é medido em graus absolutos 
usando a convenção para 0-graus no Leste. Usando coordenadas polares relativas faz sentido quando você 
tem muitas linhas angulares para desenhar.



chapter 4 Creating Your First Drawing  103102    Inside BricsCAD V17

 Neste meio tempo, se você cometer um erro ao introduzir a notação das coordenadas, basta usar a opção 

Desfazer (digitar ‘d’ no prompt) e reinserir as coordenadas.

7. Entre as coordenadas para a próxima extremidade usando a opção de Angulo, como segue:
 Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer/<Ponto final>: a      
 Angulo da linha: 216.88          
 Comprimento da linha: 15

 Note-se que a opção de Angulo elimina a necessidade de utilizar os caracteres @ e <.   

A opção Comprimento funciona da mesma maneira, mas pede primeiro o comprimento, e então o ângulo.

8. Para terminar o limite do lote você pode usar um atalho. Digite F (abreviação de “Fechar”) para fechar o lote - em vez de 

digitar as coordenadas finais (0,0):
 Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer/<Ponto final>: f

 BricsCAD desenha automaticamente uma linha do ponto atual até o início da primeira linha.

Como mencionado anteriormente, as barras demarcam os nomes das opções. Todas as opções para 
o comando Linha são Ângulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer/:

 Ângulo - pede-lhe para introduzir o ângulo do próximo segmento de linha, seguido pelo comprimento

 Comprimento - pede-lhe para introduzir a duração do próximo segmento de linha, seguido pelo ângulo

 Seguir - pede-lhe para mostrar o ângulo com o mouse, e então inserir o comprimento

 Fechar - BricsCAD fecha o polígono formado pelas linhas

 Desfazer - BricsCAD desfaz o desenho do último segmento de linha

9. Para adicionar espaço em torno do desenho, use o comando Zoom para fazer o desenho 10% menor, como segue:
 : zoom 
 Dentro/Fora/Tudo/Centro/Dinâmico/Extensão/Esquerda/Anterior/Direito/Escalar/Janela/
Objeto/<Escalar (nX/nXP)>: Tudo: 0.9x

 Isso amplia a imagem para 90% de como era antes.

Em vez de desenhar em papel, você criou o seu primeiro desenho digital! Mais importante, você 
desenhou-o em tamanho real - mesmo se parece pequeno na tela do computador. Este é um dos 
aspectos mais poderosos do CAD: tudo é desenhada em tamanho real. Não há necessidade de uma 
régua de escala, ou dividir distâncias por um fator de escala como no desenho manual.
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Planejando os Próximos Passos

O próximo passo é desenhar o contorno da casa. O canto inferior direito da casa está localizada 3m 
acima e e 6m para dentro do canto do lote. 

Existem várias maneiras no BricsCAD para localizar uma entidade relativamente a outra, neste 
caso, o canto da casa em relação à linha da propriedade. Você poderia...
Ð Calcular as coordenadas do canto da casa.

 Usar o comando XLine para desenhar um par de linhas de construção, em seguida, começar a desenhar a partir de sua interseção.

 Utilizar a opção “De...” para começar a desenhar a partir de um deslocamento (offset) do canto do lote.

 Usar o acompanhamento para deslocar o ponto de partida (descrito em uma lição posterior).

 Desenhar a casa no canto do lote, e depois mover a casa para a posição correta.
 

Por favor, não se sinta sobrecarregado com essa lista de muitas opções. Mostrei as opções apenas 
para assegurar que em CAD há com frequência muitas maneiras de resolver um problema. 

Neste tutorial, vamos usar o último método na lista: desenhar, e depois mover. Ele vai demonstrar 
dois dos comandos mais poderosos no BricsCAD, Polilinha e Mover. Mas, primeiro, faça uma 
mudança da Camada.

Alterando Camadas
Comando -Camada

Before you draw the house, you need to change the layer to “House.” Continuing with the theme of 
Antes de desenhar a casa, você precisa mudar a camada para “Casa”. Continuando com o tema das 
variadas abordagens para resolver problemas de desenho, um número significativo de comandos 
de BricsCAD pode ser executado em mais de um modo. Aqui você aprende uma maneira alternativa 
para a controlar as camadas.

No capítulo anterior, você usou a caixa de diálogo Explorer do Desenho para criar e definir cores 
para novas camadas e definir “Lote”, como a camada atual, ou de trabalho. Outro método consiste 
em alterar a camada através de uma lista na faixa de opções, na barra de status, ou por uma barra 
de ferramentas. E depois há ainda um outro método:

Nesta parte do tutorial, você muda camadas digitando o comando e suas opções no teclado, digitando 
o comando -Camada. O hífen (-) na frente de ‘Camada’ força o comando a exibir suas instruções 
na barra de Comandos.

1. Para definir a camada de casa com o comando -Camada, digite o seguinte:
 : -Camada

2. O comando -Camada tem mais que uma dúzia de opções, a maioria das quais, por enquanto, você ignora:
 2. O comando -Camada tem mais que uma dúzia de opções, a maioria das quais, por enquanto, 
você ignora: d

 Digite ‘d’ e o BricsCAD invoca a opção Definir. Esta define uma outra camada como ativa, cujo nome você 

pode especificar.

3. BricsCAD pede para introduzir o nome da camada para tornar a ativa. Para alterar a camada de trabalho para Casa, digite 
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“casa” e pressione Enter.
 Nova camada para tornar atual: casa (Pressione Enter.)

4. A camada Casa é agora a atual.

 O comando -Camada repete o aviso de múltiplas-opções. Pressione Esc para cancelar o comando e retornar 

para o aviso ‘ : ‘.
 ? para listar/Nova/faZer/Definir/...(Pressione Esc.)

DICA   Você pode cancelar comandos a qualquer momento pressionando Esc. Às vezes, no entanto, 
pode ser necessário pressionar Esc duas ou mesmo três vezes em comandos que têm um grande número 
de sub-opções, tais como o comando EditarP.

5. Olhe para a fita, a barra de status, ou barra de ferramentas para confirmar que BricsCAD mudou a camada de 

trabalho a partir de Lote para a camada Casa.

DICA  Para todas as opções de comando, BricsCAD usa os caracteres maiúsculos em cada opção. Para 
selecionar uma opção, você precisa digitar somente seus caracteres maiúsculos, tais como foi o D para a 
opção Definir.         
 Quando duas (ou mais) opções começam com a mesma primeira letra então você precisa digitar 
os demais caracteres, conforme especificado pelas maiúsculas.      
 Há algumas vezes quando o caractere capitalizado está no meio do nome de uma opção, como 
Z para a opção faZer. Isso ocorre porque as todas as outras letras já foram ocupados por outras abreviatu-
ras de opção.         
 Ao usar as maiúsculas o BricsCAD mostra o menor número de caracteres que você precisa entrar 
para que o software saiba o que você está dizendo. Então, você poderia entrar DE para a opção Definir ou 
TRAN para Transparência.

Desenhando o Contorno da Casa
Barra Status  ORTHO         
Faixa de opções Configurações | Configurações | Modo Ortogonal    
Menu   Configurações | Modo Ortogonal       
Atalhos  Ctrl+L           
   F8

Comando  EditarP         
Faixa   Desenhar | Desenhar | Polilinha       
Barra Menu  Desenhar | Polilinha        
Alias   PL

Mais cedo, você desenhou o limite do lote como um polígono com o comando Linha. Parecia uma 
linha contínua que foi feita de vários segmentos e vértices (cantos). Cada segmento, no entanto, 
é independente; eles só parecem conectados. Este grupo desconectado de linhas pode ser difícil 
de lidar quando se trata de selecionar algo mais complexo, como toda a fronteira, de uma só vez.

Para remediar esta situação, BricsCAD oferece um tipo especial de linha chamada “Polilinha”. Po-
lilinhas são linhas formadas por muitos recursos, como sugerido pelo prefixo poli. Elas podem ser 
feitas de linhas e arcos, ou de formas diversas como splines; polilinhas podem ter larguras (que as 
linhas não podem), e mesmo larguras diferentes, todas ligadas em conjunto como sendo uma única 
entidade, conforme ilustrado abaixo.
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VertexSegment
Arc
(aka polyarc)

Start point

End point

Length

Width

 
1. Pelo fato das linhas que descrevem a casa estarem todas em ângulos retos, eu recomendo usar o modo ‘ortográfico’, 

conhecido como “orto” no abreviado. O modo ‘orto’ restringe o movimento do cursor para as direções horizontal e verti-

cal. Ative o modo ‘orto’, clicando no botão ORTO na barra de status, de modo que ele fique em preto.

 Como confirmação, BricsCAD relata o seguinte:
 : <Orto lig>

2. Desenhe o contorno da casa como uma polilinha. (A figura mais abaixo indica as dimensões para o contorno da casa.) 

Para fazer isso, digite o comando PL.
 : pline

 BricsCAD pede para indicar o ponto de partida para começar a desenhar a polilinha. Mas em vez de especifi-

car coordenadas, você desta vez pede ao BricsCAD para encontrar uma característica geométrica usando o snap a entidade:
 ENTER para utilizar último ponto/Seguir/<Início da polilinha>: int

BREVE RESUMO DO COMANDO POLILINHA

Uma polylinha consiste de numerosas linhas e/ou arcos ligados entre si como uma única entidade. Polilinhas são desen-
hadas com o comando PLINHA, e editado com o comando PEDIT. O comando Plinha tem as seguintes opções para 
o desenho polilinhas::

: pline 
ENTER para utilizar último ponto/Seguir/<Início da polilinha>: ARco/DIstância/Seguir/
Meia largura/LArgura/<Próx. ponto>:

Próximo ponto - especifica o local do próximo vértice da polilinha

Arco - desenha poliarcos; você pode alternar entre linhas e arcos ao desenhar polilinhas

Fechar - junta a última extremidade com o ponto de partida

Seguir - desenha uma distância específica, na direção do ângulo do cursor

Meia Largura - especifica a largura das polilinhas pela distância entre a linha central e a sua borda externa

Largura - especifica a largura de segmentos de polilinha; permite larguras independentes entre início e final para criar 
polilinhas afuniladas

Desfazer - desfaz a operação de desenho da última polilinha

Pressione Esc para sair do comando PLinha.
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 Quando você entra ‘int’ (abreviação de “intersecção”), o BricsCAD tenta agarrar o cruzamento mais próximo, 

em vez de agarrar a 0,1m mais próxima do cursor que tinha sido especificado anteriormente com o modo Snap.  O snap a 

entidade substituir a distância regular de snap. Aqui, o snap à intersecção substitui o 0.1m-snap. Isto é por vezes referido 

como “substituição de snap a entidade.”

8.5 (28')

16 (50')

6 (20')

1 (3')

10 (30')
C (close)

Start here with INT osnap

3. BricsCAD então pede a você para posicionar o cursor perto da intersecção entre duas linhas. 
 Snap à intersecção de: (Escolher o canto inferior direito do lote.)

Tooltip

Snap marker (X)

a. Mova o cursor até que o quadrado do cursor esteja sobre o canto inferior direito do limite do lote. A 

dica de ferramenta informa o snap a entidade encontrada pelo BricsCAD.

b. Clique - pressionar o botão esquerdo do mouse. BricsCAD “captura” a intersecção como ponto de 

partida para a polilinha.

Entrada Direta de Distância

Na medida em que os sistemas CAD melhoram, eles desenvolvem maneiras mais fáceis para es-
pecificar distâncias e ângulos. Vamos agora olhar para um atalho chamado de “entrada direta de 
distância” (DDE). Ela combina o movimento do cursor com a entrada pelo teclado - você mostra 
diretamente ao BricsCAD o ângulo, e escreva a distância. É muito mais rápido do que digitar valores 
de ângulos - e mais intuitivo, também.
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RESUMO RÁPIDO DE MODOS DE SNAP A ENTIDADE

BricsCAD tem os seguintes snaps a entidades (objetos) que procuram características geométricas específicas em entidades:

Modo   Comando  Faz o Snap para...     

app  Aparente  Intersecção aparente de duas entidades
cen  Centro   Centro de arcos, círculos, e poliarcos
end  Extremidade  Final de linhas, arcos e outras entidades abertas
ext  Extensão   Extensão de duas entidades
from  A partir de  Distância de deslocamento a partir de um ponto especificado
gcenter G  Centro geométrico de objetos (Novo no V16)
ins  Inserção   Ponto de inserção de blocos e texto 
int  Interseção  Intersecção de linhas, arcos, círculos e outras entidades
mid  Ponto médio  Meio de linhas, arcos e outras entidades abertas
nea  +Próximo   Ponto mais próximo da entidade mais próxima
nod  Nó   Entidades de ponto
par  Paralelo   Paralelo a linhas e outras entidades
per  Perpendicular  Perpendicular a linhas, arcos e outras entidades
qua  Quadrante P onto a 0-, 90-, 180- e 270-graus em arcos, círculos, e poliarcos
qui  Rápida   Primeiro recurso geométrico encontrado pelo BricsCAD
tan  Tangente  As tangentes de arcos e círculos

O comando M2p é como uma espécie de snap a entidade, na medida em que encontra o ponto do meio entre 
dois pontos.

Pelo fato de mais do que uma entidade poder estar ativa de cada vez, BricsCAD fornece uma série de pistas 
visuais para identificar a atual. Você pode alternar os sinais visuais através das Opções do Programa | seção 
Exibir da caixa de diálogo Configurações.

Tooltip

Snap marker (X)

A tabela abaixo ilustra marcadores na tela associados a cada modo de entidade piscar de olhos.
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Continuando com o tutorial, aqui está como usar o DDE:

4. A segunda linha de prompt exibe muitas opções, mas não deixe-as intimidar você; por agora, você pode ignorar todas 

elas, exceto para o padrão, <Próx. ponto>.’
 Arco/Distância/Seguir/...

 Aqui está como fazer a entrada direta de distância:

a. Em primeiro lugar, mova o cursor na direção do topo do desenho. A distância não importa, apenas a 

direção. (Outras formas de dizer “mova o cursor para cima” incluir “no sentido y positivo” ou “para o 

Norte”, ou “a 90 graus”). 

b. Em seguida, no teclado, digite 10 e pressione Enter.

Observe que a linha é desenhada para cima, com 10m de comprimento. A entrada direta de dis-
tância é uma outra forma de coordenadas relativas: BricsCAD mede os 10m em relação ao último 
ponto inserido.

Entrada Dinâmica

Vamos agora passar para uma outra maneira de usar entrada de distância direta, que é ainda mais 
interativa com a área de desenho. É conhecida como “entrada dinâmica”, porque ele exibe distân-
cias e ângulos de forma dinâmica - diretamente no cursor de desenho. Vamos ver como funciona:

5. Para usar a entrada dinâmica para o segmento seguinte, a linha de 1m, siga estes passos:

a. Na barra de status, certifique-se que DIN está ligado. Quando estiver na cor preta (em vez de cinza) a 

entrada dinâmica está ligada.

 Observe que algumas “dimensões” aparecem imediatamente na área de desenho:

b. Essas são conhecidas como “dimensões dinâmicas”, porque elas mudam conforme você move o cur-

sor. Experimente agora: Mova o cursor e veja como os valores de comprimento e ângulo mudam. 

      
Da esquerda para a direita: os valores de dimensão dinâmicos mudam à medida em que o cursor se move
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DICA Quando você insere números pelo teclado, esses são inseridos no campo em azul. Observe nas 
figuras acima que o campo de comprimento é destacada em azul.  
 
Para mover-se entre os campos de comprimento e ângulo, pressione a tecla Tab. Na figura abaixo, o 
campo ângulo (135 graus) fica azul, como mostrado. 

       

c. Digite o comprimento da parede, 1 e pressione Tab. 

 Observe que o campo comprimento (1 ou 3) fica Vermelho. Isto diz-lhe que BricsCAD 

aceitou o valor, e o bloqueou temporariamente.

d. Quando você pressionou Tab no último passo, BricsCAD destacou o campo ‘ângulo’ em 

azul. Isto significa que está pronto para a entrada: entre o ângulo da parede, 0 (graus) ...

 ... E pressione Tab novamente para bloquear o valor. (Para alterar comprimento e/ou ângulo, 

pressione Tab para alternar entre os dois campos.)

e. Aceite os valores de comprimento e ângulo pressionando Enter.between the two fields.)

6. Desenhe o restante do perímetro da casa movendo o cursor na direção apropriada, e então inserindo as distâncias:

Direção do Cursor   Distância em Metros  Distância imperial  

Leste   1   3’ 
Norte   6   20’ 
Oeste   8.5   28’ 
Sul    16   50’

7. Complete o polígono com a opção ‘F (ou C)’, como você fez com o comando Linha.

Quando ‘Lote’ era a camada de tra-
balho, as linhas que você desenhou 
apareceram em azul. Você mudou a 
camada para Casa, e o BricsCAD agora 
automaticamente desenha as linhas 
em preto. Isto mostra que as linhas 
assumem a cor especificada pela sua 
camada. (Você pode, se necessário, 
alterar as cores dinamicamente com 
o comando ‘Cor’.)

8.
5 
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0'
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Movendo a Casa para a Posição
Comando Mover           
Faixa  Alterar | Organizar | Mover       
Barra de Menu Modificar | Mover          
Alias  M

Agora que você desenhou o perímetro da casa, precisa movê-lo para a posição. Entidades são 
movidas com o comando Mover.

1. Entre a palavra ‘Mover’ na linha de Comando:
 : mover

2. Entre a palavra ‘Mover’ na linha de Comando:
 Selecionar as entidades que deseja mover:

 ( “Entidades” é uma palavra que significa o mesmo que objetos.) 

 Ao mesmo tempo, BricsCAD muda o cursor de retículo para um pequeno cursor quadrado, chamado-o ‘pick 

cursor’ (cursor de apontar).

3. Mova o cursor para qualquer parte da polilinha em que desenhou a casa, e pressione o botão de seleção.
 Selecionar entidades para mover: (Escolha o contorno da casa)

 O perímetro inteiro da casa é realçado. O destaque é mostrado como uma linha pontilhada, que é como o 

BricsCAD informa a você que encontrou a entidade que você escolheu.

Selected polyline
is highlighted

Select polyline with pick cursor

O perímetro inteiro da casa é realçado. O destaque é mostrado como uma linha pontilhada, que é como o BricsCAD informa 

a você que encontrou a entidade que você escolheu.
 Selecionar entidades para mover: (Pressione Enter para sair da seleção de entidades)

 Em função de você estar movendo apenas uma polilinha, pressione Enter para finalizar o processo de seleção 

de entidades.

5. Assim como quando desenha linhas, o comando Mover precisa saber o ponto de ‘partida’ e o ponto de ‘chegada’ = 

mover de onde - para onde. Mas, aqui o ponto de partida é chamado de “ponto base”, como segue:
 Entre o ponto base: <Deslocamento>: 0,0

 (Se você pressionar Enter no aviso de ‘Entre ponto base <Deslocamento>’, o BricsCAD irá pedir o vetor de 

deslocamento, que consiste em um movimento nas direções x, y, z.) 

6. Agora BricsCAD quer saber “para onde” você deseja mover as entidades selecionadas. O comando Mover chama para 

onde vai o “ponto de deslocamento”, como segue:

 Ponto de deslocamento <ENTER para usar ponto-base como o deslocamento>: -6,3
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Base point

X = -6 (-20')
Y = -3 (-10')Displacement point

 As coordenadas -6,3 dizem ao BricsCAD para mover a casa á esquerda por 6m (direção x = -6 m) e por 3m na 

direção y = 3). BricsCAD muda instantaneamente a posição da casa. O comando Mover mostra um aspecto poderoso do 

CAD: nenhum pó de borracha!

7. É uma boa ideia salvar regularmente o seu trabalho. Pressione Ctrl+S, e o BricsCAD silenciosamente salva o desenho para 

o disco rígido. A única indicação é que “: _qsave” aparece na linha de comando.

 Alternativamente, você pode clicar no ícone de disquete na barra de ferramentas, ou selecione Salvar no 

menu Arquivo.

Iniciando a Entrada de Automóvel

A parte final deste projeto é adicionar a entrada de automóvel, calçada e rua. Antes de desenhá-las 
altere a Camada para Estrada utilizando a técnica descrita a seguir. Uma vez que a camada estiver 
definida corretamente, você vai desenhar os perímetros da calçada e da através de um atalho. Uma 
vez que a estrada na parte superior está desenhada, você pode duplicá-la com um único comando 
para criar as posições inferiores.

1. Na barra de ferramentas, barra de status, ou faixa, clique no nome da camada Casa.

2. Quando a caixa de lista aparece, selecione Estrada. BricsCAD muda o nome da camada de Casa para Estrada e a cor a 

trabalhar muda do preto para vermelho. Abaixo, eu mostro a versão da barra de ferramentas com a lista de Camadas.

3. Certifique-se de que o modo ‘orto’ ainda está ligado, olhando para a barra de status. O botão ORTO deve estar aparecen-

do com o texto em preto.

4. Inicie o comando de linha:
 : linha
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... e então desenhe a linha calçada e rua superior usando a entrada direta de distância, como segue:
 ENTER para utilizar o último ponto/Seguir/<Início da linha>: int     
 Alinhar à intersecção de: (Escolha o canto superior direito da casa)    
 Angulo/Comprimento/Desfazer/<Ponto final>: 8,5       
 Angulo/Comprimento/Seguir/Desfazer/<Ponto final>: 12

 Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer/<Ponto final> : (Pressione Enter para finalizar o 
comando)

From point: INT

8.5 (28')

12 (40')

Lembre-se que você pode “voltar atrás” e remover o desenho de linhas incorretas com ‘d’ (abre-
viação de “Desfazer” (ou ‘u’ de Undo)), como segue:
Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer/<Ponto final>: 21     
Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer/<Ponto final>: d      
Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer/<Ponto final>: 12

Finalizando a Entrada de Automóveis
Comando Concordar         
Faixa  Alterar | Modificar | Concordar       
Barra Menu Modificar | Concordar        
Alias  F

Para adicionar a curva de retorno - o arco unindo a calçada e a rua - use o comando Concordar 
do BricsCAD. Este desenha arcos entre linhas de interseção. As linhas não têm que se encontrar 
fisicamente; BricsCAD estende (ou recorta) as linhas de modo que o arco é desenhado entre elas. 

Você usa o comando Concordar especificando o raio do arco e, em seguida, aplicando a concordância.

1. Para iniciar o comando, digite o comando Concordar, ou então faça como eu faço: basta digitar f no aviso ‘:’
 : f

2. Observe que o BricsCAD mostra o raio de concordância atual. Para alterá-lo, digite a opção ‘r’ de raio:
 Concord (raio=0.50):          
Configurações/Polilinha/Raio/Aparar/Desfazer/Multiplo/<Selecionar prim. entidade>: r

DICA Se você seguir a rota oficial, digitando “con” para a opção Configurações, o BricsCAD abre a 
caixa de diálogo Configurações, na seção onde o raio de concordância é especificado. Só mais uma forma 
de resolver a mesma coisa.

3. Introduzir o raio de concordância de um metro::
  3. Introduzir o raio de concordância de um metro: 1

4. Com o raio do filete ajustado para 1m, realizar a concordância, como segue:
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 Fillet (raio = 0,50): Configurações /.../ <Selecione a primeira entidade>: (Escolha uma 
linha)            
 Selecione a segunda entidade: (Escolha a outra linha)

 BricsCAD automaticamente ajusta as duas linhas para ajustar o arco de 1m entre eles.

Select first object

Select second object

Fillet radius = 3'

Espelhando Entidades
Comando  Espelhar          
Faixa   Alterar | Modificar | Espelhar 2D       
Barra Menu  Modificar | Espelhar 2D        
Alias  MI

Acima, você usou os comandos Linha e Concordar para criar uma parte da faixa de rodagem. Um 
conceito muito importante por trás do auxílio pelo computador é que você nunca deveria ter que 
desenhar a mesma linha duas vezes. 

Para ilustrar o poder desse conceito, use o comando Espelhar para duplicar a linha inferior da 
entrada e da rua sem ter que desenhá-las! Este comando cria cópias espelhadas de entidades, 
naturalmente: a cópia é o inverso da original.

1. Entre o comando Espelhar:
 : _mirror

2. BricsCAD pede para você selecionar as entidades que deseja espelhar. Use o cursor para apontar os segmentos de linha e 

arco, como segue:
 Selecione as entidades para espelhar: (Escolha a linha de entrada de utomóveis)  
 Entidades no conjunto: 1         
 Selecione as entidades para espelhar: (Escolha a curva de retorno)    
 Entidades no conjunto: 2         
 Selecione as entidades para espelhar: (Escolha a linha da rua)     
 Entidades no conjunto: 3         
 Selecione as entidades para espelhar: (Pressione Enter para encerrar a seleção de enti-
dades)
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3. BricsCAD precisa de você para especificar a linha de espelhamento, uma linha imaginária sobre a qual vai espelhar as 

entidades que você acabou de escolher. Use os snaps a entidades Ponto Médio e Perpendicular para ajudá-lo: 
 Início da linha do espelho: mid 
 Encaixe ao ponto médio de: (Escolha o centro da entrada da garagem)

 Final da linha do espelho: per 
 Encaixe ao ponto perpendicular: (Escolha o centro da entrada da garagem)

 O comprimento da linha de espelhamento não é importante, mas o seu ângulo é crucial. Por este motivo, 

você utilizou dois novos modos se snap a entidade: ‘meio’ para encontrar o ponto médio da entrada da garagem e ‘per’ 

para assegurar que a linha de espelhamento é perpendicular ao perímetro do lote.

4. Neste ponto, BricsCAD dá-lhe também a opção de apagar as antigas entidades - as duas linhas e o arco que você escol-

heu. Na maioria das vezes, como neste caso, você não vai querer que elas sejam apagadas:
 Excluir as entidades originais? <N> n

BricsCAD desenha os contornos da calçada inferior e rua como uma perfeita imagem espelhada 
do conjunto superior.

Você já desenhou o perímetro do lote, casa, e entrada de garagem. O trabalho que fez é valioso. É 
importante que você salve o desenho no disco rígido. Use o comando SalvarR para armazenar o 
desenho no disco
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Colocando os Desenhos no Papel
Comando Print          
Faixa  Home | Print/Plot | Imprimir        
Barra de Menus Arquivo | Print          
Atalho  Ctrl+P

Ao mesmo tempo em que é eficiente (e ambientalmente consciente) criar e armazenar desenhos 
em computadores, e compartilhá-los eletronicamente via e-mail ou websites, você pode querer 
também imprimir cópias em papel. Isso permite que você anote sobre o desenho com observações 
ou mostre seu progresso para amigos e família!

O comando de impressão envia o desenho para impressoras, plotters (impressoras de grande 
porte), e arquivos. É também conhecido como o comando de impressão. Tradicionalmente, “plot-
ters” usavam pequenos motores para mover as canetas sobre o papel, enquanto “impressoras” são 
o que mais usamos hoje - impressoras a laser e impressoras a jato de tinta.

A seguinte série de caixas de diálogo pressupõe que você tenha uma impressora compatível com 
Windows (ou Linux) conectada ao computador. (O método de impressão com Mac’s é mais ou 
menos semelhante, mas mostra diferentes caixas de diálogo.)

1. Pressione Ctrl+P ou digite o comando Print. Observe que BricsCAD exibe a caixa de diálogo Print [Modelo]. 

(Veteranos poderiam digitar o comando como “plotar”, mas isso pode fazer com que as opções do comando apareçam na 

barra de comando, em vez da caixa de diálogo.)

Drawing orientation: Landscape

Choose a printer

Choose Extents

Choose Fit
print area to
size of page

Plot offset: Center on Page

Click Preivew
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2. A caixa de diálogo tem muitas opções. Felizmente, você pode ignorar a maioria dessas, exceto as seguintes:

Configuração de Plotter / Impressora

 Selecione uma impressora na lista de Nomes. BricsCAD suporta impressoras locais e de rede.

Área a Plotar

 Selecione a extensão. Esta opção assegura que tudo em seu desenho é plotado no papel.

Escala de plotagem

 Verifique se área de impressão está Ajustada ao formato de página é selecionado. Isto assegu-

ra todo o desenho irá ser representados graficamente, e que não será demasiado grande ou demasiado 

pequena.

Orientação do desenho

 Se a orientação do papel não coincidir com a do desenho, então você precisa mudar isso. O 

papel é mais alto, mas o desenho é mais largo. Para alterar a orientação do papel, selecione ‘Paisagem’.

Deslocamento plotagem

 Ative a opção ‘Centro da página’ para ter o desenho centrado no papel.
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3. Para verificar se o desenho se encaixa no papel, clique no botão Visualizar. O desenho aparece simu-

lado em uma folha de papel. 

SUMÁRIO RÁPIDO DE VISUALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO

A janela de Visualização da impressão tem os seguintes controles: 

Botão da impressora imprime o desenho como é mostrado.

Fechar fecha a janela, e retorna à caixa de diálogo de impressão.

Config. impressora também retorna à caixa de diálogo de impressão.

Lista de Zoom altera o tamanho da imagem de visualização; escala varia de 10% a 500%.

DICA Se o botão de Visualização ficar acinzentado na caixa de diálogo de impressão, isso 
significa que você ainda não selecionou uma impressora para este desenho.  

    
Para tornar a visualização prévia disponível, selecione uma impressora - qualquer impressora! - A 
partir da lista Configuração de Impressora / Plotter: 
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4. Se o desenho parece bem para você, clique em Print para imprimir o desenho.

(Se, no entanto, a visualização mostrar um problema, clique em Fechar para sair e retornar à caixa de diálogo de impressão 

para ajustar as configurações.)

BricsCAD envia o desenho para a impressora, e este deve aparecer alguns segundos depois pa-
recendo exatamente igual à pré-visualização.

RESOLVENDO PROBLEMAS DE IMPRESSÃO
Se a impressora não produzir o desenho corretamente, aqui estão alguns itens para verificar:
Verifique na caixa de diálogo de impressão que...

...desenhos estão centralizados na página

...e verifique se ‘Extensão’ do desenho está marcada. 

Estas duas configurações asseguram que todo o desenho será impresso no papel.

  
Esquerda: Impressão será centralizada na página.

Direita: Impressão será feita na extensão do desenho.

Ð Verifique a impressora:

  Está ligada?

  Será que ela tem papel?

  O papel não está travado?

  Não estão os cartuchos de toner ou tinta baixos?

  Há alguma mensagem de advertência ou luzes?

   
Esquerda e direita: Luzes de aviso de várias impressoras. 

Ð Verifique se o BricsCAD está imprimindo na impressora correta. O sistema operacional, por vezes, erroneamente lista nomes de 
impressoras que não estão necessariamente acessíveis pelo computador.

Ð Em alguns casos, um spooler atua no Windows. O spooler é um software que envia dados para a impressora, permitindo-lhe 
continuar a trabalhar com BricsCAD enquanto a impressora funciona em segundo plano. Às vezes, o spooler desconecta-se, 
impedindo a impressora de receber os dados.

 Para corrigir o problema, siga estes passos:

1. Clique em Iniciar, e em Dispositivos e Impressoras no Windows 7. 
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(No Windows 8, pressione Windows+W, e em seguida, digite “impressoras” no campo de Pesquisa. 

Escolha Ver Dispositivos e Impressoras). 

2. Na janela, clique em Adicionar uma Impressora. Instalar a mesma impressora como a que está lhe 

dando problemas. 

3. Agora você tem dois ‘drivers’ para a mesma impressora. Remova a primeira impressora: clique com o 

botão direito do mouse no ícone, e selecione Remover Dispositivo.

4. A impressão agora deve funcionar.

GERANDO PDFS DOS DESENHOS
O formato PDF da Adobe é uma maneira popular de compartilhar desenhos eletronicamente, de 
modo que você pode enviá-los por e-mail ou publicá-los em sites. Quando os desenhos são salvos 
em formato PDF, eles podem ser vistos, mas não alterados. 

Para salvar desenhos em formato PDF no BricsCAD, siga estes passo

1. Digite o comando Exportar.
 : exportpdf

2. No desenho caixa de diálogo Exportar como, clique na lista Arquivos do tipo, e escolha “Adobe PDF (*.pdf)”. 
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 3. Clique em Salvar.

Você pode abrir o arquivo PDF no Acrobat Reader ou outro programa que exibe arquivos .pdf.

Especificando Opções de Saída PDF
Você pode controlar aspectos dos arquivos PDF produzidos pela BricsCAD. Normalmente isso é 
feito através da caixa de Configurações, a maneira rápida de acessar as opções específicas para 
arquivos PDF é com o comando PdfOptions. A caixa de diálogo Configurações convenientemente 
abre a seção de opções de exportação em PDF, como ilustrado abaixo.

Aqui está uma explicação sobre as configurações disponíveis, juntamente com os valores padrão 
entre parênteses:

 Fontes embutidas PDF (Liga) incorpora arquivos de fonte TTF no arquivo PDF: 
Ð Texto TTF em PDF como Geometria (Desl) converte o texto feito com fontes TTF em geometria (linhas e arcos)

 Texto SHX em PDF como Geometria (Desl) converte o texto feito com fontes SHX em geometria

 Optimização de Geometria simples PDF (Liga) reduz o tamanho do arquivo através da combinação de seg-

mentos de linha individuais em polilinhas, e usa pontos de controle de Bezier para definir splines.

 Modo PDF Zoom na Extensão (Liga) exporta o desenho sem escalar, de modo que sua estensão se ajuste à 

página.

 (Novo para v17) PDF Merge Control (0) determina a aparência de linhas sobrepostas:

 0 Sobrescrever; A linha superior obscurece as linhas debaixo dela

 1 Merge; As linhas sobrepostas são semi-transparentes

 Suporte a camadas PDF (1) determina se as camadas são incluídas:

 0 Excluir camadas; exporta entidades sem informações da camada (esta é uma forma de segurança)

 1 Exporta camadas, exceto aquelas desligadas (configuração padrão)

 2 Exporta todas as camadas, incluindo aquelas desligadas

 Layouts PDF a exportar (1) especifica quais layouts devem ser incluídos no arquivo PDF: 

 0 Apenas o layout atual “ativo”; isto é como plotar um único layout (configuração padrão)

 1 Todos os layouts; o arquivo PDF torna-se um PDF multi-página, com cada layout em sua própria página.

 

 Tamanho substituto do papel em PDF - determina se a página em PDF deve ter de um tamanho personal-
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izado:

 Largura substituta do papel em PDF (210) especifica a largura da página PDF em milímetros

 Altura substituta do papel em PDF (297) especifica a altura em milímetros

 (novo para v17) Exportação sólida escotilhas (2) como ...

 0 Bitmaps

 1 Vetores

 2 caminhos PDF (padrão)

 PDF usa estilos de plotagem (Liga) determina se o desenho é exportado para o formato PDF usando estilos 

de plotagem nomeados; estilos de plotagem nomeados devem existir no desenho

 Efeito anti-alias na imagem (Liga) aplica anti-alias (suavização) para imagens que requerem ampliação da 

escala para exportação ao formato PDF.

 Compressão de imagem (JPEG) especifica se deve comprimir as imagens raster em desenhos; 0 = Desl.

 (novo para v17) Resolução Vetor (2400) especifica a resolução de gráficos vetoriais.

 DPI de Imagem (300) especifica a resolução mínima de imagens raster

 DPI de Render (300) especifica a resolução mínima de imagens renderizadas

 DPI de hachura para bitmap (300) exporta padrões de hachura como rasters bitmap, e especifica a sua res-

olução

Resumo

Parabéns! Você elaborou o seu primeiro desenho usando um computador. Você pode salvar o de-
senho como uma lembrança de sua introdução ao desenho auxiliado por computador.

Na próxima lição, você aprenderá como adicionar detalhes a desenhos, tais como hachuras e sím-
bolos (blocos).
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CAPÍTULO 5

Adicionando 
Detalhes aos 

Desenhos

Até agora você aprendeu como desenhar linhas para criar os contornos do lote, da casa e a entrada 
da garagem.  Agora é hora de adicionar detalhes, como a grama, algumas árvores e uma lagoa. Aqui você 
aprende a usar comandos intermediários do BricsCAD, como aqueles que criam elipses, colocar padrões 
de hachura, e desenhar deslocamentos.

NESTE CAPÍTULO

• Desenhar círculos e elipses

• Editando com alças

• Aplicar padrões de hachura para áreas

• Copiando entidades em matriz

• Fazendo deslocamentos paralelos de entidades

• Criação de símbolos (blocos)

• Execução de zoom e pan em tempo-real
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TERMOS-CHAVE NESTE CAPÍTULO

Arrastar - descreve como ao manter pressionado o botão esquerdo do mouse se pode mover entidades selecionadas

Alças - descreve o pequeno quadrado que indica os pontos de edição em uma entidade selecionada

Alças edição - refere-se a seleção de entidades, e depois aplicar comandos de edição

Padrão de hachura - exibe um padrão em repetição que indica o material de entidades

Paleta ou barra - descreve uma janela que fornece contínua informação sobre BricsCAD

Tempo-real - refere-se a uma ação no BricsCAD que ocorre ao mesmo tempo em que você move o mouse

ABREVIAÇÕES ÚTEIS

L última (usado para seleção de entidade)

W janela (usado para seleção de entidade e zoom)

NOVOS COMANDOS

Comando  Aliases Barra Menu Aba na Faixa de opções 

Matriz ar Modificar | Matriz 2D  Alterar | Organizar | Matriz 2D
Bloco b Ferramentas | Criar Bloco Ferramentas | Blocos | Criar Bloco
Circulo c Desenhar | Círculo  Desenhar | Desenhar | Círculo
Elipse el Desenhar | Elipse  Desenhe | Desenhar | Elipse
Hachura h Desenhar | Hachura  Desenhar | Hachura | Hachura
Inserir i Inserir | Bloco Inserir | Blocos | Inserir Bloco
Deslocamento o Modificar | Deslocamento Alterar | Modificar | Deslocamento
Pan p,-p Vista | Pan  Vista | Navegar | Pan Tempo-Real
EditarP pe Modificar | Editar Polilinha ...
Rtzoom ... Vista | Tempo-real | Zoom Tempo-real  Vista | Navegar | Zoom Tempo-real 
Janela Zoom z w Vista | Zoom | Janela Zoom  Vista | Zoom | Janela Zoom
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Dividindo o Lote

O terreno tem uma parte gramada e uma área de jardim. Neste tutorial, você desenha o limite entre 
as duas áreas com uma polilinha usando o comando PLinha, e suavizá-lo com o comando EditarP 
(editar polilinha). 

Se BricsCAD não está em execução, inicie-o agora. Se você não completou a lição anterior, abra o 
arquivo tutorial-04.dwg na página na Web em https://dl.dropboxusercontent.com/u/28941239/
Inside-BricsCAD-Tutorial-Files.zip. 

Antes de começar a desenhar, siga estes passos: 

1. Você não irá desenhar em ângulos retos, e assim deligue o modo Orto, clicando no botão ORTO na barra de 

status. Deve ficar em cinza para indicar que está desligado.

2.  Altere a camada de trabalho para Or from the Properties panel, choose “Lawn” from the Layers droplist

Or in the status bar, right-click the current layer field; sua cor deve ser ciano (azul claro). Aqui estão várias maneiras diferentes de 

fazer isso:
 Ð Na interface da barra de ferramentas, escolha “Grama” da lista de Camadas (como mostrado abaixo). .

 Ð Ou no painel de Propriedades, escolha “Grama” da lista de Camadas.

 Ð  ... e então escolha “Grama” na lista

DESENHO DESTE CAPÍTULO

Ao final desta lição, seu desenho deve estar semelhante a este:

Arquivo do desenho Tutorial-05
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Ou na barra de Status, clique bot. direito sobre a opção Camada Atual...

... e escolha escolha “Grama” da lista de Camadas.

DICA  Se o campo ‘Camada Atual’ não está visível na barra de status, você pode adicioná-lo assim:1. 
1.Clique na seta preta na extremidade final da barra de status 

2. No menu de atalhos, escolha ‘Camada Atual’. 

 Ð Ou na barra de comando, você pode entrar a variável de sistema CLayer. (CLayer é a abreviação de “Camada Atual”, e 
maneira rápida para mudar camadas com o teclado. De fato, isso é o que usa o campo Camada Atual na barra de status.)

: clayer 
Novo valor atual para CLAYER <”0”>: lawn

Agora, o desenho está pronto para você desenhar o limite entre grama-jardim.

3. Para desenhar a polilinha, inicie o comando PLinha.
 : plinha

4. Para determinar o ponto inicial da polilinha, use um modo de snap a entidade. Mas, desta vez, você irá acessar os modos 

de snap entidade diferentemente do método usado no último capítulo:

a. Mantenha pressionada a tecla Shift do teclado.

b. Pressione o botão direito do mouse, e solte a tecla Shift. Observe o novo menu que aparece na tela. 

Isso é chamado de “menu de atalho”. Este lista todos os modos de snap a entidade do BricsCAD.
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c. Mova o cursor para baixo até Snap ao Ponto médio, e clique. Na linha de comando, observe que Brics-

CAD relata: 
  Início da polilinha: _midpoint

5. Mova o cursor para qualquer ponto na porção diagonal da linha do lote, e selecione a linha. 
  Snap ao ponto médio: (Escolha linha diagonal do lote) 

 Snap ao ponto médio: (Escolha linha diagonal do lote)

6. Movendo o seu caminho em direção à parte inferior da linha do terreno, escolha mais alguns pontos em cerca de 3m a 

6m de intervalo.

DICA Se você não tem certeza de quão longe 3m ou 6m é, mantenha observação na distância exibida 
pelas coordenadas, na barra de status. 

   

DICA Ligue DYN na barra de Status, e observe a distância dinamicamente:

7. Quando você chegar à linha inferior do lote, pressione Shift + botão direito do mouse. A partir do menu de 

atalho, seleccione “Mais próximo” como snap a entidade..
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8. Escolha qualquer lugar em que a linha cruze a caixa de abertura do cursor. Mais uma vez, o BricsCAD encaixar a polilinha 

precisamente na linha inferior do lote.

9. Pressione Esc para finalizar o comando PLinha.

Aqui está a razão pela qual você criou o limite como uma polilinha: agora você pode usar o comando 
EditarP (abreviação de “editar polilinha”) para alterar facilmente os segmentos de polilinha des-
viados em uma curva fluida. 

SUAVIZANDO POLILINHAS
Comando EditarP
Atalho duplo-clique na polilinha
Barra menu Modificar | Editar Polilinha
Alias PE

O propósito do comando EditarP é mudar a aparência das polilinhas. Tem muitas opções; não se 
preocupe, você vai usar apenas uma delas.

1. Para editar a polilinha, comece o comando EditarP:
 : editarp

2. Aponte para a polilinha 
Selecione polilinha para editar: (Escolha a polilinha, ou digite L para escolher a última 

entidade desenhada)
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BREVE RESUMO DO COMANDO EDITARP

O comando EditarP edita polilinhas:

: editarp 
Editar polilinha: Editar vértices/Fechar/ELiminar curvas/AJustar/UNir/Tipo de Linha/Re-
verterDir/SPline/AFunilar/LArgura/Desfazer/<Sair>: 

Editar vértices - edita a largura e a posição de segmentos individuais; insere e remove vértices.

Fechar - fecha uma polilinha aberta pelo desenho de um segmento entre os vértices inicial e final; esta opção é exibida 
apenas quando uma polilinha aberta está sendo editada.

Abrir - abre uma polilinha fechada, apagando o último segmento desenhado; este aviso é exibido apenas quando uma 
polilinha fechada é editada.

Eliminar curvas - reverte um polígono ajustado a curva ou em spline à sua forma original.

Ajustar - aplica um ajuste de curva para a polilinha.

Unir - junta esta polilinha com outra polilinha, linha ou arco; entidades devem estar ligadas para formar uma única polilinha 
(é melhor ser feito com snaps de entidade); esta opção falhar quando existem lacunas entre as entidades a ser unidas.

Modo de tipo de linha - determina se tipos de linha se ajustam sobre todo o comprimento da polilinha, ou somente 
entre vértices.

ReverterDir - reverte o sentido de direção da polilinha.

Spline - aplica uma spline Bezier para a polilinha.

Afunilar - aplica uma largura variada aos segmentos.

Largura - aplica uma largura uniforme a todos os segmentos que compõem a polilinha.

Desfazer - desfaz a última operação de edição da polilinha.

Sair - sai do comando..

DICA Enquanto você pode usar a opção Editar vértices do comando EditarP para alterar a 
forma de polilinhas, é muito mais fácil usar edição por alças, como esta: 
 
 1. Selecione uma polilinha:  
 

   
 2. Observe os quadrados verdes, chamados de “alças”. Escolha um; ele fica vermelho  
 3. Arraste a alça vermelha. Observe que a polilinha muda sua curvatura.   
 4. Quando terminar de editar a polilinha, pressione a tecla Esc.

DICA A letra L é a abreviação de “última” (last), e é a notação abreviada para selecionar a última 
entidade desenhada ainda visível na tela. Depois de selecionar uma ou mais entidades, BricsCAD reporta o 
número que foi selecionado: “1 encontrado.”
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3. Use a opção Spline para suavizar as linhas retas em uma curva fluída, como segue:
 Editar polilinha: Editar vértices/Fechar/ELiminar curvas/AJustar/UNir/Tipo de   
Linha/ReverterDir/SPline/AFunilar/LArgura/Desfazer/<Sair>: s 

 As linhas retas desaparecem e são substituídas por uma curva suave. (Tecnicamente, o BricsCAD redesenhou 

os segmentos de linha como uma curva Bezier cúbica com base na estrutura da polilinha.)

4. Saia do comando EditarP, pressionado Esc.

Edição por Alças

Quando editou a polilinha você começou o comando EditarP, então selecionou a polilinha a ser 
editada. BricsCAD pode fazer isso no sentido inverso: selecionar as entidades e, então editá-las. 
Isto é chamado ‘edição por alças’. 

Edição por alças pode ser algumas vezes um modo mais rápido e direto para editar desenhos em 
CAD. Eu digo ‘algumas vezes’ porque nem todos os comandos de edição prestam-se a ele. Aqui você 
usa edição por alças para alterar a forma da polilinha em spline que separa o jardim do gramado.

DICA  Se barras flutuantes obscurecem a polilinha, use a barra de rolagem para mover a polilinha na 
vista. Agarre a barra de rolagem horizontal e arraste-a até ver claramente a polilinha.

1. Primeiro, porém, aumente a vista da polilinha em spline com o comando Janela de Zoom: 

a. Entre o comando Zoom:
 : zoom

b. Especifique a opção Janela inserindo ‘w’:
 Especifique o canto da janela, insira um fator de escala (nX ou nXP), ou Zoom: DEntro/FOra/
TUdo/CENtro/DINâmico/Extensão/ESquerda/ANterior/diREito/eSCalar/JAnela/OBjeto/<Escalar (nX/  
nXP)>: ja            
 Especifique o primeiro canto: (Escolha um ponto)

c. A opção Janela requer que você escolha uma área retangular na tela para ampliar. 
  Especifique canto oposto: (Escolha outro ponto)

 Quando você escolhe pontos para o primeiro e o outro canto, você especifica os dois cantos opostos do 

retângulo, como mostrado na figura a seguir.
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 Agora que a área de trabalho é maior, você pode começar a editar a polilinha usando as alças. Em uma lição 

anterior, eu apontei o pequeno quadrado no centro do cursor de retículo. É o chamado “pickbox.” Quando BricsCAD exibe 

o pickbox, você pode selecionar entidades sem qualquer comando estar ativo. 

2. Clique na polilinha. Observe que a polilinha se altera de sólida para tracejada, e pequenos quadrados verdes aparecem ao 

longo da polilinha, incluindo suas extremidades. Os quadrados verdes são chamados de “alças”, porque elas permitem que 

você ‘agarre’ a entidade. Aa alças verdes indicam vértices dos segmentos de polilinha reta que você originalmente desen-

hou, antes de encurvá-la.

3. Agarre a alça verde na extremidade inferior da polilinha. BricsCAD pede:
 Novo local para o ponto de controle: nea

4. Entre no modo de snap a entidade +Próximo, e mova o cursor. Ao fazer isso, o último segmento das curvas da polilinha, e 

arcos, seguem você. (O snap a entidade +Próximo garante que a polilinha termina precisamente na linha do lote.)

5. Clique ao longo da linha do lote para onde deseja que o fim da polilinha seja movido. 
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SUMÁRIO RÁPIDO DE EDIÇÃO COM ALÇAS

Edição por alças é interativa: você seleciona uma entidade, selecione uma das suas alças, e manipula a alça para modificar 
a entidade.

A maioria das alças têm a mesma aparência, e por isso pode ser difícil determinar a sua função - até você começar a arrastar 
uma delas. Tipicamente, uma alça interior move a entidade, enquanto alças na periferia esticam ou expandem a entidade.

COMANDOS DE EDIÇÃO POR ALÇAS

Durante edição por alças, BricsCAD disponibiliza estes comandos de edição: Esticar, Mover, Rotacionar, Escalar, Espelhar, e 
Copiar. (Os seis funcionam de forma idêntica aos equivalentes não-alças.) Para ver os comandos, você precisa pressionar 
a barra de espaço, repetidamente. Cada vez que você faz, BricsCAD mostra um outro conjunto de opções:

** ESTICAR **
<Esticar para ponto>/Ponto base/Copiar/Desfazer/Sair: 

** MOVER ** 
<Mover para ponto>/Ponto base/Copiar/Desfazer/Sair: 

** ROTACIONAR ** 
<Angulo rotação>/Ponto base/Copiar/Desfazer/Referência/Sair:

** ESCALAR **
<Fator de escala>/Ponto base/Copiar/Desfazer/Referência/Sair:

** ESPELHAR **
<Segundo ponto>/Ponto base/Copiar/Desfazer/Sair: :  

Após ** ESPELHAR **, o BricsCAD repete o ciclo.  As outras opções de edição são:

Ponto base - especifica um ponto de base diferente da alça capturada.

Copiar - copia a entidade, usando a alça atual como o ponto base.

Referência - altera o ponto de referência da alça atual.

Desfazer - desfaz a última operação de edição.

Sair - sai do modo de edição não-modal (ou pressione Esc).
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Se quiser, fique à vontade para remodelar de forma interativa o resto da polilinha, segmento por segmento.

6. Quando terminar de remodelar a polilinha, pressione a tecla Esc duas vezes, para sair da edição do modo.

7. Digite o comando Vista Anterior para ver o desenho inteiro novamente. 

HACHURANDO A GRAMA 
Comando Hachura 
Faixa Desenhar | Hachura | Hachura
Barra menu Desenhar | Hachura
Alias  H

Você criou o limite entre o gramado e jardim, mas como você mostrar a diferença entre as áreas de 
grama e os outros pisos? Uma maneira é adicionar símbolos que identificam as áreas. Em BricsCAD, 
isso é feito com o comando Hachura, e neste tutorial, você vai hachurar o gramado com o símbolo 
de grama.

1. Primeiro, desligue a grade, uma vez que suas linhas podem interferir com a visualização do padrão de hachura. Na barra 

de status, clique em GRADE para que a palavra fique cinza.

2. Digite o comando Hachura para iniciar o comando Hachura:
 : hachura

Observe a caixa de diálogo Hachura e Gradiente:

3. Para encontrar o padrão de hachura para grama,  clique no botão à direita em “Nome”.

4. BricsCAD exibe uma caixa de diálogo com a Paleta de Padrões de Hachura. Os padrões estão listados em ordem alfabé-

tica; procurar o padrão chamado “Grass1.”
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5. Selecione Grass1 e clique em OK para retornar à caixa de diálogo de Hachuras. Observe que o Nome muda para “Grass1.”

6. Certifique-se a Escala está definida como 1 para desenhos métricos. Se o fator de escala fosse muito pequeno, BricsCAD 

se recusaria a desenhar o padrão de hachura, e então avisaria.
Espaçamento da hachura muito denso, ou tamanho do traço muito pequeno. 
Por favor, aumente a escala do padrão ou o valor de MaxHatch.

7. BricsCAD tem uma característica útil que pesquisa por uma área contígua, não importa quantas fronteiras diferentes a 

área tem. Para empregar este recurso, clique no botão Escolha pontos  nos Limites.

8. A caixa de diálogo desaparece e o BricsCAD pede para escolher um ponto. Faça-o em qualquer lugar na área de gramado.
Selecione um ponto para definir uma área de limite ou hachura: (Escolha um ponto dentro da 
área do gramado)

Observe que BricsCAD visualiza imediatamente o padrão da hachura para você. Este mostra que o fator de 
escala é bom o suficiente. Note como precisamente o teste padrão de hachura é aplicado, e como ele é au-
tomaticamente recortado ao longo dos limites. Tente fazer um padrão de hachura que segue ordenadamente 
com a mão!

A pré-visualização da hachura permite verificar por duas coisas importantes:

 Ð Que o padrão preenche a área correta. Procure padrões que vazam em áreas indesejadas, ou que não aparecem.

 Ð Que o padrão é aplicada em um fator de escala correto. Procure um que é muito grande ou muito pouco espaçado.
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DICA Quando a escala é muito grande, a hachura pode ficar invisível. Quando muito pequena, o pa-
drão de hachura aparece como sólida e pode demorar muito tempo para exibir. 

Há também um comando Hachura que opera na linha de comando. É destinado para uso por macros e 
rotinas de programação.  

9. Pressione Enter para retornar à caixa de diálogo:
Selecione um ponto para definir uma área de limite ou hachura: (Pressione Enter)

10. Depois de pressionar Enter, a caixa de diálogo Hachura reaparece. Clique em OK para sair dela.

Com todo esse trabalho duro em seu desenho, é uma boa idéia salvar o desenho para o disco rígido 
do computador, com o comando Salvar... agora!

Uma vez que os padrões de hachura estejam no lugar, eles não são imutáveis. Você pode mudá-los 
de várias maneiras:
 Ð Você pode mover entidades que compõem o limite do padrão, e a hachura atualiza automaticamente.

 Ð A hachura não precisa ficar no lugar. Você pode movê-la, copiar, apagar, e assim por diante.

 Ð Clique na entidade hachura e BricsCAD traz a paleta Propriedades, ilustrada aqui. Você pode alterar a cor, padrão, fator de escala, 
ângulo de rotação, e assim por diante..



chapter 6 Adding Details to Drawings  137136    Inside BricsCAD V17

Criando Símbolos

Você definiu à área do gramado a sua grama. Agora é hora de adicionar árvores e arbustos para a 
área de jardim. Em vez de desenhar coisas complexas como árvores, arquitetos paisagistas normal-
mente desenham representações simples, como um círculo com linhas radiantes. 

E, em vez de desenhar árvores e arbustos mais uma vez, os designers desenham um, e usam a in-
serção para repetir cópias do mesmo. O método mais eficiente é usar o comando Bloco para criar 
uma cópia, e então inserir várias cópias com o comando Inserir.

DESENHANDO CIRCULOS 
Comando Circulo          
Faixa   Desenhar | Desenhar | Circulo        
Bar menu  Desenhar | Círculo         
Alias   C

Neste tutorial, você aprende como desenhar árvores como símbolos simplificados, e transformá-
los em blocos..

1. Antes de começar a desenhar a primeira árvore, certifique-se que a camada de trabalho está definida para Plantas. De 

uma lista de camadas, selecione a camada “Plantas”.

2. Em seguida, desenhe um círculo de raio de 0,15 metros. Digite o comando Circulo, e, em seguida, especificar um raio de 

0,15 unidades: 
 : circulo          
 2Pontos/3Pontos/TanTanRaio/Arco/Múltiplo/<Centro do circulo>: (Escolha um ponto em qual-
quer lugar na área do jardim.)          
 Diâmetro/<Raio>: 0,15

 Quando o raio é de 0,15, o diâmetro é de 0,3 por isso não se surpreenda quando BricsCAD desenha o círculo 

maior do que o esperado. (Recorde-se que o raio é metade do diâmetro). 

Zoom em Tempo-real
Comando  RtZoom          
Atalho  Rolar a rodinha do mouse        
Faixa   Vista | Navegar | Zoom em Tempo-real      
Barra Menu Vista | Tempo-real | Zoom Tempo-real

Comando Regen          
Barra Menu Vista | Regen

O programa permite que você faça zoom (in e out) sem necessidade de especificar um tamanho de 
zoom ou de razão. Isso é feito com o mouse e o comando RtZoom:

3. O círculo 0.3m parece muito pequeno na tela. O comando RtZoom permite que você veja o seu trabalho de forma mais 

clara. O nome do comando é a abreviação de “Zoom em Tempo-real.” 
 : : rtzoom          
 >> Pressione a tecla ENTER ou Esc para concluir, ou clique com o botão direito para exibir 
o menu de contexto...
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a. O cursor muda para uma lupa. Arraste o cursor sobre o círculo. 

b. Ao mover o mouse para a frente e para trás, o BricsCAD aumenta e diminui o zoom de forma dinâmi-

ca. (Como alternativa, se você tiver um mouse com a rodinha, gire a roda para a frente para ampliar.)

NOTA Arrastar significa (a) manter pressionado o botão esquerdo do mouse, (b) mover o mouse, e 
depois (c) liberar o botão do mouse.

4. Se você verificar que a árvore sai para fora da tela, clique bot. direito do mouse no desenho, e escolha Pan em Tempo-

real a partir do menu de atalho. Este desloca o desenho em tempo real: enquanto você arrasta o cursor, a árvore-círculo é 

transferida de volta para o centro da área de desenho. 

SUMÁRIO RÁPIDO DE DESENHO DE CÍRCULOS

BricsCAD fornece vários métodos para desenhar círculos. Use aquele que atende melhor às suas necessidades.

: círculo 
2Pontos/3Pontos/TanTanRaio/Arco/Múltiplo/<Centro do circulo>:

Centro-Raio - escolher o ponto central e, em seguida, especificar o raio.

Centro-Diâmetro - escolher o ponto central e, em seguida, especificar o diâmetro.

2-Pontos - escolher dois pontos para definir o diâmetro.

3-Pontos - escolher três pontos para definir a circunferência..

Raio-Tangente (RadTanTan) - escolher dois pontos de tangência a outras entidades, e depois especificar raio.

Converter Arco para um Círculo - fecha um arco de modo a formar um círculo.
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5. Quando a árvore-círculo está em tamanho satisfatório, pressione a tecla Esc para sair do modo de pan e zoom em tempo-

real:
 >> Pressione a tecla ENTER ou Esc para concluir, ou clique com o botão direito para exibir 
o menu de contexto... (Press Esc)

  Se o círculo se parece com um octógono ou diamante, selecione Vista | Regen para limpá-lo, como segue: 
 : _regen

Agora que o círculo parece mais redondo e maior, é mais fácil de trabalhar. 

CRIANDO MATRIZES
Comando  Matriz           
Faixa   Alterar | Organizar | Matriz 2D        
Barra menu Modificar | Matriz 2D        
Alias  AR

Os galhos de árvores são representadas por uma matriz de linhas. Para criar a matriz, use o comando 
Matriz para desenhar linhas que irradiam. Este comando pode criar vários tipos de matrizes: linear, 
retangular e polar (circular). Estas estão ilustrados abaixo.

Da esquerda para a direita: matrizes linear, retangular, e polar.

Para este tutorial, você vai desenhar uma linha, e então copiar em matriz para criar ... mais.

1. Digite o comando Linha: 
 : linha  
 Especificar o primeiro ponto: cen         
 de (Escolha centro do círculo)

 Especifique o próximo ponto ou [Desfazer]: (Aponte local em qualquer ponto fora do círculo)  
 Especifique o próximo ponto ou [Desfazer]: (Pressione Enter para finalizar o comando)

DICA Para desenhar uma linha perfeitamente horizontal ou vertical, mantenha pressionada a tecla Shift. 
Essa ação ativa temporariamente o modo ‘orto’, durante o tempo que você mantiver pressionada a tecla Shift.

 O snap a entidade ‘Centro’ começa a linha precisamente no centro do círculo. A outra extremidade da linha 

estende-se para além da borda do círculo..

  



chapter 6 Adding Details to Drawings 139138   Inside BricsCAD V17

2. Selecione a linha que você acabou de desenhar. Observe que ela é realçada.

3. Digite o comando de matriz:

: matriz

Observe a caixa de diálogo Matriz.

4. Entrando parâmetros da matriz na caixa de diálogo é como preencher um formulário:

Parâmetro Matriz Valor

Tipo de Matriz  Polar
Selecionar Entidades Clique  em Selecionar Entidades, e escolha a linha
Centro  Clique  Escolha Ponto Central, e escolha o centro do círculo como este:

 BBase/Centro da matriz polar: cen
 Snap ao centro de: (Escolha o círculo)

Número de itens  15
Rotacionar itens ao copiar Sim

5. Ignorar as outras configurações (deixar seus valores padrão); veja a figura acima. Clique em OK.

Aí está sua árvore símbolo. Seu próximo passo é transformá-la em um bloco.

MATRIZ DE CAMINHO
Outro tipo de matriz alinha objetos ao longo de um caminho. Isso é chamado de “matriz de caminho” 
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apropriadamente. Você usa essa técnica de construção para estabelecer um caminho de pedras de 
pavimentação através do gramado, a partir da casa até próximo da lagoa. 

Uma matriz de caminho precisa de um caminho guia, ao longo do qual serão colocadas as entidades 
copiadas. Nesta parte do tutorial, você desenhar o caminho-guia com uma spline (comando Spline), 
em seguida criar a matriz (comando MatrizCaminho) as pedras de pavimentação feitas de polígonos 
(comando Poligono), e editar a matriz (comando EditarMatriz).  

Desenhando Splines
Comando Spline
Faixa Desenhar | Polilinhas | Spline
Barra menu Desenhar | Spline
Alias spl

Para desenhar uma spline com o comando Spline, siga estes passos:

1. Primeiro, porém, altere a camada para “Estrada” usando um dos métodos que você aprendeu anteriormente. (Minha 

preferência é usar o atalho “clayer estrada” mostrado abaixo.)  Isso significa que as pedras de pavimentação serão coloca-

dos na mesma camada como a entrada de automóveis.
 : clayer

Novo valor atual para Clayer: Estrada

RESUMO RÁPIDO DE SPLINE

: spline

Primeiro ponto para spline:
Segundo ponto:
Fechar/Ajustar tolerância/<Próx. ponto>: 
Selecionar ponto de partida tangente:
Entre tangente para o ponto final:

Primeiro ponto da spline - especifica o início de tangência da spline

Segundo ponto - localiza o primeiro vértice da spline

Fechar - fecha a spline, juntando os pontos inicial e final

Ajustar tolerância - especifica quão perto o spline se aproxima de seus vértices (também conhecidos como “pontos 
de ajuste”); um valor de 0 força a spline a passar através dos pontos de controle que você escolher, e quanto maior o 
número, mais a spline se afasta desses pontos.

Selecione ponto de partida tangente - localiza uma tangência para o ponto de partida; pressione Enter para ignorar 
a opção

Entre tangente para o ponto final - localiza uma tangência para o ponto final; pressione Enter para ignorar a opção.
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2. Desenhar o caminho-guia usando uma spline. Splines foram utilizadas pela primeira vez na construção de navios para 

fazer cascos a partir de tiras de madeira com fluxo suave. Se você ignorar as opções, então desenhar uma spline é tão fácil 

como desenhar linhas:
 : spline 
 Primeiro ponto da spline: (Escolha um ponto no contorno da casa, como mostrado abaixo.)

 Segundo ponto (Escolha um ponto ao longo do gramado)      
 Fechar/Ajustar tolerância/<Próx. ponto>: (Escolha outro ponto ao longo do gramado)  
 Fechar/Ajustar tolerância/<Próx. ponto>: (Escolha um ponto na beira do gramado perto da 
lagoa, como é mostrado abaixo:

3. Para terminar o comando, pressione Enter três vezes, uma vez para cada aviso:
 Fechar/Ajustar tolerância/<Próx. ponto>: (Pressione Enter)     
 Ponto de partida da tangência: (Pressione Enter)       
 Entre tangente para o ponto final: (Pressione Enter)

DICA Outra maneira de desenhar splines é com polilinhas. Use o comando PLinha para desenhar a 
polilinha, e utilize o sub-comando Spline do comando EditarP para convertê-la a uma spline. Esta pode ser 
uma abordagem mais fácil do que usar o comando Spline diretamente.

Fazendo Zoom a Objetos
O comando Zoom tem uma opção útil que lhe permite aplicar zoom em uma única entidade. Aqui 
está como funciona:

4. Para ampliar a spline, use a opção Objeto do comando Zoom, como segue:
 : zoom 
 Zoom: Dentro/Fora/.../Objeto/<Escalar (nX/nXP)>: ob      
 Selecione uma entidade: l

 Ao entrar ‘L’ no prompt de selecão, você pede ao programa para selecionar a última entidade desenhada, a 

spline. Usando Objeto com a Última torna mais fácil para você escolher o spline fora do padrão de grama.

5. Observe que o programa amplia o zoom na spline, e assim esta preenche a tela. Zoom de volta em 10% (ou seja, 0.9x), de 

modo que você tem algum espaço de trabalho (ver figura abaixo):
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 :  zoom .9x

Pavimentar por Pedras com Polígonos
Comando Poligono          
Faixa  Desenhar | Polígonos        
Barra Menu Desenhar | Polígono        

RESUMO RÁPIDO DE POLÍGONO

Este comando desenha polígonos regulares, que significa que cada lado tem o mesmo comprimento. (Para desenhar ir-
regulares, use outro comando: como Rectang ou Plinha) O mínimo e máximo de lados é 3 e 1024.

: poligono         
Polígono: Múltiplo/LArgura da linha/<Numero de lados> <4>:    
Especificar por: Borda/<Centro do polígono>:      
Especificar por: Vertice/<Ponto médio do lado>: 

Multiplo - repete o comando para desenhar poligonos

Largura da linha - especifica a largura de linhas, porque poligonos são feitos de polilinhas

Número de lados - especifica o número de lados entre 3 e 1024

Borda - especifica o comprimento de um lado

Centro do poligono - especifica o ponto central do poligono

Vértice - especifica a localização de um vértice

Ponto médio do lado - especifica ponto médio de um dos lados
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Alias  pol

6. As pedras de pavimentação são em forma hexagonal (seis lados), e assim você pode desenhá-las melhor com o comando 

Poligono. Este comando, infelizmente, é não-intuitivo e complicado para executar; acompanhe:
 : poligono

a. A primeira coisa a fazer é especificar o número de lados. Para um hexágono, você especifica 6 

lados:

Polígono: Múltiplo/LArgura da linha/<Numero de lados> <4>: 6

b. Então você escolhe o ponto central do polígono. Para este tutorial, pegue uma das extremi-

dades da spline usando snap a entidade para Extremidade:
 Especificar por: Vertice/<Ponto médio do lado>: (Escolha uma das extremidades da spline.)

c. Agora você vai especificar o tamanho do hexágono, o que não é fácil de fazer. Para este tuto-

rial, basta arrastar o cursor para longe do ponto central, como mostra a figura.
 Especificar por: Vertice/<Ponto médio do lado>: (Mova o cursor a uma distância do centro de 
polígono)

RESUMO RÁPIDO DO MATRIZCAMINHO

: matrizcaminho 
Selecione objetos p/ criar matriz:        
Selecione a curva de caminho: (ASsociativa/MEtodo/ponto BAse/direção TAngente/ITens/
LInhas/NIveis/ALinhar itens/direção Z/<Sair>:

Selecione a curva do caminho — você pode usar qualquer entidade (aberta) para o caminho, linear tal como uma 
linha, polilinha, arco, círculo, elipse, arco elíptico, spline hélice, ou polilinha 3D.

Associativa — alterna a matriz entre associativa e não-associativa

Método — determina a forma como a entidade será copiada ao longo do caminho:

Medida - Coloca entidades separadas entre si a uma distância especificada
Divide - Coloca um número especificado de entidades ao longo do caminho

Ponto base — especifica um novo ponto base a partir da qual a entidade está copiada; útil para quando você não quer 
que a matriz seja criada coincidindo com o caminho

Direção tangente — determina a forma como a entidade está alinhada ao longo do caminho em 3D, tangente ou normal.

Itens — especifica a distância entre itens (modo Medida), ou número de itens para colocar ao longo do 
caminho(modo Dividir); um número máximo de itens pode ser especificado para tornar o conjunto mais 
curto do que o caminho.

Linhas — especifica o número de linhas para matrizes empilhadas

Níveis — especifica o número de níveis e seu espaçamento para matrizes 3D

Alinhar itens — determina se a entidade estará alinhada ao longo do caminho

Direção Z — alterna a orientação z entre a vertical ou distribuída ao longo do caminho

Sair — termina o comando
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Copiando em Matriz ao Longo de um Caminho
Comando  MatrizCaminho         
Faixa   Alterar | Matriz | Matriz Caminho      
Barra menu Modificar | Matriz | Matriz Caminho      
Alias  ...

Com uma pedra de pavimentação (polígono) no lugar, você usa o comando ArrayPath para adicionar 
todos os outros ao longo do caminho (spline). Mas, em primeiro lugar uma palavra de explicação.

MatrizCaminho é um de três comandos que criam matrizes associativas; os outros dois são Matriz-
Retang (matrizes associativas retangulares) e MatrizPolar (as polares.) Associativa significa que 
todos os elementos da matriz agem como uma única entidade, e ainda podem ser individualmente 
editadas - como uma dimensão associativa (capítulo 7). Quando você altera o caminho, a matriz 
muda para se adequar.

1. Inicie o comando MatrixCaminho, e selecione o polígono, como segue:
 : matrizcaminho 
 Selecione as entidades a copiar: (Escolha o polígono)

2. Pressione Enter para sair do estágio de seleção, e escolha a spline:
 Entities in set: 1         
 Entidades no conjunto: 1         
 Selecione entidades a copiar: (Pressione Enter)

 Tipo = Caminho, Associativa = Sim       
 Selecione a curva do caminho: (Escolha a spline)

3. Agora você vê muitas pedras de pavimentação ao longo do caminho. Pressione   para sair do comando.

4. Usar o comando Apagar para remover a spline do desenho.

Para contar o número de pedras de pavimentação você precisa ordenar, selecionar a matriz e depois 
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olhar para o campo Itens no painel de Propriedades: 19.

Criando Blocos
Comando Bloco           
Faixa   Inserir | Blocos | Criar Bloco       
Barra Menu Ferramentas | Criar Bloco        
Alias  B

CAD desenha símbolos mais rápido com mais precisão do que seria possível fazer manualmente. 
A chave é transformar os símbolos em blocos, e inserir os blocos nos desenhos. Nesta seção, você 
vai fazer isso ao adicionar árvores para a área ajardinada.

1. Para transformar o símbolo da árvore em um bloco, use o comando Bloco:
 : bloco 

 Observe que BricsCAD exibe a caixa de diálogo Definição de Bloco. 

2. Insira os seguintes parâmetros:

Opção de Bloco  Valor   Notas       

 Name   Arvore  Você pode dar ao bloco o nome que quiser, com até 255 caracteres
 Ponto base  Clique no botão do Ponto de partida, e depois escolha o centro do círculo
 Entidades   Clique em Selecionar Entidades, e escolha todos os 16)
 Converter para bloco Liga Converte as entidades em bloco quando você clica em OK
 Scale uniformly On  Forces the circle to remain round

a. O ponto base será usado mais tarde pelo comando Inserir; este ponto é também chamado de “ponto 

de inserção” - o ponto pelo qual o bloco é inserido no desenho. O centro do símbolo da árvore é um 

ponto base local lógico, de modo que sugere-se usar o snap a entidade por Centro:
  Ponto de inserção para o novo bloco: cen       
  Snap ao ponto central de: (Escolha o círculo)
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b. Você precisa dizer ao BricsCAD quais são as entidades que serão incluídas em um bloco. BricsCAD per-

mite selecionar entidades de várias maneiras diferentes. Até agora, você as tem escolhido uma de cada 

vez com o mouse ou com a opção L (última). 

Assim como você fez o zoom por janela, você pode também usar uma janela para escolher as 

entidades que deseja incluir, com a opção JA (abreviação de “Janela”).
Selecione as entidades para o bloco: ja

c. Você escolhe os dois cantos de um retângulo que englobam o círculo e as linhas que irão compor o 

símbolo da árvore:
Primeiro canto da janela inclusiva: (Escolha o ponto 1, mostrado na figura abaixo) 
Canto oposto: (Aponte ponto 2, mostrado na figura)

Entidades em conjunto: 30 
Selecione as entidades para bloco: (Pressione Enter para finalizar a seleção de 

entidades)

3. Clique em OK. BricsCAD registra o símbolo da árvore como um bloco no arquivo de desenho. Na próxima seção, você vai 

colocar muitas árvores como blocos.

4. Use o comando Zoom Extensão para ver o terreno inteiro.

ADICIONANDO MUITO MAIS ARVORES 
Comando Inserir 
Faixa Inserir | Blocos | Inserir Bloco 
Barra menu Inserir | Bloco 
Alias I

Com a visão mais atenta ao lugar, insira blocos de árvores no desenho. 

1. Inicie o comando Inserir: 

: inserir

Observe que BricsCAD exibe a caixa de diálogo Inserir.

2. O nome do bloco da Arvore deve ser mostrado no campo Nome.

Você pode ignorar a maior parte da caixa de diálogo, exceto assegurar-se que as opções são definidas da seguinte forma:

Opções de Inserir  Valor 

Ponto de Inserção  Especificar na tela (desl)
Escala  Especificar na tela (desl)
Rotação Especificar na tela (desl)

Ângulo:  0
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3. Clique em OK. BricsCAD agora pede a você na barra de comandos, por causa das opções Especificar na tela que foram 

ativadas na caixa de diálogo.

O primeiro item é escolher um local para o bloco, um local adequado na área do jardim.
Ponto de inserção para o bloco: (Escolha um ponto em qualquer lugar na área do jardim.)

4. O outro item é a escala, que permite desenhar o bloco em tamanho maior ou menor do que o original do símbolo: 
Canto/XYZ/X fator de escala <1.000000>: 2

O fator de escala 2 desenha um bloco duas vezes maior que o original. Pelo fato de você ter desenhado o 

símbolo original com 1 metro de diâmetro, a árvore recém-inserida terá um diâmetro de dois metros. Se tivesse entrado 

com um fator de escala menor do que 1, como 0,5 então o bloco teria sido inserido com metade do tamanho.

A partir deste exercício, você pode ver que faz sentido desenhar um símbolo para o tamanho da unidade 

(para o metro), porque isso faz com que seja fácil escalar o bloco posteriormente, durante sua inserção.

Esquerda: Duas árvores inseridas com diferentes fatores de escala
Direita: Muitos mais blocos de árvores inseridas no desenho 

5. Tente uma forma diferente de repetir o comando Inserir. Desta vez, clique com o botão direito do desenho. Observe que 

o comando Inserir se repete, e mais uma vez mostra a caixa de diálogo e prompts do comando Inserir.

6. Adicione diversas mais árvores ao redor da área do jardim usando o comando Inserir e fatores de escala diferentes, tais 

como 2, 1,2, 0,6, e 0,4. 

Use o comando Espelhar para dobrar o número de árvores.
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Desenhando a Lagoa
Comando Elipse
Faixa Desenhar | Desenhar | Elipse
Barra menu Desenhar | Elipse
Alias EL

Comando Deslocamento
Faixa Alterar | Modificar | Deslocamento
Barra menu Modificar | Deslocamento
Alias O

Desenhando a lagoa do jardim ilustra um outro par de comandos úteis: Elipse desenha formas 
ovais e Deslocamento (Offset) acrescenta cópias em paralelo. O oval será a lagoa, o deslocamento 
paralelo será a borda da lagoa.

1. Mude para a camada Lagoa através de uma das listas de camadas.

2. A lagoa deve ser um oval com 4.5m de altura por 1,5 m de largura. Para desenhar a lagoa com o comando Elipse, siga 

estes passos:
 : elipse

Escolha o ponto de partida da elipse em qualquer lugar na área do jardim. 
Arco/Centro/<Prim. extrem. eixo elipse>: c 
Centro da elipse: (Escolha um ponto)

BREVE RESUMO DO DESENHO DE ELIPSES

BricsCAD fornece três métodos para desenhar elipses (ovais):

: elipse 
Arco/Centro/<Prim. extrem. eixo elipse>: (Insira uma opção.)

Centro — especifica o ponto central da elipse, e a seguir os pontos finais dos eixos, maior e menor.

Eixo, Final — especifica os pontos finais do eixo maior da elipse, e então o menor.

Arco — desenha arcos elípticos.

Este comando também desenha isocírculos, que são círculos isométricos. Esta opção só está disponível quando o modo 
de desenho isométrico está ligado através dos comandos Snap ou Configurações.
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3. A outra extremidade da lagoa está a 4,5 m de distância. Use a entrada direta de distância, movendo o cursor para baixo e 

para a direita:
Ponto final do eixo: (Mova o cursor) 4,5

4. E a lagoa tem 1,5m de largura:
Rotacionar/<Outro eixo>: 1.5

5. A lagoa é rodeada por pedras. Você poderia desenhar a borda da lagoa repetindo este comando, e desenhar uma segun-

da elipse, maior. A alternativa mais fácil é usar o comando Deslocamento (offset), que cria cópias paralelas, com precisão. 

Aqui, você usá-lo para criar uma elipse concêntrica:
 : deslocar 

a. A distância de deslocamento é 0.3m:
Paralelo: ENTER para Através de Ponto/<Distância>:

b. Escolha a elipse; note que apenas uma entidade pode ser deslocada de cada vez:
Selecionar entidade: (Escolha a elipse)

c. Coloque a cópia no lado de “fora” da elipse:
Coloque a cópia no lado de “fora” da elipse:

d. O comando se repete para deslocar outras entidades. Mas, para sair do comando, pressione Enter.
Selecionar entidade: (Pressione Enter)
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O comando Deslocamento também cria linhas paralelas, polilinhas paralelas e círculos concêntricos 
e arcos.

Se desejar, adicione o padrão Gravel de hachura para a borda da lagoa. 

Para ver o progresso que você está fazendo ao aprender o BricsCAD, imprima o seu desenho com 
o comando de impressão (Print).  Neste ponto, o desenho deve ficar semelhante ao seguinte:

Lembre-se de salvar seu trabalho com o comando Salvar.

Resumo

Você adicionou um número de detalhes ao desenho. Na próxima lição, você vai aprender como fazer 
alterações a eles - como editar entidades.



CAPÍTULO 6

Fazendo Alterações nos 
Desenhos

Anteriormente, você adicionou detalhes ao desenho, como o gramado, árvores e uma lagoa. Aqui, 
você aprenderá a alterar partes do desenho e como extrair informações. Isto é quando o software CAD 
mostra-se poderoso: facilmente fazer mudanças e descobrir os dados contidos nos desenhos.

NESTE CAPÍTULO

• Modificar propriedades de entidades

• Aplicar tipos de linha 

• Alterar o comprimento de entidades abertas e fechadas

• Encontrar informações sobre as entidades nos desenhos
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TERMOS-CHAVE NESTE CAPÍTULO

Estender - estende as entidades abertas até limites que são definidos por outras entidades

Filtrar - cria subconjuntos específicos de entidades com base em suas propriedades

Tipo de linha - exibe padrões de linha feita por traços, pontos, lacunas e símbolos

Propriedades - lista todas as características de uma entidade

Aparar - corta entidades nas arestas que se interesectam, conforme definidas por outras entidades

ABREVIAÇÕES ÚTEIS

ISO  Organização Internacional de Normalização

.lin  Arquivo de definição de tipo de linha

NOVOS COMANDOS

Comando  Aliases   Seleção de Menu     Faixa de Opções 

Dist  di  Ferramentas | Inquirir | Distância  Ferramentas | Inquirir | Distância
Alongar	 	 len	 Modificar	|	Alongar		 	 	 	 ...
Tipos	de	linha	 lt	 Configurações	|	Tipos	de	linha		 	 	 ...
Listar	 	 li	 Ferramentas	|	Inquirir	|	Listar	Informações	de	Entidades	 Ferramentas	|	Inquirir	|	Listar
Propriedades		 pr		 Modificar	|	Propriedades		 	 	 	 ...
Esticar	 	 s	 Modificar	|	Esticar	 	 	 	 	 Alterar	|	Modificar	|	Esticar

DESENHO DESTE CAPÍTULO

Ao final desta lição, o desenho deverá ser parecido com este:

Tutorial-06.dwg
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Alterando a Aparência de Linhas

Quando você desenhou as linhas do lote em uma lição anterior, elas apareceram na tela como 
linhas sólidas. Linhas do lote, no entanto, geralmente são mostrados por padrão tracejadas. Assim 
como BricsCAD vem com vários padrões de hachura, também inclui uma série de padrões de linha 
chamados “tipos de linha.” Aqui está como os tipos de linha devem parecer: 

Para alterar uma linha que parece sólida (chamado de “Contínua” pelo BricsCAD) e parecer tracejada, 
você deve carregar a definição deste tipo de linha no desenho, e a seguir alterar aquela linha(s) 
para o novo tipo..

CARREGANDO TIPOS DE LINHA
Comando  TipoLinha          
Barra Menu  Ferramentas | TipoLinha        
Barra Status  TipoLinha          
Alias  LT

Inicie o BricsCAD, e abra a sua cópia do arquivo onde desenhou o terreno (pode ser yard.
dwg ou um nome escolhido por você). Se necessário, abra o arquivo tutorial-05.dwg. https://
dl.dropboxusercontent.com/u/28941239/Inside-BricsCAD-Tutorial-Files.zip.)

1. Se necessário, use a opção ‘Tudo’ do comando Zoom para que você veja todo o desenho na tela
 : zoom            
 Zoom:Dentro/Fora/ ... <Escalar (nX/nXP)>: tu

 Siga este por um zoom de 80% que vai adicionar espaço livre para visualização em torno do desenho:
 : zoom            
 Zoom: Dentro/Fora/ ... <Escalar (nX/nXP)>: 0.8x

2. Antes de você poder aplicar tipos de linha, você precisa carregar suas definições a partir de um arquivo para dentro do 

desenho. Definições de tipos de linha são armazenadas em arquivos separados do BricsCAD e dos desenhos. Você recon-

hece o arquivo pela terminação .lin encontrada no final de seu nome. Aqui verá como carregar tipos de linha no desenho.

 a. Digite o comando de tipo de linha:
 : tipolinha

  Observe que BricsCAD exibe o Explorer do Desenho:
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 Todos os novos desenhos inicialmente contém alguns tipos de linha, e aqui está o que estes 

significam:
 Ð PorCamada — entidades tomam o tipo de linha atribuído à camada

 Ð PorBloco — entidades tomam o tipo de linha do seu bloco

 Ð Contínua — linhas são sólidas, sem intervalos

 Ð DYN_DIM — linhas têm traços; utilizado por dimensões dinâmicas

DICA   Embora BricsCAD use termos como tipos de linha e espessuras de linha, estes aplicam-se a 
quase todas as entidades em desenhos - não apenas às linhas.

3. Para adicionar um tipo de linha para este desenho, clique o botão  Novo. Você não pode criar novos tipos de linha no 

BricsCAD, como sugere o nome deste botão. Este botão, em vez disso, leva à caixa de diálogo pela qual você acessa tipos 

de linha pré-definidos. Observe a caixa de diálogo Carregar Tipos de linha. 

 A caixa de diálogo lista em ordem alfabética os nomes de todas as definições de tipos de linha armazenadas 

no arquivo default.lin. Percorra a lista para ver o que está disponível. Os nomes dos tipos de linha usam códigos para identi-

ficar alguns destes: 
 Ð Nomes de tipos de linha com acréscimo de ‘X2’ são em escala duplicada

 Ð Nomes de tipos de linha com ‘2’ ou ‘4’ ou ‘8’ são de tamanhos: metade, um-quarto, ou um-oitavo na escala (0,5x, 0,25x, 0.125x)

 Ð Nomes de tipos de linha prefixados com ‘ISO’ são compatíveis com o padrão ISO

4. Carregue o tipo de linha Border como este:

 a. Selecione Border.

 b. Clique OK para fechar a caixa de diálogo.

5. Você está de volta à caixa de diálogo Explorer do Desenho. Defina o tipo de linha Border como atual, como este:

 a. Clique BORDER para selecioná-lo.

 b. Sob a coluna Atual, clique no  quadrado branco para que o ponto azul apareça..

 c. Clique no pequeno ‘X’ do canto superior para fechar a caixa de diálogo.

Se a barra Propriedades ou barra Propriedades de Entidade estão abertas, note que o tipos de linha 
padrão se altera para Border.
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ALTERANDO PROPRIEDADES
Comando  Propriedades
Barra menu Modificar | Propriedades 
Faixa ...
Alias PR

O painel de Propriedades (ou barra ou paleta) é útil para alterar várias propriedades de uma ou 
mais entidades. Ela oferece três tipos de informação:
 Ð Nenhuma Seleção — descreve a forma como a entidade vai parecer quando desenhá-lo agora, com padrão para cor, camada, 

tipo de linha e assim por diante. A figura abaixo mostra que as entidades serão desenhadas com a cor PorCamada (vermelho), na 
camada Estrada, e assim por diante..

 Ð Entidade selecionada — descreve as propriedades de uma única entidade que é selecionada. Note que a seção Geral é comum 
para todas as entidades, nas quais a seção Geometria se altera, dependendo do tipo de entidade selecionada. Na figura à esquerda, 
você vê que uma linha está selecionada e a barra de Propriedades mostra as propriedades dessa linha.

Esquerda: Uma linha selecionada - Direita: Mais de uma linha selecionada  

 Ð Várias propriedades — duas ou mais entidades selecionadas mostram propriedades em comum; quando as propriedades 
diferem entre si os relatórios da barra de Propriedades mostra “* Varia *” para a propriedade, como mostrado acima (à direita).

Use a barra das Propriedades para alterar as linhas do lote de ‘contínua’ para ‘Border’, como este: 

1. Se a barra de Propriedades não for apresentada, introduza o comando Propriedades para abri-la agora:
 : propriedades

Observe que assim a barra Propriedades é imediatamente aberta.
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2. No desenho, escolha as cinco linhas do lote em azul diretamente. Conforme você vai selecionando, observe que o Brics-

CAD as destaca: elas são mostradas como linhas tracejadas, com alças quadradas em verde aparecendo em cada linha. 

 Na parte superior do painel Propriedades, observe que a caixa de listagem reporta Linha (5). Ela informa que 

cinco linhas foram selecionadas e que as propriedades listadas pertencem às cinco. Como mais de uma linha foi seleciona-

BREVE RESUMO DO PAINEL DAS PROPRIEDADES

Propriedades descrevem entidades, tal como sua cor, tipo de linha, coordenadas de início e final, e espessura. Quando 
duas ou mais entidades estão selecionados, então a barra de Propriedades (paleta) pode exibe um subconjunto de 
entidades. Clique na lista de opções, e escolha um subconjunto, como dois arcos.

A paleta Propriedades faz mais do que exibir propriedades; ela também permite que você altere os valores das proprie-
dades - usualmente. Propriedades marcados com *Varia* também podem ser alteradas; neste caso, todas as entidades 
selecionadas assumem a mesma propriedade. Se você fizer isso por acidente, use o comando Desfazer para desfazer a 
alteração.

Há três maneiras de alterar valores das propriedades:

 Ð Insira novos valores digitando-os no local

 Ð Selecione valores predefinidos de lista (quando disponíveis)

 Ð Clique nos botões (quando disponível) para selecionar valores, a partir de desenhos ou caixas de diálogo
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da, muitas propriedades são relatadas como * Varies *, porque as propriedades (como a coordenada x) diferem para cada 

linha. 

3. Ao lado do Tipo de linha na barra Propriedades, clique em PorCamada. Observe que BricsCAD lista os nomes dos tipos de 

linha no desenho, PorCamada, PorBloco, Contínuo, Dyn_Dim e Border.

4. Selecione o tipo de linha Border clicando em seu nome.

5. Pressione Esc para limpar as alças.

Observe que as linhas mudam sua aparência e assumem o tipo de linha tracejada. Se, no entanto, 
você não vê nenhuma alteração nas linhas, então leia a seção seguinte para saber como corrigir 
este problema.

ALTERANDO A ESCALA DO TIPO DE LINHA
Comando EscalaTL          
Barra de Menu ...          
Faixa  ...          
Alias  LTS

A razão pela qual tipos de linha, às vezes, parecem contínuas é que elas são sensíveis à escala, assim 
como padrões de hachura. As linhas devem mostrar lacunas, mas não o fazem. A solução é alterar 
a escala (tamanho) do tipo de linha.

Tôpo: Escala incorreta no tipo de linha. - Acima: Escala correta no tipo de linha.

Todos os tipos de linha começam com um fator de escala de 1,0, que é geralmente muito pequeno 
para exibir padrões de pontos e traços corretamente.

Atenção! Ajustar escala do tipo de linha é um dos aspectos mais difíceis do CAD. Tipos de linha parecem 
contínuos quando a escala é muito grande - e quando muito pequena!

Um método para alterar a escala dos tipos de linha é usar EscalaTL; outra é usar a barra Proprie-
dades e seu campo Escala do tipo de linha, como segue:

1. Continuando na barra Propriedades, clique no campo ao lado de Escala do Tipo de linha.

2. Altere 1.0 para algo como 10.
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3. Verifique se o padrão de tipo de linha se torna visível. Se não, tente outro valor de escala, como 0,01.

4. Pode ser necessário para você usar o comando Regen para recalcular a tela de vídeo.

SELEÇÃO DE ENTIDADES POR OUTROS MÉTODOS
Eu acho que pode ser complicado tentar selecionar entidades em desenhos carregados de infor-
mações. Não importa quão pequena seja a caixa de seleção, às vezes eu repetidamente escolho a 
entidade errada. O programa oferece duas soluções que são úteis para se saber..

Seleção de Entidades pelas Suas Propriedades
No tutorial anterior, tive de escolher as cinco linhas do lote uma por uma. Eu fiz isso de propósito, 
para que pudesse mostrar a você formas mais fáceis! Em vez disso, você pode selecionar entidades 
por suas propriedades, como segue:

1. Pressione Esc para garantir que não haja entidades selecionadas.

2. No painel Propriedades, clique no botão  Seleção Rápida. Observe que o painel muda sua aparência:
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 Veja o seguinte sobre o novo visual:
 Ð Todas as entidades estão selecionadas, como mostrado por “Tudo (25)”

 Ð Os botões preenchem a barra de ferramentas

 Ð Propriedades básicas mostram ‘*’ (asterisco), o que significa que todas as propriedades estão selecionadas.

 Ao usar Seleção Rápida, você está modificando filtros que se aplicam ao conjunto de seleção atual, o que 

começa com todas as entidades do desenho. Um filtro altera o conjunto de seleção pelas propriedades. Por exemplo, 

quando você seleciona “Vermelho” como a Cor, você elimina da seleção todas as entidades que não estão em vermelho.

3. Na lista de Camadas, escolha “Lote”.

4. Clique no botão  Adicionar ao Conjunto de Seleção. Note que apenas as linhas de lote são realçadas. Agora você pode 

alterar outras propriedades das linhas do lote, tais como o tipo de linha ou cor.

DICA O * não é o único caractere coringa utilizado por Seleção Rápida. Para ver a lista completa, 
clique no asterisco para descobrir este menu de atalho. (Isso é pelo botão esquerdo, não pelo direito.) 
 

     
Isto permite-lhe, por exemplo, selecionar todas as linhas que têm uma propriedade de comprimento 

inferior a 10m.

Selecionando uma Entidade pela tecla Tab
Quando duas ou mais entidades estão sobrepostas, você pode pressionar a tecla Tab para forçar o 
programa para percorrê-las em ciclo, uma a uma. Esse truque funciona apenas quando a variável 
SelectionPreview está ligada.

ALTERANDO COMPRIMENTOS DE LINHA
Comando Alongar          
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Barra menu Modificar | Alongar

Uma vez que você tenha desenhado coisas em um desenho, elas não são estáticas; você pode al-
terar seu tamanho e posição. Quando se trata de mudar o tamanho, não importa se as entidades 
são abertas ou fechadas. Entidades abertas são como linhas, arcos e polilinhas abertas; as fechadas 
são como círculos, elipses e polígonos. Alguns comandos funcionam somente com abertas, alguns 
apenas com fechadas, e alguns com ambos os tipos. 

Uma maneira de alterar comprimentos é o uso das alças, tal como descrito anteriormente. Um 
método mais preciso é com o comando Alongar. Para ver como funciona, neste tutorial você vai 
estender a borda da linha da rua até a parte inferior da tela. Se necessário, em primeiro lugar au-
mente o zoom na área ao redor da lagoa com o comando Janela de Zoom.

1. Inicie o comando Alongar:
 : alongar

2. No aviso ‘Selecionar entidade para listar o comprimento’, aponte para a linha inferior da estrada:
 Editar comprimento: Dinâmico/Incremento/Percentagem/Total/<Selecione um objeto>: (Escolha   
 a linha.)

 Observe que BricsCAD relata seu comprimento na barra de comando:
 Comprimento atual: 11.00

BREVE RESUMO DO COMANDO ALONGAR

O comando Alongar fornece-lhe as seguintes opções para alterar o comprimento (para maior ou menor) de entidades 
abertas, como linhas, arcos e polilinhas:

: alongar 
Editar comprimento: Dinâmico/Incremento/Percentagem/Total/<Selecione um objeto>:

Delta (DE) — altera o comprimento para um valor absoluto, onde você mostra o delta, escolhendo um ponto para 
a distância exigida, a partir da extremidade; default = 0 unidades. (Delta é a palavra grega usada por matemáticos para 
indicar mudança.)

Dinâmico — altera o comprimento por arraste interativo..

Percentagem — altera o comprimento relativamente a 100%, como segue:

 Ð Menos do que 100%, tal como 50%, reduz a entidade.

 Ð Mais de 100%, tal como 200%, alonga a entidade.

Total — altera o comprimento a um valor absoluto; default = 1 unidade.

Desfazer — Desfaz a última alteração..

Como é comum no BricsCAD, existe mais do que uma maneira de alterar o comprimento de linhas e outras entidades 
abertas. Você também pode usar alças e estes comandos:

 Comando Alterar  — altera o comprimento de um grupo de linhas até um ponto final comum.

 Comando Estender — estende uma linha até uma entidade limite.

 Comando Aparar — corta uma linha até a posição de uma entidade de corte.
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Isto significa que a linha tem 11m de comprimento..

3. Alongue a estrada para 12m, especificando a opção Total, e depois entrando 12 como o novo comprimento, como segue:
Dinâmico/Incremento/Percentagem/Total/<Selecione um objeto>: t 
Angulo/<Entre o total (11.0000)>: 12

4. BricsCAD muda automaticamente o comprimento da linha que você escolheu:
Modo/Desfazer/<Selecionar entidade a alterar>: (Selecione a mesma linha)

5. Observe que a linha se alonga. Pressione Enter para encerrar o comando.
Modo/Desfazer/<Selecionar entidade a alterar>: (Pressione ENTER)

Esticando a Lagoa
Comando Esticar
Faixa Alterar | Modificar | Esticar
Barra menu Modificar | Esticar
Alias S

Você já usou vários comandos de edição para mudar entidades, como EditarP para modificar polilinhas, editar 

alças, Propriedades para alterar tipos de linha e escala, e Alongar para alterar o comprimento de linhas.

Um dos comandos de edição mais poderosas do BricsCAD é Esticar. Este comando permite que você tome 

partes de entidades e estique-os mais largo e mais fino, mais longo e mais curto. 

Aqui você aplica-o para mudar a forma da lagoa. Você pode achar útil em primeiro lugar fazer um zoom na 

área em torno da lagoa.

1. Inicie o comando Esticar.
 : esticar

Selecionar entidades para esticar por Janela-Cruzada ou Polígono-Cruzado: JC

O comando Esticar tem uma limitação particular, pela qual as entidades são inicialmente selecionadas apenas 

por dois métodos, ambos modos de seleção cruzados. Você pode especificar Janela Cruzada (JC), que forma uma janela de 

seleção retangular, ou Polígono Cruzado (PC), que forma uma janela de seleção poligonal. A razão para essa limitação é que 

permite ao comando Esticar a saber quais as entidades que serão esticadas - aquelas que cruzam a janela de seleção - e as 

que não irão esticar (aqueles que ficarem de fora da janela de seleção). Entidades totalmente dentro da janela de seleção 

serão movidas por inteiro.

DICA Algumas entidades não podem ser esticados, como textos e sólidos 3D. Quando esses sejam 
cruzados pela janela de seleção, o comando Esticar irá move-los. 

2. Selecionar entidades escolhendo dois pontos para especificar uma janela cruzada, como segue:
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BREVE RESUMO DAS OPÇÕES DE CONJUNTO DE SELEÇÃO

Seleção tem muitas opções para a seleção de entidades, como é mostrado na tabela a seguir. Normalmente se usam apenas algumas 
delas, como o apontar, por janela, por cruzamento, a última, a anterior e a tecla Enter. Para ver a lista completa no BricsCAD, digite o 
comando Selecionar, e pressione ?, como este:

: selecionar           
Selecione objetos para incluir na seleção: ?      Selecionar 
entidades: Tudo/Adicionar/+/Remover/-/ANterior/Ultima/JAnela/JCruzada/FJanela/JPoligono/PCruzado/
FPoligono/CIrculo/CCruzado/FCirculo/Caixa/poNto/CErca/AUto/Multiple/Single/PROpriedades/METodo/Des-
fazer/Grupo:

Modo  Abreviatura Seleciona       

Entidade	 [escolher]		 Uma	única	entidade
Tudo   Tudo  Todas as entidades não-congeladas; Também pode usar Ctrl+A
Anterior	 AN	 	 Entidade	mais	recentemente	selecionada
Última	 	 U	 	 Mais	recentemente	criada	entidade	visível	na	tela
Janela  JA  Todas as entidades dentro de uma janela retangular
Janela Cruzada JC  Todas as entidades cruzadas por uma janela retangular
Fora	 	 ...	 	 Todas	as	entidades	fora	da	janela	retangular
Janela	Poligono	 ...	 	 Todas	as	entidades	de	uma	janela	poligonal
Poligono	Cruzado	PC	 	 Todas	as	entidades	cruzadas	e	dentro	de	um	polígono
Fora	Poligon	 ...	 	 Todas	as	entidades	fora	de	uma	janela	poligonal
Janela	Circular	 ...	 	 Todas	as	entidades	dentro	de	uma	janela	circular
Círculo	Cruzado	 ...	 	 Todas	as	entidades	cruzadas	e	dentro	de	uma	janela	circular
Fora	Círculo	 ...	 	 Todas	as	entidades	fora	de	uma	janela	circular
Caixa	 	 ...	 	 Todas	as	entidades,	dependendo	de	como	a	direção	da	janela	de	seleção	é	desenhada:	
	 	 	 	 -	Da	direita	para	a	esquerda:	seleciona	por	modo	de	Cruzamento
	 	 	 	 -	Da	esquerda	para	a	direita:	seleciona	pelo	modo	de	Janela
Cerca	 	 CE	 	 Todas	as	entidades	ao	longo	de	uma	polilinha	em	forma	de	cerca
Auto	 	 AU	 	 Escolha	Individual	seleciona	uma	entidade;	caso	contrário,	age	como	opção	Caixa
Single	 	 S	 	 Seleciona	a	primeira	entidade	encontrada,	e	encerra	o	comando

MODIFICAÇÕES DE SELEÇÃO

Adic.	ou	+	 A	ou	+	 Entra	no	modo	de	adicionar-entidades	
Remover	ou	-	 R	ou	-	 Entra	no	modo	de	remover-entidades
Multiplas	 M	 Seleciona	entidades	sem	destacá-las;	mais	rápido	em	desenhos	complexos
Desfazer	 D	 Remove	grupo	de	seleção	mais	recente
Diálogo		 D	 Exibe	a	seção	de	Seleção	de	Entidade	da	caixa	de	diálogo	Configurações
Finaliza										press	[Enter]	 Encerra	a	seleção	de	entidades
Cancelar								press	[Esc]	 Cancela	seleção	de	entidade

SELEÇÃO POR PROPRIEDADES

A opção Propriedades seleciona entidades por propriedades comuns:

Propriedades Abreviatura Seleciona       

Cor	 	 C	 Todas	as	entidades	de	mesmo	nome	de	cor	ou	o	número	“vermelho”	ou	“122”
Camada CA Todas as entidades com o mesmo nome da camada
TipoLinha TL Todas as entidades do mesmo tipo de linha
Nome  N Todas as entidades com o mesmo nome 
Espessura	 SP	 Todas	as	entidades	da	mesma	espessura
Tipo	 	 TI	 Todas	as	entidades	do	mesmo	tipo	de	entidade,	como	“círculo”	
Valor	 	 V	 Todas	as	entidades	do	identificador	(handle)	especificado
Largura		 LA	 Todas	as	entidades	da	largura	especificada
Locação	 LO	 Muda	de	volta	ao	prompt	de	seleção	original
Width	 	 W	 	 All	entities	of	the	specified	width
Location	 LO	 	 Switches	back	to	original	select	prompt
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 Primeiro canto da janela cruzada: (Escolha um ponto)      
 Canto oposto: (Escolha outro ponto)

 
 C é a abreviação de “janela cruzada”, um modo de seleção de entidade semelhante ao modo de janela que 

você usou anteriormente com o comando Zoom. Neste caso, BricsCAD seleciona todas as entidades dentro do retângulo de 

seleção e todas as entidades que são cruzadas ou tocam o retângulo.

3. Depois de escolher dois cantos de um retângulo que cobre parte da lagoa, pressione Enter:
 Selecionar entidades para esticar por janela-cruzada ou polígono-cruzado: (Pressione Enter 
para encerrar a seleção de entidades)

DICA Se a lagoa estiver inteiramente dentro do retângulo de seleção de entidade, o comando Esticar 
irá mover a lagoa, não esticá-la. Se você acidentalmente selecionar outras entidades, além da lagoa, digite 
a opção R (abreviação de “remover do conjunto de seleção”), e selecione as entidades para remover.

4. Para dizer ao BricsCAD quanto você quer o lago esticado, escolha dois pontos que indicam a distância:
 Ponto base do deslocamento: (Escolha um ponto perto da lagoa)     
 Segundo ponto de deslocamento: (Escolha um ponto de distância da lagoa)

 Você já criou uma nova aparência para sua lagoa! (Sua lagoa provavelmente terá uma aparência diferente da 

ilustrada neste livro.) Observe que você não pode criar esse efeito usando a edição por alças.

5. Se você não gostar, pode desfazer o esticamento com o comando D (de Desfazer), como segue:
 : : d            
 D: ESTICAR

 ... e tentar esticar a lagoa novamente.
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MOVENDO ENTIDADES
Comando Mover          
Faixa  Alterar | Modificar | Mover       
Barra menu Modificar | Mover         
Alias  M

Se a lagoa não está exatamente onde você quer, pode mudar isso com o comando Mover. 

1. Inicie o comando Mover, inserindo a letra ‘m’, como segue:
 : m

 Aqui você usou outro dos atalhos do BricsCAD. M é o alias (abreviação) para o comando Mover. (O Apêndice 

A lista todos os aliases de comando que você pode usar no BricsCAD.)

2. Continue o comando Mover, especificando o modo de seleção Cruzada para capturar todas as três partes do lago: duas 

elipses e o padrão de hachuras.
 Selecionar entidades para mover: jc

 Primeiro canto da janela cruzada: (Escolha um ponto perto da lagoa)    
 Canto oposto: (Escolha um outro ponto para abranger a lagoa)

 Selecione entidades: (Pressione Enter para finalizar a seleção entidade)

3. Assim como com o comando Esticar, é necessário especificar dois pontos. Eles indicam a direção e a distância para mover 

as entidades:
 Vetor/<Ponto base>: (Escolha borda da lagoa.)       
 Ponto de deslocamento: (Selecionar novo local para a lagoa.)

4. Observe que a lagoa foi movida. Se necessário, limpe a tela com o comando Redesenhar, usando seu alias, como segue:
 : r

5. Salve seu trabalho.

DICA BricsCAD permite que você especifique comandos digitando apenas uma ou duas letras aviso ‘:’ 
Combinações de teclas de atalho são listados no início de cada capítulo. A lista completa de abreviaturas 
dos nomes de comando (chamado de “aliases”) é armazenado no default.pgp e apresentada no Apêndice 
A.

Adicionando a Cerca

Digamos que você decidiu adicionar uma cerca para o quintal. Você pode usar BricsCAD para ajudar 
a planejar os materiais necessários: depois de desenhar a cerca (como uma polilinha), você pode 
descobrir a partir do desenho o comprimento da cerca.

A cerca é desenhada como um polígono, largura 0.1m. Ao longo do caminho, você pode usar uma 
variedade de modos de snap a entidade e modo de controle. 

1. Em primeiro lugar, mude a camada de trabalho para Casa, selecionando seu nome na barra de ferramentas.

Use o comando Zoom Anterior para ver o desenho completo.

2. Se você tiver desativado o modo de captura snap a entidade Intersecção, ligue-o novamente usando este método: no 

aviso de comando, digite Intersecção como um comando. 
 : intersecao

3. Inicie digitando o comando PLinha:
 : plinha

4. Comece a polilinha no meio da linha superior à casa. Este ponto é mostrado como # 1 na figura). Use o snap a entidade 



chapter 6 Making Changes to Drawings  165164    Inside BricsCAD V17

Ponto Médio para localizar com precisão o ponto inicial do polígono no meio da linha casa.
 : _plinha           
 Início da polilinha: Arco/Distância/MeiLargura/Largura/<Próx. ponto>: med    
 Encaixe ao ponto médio de: (Escolha a linha superior da casa).     
 Largura da linha atual é 0

5. Para alterar a largura da polilinha de zero a 10 cm, utilize a opção (Largura) LA do comando Plinha, como segue:
 Início da polilinha: Arco/Distância/MeiaLargura/Largura/<Próx. ponto>: la    
 Largura inicial <0>: 0,1          
 Largura final <0,1>: (Pressione Enter para aceitar o novo padrão)

 Observe que você pode especificar diferentes larguras para início e final, o que produziria polilinhas afunila-

das.

6. Agora que o ponto de partida e largura estão definidos, continue a desenhar a cerca. Siga o caminho mostrado pelos 

números 2 a 5 na figura.

7. Pause a ação ao escolher o ponto # 5. Quando você chegar à parte inferior da casa, você chega a uma geometria mais 

complicada. Você quer que a cerca termine na mesma posição em relação ao ponto de partida. Você não tem certeza da 

coordenada x, que está localizado em algum lugar ao longo da linha de fundo do lote. Felizmente, você pode encontrar 

esse ponto através de filtros de ponto.

 Normalmente, quando você escolhe um ponto, você está fornecendo ao BricsCAD as coordenadas x e y. 

Filtros de ponto capturam uma única coordenada, como apenas o x ou o y. 

 a. Aqui está como obter apenas a coordenada X: 
  Arco/Distância/Seguir/MeiaLargura/Largura/<Próx. ponto>: .x

b. BricsCAD pede-lhe para escolher um ponto (aviso “Selecionar X de”), a partir do qual ele obtém 

aquela coordenada x. Diga o CAD que você deseja que o ponto médio da linha:
  Selecionar X de: mid         
  Snap ao ponto médio: (Escolha a linha inferior da casa na posição # 6)

 Observe que você pode combinar filtros de ponto e snap a entidades para obter coordenadas muito específi-

cas!

c. E então BricsCAD pede-lhe pela coordenada y. Quando se pergunta “Ainda precisa de YX, ‘BricsCAD está pedindo para as 

coordenadas y e x. Bem, o z você não se preocupa, mas aqui será como obter o y com o snap a uma entidade na perpen-

dicular:
 Ainda precisa de YZ de: per         
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Snap à perpendicular de: (Escolha a linha de propriedade na posição # 7)

Você completou a cerca desenhando o último segmento de polilinha usando snap a entidade perpendicular 

em # 7.

8. Sair do comando PLinha:
...<Próx. ponto>: (Pressione Enter para sair do comando)

LISTANDO DADOS
Comando Lista
Faixa Ferramentas | Inquirir | Lista
Barra Menu Ferramentas | Inquirir | Listar Informações de Entidades
Alias LI

Comando Dist
Faixa Ferramentas | Inquirir | Distância
Barra Menu Ferramentas | Inquirir | Distância
Alias DI

Agora que você desenhou a cerca, pode usar o comando Listar para dizer-lhe o seu comprimento.

1. Digite o comando Lista:
 : lista

ORdenar/RAstrear/<Selecione objetos para listar>: (Escolha polilinha da cerca) 
ORdenar/

RAstrear/<Selecione objetos para listar>: (Pressione Enter para encerrar a seleção de en-
tidades)

BricsCAD inverte para o Histórico de Prompt e lista uma série de linhas de informação. O comando Lista diz-lhe 
todas as peças de informação sobre a polilinha (tecnicamente conhecida como um “lwpolyline”) que o BricsCAD 
tem armazenado em seu banco de dados. A maioria das informações é sobre seus vértices ( “no ponto”). 

O comprimento total do polígono (perímetro) é mostrada no meio da listagem:
Perímetro  77.0

Assim, 77 metros. Agora você sabe o quanto de cerca você vai precisar.

2. Pressione tecla de função F2 para voltar para trás, para a janela gráfica.  A barra Propriedades relata também as informa-

ções de área e comprimento:
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3. Você pode medir distâncias diretamente no desenho com uso do comando Dist (abreviação de “Distancia”). Para en-

contrar a distância mais curta da casa até a lagoa com o comando Dist, na barra de menu Ferramentas, selecione Inquirir | 

Distância:
 : _dist            
 Ponto de partida para a distância: nea

 Encaixará mais próximo de: (Escolha borda interna da lagoa.)     
 Ponto final: per           
 Alinhar à perpendicular de: (Escolha parede da casa)

A distância de caminho mais curto da casa até a lagoa é 13m. O valor em seu desenho pode ser 
diferente, dependendo de onde você localizou a lagoa.

Resumo

Você já fez um monte de edição, por isso lembre-se de salvar o seu trabalho. Você também pode 
querer imprimir o desenho.

Em seguida, você aprenderá como adicionar texto e dimensões ao desenho.
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Notes



CAPÍTULO 7

Adicionando notas e 
Dimensões

Com a planta do terreno quase concluída, agora é a hora de adicionar textos explicativos (ou texto) 
para descrever as partes do terreno. Aqui você aprenderá como adicionar estes retoques ao desenho.

NESTE CAPÍTULO

• Entendendo escalas do desenho 

• Colocar texto em desenhos

• Definição de estilos e modos de justificação para o texto

• Edição de texto

• Alternando texto e texto rápido

• Colocar uma variedade de dimensões para entidades no desenho
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TERMOS-CHAVE NESTE CAPÍTULO

Associativa - refere-se a entidades, tais como dimensões e hachuras, que atualizam automaticamente quando entidades 
associadas são atualizadas

Caixa delimitadora - descreve o retângulo invisível que determina a repartição de palavras de texto do parágrafo

Textos explicativos - descreve o texto anexado a linhas, que descrevem partes significativas dos desenhos

Dimensão - indica a distância medida, geralmente composta de linhas, setas e texto

Justificação - determina o posicionamento relativo de texto, como na direita, esquerda, e centralizado

Layout - apresenta visualizações de impressão editáveis

ABREVIAÇÕES ÚTEIS

dims   Dimensões/Cotas

dimvars  Variáveis de cotas

dimstyle  Estilo de cotas

NOVOS COMANDOS

Comando  Atalho  Barra de menus   Aba na Faixa  

EditarD  ed ...   Desenhar | Dimensões | Editar 
CotaAlin  dal dimali   Dimensão | Alinhado Desenhar | Dimensões | Alinhado
DimBaseline dba, dimbase   Dimensão | Linha de base Desenhar | Dimensões | Linha de base
DimContinue dco, dimcont   Dimension | Continua Desenhar | Dimensões | Continua
DimEdit  ded, dimed   Modificar | Editar Texto Cota ...
DimLinear  dli, dimlin   imensão | Linear Desenhar | Dimensões | Linear
DimRadius dra, dimrad   Dimension | Raio Desenhar | Dimensões | Círculo
TextoM  t Desenhar | Texto   Multilinha Desenhar | Texto | Texto Multilinha
QText  qt ...   ...
Rotacionar ro Modificar | Rotacionar  Alterar | Organizar | Rotacionar 2D
Estilo  st Configurações | Estilo de texto  Início | Explorer do Desenho
Texto  tx Desenhar | Texto   Desenhar | Texto | Texto

Antes de iniciar o exercício, siga estes passos:

1. Inicie o BricsCAD, e abra  o arquivo yard.dwg (ou outro nome que usou para o terreno).

 Se você não foi capaz de completar os exercícios de lições anteriores, abra o arquivo tutorial-06.dwg; para 

unidades métricas.

2. Fazer um Zoom Tudo  para fazer o desenho completo visível.

3. Com o comando Camada  crie uma nova camada  e nomeie-a Texto.
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4. Atribuir a cor “Branco” para a camada e, em seguida, torne a atual camada clicando na coluna Atual, de modo que o 

ponto azul apareça ao lado do nome, “Texto”.

Agora você está pronto para enfrentar texto em desenhos.

Adicionando notas a Desenhos
Comando  TextoM           
Faixa   Desenhar | Texto | Texto Multilinha      
Barra menu Desenhar | Texto Multilinha       
Alias  T

Você pode adicionar textos explicativos com o comando TextoM, abreviação de “texto de múltiplas 
linhas” e também conhecido como o texto em parágrafo.  

TextoM limita o texto dentro de um bloco retangular. A parte superior e os dois lados de parágrafos 
são limitados, mas não a base; conforme você adiciona texto, este flui para baixo. Você pode, no 

DESENHO DESTE CAPÍTULO

Ao final desta lição, o desenho deve estar parecido com este::
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entanto, arrastar os lados para fazer o bloco largo e mais fino (ver figura abaixo); Isso é útil para 
assegurar que o texto encaixe perfeitamente num local específico, como notas ou em tabelas. Você 
pode mover o bloco de textom para qualquer local no desenho.

Você pode formatar palavras e letras do texto com uma variedade de fontes e cores individuais, bem 
como efeitos como negrito e itálico. Símbolos especiais podem ser incluídos, tais como linhas de 
centro e graus, e você pode definir como as margens são recuadas e como as guias são definidas. 
Todas essas características fazem textom muito flexível, além de um pouco complexo. (Mais tarde 
você encontrar um comando mais simples, mas menos capaz, Texto.)

Coloque um pouco de textom no desenho agora, como este:

1. Inicie o comando TextoM:
 : textom

2. Para colocar uma nota dentro do perímetro da casa, escolha um ponto de partida ali dentro:
 Texto de Múltiplas linhas: Primeiro canto para o bloco de texto: (Escolha um ponto dentro 
da casa esboço)

3. Arraste o cursor, e como você vai notar um retângulo flexível vai sendo formado. Escolha um segundo ponto para definir 

a largura do texto:
 Especifique canto oposto ou [Altura/Justificar/Espaçamento de Linha/Rotação/Estilo/Largura]:  
 (Escolha um segundo ponto)

O retângulo forma uma caixa de limite que restringe o texto. A caixa é visível apenas quando o 
comando TextoM está ativo; caso contrário, não se visualiza, nem é impressa. 

BricsCAD vai começar a primeira linha de texto na parte superior da caixa. A borda direita da caixa 
determina onde o texto será quebrado - fluindo para a linha seguinte. (Para textos de fluxo direito-
para-esquerdo, como o Hebraico, a borda esquerda determina a localização da quebra da linha.) 
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Trata-se apenas de definir as margens, como softwares de processamento de texto.

O limite inferior da fronteira é ignorado. Quando houver muito texto para a caixa, BricsCAD estende-
o automaticamente para baixo. A parte inferior é utilizada como limite apenas nos idiomas onde o 
sentido do texto flui de baixo para cima.  

Determinando o Tamanho do Texto

Agora você precisa de uma pausa para fazer alguma multiplicação e divisão, porque você tem que 
especificar a altura do texto. O padrão de desenho para a altura do texto é 10mm. Mas se o texto for 
colocado com aquele formato, seria quase invisível; afinal de contas alguns milímetros é pequeno 
ao lado de uma casa de 15 metros! Você precisa portanto que o texto seja maior, grande o suficiente 
para ser legível, e por isso tem que ser muito maior. 

Para descobrir o quão alto deve tornar o texto, leia a caixa de texto a seguir, com Resumo Rápido 
sobre Cálculo de Alturas de Texto. Com base no tamanho deste desenho, a altura do texto precisa 
de 400 mm de altura. Continue com o comando TextoM para especificar a altura do texto e outros 
parâmetros de fonte:

4. Depois de escolher o segundo ponto, BricsCAD exibe a caixa de diálogo de formatação de texto, na qual você especifica 

as configurações de fonte e entra o texto. Em primeiro lugar, alterar a altura, como se segue:

a. Na lista de Fontes, garantir que “Arial” esteja especificado.

b. Na lista da Altura, destaque 0,2, e em seguida, digite 0,4. 

c. Pressione Enter. 

5. Digite Casa, e pressione Enter. Observe que o texto aparece no desenho.
6. Clique em OK para sair do comando TextoM.
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BREVE RESUMO DO CÁLCULO PARA ALTURAS DE TEXTOS

Aqui estão os passos para calcular a altura de texto apropriado para qualquer tamanho de desenho.

EM UNIDADES MÉTRICAS

Passo 1: Elabore as larguras relacionados entre o desenho e o papel, o que irá especificar o fator de escala:

Largura do desenho      40m
——————————————————  =  ——————
Largura de papel       0.297m

Passo 2: Determinar o fator de escala dividindo-se os dois valores:

 40
—————  =  134
0.297

 O fator de escala é 134. Isso significa que o texto no desenho deve ser de cerca 140 vezes mais alto para plotar 
grande o suficiente para ser legível na página. O padrão para alturas de texto regular no desenho é de 3 mm (0,003), e 
para o título o texto é de 10mm.

Passo 3: Multiplique o tamanho do texto padrão pelo fator de escala:

0.003m  x  132  =  0.4m
 

Nos comandos TextoM e Texto no BricsCAD, especifique uma altura de texto de 0,4m.

DICA Você pode alterar a largura da caixa limite de textom com o uso das alças. Aqui está como fazer 
isso:          
1.Selecione o texto. Observe as duas alças (na cor verde), uma em cada canto do topo da caixa de limite. 
2.Selecione uma alça; note que se torna vermelha.      
3.Arraste uma alça para mais larga e mais estreita. Observe que a organização da linha de texto muda 
(comprimentos de parágrafo). 
 

  

Criação de Estilos de Texto
Comando Estilo          
Faixa  Início | Explorer do Desenho | Estilos de Texto     
Barra Menu Definições | Estilos de Texto       
Alias  ST

Você pode mudar a fonte usada com o texto, mas no CAD isto é feito indiretamente com ‘Estilos’. Os 
Estilos determinam a aparência do texto, incluindo qual fonte deve ser usada - assim como em um 
processador de texto. A diferença é que no CAD, estilos devem ser usados, enquanto em proces-
sadores de texto estes são opcionais.
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Assim como os tipos de linha, que devem ser carregados em desenhos BricsCAD, fontes de texto 
também devem ser carregadas antes de ser usadas. Isto é feito através do comando Estilo.

1. Digite o comando Estilo. Observe que a caixa de diálogo Explorer de Desenho aparece na tela.
 : estilo

2. Faça as seguintes alterações ao estilo Standard:

Propriedade  Antigo Valor  Novo Valor  

Nome da fonte Arial  Times New Roman
Altura  0  0,75

DICA A altura de 0 tem um significado especial: significa que a altura do texto não é pré-definido e 
assim deve ser especificado durante o comando de Texto. 

3. Clique no ‘x’ para fechar a caixa de diálogo. Observe que o texto da Casa muda imediatamente para a nova fonte:

De agora em diante, todo o texto que você inserir vai usar a fonte Times New Roman e é com altura 
0,75m - texto que é metade da altura anterior.

TEXTO SIMPLES
Comando Texto          
 Barra  Menu Desenhar | Texto       
  Faixa  ...        
  Alias  TX

BricsCAD tem um segundo comando para colocar o texto: O comando Texto insere linhas individ-
uais de texto. Em alguns aspectos, é mais fácil do que TextoM. Para testá-lo, em primeiro lugar faça 
um zoom na lagoa.

1. Agora que você vê a área da lagoa de forma mais clara, inicie o comando Texto Desenhar | Texto | Texto.
 : _text



chapter 7 Adding Notes and Dimensions 177176   Inside BricsCAD V17

2. Selecione o modo de justificação Alinhar, que coloca o texto ajustado entre dois pontos que você escolhe:
Estilo/Alinhar/Ajustar/Centro/Médio/Direita/Justificar/<Ponto inicial>: a 
Ponto inicial do texto: (Escolha uma extremidade da lagoa.) 
Ponto final do texto: (Escolha o outro lado da lagoa.)

Em função da opção Alinhar por pontos definirem a largura e o ângulo do texto, o comando Texto não pede 

o ângulo de rotação, como normalmente deveria fazer.

3. O comando Texto vai direto para o aviso de prompt:
Texto: Piscina

Observe que a palavra “Piscina” é desenhada com a fonte de texto Times New Roman especificada pelo estilo Standard.

4. Pressione Enter no aviso de prompt ‘Texto:’ para sair do comando.
Texto: (Pressione Enter)

Alterando Texto
Comando EditarD 
Atalho clique-duplo no texto 
Alias ED

Ops! “Piscina” deveria ler “Lagoa”. 

Para alterar o texto, use o comando EditarD. Você pode selecionar Editar Texto no menu Modificar, 
mas há outra maneira:

1. Clique duas vezes a palavra Piscina. Esta ação ativa o comando EditarD (abreviação de “editor dinâmico de diálogo”). 

Observe a caixa de diálogo de Edição de Texto.

2. Substitua Piscina por Lagoa.



chapter 7 Adding Notes and Dimensions  177176    Inside BricsCAD V17

3. Clique em OK. Observe que a palavra fica corrigida no desenho.

BREVE RESUMO DOS MODOS DE JUSTIFICAÇÃO DO TEXTO

BricsCAD pode especificar justificação (alinhamento) para o texto em muitas maneiras diferentes:

Justificação  Significado     

Ponto inicial   Linha de base à esquerda
Alinhar  Ajustado entre dois pontos
Ajustar   Que se adapta à altura de texto constante
Centro   Linha de base central
Meio   Centro exato do texto
Direita   Linha de base à direita
TL    Superior esquerdo
TC   Top center
TR   Top direita
ML   Médio esquerda
MC   Médio centro (equivalente ao meio)
MR   Médio direito
BL   Linha de base à esquerda (equivalente ao Ponto inicial)
BC   Linha de base central (equivalente ao Centro)
BR   Linha de base direita (equivalente à Direita)
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INSERIR TEXTO ROTACIONADO
Agora vamos adicionar mais algum texto. Para ver como texto rotacionado funciona, desta vez você 
vai colocar o texto lateralmente. Primeiro, no entanto, faça um Zoom Tudo para ver o desenho inteiro.

Reinicie o comando Texto, e siga estes passos:

1. A partir do menu Desenhar, escolha Texto | Texto. 
 : texto            
 Texto: Estilo/Alinhar/Ajustar/Centro/Médio/Direita/Justificar/<Ponto inicial>:    
 (Escolha um ponto na rua.)

2. Especifique um ângulo de rotação de 90 graus, e digite o texto:
 Angulo de rotação do texto <0>: 90
 Texto: Avenida Central
 Texto: (Pressione Enter)

 Especificando um ângulo de rotação de 90 graus, BricsCAD desenha o texto na lateral. Você pode, é claro, 

colocar o texto em qualquer ângulo - de 0 graus para 359 graus.

3. Se você escolheu o ângulo de rotação errada, você pode rodar o texto após este fato. Use o comando Zoom Objeto para 

dar uma olhada.

4. Escolha o texto ...
 : (Escolha	texto.)

 ...e clique com o botão direito do mouse no texto. A partir do menu de atalho, escolha Propriedades.

5. Na paleta Propriedades:

a. Procure rotação na seção de Texto.

b. Alterar 90 para 270 e pressione Tab.



chapter 7 Adding Notes and Dimensions  179178    Inside BricsCAD V17

6. Note que o texto BricsCAD gira 180 graus. Pressione Esc para sair da edição por alças.

Inserindo Múltiplas Linhas de Texto

Coloque mais chamadas ao redor do desenho. Primeiro, porém, use Zoom Tudo, para ver o desenho 
inteiro, e siga estes passos: 

1. Use o comando Texto para adicionar várias chamadas para o desenho. 
 : texto 
 Texto: Estilo/Alinhar/Ajustar/Centro/Médio/Direita/Justificar/<Ponto inicial>: (Escolha 
perto do fundo do desenho)

2. Lembre-se de mudar o ângulo de rotação de volta para 0 graus.
 Angulo de rotação do texto <90>: 0

3. Entre duas linhas de texto, como segue:
 Texto: Avenida Central 4486 (Pressione Enter)      
 Texto: Cidade BR (Pressione Enter)       
 Texto: (Pressione Enter)

 Observe como o BricsCAD coloca a segunda linha de texto precisamente abaixo da primeira.

4. Repita o comando para adicionar etiquetas às árvores, como Carvalho, Ipê, Cedro, etc.

Neste ponto é uma boa idéia salvar o seu trabalho usando o comando Salvar.

Pesquisando e Substituindo Texto
Comando  Localizar        
 Faixa   Desenhar | Texto | Localizar     
  Barra de menus  Editar | Localizar

Para localizar texto em desenhos e/ou substituir por um texto diferente, utilize o comando Localizar 
(Editar | Localizar).  Isso exibe a caixa de diálogo a seguir. No campo Texto a Localizar, digite o 
texto que você está procurando, e clique em Localizar Próxima:
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Ao clicar no botão Opções, você pode restringir a pesquisa BricsCAD a certos tipos de texto:

 Ð Valor em Atributo de Bloco - texto do atributo encontrado em blocos

 Ð Texto de Anotação de Dimensão - texto em dimensões, incluindo chamadas

 Ð Texto (TextoM, ETexto, Texto) - todos os outros tipos de texto, incluindo texto em campo

 Ð Tabela de Texto - texto encontrado em células de tabelas

 Ð Hyperlink - texto em URLs (links)

 Ð Descrição de Hyperlink - texto encontrado nas descrições de hiperlinks

E então há opções adicionais para afinar ainda mais a pesquisa:
 Ð Igualar Caixa - o texto deve corresponder ao padrão de maiúsculas e minúsculas 

 Ð Palavras Inteiras - o texto deve ter espaços em ambos os lados, e assim não ser parte de uma palavra maior

 Ð Use Coringa - o texto contém caracteres coringas, como * (qualquer número de caracteres) e ? (qualquer caractere isolado)

Inserindo Dimensões em Desenhos

Com os textos explicativos já adicionados ao desenho, vamos nos voltar para o dimen-
sionamento do lote com os comandos que começam com Dim (abreviação de “dimen-
sionamento”). Alguns dos elementos de dimensões lineares estão ilustrados a seguir.
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A má notícia é que existem dezenas e dezenas e dezenas de configurações, o suficiente que as di-
mensões possam aderir aos padrões de desenho usados ??por muitos países; a boa notícia é que 
BricsCAD vem pré-configurado com a maioria das definições nos valores razoáveis, para ambas as 
unidades métrica e imperial. 

As configurações são conhecidas como variáveis ??de dimensionamento, ou “dimvars” na abrevia-
tura do inglês. Você pode mudar dimvars de duas maneiras: com o nó Estilos de Cota (na caixa de 
diálogo Explorer do Desenho), ou digitando diretamente seus nomes no aviso da linha de comando 
‘:’ Nos seguintes tutoriais, você pode usar ambos os métodos.

PREPARANDO O DESENHO PARA O DIMENSIONAMENTO
Variável de sistema  DimScale

Como o texto, hachuras e tipos de linha, a escala de dimensões é relativa ao tamanho a ser impresso. 
Caso contrário, as pontas de seta e texto seriam demasiado pequenas para ler. Antes de desenhar 
dimensões, você deve definir a escala, como segue:

1. Para definir a escala dimensão, digite o dimvar DimScale como um comando:
 : dimscale

2. O mesmo fator de escala que é calculado para o texto funciona aqui: ‘4’ para unidades métricas.
 Digitar o novo valor para DIMSCALE <1>: 4

DICA   A altura do texto da cota é controlado pelo Estilo, e não é afetado pelo fator de escala DimStyle.

3. Criar uma nova camada chamada Cotas (cor preta, tipo de linha contínua), e depois torne-a atual. 

4. Congelar camadas desnecessárias, tais como Texto, Grama, Plantas e Lago.

5. Feche a caixa de diálogo Explorer do Desenho.

6. Pelo fato do dimensionamento ocorrer frequentemente em cruzamentos, ative o modo de snap a entidade para Inter-

secção, como segue:
 : intersecao

DIMENSIONANDO O TERRENO
Comando DimLinear         
Faixa   Desenhar | Dimensões | Linear       
Barra Menu Dimensões | Linear        
Alias  dimlin

Comando DimContinue         
Faixa  Desenhar | Dimensões | Contínuo       
Barra  Menu Dimensões | Contínuo       
Alias  dimcont

Comece o dimensionamento com o comando mais utilizado, DimLinear. Este desenha dimensões 
lineares na horizontal, na vertical e rotacionado - dependendo de como você mover o cursor. Por 
tradição, a maioria das dimensões são horizontal ou vertical. Em casos raros é que são colocadas 
em ângulo ( “rotacionada”). BricsCAD determina como construir a dimensão a partir das posições 
relativas dos pontos que você seleciona no desenho.
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 Ð Para dimensões horizontais - escolha dois pontos mais ou menos na horizontal, e BricsCAD desenha a dimensão perfeita-
mente na horizontal

 Ð Para dimensões verticais - escolha dois pontos mais ou menos vertical, e o BricsCAD desenha a dimensão exatamente na vertical.

 Ð Para dimensões rotacionadas - no aviso, entre R para forçar a dimensão a ser colocada em um ângulo. BricsCAD pede-lhe 
para especificar o ângulo. Um comando mais útil, no entanto, é DimAligned, que determina o ângulo automaticamente, alinhado 
aos pontos escolhidos.

1. 1. Para começar, selecione Linear no menu Dimensões. 
 : _dimlinear

2. Dimensione a linha inferior do lote na horizontal, como segue:
 ENTER para selecionar entidade/<Origem da primeira linha de extensão>: (Escolha cruzamento  
 perto do #1)           
 Origem da segunda linha de extensão: (Escolha outro cruzamento na posição #2

 Ângulo/Texto/Horizontal/Vertical/Rotacionado: (Localize linha de cota, escolhendo um ponto  
 abaixo da linha do lote, perto da posição #3 na figura abaixo)

 BricsCAD determina o comprimento da linha de seus pontos de escolha, e a seguir coloca todos os elementos 

da dimensão para você, incluindo a determinação do comprimento entre as duas linhas de extensão.

DICA   BricsCAD desenha automaticamente todos os componentes de uma dimensão: ambas as linhas 
de extensão, a linha de cota, as duas pontas de seta e o texto da dimensão.

3. Tente outra dimensão horizontal da linha superior do lote. Desta vez, use dimensionamento por entidade do BricsCAD, 

em que você escolhe a entidade e o BricsCAD dimensiona esta. O método utiliza apenas dois pontos, em vez de três. 

Pressione a barra de espaço para repetir o comando DimLinear:
 : (Pressione barra de espaço para repetir comando) _dimlinear     
 ENTER para selecionar entidade/<Origem da primeira linha de extensão>: (Pressione Enter   
 para selecionar entidades)

 Selecione entidade a dimensionar: (Escolha linha de propriedade em #4).    
 Ângulo/Texto/Orientação da linha de cota: Horizontal/Vertical/Rotacionado: (Escolha #5)

4. Você pode continuar a desenhar dimensões horizontais com o comando DimContinue. Essa também é uma forma de 

dimensionar com menos pontos escolhidos. Quando há uma grande quantidade de dimensionamento para fazer, você quer 

minimizar a quantidade de pontos que precisa selecionar! A partir do menu Dimensão, selecione Continuar:
 : _dimcontinue           
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 Continuar: ENTER para selecionar dimensão inicial/<Origem da próxima linha de extensão>:   
 (Escolha #6)

DICA  O comando DimLinear tem várias opções:       
 Angulo/Texto/Orientação da linha de cota: Horizontal/Vertical/Rotacionado:   
           
 Angulo - rotaciona o texto da dimensão.       
 Texto - permite modificar ou substituir o texto da cota.     
 Orientação - força a linha de cota a ser horizontal, vertical, ou rotacionada.

5. Para encerrar o comando, é importante que você pressione Esc, porque pressionando Enter faz BricsCAD pedir-lhe para 

escolher a dimensão inicial.
 Continuar: ENTER para selecionar a dimensão inicial/<Origem do próximo linha de extensão>:  
 (Pressione Esc para encerrar o comando)

Porque BricsCAD sabe onde a última linha de extensão estava, tudo o que ele agora precisa saber 
é a localização da “próxima” linha de extensão, para desenhar na segunda dimensão.

DIMENSÕES VERTICAL E DE LINHA BASE (ACUMULADA)
Como observado anteriormente, o comando DimLinear desenha as dimensões verticais além de 
dimensões horizontais. Ao mover o cursor em uma direção na vertical, BricsCAD sabe como de-
senhar a dimensão vertical.

1. Para desenhar dimensões verticais, selecione Dimensão | Linear, e siga os pontos numerados na figura.
 : _dimlinear           
 ENTER para selecionar entidade/<Origem da primeira linha de extensão>: (Escolha #7)  
 Origem da segunda linha de extensão: (Escolha #8)

 Angulo/Texto/Orientação da linha de cota: Horizontal/Vertical/Rotacionado: (Escolha #9)



chapter 7 Adding Notes and Dimensions  185184    Inside BricsCAD V17

2. Usar CotaSerie para continuar as dimensões verticais ao longo do lado direito do lote nos pontos 10 e 11..
 : cotaserie           
 Continuar: ENTER para selecionar dimensão de partida/<Origem da próxima linha de exten  
 são>: (Escolha #10)

 Continuar: ENTER para selecionar dimensão de partida/<Origem da próxima linha de exten  
 são>: (Escolha #11

 Continuar: ENTER para selecionar dimensão de partida/<Origem da próxima linha de exten  
 são>: (Pressione Esc)

Dimensionamento por Linha Base
Comando CotaLimBase          
Faixa  Desenhar | Dimension | Linha Base       
Barra Menu Dimensões | Linha Base         
Alias  dimbase

Uma variação sobre o comando CotaSerie é o CotaLimBase. Ao invés de continuar a dimensão 
da linha de extensão anterior, as dimensões em Linha Base calculam a cota em relação à extensão 
original (também conhecida como “linha de base”). Para ver como esta funciona, em primeiro lugar 
coloque uma dimensão vertical:

3. Com o comando CotaLinear, coloque a primeira linha de extensão na posição # 12. Coloque a segunda linha de extensão 

em # 13, e, em seguida, a linha de cota em # 14.

4. Agora, tente o comando LinhaBase. A partir do menu Dimensões, selecione Linha Base.
 :: linhabase           
 Linha base:  ENTER para dim. inicial/<Origem da próx. linha extensão>: (aponte para #15)  
 Linha base:  ENTER para dim. inicial/<Origem da próx. linha extensão>: (Press Esc)

 Pressionando Esc sai do comando. 

 
Os comandos LinhaBase e CotaSerie também trabalham com outras dimensões lineares e angulares.

DIMENSÕES ALINHADA E RADIAL
Comando CotaAlin           
Faixa  Desenhar | Dimension | Alinhado       
Barra Menu Dimension | Alinhado         
Alias  dimali

Até agora, você tem dimensionado as porções retas e angulares da linha do lote com comandos de 
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dimensão horizontal e vertical. Para dimensionar uma linha angulada, você deve usar o comando 
CotaAlin.

1. Digite o comando CotaAlin: 
 : cotaalin

ENTER para selecionar entidade/<Origem da primeira linha de extensão>: (Escolha #16). 
Origem da segunda linha de extensão: (Escolha #17). 
Angulo/Texto/<Localização da linha de cota>: (Escolha #18.)

A dimensão que você desenhar pode parecer diferente, dependendo de como a linha angular foi 
desenhada.

Dimensões Radiais
Comando CotaRaios
Faixa Desenhar | Dimension | Raio
Barra Menu Dimension | Raio
Alias cra, dimrad

Até agora, todos os comandos de dimensionamento têm apresentado praticamente as mesmas 
instruções. Agora, tente um que é um pouco diferente. O comando DimRaio dimensiona arcos e cír-
culos. O comando relacionado CotaDiametro coloca dimensões do diâmetro de entidades circulares.

2. (Zoom+ para um olhar mais próximo, se necessário.) Digite o comando CotaRaios, e siga as instruções: 
 : cotaraios 

Selecione arco ou círculo: (Escolha # 19) 
O texto da cota = 1 
Ângulo/Texto/<Localização da linha de cota>: (Escolha #20

O comando CotaRaios dá-lhe alguma flexibilidade quanto ao local onde você deseja colocar o texto da dimen-

são. Ao mover o cursor, BricsCAD projeta sombra da imagem de chamada e texto.

3. Salve o seu trabalho, e imprima uma cópia.
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Texto e Dimensões Anotativamente Escaladas

Neste e no capítulo anterior, você precisava calcular o fator de escala para entidades anotativas, como 
texto, dimensões, hachuras e tipos de linha. A escala destas entidades leva em conta o tamanho do 
papel em que o desenho será impresso. Se o tamanho do papel nunca muda, então tudo está bem.

Se o tamanho do papel mudar, como na impressão, por vezes, em A4 e depois em tamanho do pa-
pel A1, então você precisa de uma maneira fácil para alterar o tamanho das entidades anotativas. 
BricsCAD felizmente fornece isso através de escala anotativa.

Quando você ativar a opção de escala anotativa, BricsCAD determina a altura correta a usar para 
o texto, o fator de escala correto para padrões de hachura, e assim por diante.  De fato, este pode 
armazenar diversas escalas de anotação por entidade, ocultando as escalas que são atualmente 
desnecessárias.

Pense em escala anotativa como um “fator de escala mestre” que afeta apenas entidades anotati-
vas, e somente em três áreas de desenhos: com entidades anotativas, em janelas de exibição, e em 
plotagens. Para entender isso, eu coloquei essa regra:
  Escala anotativa = escala da Viewport = escala de Plotagem

A escala em que você plota o desenho determina o fator de escala de entidades anotativas. (Se o 
seu desenho utiliza viewports, a mesma escala se aplica.)

Para usar a escala anotativa, você deve ligá-la em estilos controlados pelo Explorer do Desenho. 
Você clica na caixa Anotativa nos estilos para texto, multilinhas, dimensões, e blocos. Abaixo, eu 
mostro que a criação de um estilo de texto anotativo é tão fácil como clicar a propriedade Anotativa; 
Aconteceu de eu nomear o estilo de texto “Anotativo.”

Para entidades que não possuem estilos, a sua caixa de diálogo tem a caixa de seleção Anotativa, tal 
como por hachuras e atributos.  Veja a opção Anotativa no fragmento da caixa de diálogo Hachura 
e Gradiente ilustrado abaixo.
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Tipos de linha são um pouco diferentes, na medida em que usam a variável MsLtScale para coinci-
dir com o fator de escala anotativo atual. (Escalas anotativas são aplicadas a entidades, e não em 
camadas.)

Você não pode simplesmente digitar um em um fator de escala anotativo; você está limitado a aqueles 
fornecidos pelo BricsCAD. Você pode, no entanto, editar a lista com o comando ScaleListEdit para 
adicionar e remover fatores de escala.

USANDO ESCALA ANOTATIVA
Até agora, eu tenho falado um monte de coisas. Vamos ver como escala anotativa funciona real-
mente. Eu vou pedir a você para alternar entre os modos de modelo e de layout. (Modo de layout 
mostra como o desenho aparece no papel, quando você está a imprimi-lo; é como um modo de 
visualização prévia interativa de impressão.) Você encontra abas para alternar entre os modos do 
modelo e do(s) layout(s) na parte inferior da área de desenho. 

1. Abra o arquivo da lição anterior (que pode ser este: Imp-Tutorial-06.dwg).

2. Alternar para o modo de layout, clicando na guia Layout1.

 O retângulo preto é a janela de exibição, em que você vê o modelo. (Na figura abaixo, o viewport tem alças 

verdes, porque eu já o selecionei.) A área branca representa o papel, enquanto o retângulo tracejado é a margem (a área na 

borda do papel, na qual a impressora não pode imprimir)..
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3. Quando o desenho é aberto pela primeira vez em uma janela de exibição, é mais provável que seja exibido em uma escala 

não-padrão. BricsCAD encaixa a extensão do modelo dentro da área da janela de exibição, e assim por este desenho tem 

uma escala inicial que irá variar conforme o tamanho do desenho.  Para ver a escala do modelo, selecione a borda da view-

port, e verifique o valor Escala Personalizada na barra de Propriedades. 

 O valor obtido pode não ser um fator de escala padrão, você tem que mudá-lo para atender a esses dois 

critérios:
 Ð Todo o desenho deve caber na viewport (geralmente um pouco menor do que a viewport)

 Ð O desenho deve ser de uma escala padrão 

DICA Para converter a escala para o fator de escala, divida 1 pela escala.

4. Você alterar a escala fora de padrão para um padrão único através de um botão na barra de status ou a barra de Proprie-

dades. Na barra de status, o botão de anotação escala aparece perto da extremidade direita ao lado DUCS, e possivelmente 

se parece com 1: 1 agora. (Se você não vê-lo, clique na seta na extremidade direita da barra de status e, em seguida, ligue o 

botão Escala Anotativa.)

 O botão da escala de anotação faz um duplo efeito, ao definir a escala para a janela de exibição (viewport) e 

para os objetos anotativos. 

5. Entre na área do modelo clicando duas vezes dentro da fronteira da viewport (o retângulo preto), porque escalonamen-

to anotativo funciona apenas no espaço do modelo.

6. Use o comando Zoom Extensão para garantir que o desenho se encaixa confortavelmente na janela de exibição. Isto dá-

lhe a maior escala permissível.

7. Para o fator de escala, escolher o próximo maior número inteiro, porque fatores de escala padrão são sempre números 

inteiros, como 1:100, 1:250. Escolhendo o próximo maior número faz o desenho ligeiramente menor na janela de exibição. 

Você não quer um pouco do desenho escondido pela borda da janela! (Se o fator de escala eram algo como 1: 4,85, então 

escolha 1: 5.)

Se não houver fator de escala listados na escala detectada, como 1: 250, então você precisa adicioná-lo com o comando 

ScaleListEdit, como segue:

a. Digite o comando ScaleListEdit. Observe a caixa de diálogo Editar Lista de Escalas.
  : editarlistaescalas
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b. Na caixa de diálogo Editar Lista de Escalas, clique em Adicionar.

c. Para o ‘Nome que aparece na lista de escalas’ você pode digitar qualquer 

escala. Para este tutorial, digite, por exemplo, 1: 250.

b. Na caixa de diálogo Editar Lista de Escalas, clique em Adicionar.

c. Para o ‘Nome que aparece na lista de escalas’ você pode digitar qualquer escala. Para este tutorial, 

digite, por exemplo, 1: 250.

8. Para escolher o fator de escala anotativa, clique com o botão direito do mouse no botão Escala Anotativa (1:1), e sele-

cione 1:250.

 Você sabe que escolheu a escala correta quando o desenho se torna um pouco menor, mas não muito 

menor. (Veja figura abaixo.) Observe também que a escala relatada corresponde ao fator de anotação que você selecionou. 

A partir de agora, a escala de janela é bloqueada para a escala de anotação. Isto significa que qualquer alteração feita à 
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escala de anotação altera a escala de janela de exibição automaticamente.

DICA Se o desenho não muda seu tamanho na janela de exibição automaticamente, você vai precisar 
fazer a mudança manualmente. Na barra de propriedades, altere o valor da Escala do Viewport para com-
binar escala de anotação, ou 1:5 para este tutorial.

9. 9. Com o fator de escala anotativa configurado, teste o recurso de escala de anotação, colocando dois tipos 

de texto na guia Modelo, padrão e anotativa. Primeiro, o texto padrão:

a. Clique na guia do Modelo.

DICA Por que colocar o texto de anotação na aba do modelo?  (Por que não na guia de layout?) Meu 
amigo CAD-especialista Bill Fane explica: “Se você modificar o ‘zoom’ ou fizer um ‘pan’ enquanto digita 
o texto de anotação em uma guia de layout, você confunde a escala da viewport; quando voltar para o 
espaço do modelo, as anotações terão sido perdidas, porque a sua escala já não corresponde mais à escala 
da viewport. Por esta razão, é melhor inserir texto anotativo na guia do Modelo”.

b. Digite o comando Texto para colocar o texto regular com o estilo “Padrão” (que é não-anotativo) a 

uma altura de 5mm: 
  : texto           
  Texto: EStilo/ALinhar/AJustar/CEntralizar/MEio/DIreita/JUstificar/<Ponto inicial>: 
(Escolha um ponto)           
  Altura do texto <0,2000>: 5        
  Angulo de rotação do texto <0>: (Pressione Enter)      
  Texto: Entrada garagem         
  Texto: (Pressione Enter)

 Observe que o texto parece muito pequeno. É tão pequeno que eu precisava para destacá-lo 

com um retângulo de seleção azul; olhe para o curto traço no centro. É tão pequeno porque ele é colo-

cado no tamanho que é comumente utilizado para o texto nos desenhos, 5mm. Lembre-se do mais cedo 

no capítulo que nós iriamos normalmente escalá-lo por 250x e assim desenhá-lo com 1.250mm de altura!
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10. Agora coloque o texto de anotação:

a. Reinicie o comando Texto, e use a opção de estilo para alterar o estilo de texto para um anotativo. 
 : texto 
 Texto: EStilo/ALinhar/AJustar/CEntralizar/MEio/DIreita/JUstificar/<Ponto inicial>: es  
 Estilo de texto para usar (ou ‘?’): Anotativo       
 Texto: EStilo/ALinhar/AJustar/CEntralizar/MEio/DIreita/JUstificar/<Ponto inicial>:   

 (Escolha um ponto)

b. Mais uma vez coloque o texto com uma altura de 5.       
 Altura do texto <0,2000>: 5         
 Angulo de rotação do texto <0>: (Pressione Enter)       
 Texto: Entrada de garagem         
 Texto: (Pressione Enter)

Observe que o texto aparece num tamanho razoável. BricsCAD fez o cálculo da escala para nós, e 
determinou que o texto deve ser 1.250mm de altura.

DICA Se o desenho não contém um estilo de texto de anotação, então você pode criar um como este:  
 1. Digite o comando Estilo.        
 2. Faça uma cópia de um estilo existente, clicando no botão Novo.    
 3. Clique na opção Anotativo. É simples assim! 

 
 4.  Dê um nome ao estilo inteligente, como “Anotativo”, e saia do Explorer de Desenho.

11. Qualquer texto que você coloca agora na aba do Modelo será dimensionada adequadamente para a viewport com o 

fator de escala. Para conferir se o texto é exibido no tamanho correto na viewport, mude para o Layout1. O texto colocado 

com o estilo padrão é efetivamente invisível, mas o texto de anotação “Entrada de garagem” está corretamente visível.
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MAIS COISAS SOBRE DIMENSIONAMENTO ANOTATIVO

Dimensionamento anotativo é complicado o suficiente para que alguns usuários evitem aplicá-lo em seus desenhos. Aqui 
estão algumas coisas para estar atento.

O QUE FAZER QUANDO ENTIDADES COM ESCALA ANOTATIVA SÃO PERDIDAS

Escala de dimensionamento anotativo pode causar objetos a desaparecer. O problema ocorre quando a escala da 
viewport já não corresponde à escala de anotação das entidades. Isso, no entanto, faz sentido: desenhos no BricsCAD 
podem ter vários layouts, cada um com um fator de escala diferente, de modo que os desenhos podem ser impressos 
em uma variedade de tamanhos de papel. (É por isso que todos os desenhos têm apenas uma guia Modelo, mas muitas 
abas de Layout: cada aba de Layout é normalmente atribuída a uma escala de plotagem diferente e/ou uma visualização 
diferente do desenho.) 

Entidades anotativamente-escaladas só aparecem quando a escala correta está definida no espaço do Modelo. 

VISUALIZANDO TODAS AS ESCALAS ANOTATIVAS NOS DESENHOS

Há uma exceção para entidades que desaparecem, e isso é quando várias cópias delas aparecem no desenho. Isto ocorre 
quando mais do que uma escala de anotação é aplicada a entidades. Quando a variável de sistema AnnoAllVisible está 
ligada (=1), então todas as variações aparecem, como ilustrado abaixo. 

Há uma exceção para entidades que desaparecem, e isso é quando várias cópias delas aparecem no desenho. Isto ocorre 
quando mais do que uma escala de anotação é aplicada a entidades. Quando a variável de sistema AnnoAllVisible está 
ligada (=1), então todas as variações aparecem, como ilustrado abaixo.

COMO IDENTIFICAR ENTIDADES COM MÚLTIPLAS ESCALAS DE ANOTAÇÃO

Uma entidade afetada por escala anotativa mostra o ícone   uando você passa o cursor sobre ele. Quando à entidade 
foi atribuída mais de uma escala anotativa, então a versão   dupla do ícone é exibida. O ícone representa o ponto de 
vista final da régua da escala de um engenheiro, que permite que os engenheiros possam trabalhar com múltiplas escalas.
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12. Selecione o texto anotativo, e observe que a barra de propriedades relata duas escalas:
 Ð Altura do texto no Papel 10mm

 Ð Altura do texto no Modelo 2.500mm

DICA Se você precisar para traçar o desenho numa segunda escala, então eu recomendo que você 
configure uma segunda guia de layout, defina a nova escala de anotação, e depois volte para a guia do 
modelo. Selecione o texto e outras anotações que precisam de escala, e então aplique o novo fator de 
escala de anotação.

Resumo

Esta lição mostrou como adicionar texto e dimensões a desenhos.

Este tutorial está concluído. As lições seguintes descrevem outros temas CAD 2D em maior detalhe, 
como trabalhar com dados de atributos e construindo regiões 2D.
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Notes



CAPÍTULO 8

Listas de Materiais

Um dos aspectos mais poderosos de um CAD é a sua capacidade para gerar informações a partir dos 
desenhos. Você viu uma pitada disso em uma lição anterior, quando usou os comandos Dist e Lista para 
encontrar distâncias, comprimentos, áreas e totais. 

Aqui você aprende como extrair informações armazenadas por atributos em blocos, e como criar uma lista 
de materiais (BOM - Bill of Materials) no desenho BricsCAD e externamente em uma planilha.

NESTE CAPÍTULO

• Definição de atributos (dados)

• Anexando atributos aos blocos

• Criar modelos para a formatação de atributos e dados de bloco

• Exportação de atributos e dados de bloco a partir de desenhos

• Importação dos dados para planilhas, para análise

• Importação de planilhas em desenhos
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TERMOS-CHAVE NESTE CAPÍTULO

Atributo - consiste em dados em texto anexados a blocos

Extração de atributos - descreve um processo que exporta atributos e dados de bloco para arquivos

Bloco - descreve o termo usado pelo BricsCAD para um símbolo. (Outros pacotes de software CAD chamam blocos 
como “componentes”, “células”, “formas”, “símbolos”, ou “peças”).

Anel - consiste em um círculo com preenchimento sólido

Ponto de inserção - especifica o local em que os blocos são inseridos em desenhos

Aviso / prompt - refere-se ao texto exibido pelo BricsCAD durante as inserções de blocos

Etiqueta / Tag - identifica atributos pelo nome

Arquivo de modelo /Template - define o formato dos dados em arquivos de exportação

Valor - especifica os valores padrão dos dados de atributo

ABREVIAÇÕES ÚTEIS

CSV Formato delimitado por vírgulas

DXF Formato de intercâmbio de desenho 

ODF Open Document File (arquivo de documentos aberto)

SDF  Formato delimitado por espaço 

TXT Extensão para um arquivo de texto ASCII

XLS  Arquivo de planilha Excel

NOVOS COMANDOS

Comando  Aliases Barra Menu   Aba na Faixa de opções  

DefAtrib   at Ferramentas | Atributos | Definir Atributos Inserir | Bloco | Definir Atributo
VisAtrib   ad Ferramentas | Atributos | Exibir Atributo Inserir | Bloco | Exibir Atributo
ExtrAtrib  ax Ferramentas | Atributos | Extrair Atributos Inserir | Bloco | Extrair Atributos
Anel  do Desenhar | Anel   Desenhar | Desenhar | Polígonos | Anel
Tabela  ... Desenhar | Tabela   Desenhar | Tabelas | Tabela
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Sobre Dados de Atributo

CAD pode ser usado para muitos tipos diferentes de desenhos, tais como plantas, construção civil, 
desenho mecânico, e layouts elétricos. Desenhos são feitos geralmente usando peças padrão, tais 
como mesas, janelas, parafusos e interruptores. Quando as peças contêm dados de atributos, então 
os desenhos tornam-se verdadeiramente úteis.

Neste capítulo, você cria o desenho esquemático de um sistema elétrico de automóvel. O desenho 
contém vários componentes, como uma bateria e um fusível, vários tipos de lâmpadas, e algumas 
ligações de aterramento e solda. Você poderia contar esses componentes à mão, mas eu aposto 
que você pode perder algumas e acabar com um total errado. (Bem, você pode não contar errado, 
mas eu com certeza faria.)

É mais rápido e 100% exato deixar o BricsCAD fazer essa contagem. Parte do processo de contagem 
é chamado de “extração de atributo”, porque o BricsCAD extrai dados de atributos do desenho, e 
armazena-os em um arquivo de dados. O arquivo de dados pode ser importado para uma planilha 
para contar os componentes, determinar custos de componentes, e assim por diante. As contagem 
das peças pode ser colocada no desenho como tabelas.

Isso é coisa muito poderosa, e é conhecida em muitas disciplinas como BOM - Bill of Materials 
(abreviação de “lista de materiais”) ou em arquitetura como FM - Facilities Management (abrevia-
ção de “gestão de instalações”). 

DESENHO DESTE CAPÍTULO

Durante esta lição, você trabalha com o seguinte arquivo de desenho, electric.dwg.

Electric.dwg pode ser baixado do www.upfrontezine.com/lb8
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O processo de extração de atributos progride através destes passos:

 Passo 1: Modelo/template - definir um arquivo de modelo de extração de atributos

 Passo 2: Extrair - use o comando AttExt para extrair atributos para um arquivo de dados

 Passo 3: Importar - importar o arquivo de dados em um programa de planilha

ExtrAtrib é o nome do comando que extrai atributos de desenhos. É um comando muito antigo, 
que remonta a 1985 em alguns pacotes CAD - o que explica por que ele é um pouco “teimoso”. Ao 
longo das décadas este se manteve essencialmente inalterado, exceto pela adição de uma caixa de 
diálogo para o usuário. Enquanto outros programas podem se orgulhar de oferecer “treinadores” 
e “assistentes” para guiá-lo através de procedimentos complicados, BricsCAD não vai ajudar nesta 
área. E assim esta lição existe para guiar você.

No primeiro tutorial, você cria um bloco de luminária, e anexa dados de atributos a esse. Nos tu-
toriais seguintes, você abre uma cópia do arquivo electric.dwg concluído, e então extrai os dados 
de atributo a partir dele. Mais tarde, você abre o arquivo de dados de atributo em um programa de 
planilha para contar as peças, e por fim traz os dados de volta para o BricsCAD como uma tabela.

Criando Blocos com Atributos

O exemplo de desenho para esta lição é parte do esquema elétrico de um automóvel antigo. Consulte 
a página seguinte. (Quer saber qual é o auto? É uma adaptação do sistema elétrico que ajudou a 
alimentar o meu primeiro carro, um laranja brilhante Volkswagen Beetle 1965.) Se você tem manu-
ais de reparação ou outros desenhos esquemáticos, ao seu redor, pode usá-los para reproduzir o 
seu próprio esquema com BricsCAD. Se não, então siga junto com o desenho esquemático que é 
fornecido com este livro.

Para começar, você cria um bloco e vai anexar atributos a ele. Trabalhar com atributos é uma espécie 
de tédio, razão pela qual eu não vou insistir que você crie todos os blocos. Eu os tenho a todos, em 
um desenho que você pode baixar.

1. Inicie o BricsCAD com um novo desenho usando a área de trabalho de Desenho 2D (em unidades métricas) ou o arquivo 

de modelo Default-cm.dwt.

2. Pelo fato de você vai estar desenhando o bloco com uma precisão de 0,1 unidades, faz sentido alterar o espaçamento de 

snap para esse valor, e ligar a grade. Siga esses passos:

a. Na barra de status, clique botão direito sobre a palavra SNAP, e selecione Configurações no menu de 

atalho.

b. Na caixa de diálogo Configurações, faça essas alterações:
 Modo Grade  Grid ligado         
 Unid. Grade  0.1,0.1          
 Grade Grande  1          
 Exibição Grade  Desativar a Exibição além da área LIMITES

 Modo Snap  Snap ativo         
 Unid. Snap  0.1,0.1

O resultado deve ficar como as entradas em negrito na caixa de diálogo Configurações ilustrada abaixo.
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c. Clique X quando terminar. Observe que a tela se enche com uma fina rede de linhas. (Lembre-se que a 

extensão da exibição da grade é determinada pelos limites.)

3. Mais alguns passos e você está pronto para desenhar:

a. Não há necessidade do ícone UCS, então desligue-o com o comando UCSICON:
  : ucsicon 
  Liga/Desl/Todos/Origem/Canto/<Liga>: desl

b. Executar um Zoom para Tudo, para centralizar o desenho na tela.

Observe que há algumas linhas de grade cinza claro e algumas que são cinza escuro. As linhas cinzen-
tas escuras são chamadas “linhas de grade principais” e são espaçadas com 100 un distancia; Os 
cinzentos claros são chamados “linhas de grade menores” e são espaçados com 10 un de distancia.
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DESENHANDO BLOCOS
Comando Anel          
Faixa  Desenhar | Desenhar | Polígonos | Anel      
Barra menu Desenhar | Anel         
Alias  doughnut

O símbolo usado para conexões de solda é realmente fácil de desenhar. É apenas um ponto gordo, 
e é melhor desenhado com o comando Anel. Este comando cria círculos que parecem sólidos ao 
invés de de arcos de polilinhas largas, e são especificados com diâmetros, externo e interno.

1. Inicie o comando Anel.
 : anel

2. A ligação de solda é 0,1 unidades de diâmetro. Para fazer um anel totalmente preenchido, especifique um diâmetro 

interno de zero. Entre os seguintes tamanhos nos prompts:
 2pontos/3Pontos/RaiTanTan/<Diâmetro interno do anel> <0,5000>: 0    
 Diâmetro externo do anel <1,0000>: 0,1

3. BricsCAD pede-lhe para colocar o anel, como segue:
 Centro do anel: (Escolha em qualquer lugar da tela.)     
 Centro do anel: (Pressione Enter para sair do comando.)

 O comando Anel se repete até que você saia dele, pressionando Enter.

4. Aquele anel com 0,1 unidades com certeza é pequeno. Amplie a área de desenho com o comando Zoom Extensao:
 : zoom           
 Zoom: Dentro/Fora/Tudo/Centro/.../ <Escalar (nX/nXP)>: e

 (Se o anel a parece com lados retos, então use o comando Regen para suavizar suas bordas.)
 : regen

Definindo Atributos
Comando DefAtrib          
Faixa  Inserir | Blocos | Definir Atributos     Barra 
Menu  Ferramentas | Atributos | Definir Atributos

Com a conexão da solda desenhada como um anel, agora você pode criar os dados de atributo. O 
processo leva estes passos:

Passo 1: DefAtrib - definir definições de atributos com o comando DefAtrib (como descrito neste tuto-

rial)

Passo 2: Bloco - anexar definições de atributos de blocos com o comando Bloco (em tutoriais, mais 

tarde)

Passo 3: Inserir - definir dados de atributo durante o comando Inserir; opcionalmente, editar dados com 

EditarAtrib

Atributos são dados personalizados que armazenam informações, como números de peças e preços. 
Desenhos são úteis para mostrar como montar o sistema elétrico, mas a lista de materiais (derivada 
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dos atributos) informa quantas peças são necessárias para a montagem.

DICA Atributos são anexados somente em blocos. É possível adicionar dados a outros tipos de enti-
dades, mas o processo é mais técnico, porque envolve xdata (abreviação de “dados de entidade estendi-
dos”). No entanto, BricsCAD pode exportar todos os dados (como propriedades) de todas as entidades, 
para arquivos CSV, para posterior processamento.

Um bloco único pode conter um ou mais atributos. Assim como blocos são descrições gráficas, 
atributos são descrições de texto. E somente texto ou números podem ser usados; dados gráficos, 
tais como imagens e outras entidades, não podem ser incluídos em atributos.

Os atributos podem descrever o número da peça do bloco, fabricante, preço, e qualquer outra 
informação baseada em texto que desejar incluir. Esses atributos podem ter rótulos descritivos, 
como “Nome do produto”, “Fabricante”, “Número do modelo”, “Número do estoque”, “Número de 
série” e “Material”. 

Você poderia incluir “Preço” como um campo de atributo; mas desde que os preços tendem a mu-
dar, é melhor lidar com o preço mais tarde, no programa de planilha. Em vez disso, sugiro que se 
você precisar de preços em atributos que em vez disso você use um código, que é posteriormente 
substituído com o último preço.

Atributos são criados com o comando DefAtrib (abreviação de “definição de atributo”). 

1. Inicie o comando DefAtrib. Observe a caixa de diálogo Definir Atributo.
 : DefAtrib 

2. Na seção Atributo, entre o seguinte texto:

Campo de Atributo  Valor  

 Etiq   Produto        
 Prompt   Produto]        
 Default   Ligação de solda

3. Na seção Texto da caixa de diálogo, defina a Altura (do texto) num pequeno valor, discreto, como 0,01. Você realmente 

não quer ver esses atributos nos desenhos; você trabalha com eles através de caixas de diálogo.

4. A seção de Inserir Coordenadas define o ponto no desenho no qual o texto de atributo começa. Uma localização lógica 

seria sobre ou perto do bloco. Para obter o valor das Coordenadas Inseridas, siga estes passos:

a. Na seção de Inserir Coordenadas, clique no botão  . A caixa de diálogo desaparece temporari-

amente.
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b. Na barra de comando, observe que o BricsCAD pede pela localização do ponto de inserção. 
  Especifique o ponto de inserção: (Escolha um ponto à direita do anel)

c. Escolha um ponto à direita do bloco de conexão.

 Assim que você fizer isso, a caixa de diálogo retorna. Seus campos devem agora estar preen-

chidos com valores que parecem semelhantes ao seguinte:

5. Clique em OK. Observe que o BricsCAD mostra a etiqueta ao lado do anel.

DICA Embora blocos possam conter múltiplos atributos, o comando DefAtrib cria apenas um atributo 
de cada vez. Você tem que repetir o comando para definir atributos adicionais, até um máximo de 245.

Adicionando Mais Atributos

Para o Número de Estoque, adicionar um segundo atributo diretamente abaixo do primeiro: 

1. Pressione a Barra de espaço para repetir o comando DefAtrib:
 : (Pressione a barra de espaço)        
 _attdef

 E observe que a caixa de diálogo Definir Atributo reaparece.

2. Preencha os seguintes dados na seção Atributo:

Campo Atributo  Valor  

 Etiqueta   Num_Estoque        
 Prompt   Num_Estoque        
 Valor   000-0000

 Certifique-se que o nome da marca “Num_Estoque” é uma única palavra, sem espaços.

3. Clique no botão  e escolha um ponto abaixo da etiqueta anterior. (Você encontra isso mais fácil de fazer se você desa-



chapter 8 Bills of Material  203202    Inside BricsCAD V17

tivar o modo de snap para agora.)

4. Voltar na caixa de diálogo, clique em OK. Observe que BricsCAD acrescenta o segundo atributo abaixo do primeiro.

Os dois atributos são identificados por suas marcas, “Produto” e “Num_Estoque.” O texto vai mudar 
quando os atributos forem, mais tarde combinadas com o anel para criar um bloco, como você pode 
ver no próximo tutorial..

COMBINANDO ENTIDADES E ATRIBUTOS EM BLOCOS
Comando Bloco           
Faixa  Inserir | Blocos | Criar Bloco        
Barra Menu Ferramentas | Criar Bloco        
Alias  b

Agora você tem um anel com dois atributos. O próximo passo é combinar anel e atributos em uma 
única entidade. Isto é feito com o comando Bloco.

1. Inicie o comando Bloco.
 : bloco

 Observe a caixa de diálogo Definição de Bloco. 

2. A primeira coisa a fazer é digitar um nome para o bloco. Neste caso, digite “Conector” no campo Nome:
 Nome: Conector

  Você pode ignorar o campo Descrição.

3. O aspecto mais importante de blocos é o seu ponto base. O ponto base é o local onde o bloco será inserido em desenhos 

- seja com coordenadas ou como um aponte de cursor. O padrão está na origem do desenho em 0,0,0. No entanto, outros 

pontos podem ser mais convenientes, tal como é descrito no texto encaixado na página seguinte. 

 Para este bloco, altere o ponto base para o centro do anel:

a. Na seção Ponto Base  clique no botão Selecionar Ponto. A caixa de diálogo desaparece temporari-

amente.

b. Na barra de comando, observe que BricsCAD pede-lhe para a localização do ponto de inserção. Es-

colha um ponto à direita do bloco de conexão.  
  Ponto de inserção para o novo bloco: (Escolha o centro do anel)
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 Assim que você escolher o ponto, a caixa de diálogo retorna.

4. BricsCAD precisa saber quais entidades farão parte do bloco:

a. Na seção Entidades, clique no botão Selecionar Entidades . A caixa de diálogo desaparece tempo-

rariamente.

b. Na barra de comando, observe que BricsCAD pede-lhe para selecionar as entidades que você quer que 

façam parte do bloco. Selecione o anel e o texto.  
  Selecionar entidades para o bloco: (Selecionar anel e duas entidades de atribu-
tos)

 
 Você pode pressionar Ctrl+A (ou Cmd+A em Macs) para selecionar todas as entidades no de-

senho, ou então usar janelas, como eu fiz na figura acima.

c. Pressione Enter para encerrar a seleção de entidades e então voltar para a caixa de diálogo.
  Selecione as entidades para Bloco: (Pressione Enter)

5. Escolha a opção “Manter”. Isso determina o que acontece com as entidades após clicar em OK. 

Opção   Significado        

Manter   Retém as entidades após defini-las como um bloco
Converter para Bloco Cria um bloco das entidades e insere-as no desenho; esta opção combina duas etapas: apaga   
   as entidades e insere o bloco
Excluir   Apaga as entidades após defini-las como um bloco; esta opção salva usando o comando   
   Apagar para remover mais tarde as entidades

6. Clique em OK.  O desenho não parece diferente, mas nos bastidores BricsCAD converteu as três entidades em uma 

definição de bloco. Definições de bloco são armazenadas no arquivo .dwg, e usadas para inseri-los nos desenhos, tornando-

os visíveis. Consulte o próximo tutorial.

7. Salvar o desenho com Ctrl+S, dando-lhe o nome de “Símbolos”.

Inserindo Blocos com Atributos
Comando  Inserir           
Faixa  Inserir | Blocos | Inserir Bloco       
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Barra menu Inserir | Inserir Bloco         
Alias  i

Em uma lição anterior, você colocou blocos com o comando Inserir. Para ver como os atributos 
trabalham, você vai usar o mesmo comando com o bloco Conectar.

1. Digite o comando Inserir: 
 : inserir

2. Observe a caixa de diálogo Inserir Bloco. Verifique o campo Nome contém “Conector”. Se não, selecione-o na lista.

3. Alterar as seguintes opções:

Campo de Atributo  Valor  

 Ponto de inserção  ? Ponto de inserção
 Escala X   (desl; escala = 1)
 Rotação    (desl; ângulo = 0)

4. Clique em OK.

 Observe que o cursor está localizado no centro do bloco. Este é o ponto base definido anteriormente com o 

comando Bloco; agora é conhecido como o “ponto de inserção”. 

5. Na barra de comandos, BricsCAD pede a localização do bloco:
 Ponto	de	inserção	para	o	bloco:	(Escolha	um	ponto)

 Observe que BricsCAD não pede para escala ou ângulo de rotação, porque você especificou esses parâmet-

ros na caixa de diálogo (escala = 1, rotação = 0).

6. BricsCAD, no entanto, pede-lhe para introduzir os valores de atributos. Você pode pressionar Enter para aceitar os pa-

drões:
 Produto <Conexão Solda>: (Pressione Enter)       
 Num_Estoque <000-0000>: (Pressione Enter)



chapter 8 Bills of Material  207206    Inside BricsCAD V17

 Observe que os valores de atributo aparecem ao lado do bloco de conexão, exatamente no mesmo local 

onde você colocou as etiquetas. 

Alternativas para o Comando Inserir

Adicionalmente ao comando Inserir, BricsCAD tem vários outros métodos para a colocação de 
blocos nos desenhos:
 Ð Explorer do Desenho acessa blocos armazenados em outros desenhos e insere-os em desenhos

 Ð Comando Inserir exibe opções de inserção na barra de comandos, e é destinado para uso em scripts e macros

 Ð Arrastar e soltar para arrastar arquivos de desenho .dwg do gerenciador de arquivos do sistema operacional para dentro do 
desenho 

Quando você usa arrastar e soltar desenhos .dwg do gerenciador de arquivos para o desenho, o Bric-
sCAD reage de forma diferente, dependendo de qual botão do mouse você segurar durante a ação:
 Ð Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse - o arquivo é aberto como um desenho, como se for usado o comando Abrir

 Ð Mantenha pre|ssionado o botão direito do mouse - BricsCAD lhe dá opções através deste menu de atalho:

As funções destas opções são as seguintes:

 Padrão por Extensão de Arquivo - coloca tipos de arquivos conhecidos com os comandos apropriados:

Extensão de Arquivo Comando Ativado  Resultado    

Desenho.dwg  Comando Abrir  Inserido como um bloco
Imagens raster  Comando AnexarImag Anexado como uma imagem raster
Tipos arq. desconhecidos Comando InserirObj   Inserido como entidade OLE (somente Windows)

 Insira aqui - coloca o arquivo como um bloco através do comando -Inserir     

Abrir - abre o arquivo como um desenho em uma nova janela através do comando Abrir

 Criar Anexo XRef - coloca o arquivo como um desenho externamente-referenciado através do comando 

Anexar-XRef

 Criar XRef Overlay - coloca o arquivo como uma referência externa subjacente por meio do comando -XRef 

Overlay

 Criar Hiperlink Aqui - pede-lhe para seleccionar uma ou mais entidades, e então atribui uma URL para eles 

que aponta para o arquivo através do comando -HiperLink

 Cancelar - cancela a operação
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Exportação de Dados de Desenhos

Adicionando atributos aos blocos é um trabalho tedioso, e, assim, para poupar tempo e problemas, 
eu preparei para você o desenho utilizado pelo próximo conjunto de tutoriais. Ele já contém todos os 
blocos e atributos necessários.  Para obter uma cópia, acesse o site https://dl.dropboxusercontent.
com/u/28941239/Inside-BricsCAD-Tutorial-Files.zip. 

EXTRAÇÃO DE DADOS 
Comando ExtracaoDados
Faixa ...
Barra Menu Ferramentas | Atributos | Extrair Dados

Para exportar dados a partir de desenhos, você usa o comando ExtracaoDados. Ele salva os dados 
em um arquivo CSV, abreviação de “valores delimitados por vírgulas”, que podem então ser lidos em 
programas de planilhas e banco de dados para processamento posterior.  (Este comando é uma sub-
stituição mais conveniente para o comando ExtrAtrib, porque ele não precisa de arquivos-modelo.)

Para extrair os dados de atributos a partir do desenho, siga estes passos:

1. Lançar BricsCAD, e abrir o arquivo electric.dwg. 

2. Para ver todos os atributos, incluindo os invisíveis, use o comando VisAtrib. Este passo não é necessário para a extração 

de atributos, porque BricsCAD extrai os dois tipos de atributos, visíveis e invisíveis. Mas ativando-os torna mais fácil para 

você monitorar a tarefa.
 : visatrib

Modo de exibir Atributo: ligA/Desl/Normal/<Normal>: A

DICA  O comando VisAtrib muda a forma como o BricsCAD exibe texto de atributo: 
Normal - exibe atributos, exceto para aqueles definidos no modo Invisível. 
Liga - exibe todos os atributos, incluindo os invisíveis.  
Desl - oculta todos os atributos.  
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3. Inicie a extração de atributos digitando o comando ExtracaoDados.
 : extracaodados

 Observe a caixa de diálogo de Extração de Dados.

4. Clique no botão Selecionar , e selecione todas as entidades no desenho como isto: 
 Selecione	as	entidades:	todas	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Entidades	no	conjunto:	124	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Selecionar	entidades:	(Pressione	Enter	para	retornar	à	caixa	de	diálogo)

 O número de entidades encontrados podem ser diferentes em seu desenho e no meu, dependendo de como 

você desenhou.

5. Voltando à caixa de diálogo, observe o primeiro conjunto de opções:

 Você está interessado apenas em extrair dados de atributos de blocos, então desligue todas as opções. A 

seção agora se parece com isso:

6. O segundo conjunto de opções especifica arquivos. Vamos passar por eles um por um:

 Criar Definição da Extração de Dados - Eu recomendo ativar esta opção na primeira vez que 

extrair dados de um desenho. BricsCAD salva as opções escolhidas para um arquivo DXD (abreviação de 

“definição de extração de dados”). Na próxima vez que você executar o comando de extração de dados, 

você pode usar a seguinte opção ( “Com base em uma definição de extração de dados existente”) para 

reutilizar as opções, poupando-o de ajustar as coisas mais uma vez. Você vê o benefício disto quando 

chegar à próxima caixa de diálogo!

 Com base em uma existente Definição de Extração de Dados - Reutilize o arquivo DXD de uma 
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sessão anterior.

 Extraia Formato Separado-por-delimitador - Especifique o nome do arquivo e local da pasta 

para os dados extraídos. Os dados podem ser salvos no formato CSV, que separa os valores de da-

dos com vírgulas, ou ponto e vírgula: um registro por linha, com os campos separados. Você tem que 

preencher esta opção, como o BricsCAD impede mover-se mais sem este, mantendo o botão Próximo 

desativado.

 Para facilitar a consulta, especifique os seguintes arquivos:
Criar Definição de Extração de Dados  eletrico.dxd      
Com base em uma Definição   Existente de Extração de Dados (ignore desta vez)  
Extraia no Formato Separado-por-delimitador  eletrico.csv

 Para duas das opções, clique no botão  Procurar e escolha uma localização de pasta conveniente. Espe-

cifique os nomes dos arquivos “elétricos”.

7. (nova para v17) Clique na lista “Delimitado” e altere-o para “Ponto e Vírgula”. Um delimitador é a pontuação que separa 

os valores de dados no arquivo CSV. Pode ser um ponto-e-vírgula, uma vírgula, um espaço ou uma tabulação. Eu recomendo 

usar ponto-e-vírgula.

 Quando estiver feito, a caixa de diálogo deve ser algo como isto.

8. Clique em Avançar. Observe que a caixa de diálogo da página 2 lista os blocos e entidades de linha. Você quer extrair 

dados sobre todos eles, então deixe tudo como está. Mesmo as entidades de linha, a partir do qual você pode obter o com-

primento de cada uma; o comprimento total indica a quantidade de fiação necessária. Aqui está o significado das opções:
 Ð Caixas de seleção - para excluir um item, clique na caixa de seleção

 Ð Selecionar tudo - seleciona todos os itens na lista (ativa todas as caixas de seleção)

 Ð Selecionar blocos - seleciona apenas blocos, e evita entidades não-bloco (como as linhas)
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9. Clique ‘Próximo’ para seguir. Quando a caixa de diálogo da Página 3 aparece, esta parece assustadora por listar todas as 

propriedades de cada entidade, assim como os atributos.

 As opções nesta caixa de diálogo têm o seguinte significado:
 Ð Caixa de seleção - seleciona um item a ser exportado para o arquivo CSV

 Ð Selecionar Atributos - seleciona apenas atributos na lista e exclui outros itens

 Ð Mostrar Somente verificado - mostra apenas os itens selecionados e oculta o resto da lista

 Ð Mostrar tudo - mostra todos os itens, marcados e desmarcados

 Ð (NOVO PARA  V17) Move Selected Up / Down - move os itens selecionados para cima e para baixo na lista; 
Isso afeta a ordem na qual itens aparecem no arquivo CSV
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DICAS Para desativar (ou ativar) todas as propriedades de uma só vez, selecione a primeira proprie-
dade na lista, mantenha pressionada a tecla Shift, selecione a última propriedade, e depois clique na caixa 
de seleção.

 Seu grande trabalho agora é desligar todas as propriedades, exceto para as seguintes:

  Comprimento

  Produto

  Num_Estoque

 Para fazer isso, siga estas etapas:

a. Clique no botão Selecionar Atributos. Isso destaca os atributos na lista.

b. Clique em uma das caixas de seleção na frente de um nome de atributo. Essa ação seleciona ambos.

c. Clique no cabeçalho Propriedade\. Isso classifica os itens em ordem alfabética pelo nome da proprie-

dade.

d. Vá até a lista até encontrar Length e, em seguida, clique em sua caixa de seleção.

e. Clique em Mostrar apenas verificado para garantir que você tenha os corretos.

10. A caixa de diálogo tem uma coluna com o nome Formato Adicional.  Seu propósito é especificar formatos diferentes 

para os valores. Você não quer muita formatação, pois isso pode confundir o programa de planilha.

 Ainda assim, aqui está como usar isso:

a. Próximo ao “Comprimento”, clique na área em branco em Formato Adicional. Observe a caixa de 

diálogo. 

 O campo Comprimento mostra como o formato aparece, tanto o padrão ou outro, depois de 
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fazer alterações. Eu mudei o “Formato” para Decimal e “Precisão” para 0,0.  Estava tentado a espe-

cificar mm para “sufixo”, mas então percebi que faria a planilha infeliz - pois essa iria considerar que o 

número era um texto.

b. Os atributos Produtos e Num_Estoque, são texto, e eu mudei “Formato” para primeira em maiúscula.

c. Clique em OK para sair da caixa de diálogo Formatar.

DICA Os códigos de formatação usados pelo comando ExtracaoDados são os mesmos utilizados para 
texto de campo.

11. Clique em Concluir. Depois de um ou dois segundos, os resultados estarão depositados no arquivo eletrico.csv.

12. Para ver o resultado, abra o arquivo eletrico.csv com um editor de texto. O conteúdo deve ser algo semelhante ao ilus-

trado abaixo.

Para cada bloco e linha no desenho Elétrico, BricsCAD lista as seguintes partes de dados:
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Campo  Significado     Valor de Exemplo  

Contar  Número de ocorrências no desenho   12 (lâmpadas)
Nome  Nome do bloco ou entidade    LBULB
Comprimento Comprimento da linha (não se aplica a atributos)  5,1
Produto Valor do atributo do Bloco (não se aplica a linhas)  Lâmpada individual
Num_Estoque Valor do atributo de Bloco (não se aplica a linhas)  400-0001

Você criou uma rudimentar lista de materiais, que pode ser impressa em sua impressora ou im-
portado para uma planilha - como é descrito a seguir. Mais tarde você aprende a trazer a folha de 
cálculo para o desenho como uma lista de materiais.

IMPORTANDO ARQUIVOS DE DADOS EM PLANILHAS
Para formatar os dados brutos e realizar cálculos, você pode importar os dados exportados em uma 
planilha. Mostrado neste tutorial é uma planilha do LibreOffice. Outros programas de planilhas, 
como o Excel, podem ter passos similares.

1. Inicie o programa de planilha.

2. Para abrir o arquivo de dados corretamente, por favor siga estes passos:

 a. A partir do menu Arquivo do planilha, selecione Abrir para exibir a caixa de diálogo Abrir.

 b. Navegue até a pasta que contém o arquivo eletrico.csv.

 c. Selecione o arquivo eletrico.csv e clique em Abrir.  

3. Observe que o software de planilha exibe a caixa de diálogo de importação de texto, o que permite que você especifique 

o formato dos arquivos que está sendo importado.

 Todas as opções padrão são suficientes, mas certifique-se que as seguintes estão definidas:
 Importar            
 Da linha: 1          
 Opções de Separador Separados por:  Tab Vírgula Ponto-e-vírgula
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4. Clique em OK. Observe que o Excel carrega o arquivo eletrico.csv e exibe cada campo em sua própria coluna. 

Se for necessário ajuste a largura das colunas, selecione as quatro colunas, e escolha a partir da barra de menus Formatar | 

Coluna | Largura ideal.

5. Se desejar, adicione preços e campos de extensão, uma linha para totais, e formate o texto para a melhor apresentação. 

Por exemplo, eu usei a função SOMA() para encontrar o comprimento total dos fios (linhas).

6. Lembre-se de salvar o arquivo de planilha.

Inserindo Dados nos Desenhos como Tabelas
Comando  Tabela           
Faixa  Desenhar | Tabelas | Tabela        
Barra menu Desenhar | Tabela

Os dados que você exporta como arquivos *.CSV podem ser incluídos nos desenhos como tabelas. 
Isso cria uma lista de materiais direto no desenho. O comando Tabela do BricsCAD importa dados 
em dois formatos, CSV e XML. 
 Ð CSV - saída do comando ExtracaoDados do BricsCAD, bem como outros programas

 Ð XML - formato de planilha não-específica a produto, usando códigos XML (extended markup language), e podem ser exportados 
pelo LibreOffice e Excel
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(Não confundir XML com XLS, sendo este último o formato nativo do Excel.) Você coloca arquivos, 
como CSV e XLV, em desenhos com o comando Tabela da seguinte forma:

1. Inicie o comando Tabela. Observe a caixa de diálogo Inserir Tabela.

2. Na seção Opções da Tabela, escolha a opção De Dados.

3. Clique no botão ‘Procurar’  para acessar o arquivo eletrico.csv. Na caixa de diálogo Abrir, navegue até a pasta em 

que o arquivo CSV está armazenado. Escolha-o e clique em Abrir.

4. (Novo para V17) Se necessário, altere o campo Separador para ‘;’ ou outro caractere que tenha sido usado para separar 

os campos no arquivo. Se você especificar o caractere separador errado, BricsCAD mais tarde vai reclamar “Formato invá-

lido”.

5. Clique em OK. Observe que BricsCAD pede-lhe para escolher o ponto de inserção:
Especifique o ponto de inserção ou [Estilo/Largura/Altura]: (Escolha um ponto)
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6. A tabela é colocada no desenho e o BricsCAD vai imediatamente para o modo de formatação, caso você 
deseje alterar ainda mais o visual da tabela.

Resumo

Você aprendeu a exportar dados de atributos para planilhas, e depois trazer dados de planilhas 
formatadas de volta para o BricsCAD. Você também aprendeu sobre criar, preencher e editar tabelas.

A seguir você aprende sobre uma entidade 2D mais sofisticada, conhecida como Regiao.



CAPÍTULO 9

Modelando Regiões 2D e 
Booleanas 

Aqui, você aprenderá como aumentar sua eficiência CAD, trabalhando com regiões e operações 
Booleanas. Esses dois recursos do BricsCAD permitem a você construir formas 2D complexas, e depois 
analisá-las - e BricsCAD faz isso de modo mais rápido do que se você estivesse a executar os cálculos à mão.

(Regiões estão disponíveis apenas nas edições Pro e Platinum de BricsCAD.)

NESTE CAPÍTULO

• Convertendo coleções de entidades em regiões

• Usando filtros de ponto para encontrar coordenadas

• Aplicando operações Booleanas nas regiões

• Encontrando propriedades de massa de regiões
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TERMOS-CHAVE NESTE CAPÍTULO

Booleana - refere-se a operações lógicas, como E (AND), OU (OR) e NÃO (NOT)

Propriedade de massa - relata as propriedades de uma massa, como área, centróide e raio de giração

Filtro de ponto - retorna uma única coordenada

Regiao - consiste em uma área 2D fechada

NOVOS COMANDOS

Comando  Atalho Barra de menus    Faixa de opções  

DelObj  ... ...     ...
Intersec	 in	 Modificar	|	Edição	de	Sólido	|	Intersec	 	 Solido	|	Editar	|	Intersec
PropMass	...	 Ferramentas	|	Inquirir	|	Região/Propriedades	de				 Ferramentas	|	Inquirir	|	Proprie	 	
	 	 	 	 							Massa	 	 dades	de	Massa
Região	 	 reg	 Desenhar	|	Região	 	 	 	 ...
Subtrair	 su	 Modificar	|	Edição	de	Sólido	|	Subtrair	 	 Sólido	|	Editar	|	Subtrair
Uniao	 	 uni	 Modificar	|	Edição	de	Sólido	|	União	 Sólido	|	Editar	|	União

DESENHO DESTE CAPÍTULO

Ao final desta lição, o desenho deve ficar parecido com este:

RegionTutorial.dwg pode ser baixado do www.upfrontezine.com/lb8
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Sobre Regiões

O BricsCAD funciona com regiões. Estas são áreas 2D fechadas de quase qualquer forma. As regiões 
são interessantes, porque duas ou mais podem ser combinadas usando operações booleanas. Essas 
operações juntam, cruzam e subtraem uma região da outra. Isso permite que você crie uma única 
entidade com buracos nele, e analise suas propriedades físicas.

Tecnicamente, as regiões são feitas de entidades ACIS, a mesma tecnologia usada para modelos 3D 
sólidos. O limite externo da região é identificado como uma “laçada”. Os buracos dentro das regiões 
são chamados de “ilhas”. Os limites e as ilhas podem ter qualquer tipo de forma, de uma tão simples 
como triângulo até curvas fluidas.

COMO CRIAR REGIÕES
Numa curiosa combinação do destino, BricsCAD não pode criar regiões a partir do zero, como se 
fosse usar o comando Polilinha para desenhar uma polilinha diretamente.  Ao invéz disso, 
BricsCAD 
converte áreas fechadas 2D em Regiões.  Para fazer isso o BricsCAD oferece dois comandos: 
Limite 
e Região. A diferença entre esses é a sutil:
Ð O comando Limite pede que você escolha um ponto dentro de uma área fechada, e gera uma região ou uma polilinha; é
um 

subconjunto do comando Hachura e exibe uma caixa de diálogo

Ð O comando Região solicita que você selecione entidades e/ou limites que compõem uma área fechada, e gera uma entidade

de região; este opera na linha de comando

No final, ambos criam uma entidade de região fora de uma área fechada (feita de uma ou mais 
entidades). Então toma dois passos para criar uma região:

Passo 1: Desenhe a forma usando comandos de desenho como Plinha, Arco e Circulo. Para criar uma região 

com sucesso, a forma deve ser fechada.  Curvas que se interseptam criam múltiplas regiões. Veja a figura abaixo para exem-

plos.

Esquerda: Fechada, forma não se intercepta - Centro: Não fechada; não pode ser tornada uma região - Direita: curva auto-interseptante; cria múltiplas regiões
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Etapa 2: Converta a forma em uma região com os comandos Boundary ou Região. O resultado dos dois co-

mandos difere para as formas na figura abaixo:

Comando Entidade fechada Entidade aberta Entidade de intersecção automática 

Limite: 1 região 0 ou 1 região* 1 região por seleção
Região: 1 região 0 regiões 3 regiões com 1 seleção 

O comando Limite pode criar uma região a partir de uma área aberta se a tolerância de intervalo 
for suficientemente grande.

Os dois comandos não combinam entidades que não se sobrepõem em uma única entidade de 
região. Por exemplo, selecione três círculos, cada um a uma polegada de distância, e eles se tornam 
três regiões. (Esse comportamento pode mudar em uma versão futura do software.)

Ambos comandos deixam as entidades de origem no lugar. Mas a variável do sistema DelObj 
(abreviação de “excluir objetos”) muda este comportamento no comando Região, se desejar que 
entidades de origem sejam apagadas automaticamente:

DelObj		 Significado	

-2 Avisa	para	perguntar	se	todas	as	entidades	devem	ser	apagadas
-1 Avisa	para	perguntar	se	as	entidades	de	perfil	devem	ser	apagadas
0 Deixa	entidades	de	origem	no	lugar
1 (Valor	padrão)	Apaga	somente	as	entidades	usadas	com	comandos	Extrusão,	Revolução,	e	Varredura
2 Apaga	todas	as	entidades	de	origem

DICAS O comando Desfazer pode ser utilizado para alterar entidades Regiao de volta aos seus compo-
nentes originais.

Depois que as entidades são convertidas em regiões, entidades não parecem diferentes, mas elas 
têm propriedades diferentes, das quais você vai aprender mais tarde.  Nos tutoriais seguintes você 
primeiro usa o comando Limite, e então o comando Regiao. Mais tarde, você aplica as operações 
booleanas.

TUTORIAL: CRIANDO LIMITES
Disponível em todas as versões do BricsCAD

Comando Limite
Faixa Desenhar | Hachura | Limite
Barra menu Desenhar | Polilinha Limite
Alias BO

O comando Limite desenha um limite em torno do interior de áreas e/ou entidades selecionadas. Este 
desenha-os como polilinhas ou regiões - sua escolha, embora neste tutorial vamos querer regiões.

(Este comando é um subconjunto do comando Hachura. Para inserir corretamente padrões de 
hachura, o comando Hachura primeiro desenha limites invisíveis em torno das áreas a serem ha-
churadas; a hachura é aplicado dentro dessa fronteira, e então o limite é opcionalmente apagado. 
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BREVE RESUMO DAS OPÇÕES DE LIMITE

A caixa de diálogo Limite contém opções que controlam como os limites são criados.

LIMITES

O botão Selecionar Pontos descarta temporariamente a caixa de diálogo, e solicita que você escolha um ponto no de-
senho: “Selecione um ponto para definir um limite ou uma área de hachura.” Você pode apontar mais do que um limite.

CONJUNTO DE LIMITES

A seção Conjunto de Limites determina onde BricsCAD deve procurar entidades das quais irá criar limites. 

O padrão é a viewport atual inteira, mas você pode mudar isso com o botão ‘Novo’  para áreas menores, como o 
conjunto de seleção existente ou a viewport atual. Por exemplo, após clicar no botão ‘Novo’ e escolher um número de 
entidades, o algoritmo de busca pelos limites vai limitar o trabalho para as entidades que você selecionou.

RETENÇÃO DE LIMITE

A opção Retenção do Limite cria limites a partir de uma polilinha ou região. 

ILHAS

Quando entidades contém outras entidades (também conhecidas como “ilhas”), então você pode dizer ao algoritmo de 
procura de limites para incluí-las ou ignorá-las.

Os círculos mostrados acima ilustram a diferença entre as opções Aninhado, Exterior, e Ignorar. Observe a localização 
do cursor e que o ponto de seleção seja o mesmo em cada caso.

DICA Entidades criadas por Limite podem parecer invisíveis, porque elas são criadas na 
camada atual. Para vê-las, crie uma nova camada com uma cor diferente.

Continua...
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...continuando.

 Aninhado - todas as entidades (os círculos) formam limites, como mostrado em vermelho à direita.

Esquerda: Círculos originais
Direita: Todos os círculos transformados em limites 

Exterior - os círculos mais externos formam limites (mostrados em vermelho abaixo); os círculos interiores são ignorados.

Esquerda: Círculos originais
Direita: Círculos mais próximos aos pontos escolhidos são transformados em limites

Ignorar - apenas o círculo mais externo é usado para formar o limite; os outros são ignorados.

Esquerda: Círculos originais
Direita: Apenas círculo externo se transformou em fronteira; outros círculos ignorados

TOLERÂNCIA DE LIMITE

A opção de Tolerância dos Limites especifica o tamanho aceitável das lacunas. Por exemplo, quando você define a tolerância 
até 2mm, então lacunas até este valor 2mm serão ignoradas (ou ligadas por uma ‘ponte’) pelo algoritmo de procura de limites.
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O comando Limite desenha o mesmo tipo de perímetro, mas o mantém.)

O comando Limite exibe uma caixa de diálogo que parece uma versão simplificada da caixa de 
diálogo Hachura e Gradiente - apenas os componentes para hachuras estão faltando.

Para criar limites como regiões, siga estes passos:

1. Inicie o BricsCAD com um novo desenho. A área de trabalho ou modelo/template não importa.

2. Use o comando Círculo para desenhar dois círculos sobrepostos, conforme ilustrado abaixo. O tamanho não importa.

3. Inicie o comando Limite. Observe a caixa de diálogo de Limite; o texto em na caixa em uma página acima explica suas 

funções.

4. Clique no botão Escolha pontos nos limites  permite-lhe escolher um ponto no interior dos círculos; BricsCAD então 

determina o(s) limite(s) automaticamente, com base em seu ponto escolhido.

5. Observe que a caixa de diálogo desaparece (temporariamente), e você é solicitado na barra de comandos.
Escolha	um	ponto	para	definir	um	limite	ou	área	hachurada	ou	[Selecione	entidades/Desfaz	
er]: (Aponte dentro de um círculo)

Escolha um ponto dentro de um dos círculos, como ilustrado abaixo. Não importa qual deles, só não selecione o 

círculo em si.

6. Pressione Enter para retornar à caixa de diálogo.
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Selecione	um	ponto	para	definir	uma	área	de	limite	ou	hachura	ou	[Selecione	entidades/Des	
fazer]:	(Pressione	Enter)

7. Na área de Retenção de Limites, altere o tipo de limite de Polilinha para ‘Região’:

8. Clique OK para sair da caixa de diálogo.

9. Os círculos não parecem ficar diferentes, mas o BricsCAD desenhou uma entidade dentro de um deles. 

Para vê-la, arraste-a para fora dos círculos, como isto: 

a. Clique no círculo que rodeia o ponto que você escolheu no passo anterior, durante a 

execução do comando Limite. Observe que quando BricsCAD ressalta a seleção, este parece uma lua 

crescente. Esta lua é a nossa entidade “Região”.

b. Arraste a região para a direita, a uma certa distância dos dois círculos. Observe que é uma entidade 

independente; os dois círculos originais permanecem no mesmo lugar.

10. Use o painel Propriedades para determinar que a entidade é de fato uma região. Observe que o painel Propriedades 

também reporta a área e o perímetro da região, um efeito colateral muito útil!

Como você pode ver a partir do resultado deste tutorial, as regiões são uma maneira prática de criar 
formas incomuns como uma entidade única. No próximo tutorial, você vai usar o comando Região.
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DICAS Depois que o limite (região ou polilinha) é criado, o comando Limite exclui as entidades de 
origem, mesmo quando a variável DelObj (abreviação de “excluir entidade”) é definida como 2 para forçar 
a exclusão.          
           
A versão da linha de comandos é -Limite e destina-se a ser utilizada por scripts e rotinas de programação.  
          
Sim, você pode usar Limite em regiões e Regiao em polilinhas feitas pelo comando Limite e Regiao em 
regiões. Em todos os casos, é feita uma cópia idêntica da região ou da polilinha.

Operações Booleanas
Disponível apenas para as versões Pro e Platinum de BricsCAD

Quando desenhos contêm duas ou mais regiões ou sólidos 3D, você pode executar operações de 
booleanas sobre estes. As operações booleanas permitem combinar regiões separadas e sólidos 3D 
e torná-los um só, separar de um entre muitos. “Booleano” é um termo da matemática que descreve 
as operações lógicas que você pode ter aprendido na escola, na teoria dos conjuntos, como E/OU 
e NÃO - AND, OR e NOT. 

BricsCAD tem três comandos booleanos para essas operações de combinação e separação, como é 
descrito na caixa de texto em uma página a seguir. Os comandos são nomeados da seguinte forma:
 Ð Uniao (para operações de SOMA) - fazer com que duas ou mais regiões se transformem em uma

 Ð Intersec (para operações de intersecção) - encontrar a área em comum entre duas regiões que se sobrepõem

 Ð Subtrair (para operações de subtração) - remover a área de uma região a partir de outra onde haja sobreposição

Tecnicamente, estes comandos empregam modelagem ACIS para realizar seu trabalho, é por isso 
que esses recursos não estão disponíveis no BricsCAD Classic, infelizmente.

Juntamente com os comandos Limite e Regiao, esses comandos booleanos 
são empregados para a construção de formas complexas com BricsCAD. 
De fato, operações booleanas funcionam apenas com entidades 
de Região e Sólidos 3D - e não para entidades regulares 2D e em 
entidades 3D como linha e malhas. Para fazer essa operação você 
precisa converter entidades regulares em regiões ou sólidos 3D.

A mais complicada das operações booleanas, é a subtração, razão 
pela qual vamos utilizá-la no tutorial seguinte.

TUTORIAL: CRIANDO UMA FORMA DE WAF-
FLE
Comandos  Matriz	e	-Matriz	     Faixa  Alterar 
|	Matriz	     Barra menu Modificar	|	Matriz	2D   
  Aliases AR	e	-AR

Comando Regiao      Faixa  Modelar	|	Sóli-
dos | Região    Barra menu Desenhar | Região    
 Alias  REG
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SUMÁRIO RÁPIDO DE OPERAÇÕES BOOLEANAS

COMANDO UNIÃO

União junta duas ou mais regiões em uma. Isso permite que você crie entidades complexas a partir de entidades simples.  

Esquerda: objetos originais (duas regiões); Direita: quadrado unido com círculo, como um único objeto 

Em termos booleanos, a operação de união retorna tudo na região #1 OU NA #2.

COMANDO INTERSEC

Intersec remove tudo, exceto as porções sobrepostas de duas ou mais regiões. Isto permite a você encontrar áreas 
em comum entre entidades.

Esquerda: Objetos originais (duas regiões); Direita: círculo intersectado com o quadrado 

Em termos booleanos, a operação de interseção retorna tudo o que está na região nº 1 E TAMBÉM na região # 2..

COMANDO SUBTRAIR

Comando Subtrair retira um conjunto de regiões de outro. Isso permite que você remova partes de entidades.

Há dois resultados possíveis na subtração. O resultado depende da ordem na qual você seleciona as regiões, como mostra 
a figura abaixo. No resultado do centro, o círculo foi removido do quadrado; no resultado da direita, ocorreu o contrário: 
o quadrado foi removido do círculo. (A ordem de seleção não importa para as operações de União e Intersecção.)

Esquerda: Objetos originais (duas regiões); centro: Círculo subtraído do quadrado; direita: quadrado subtraído do círculo 

Em termos booleanos, a operação de subtração retorna tudo o que está na região # 1, MAS NÃO ESTÁ na região # 2.
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Comando Subtrair	      Faixa  Modelar 
|	Edição	de	Sólido	|	Subtrair   Barra menu Modificar	|	Sólidos	|	Subtrair  
     Alias  SU

Neste tutorial, você cria uma forma de waffle, conforme ilustrado ao lado. Depois de desenhar alguns 
retângulos de interseção, você vai aplicar o comando Subtrair para formar a forma de waffle. Para 
determinar a área líquida, você encontrará as propriedades de massa da forma; esta seria muito 
difícil de fazer sem regiões.

1. Inicie o BricsCAD com um novo desenho.

2. Usando o comando Circulo, desenhe um círculo com um raio de 2,875 unidades a partir da origem (0,0), como segue:
 : circulo 
	 2Pontos/3Pontos/TanTanRaio/Arco/Múltiplo/<Centro	do	circulo>:	0,0     
	 Diâmetro/<Raio>:	2,875

 (Se necessário, use o comando Zoom Extents para ver todo o círculo e, em seguida, empregar 0,5x Zoom 

para obter algum espaço ao redor.)

3. Agora, desenhe um retângulo com o comando RETANGULO: 
 : retangulo

 O primeiro canto do retângulo não é crucial, exceto que ele deve estar na posição inferior à esquerda do 

círculo. Veja a figura acima.
	 Chanfro/Elevação/Concord/Rotacionar/Quadrado/Espessura/Largura/Area/Dimensões/<Selecionar			
	 primeiro	canto	do	retângulo>:	qua        
	 Alinhar	ao	quadrante:	(Escolha	um	ponto	de	canto	inferior	esquerdo	do	círculo.)

 Entre com as coordenadas relativas para posicionar o outro canto do retângulo. A largura (X) não tem 

importância, mas a altura (y) deve ser de 0,5 unidades. Vou usar uma largura de 10 unidades. Vou especificar o outro canto 

usando coordenadas relativas, como segue:
 Outro canto do retângulo: @10,.5

4. O próximo passo é converter o círculo e retângulo para entidades do tipo região usando o comando Regiao:
 : regiao 
	 Selecione	as	entidades:	tudo         
	 Selecione	entidades:	(Pressione Enter	para	encerrar	a	seleção	de	entidades.)	 	 	
	 2	regiões	criadas

 Após as entidades serem convertidos em regiões, elas não parecem diferentes. O círculo e retângulo são, no 
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entanto, agora entidades do tipo região que tem formas circular e retangular. As operações booleanas que vamos realizar 

mais tarde neste tutorial não iriam funcionar em círculos e retângulos normais, e assim eles tiveram que ser convertidos em 

regiões.

 Se necessário, use a barra Propriedades para convencer-se de que as entidades são agora regiões!

5. Criar cópias da região do retângulo para cobrir o círculo. 

 Agora, você pode usar o comando Copiar para esta tarefa, mas é muito mais rápido implementar o comando 

-Matriz. Neste tutorial, você vai copiar por matriz o retângulo duas vezes. Na primeira etapa vai copiar por matriz o retân-

gulo na vertical; Na segunda etapa, você gira uma peça deles a 90 graus (com o comando Espelhar!) e depois vai fazer uma 

matriz na horizontal.

 Para iniciar o comando -Matriz, digite o alias -ar:
	 :	-ar

6. Escolha o retângulo:
	 					Selecione	as	entidades	a	copiar:	(Clique	no	polígono)	 	 	 	 	
	 					Selecione	as	entidades	para	espelhar:	(Pressione	Enter	para	encerrar	a	seleção	de		 	
      entidades)

 Este comando pode fazer matrizes polares (circular) ou retangulares, mas você vai usar a forma de cópia 

retangular: 

	 Tipo	de	matriz:	Polar/<Retangular>:	(Pressione	Enter para aceitar o padrão, retangular)

 O número de linhas na primeira matriz é um tanto arbitrária, porque você precisa cobrir todo o círculo com 

retângulos. Se ficarem muitos, pode simplesmente apagar os que ficarem de fora da projeção do círculo; se for pouco, então é 

um mais complicado configurar a matriz novamente, assim pode tirar muitas cópias já inicialmente!  

	 Número	de	linhas	na	matriz	<1>:	10	 	 	 	 	 	 	 	
	 Número	de	colunas	<1>:	(Pressione	Enter	para	aceitar	o	padrão,	1) 

 A distância entre as linhas é de 1 unidade:
	 A	distância	vertical	entre	linhas,	ou	espaçamento	do	retângulo:	1

 Observe que o BricsCAD cria instantaneamente dez cópias do retângulo.

 (A razão de eu usar um comando orientado à linha de comando -Matriz em vez da caixa de diálogo é porque 

pode ser mais rápido para introduzir valores na linha de comando do que ir escolhendo dados através de uma caixa de 

diálogo.)



chapter 9 Modeling 2D Regions and Booleans 229

7. Use o comando Apagar para remover as linhas supérfluas de objetos, ou, em outras palavras, aqueles que não cobrem o 

círculo..

8. Agora você vai fazer um segundo conjunto de retângulos a 90 graus. Crie o primeiro retângulo na vertical espelhando um 

retângulo existente com o comando Espelhar:
 : espelhar

Escolha o retângulo na posição mais inferior, como este:  

Selecione	as	entidades	para	espelhar:	(Escolha	do	retângulo	indicado	pela	figura	abaixo.)		
Selecione	as	entidades	para	espelhar:	(Pressione	Enter	para	encerrar	a	seleção	de	entidades)

BricsCAD precisa de uma linha imaginária chamada de “linha de espelhamento” sobre a qual vai espelhar 

o retângulo. A colocação da linha de espelhamento não é crucial, desde que esteja a 45 graus em relação ao retângulo. A 

maneira fácil de fazer isso é utilizar as seguintes coordenadas polares relativas: @1<45 como ponto final da linha de espel-

hamento: 

Início linha de espelhamento: 0,0
Fim da linha de espelhamento: @1<45

Excluir	as	entidades	originais?	[Sim/Não]	<N>:	(Pressione	Enter para aceitar o padrão, N)

9. Com o retângulo vertical no lugar, inicie o comando Matriz. Esta é a versão caixa de diálogo do comando.
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a. Por Tipo de Matriz, certifique-se que Retangular é escolhida:  

b. Clique  Selecionar Entidades e digite ‘L’ para selecionar a última entidade escolhida:
	 	 Selecione	as	entidades	para	a	matriz:	l	 	 	 	 	 	 	
	 	 Entidades	no	conjunto:	1		 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Selecione	objetos	para	criar	matriz:	(Pressione	Enter	para	retornar	à	caixa	de		 	
	 	 diálogo)

c. Especifique o número de cópias a fazer:

   Contar Linhas:   1

  Contar Colunas:   10

  Deslocamento da Coluna:  1

Observe que a janela de visualização prévia mostra várias colunas, com uma linha de altura.

d. Clique em OK e BricsCAD cria instantaneamente dez cópias do retângulo na vertical.

10. Apague os retângulos que não se encontram sobre o círculo.
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11. Agora você finalmente vai começar a usar uma Booleana. Com o comando Subtrair, remova as regiões retangulares da 

região circular, como segue:
: subtrair 
Selecione	objeto	ACIS	para	subtrair	de:	(Escolha	o	círculo.)	 	 	 	 	
Selecione	objeto	ACIS	para	subtrair	de:	(Pressione	Enter	para	finalizar	a	seleção	de	entidades).

 Para pegar todos os retângulos mais rapidamente, siga estes passos:

a. Primeiro, use o modo de seleção ‘Tudo’ para selecionar tudo no desenho.
	 	 Selecione	objeto	ACIS	para	subtrair	de:	todos

b. Em segundo lugar, use a opção R (remover) para remover apenas o círculo do conjunto de seleção. 
	 Selecione	objeto	ACIS	para	subtrair	de:	r	 	 	 	 	 	 	
	 Subtrair	entidades	do	conjunto	de	seleção:	(Escolha	círculo.)	 	 	 	 	
	 Subtrair	entidades	do	conjunto	de	seleção:	(Pressione	Enter	para	finalizar	o	comando.)

 Isso é apenas duas seleções, em vez de 12!

Observe o resultado: o comando Subtrair remove as regiões sobrepostas, produzindo o efeito 
waffle - e agora aquelas 32 peças são, na realidade, uma única entidade. Isto novamente mostra 
uma vantagem de trabalhar com regiões.
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Medindo Regiões
Comando PropMass           
Barra Menu Ferramentas | Inquirir | Propriedades de Massa

Você já viu nos dois primeiros tutoriais como as entidades região são únicas no BricsCAD, por que 
consistem em formas incomuns e até mesmo uma série de formas aparentemente desconexas. 
Outro benefício que obtemos de regiões é que se pode facilmente determinar as suas propriedades 
físicas - especialmente fácil para aquelas feitas por muitas partes separadas, como a forma de 
waffle. Se o waffle fosse feito de 32 entidades 2D regulares, então teríamos que somar as áreas de 
todas as partes individuais, e depois encontrar o total. Em contraste, a região do waffle é apenas 
uma entidade, e fácil de medir.

1. Para determinar a área total do padrão waffle, usar o comando PropMass, como segue:
 : propmass 
 Selecionar	entidades:	(Escolha	a	forma	de	waffle.)		 	 	 	 	 	
	 Selecionar	entidades:	(Pressione	Enter.)

2. BricsCAD mostra os resultados da análise na janela de texto. Se necessário, pressione a tecla F2:

Então agora você sabe: A área do padrão do nosso waffle é 59.2956 unidades quadradas, precisa-
mente. O valor que você vê para a ‘sua’ região pode ser diferente devido à maneira como você possa 
ter colocado os retângulos.
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SOBRE PROPRIEDADES DE MASSA
O comando PropMass utiliza termos que têm o seguinte significado:

 Ð Área - área acumulada de todos os 24 waffles.

 Ð Perímetro - perímetros cumulativos de todos os 24 waffles.

 Ð aixa Limitante: Metade Inferior e Metade Superior - limites retangulares da região; as coordenadas descrevem os cantos 
inferior esquerdo e superior direito de um retângulo imaginário que encerra com justeza a região.

 Ð Centróide - centro de massa dos 24 waffles da região, excluindo as áreas abertas.

 Ð Momentos de inércia - medida da resistência da região à aceleração angular.

 Ð Produto de Inércia: XY - mede a resistência da região a mudar em rotação.

 Ð aio de Giração - distância do eixo que a região inteira pode ser concentrada para se obter o mesmo momento de inércia da massa.

 Ð Momentos de princípio e direções X-Y em torno do centróide - equivalente ao torque.

Resumo

Esta lição introduziu-lhe as regiões e operações Booleanas. Estes conceitos estendem-se ao trabalho 
com modelos 3D em BricsCAD Pro e outros pacotes de software 3D.
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Notes



CAPÍTULO 10

Modelagem Direta 
3D & Edição

Aqui, você aprenderá como criar modelos 3D usando técnicas de edição tradicionais e modernas. 
As técnicas tradicionais usam comandos para criar e manipular modelos 3D; as modernas manipulam 
diretamente entidades 2D e 3D. Modelagem direta e edição estão disponíveis nas edições Pro e Platinum 
do BricsCAD.

NESTE CAPÍTULO

• Aprendendo sobre modelos sólidos 3D

• Extrudando perfis (entidades 2D) transformado-as em corpos

• Rotacionando pontos de vista 3D

• Subtraindo entidades 3D umas das outras

• Modelando com edição direta

• Alinhando UCS’s

• Adicionando filetes (concordâncias) em arestas 3D
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TERMOS-CHAVE NESTE CAPÍTULO

Modelagem direta e edição - cria e edita peças 3D diretamente, sem a utilização de comandos

Perfis - descreve entidades 2D que definem peças 3D.

Cursor Quad - cursor multi-painéis com comandos de uso comum

Shell - refere-se a um modelo sólido 3D ôco, como uma casca

Sub entidades - descreve entidades que compõem modelos sólidos 3D, como faces e arestas

União - junta dois ou mais modelos sólidos em um corpo único

ABREVIAÇÕES ÚTEIS

QUAD  Cursor Quad

SUB  Seleção de Sub-entidades

NOVOS COMANDOS

Comando Atalho Barra de menu  Aba da Faixa de opções 

DelObj  ... ...   ...
Extrudar Ext Modelar | Sólidos  3D | Extrusão Sólidos | Criar
QuadDisplay F12 ...   ...
EditarSolido ... Modelar | Edição de Sólido 3D | Shell Sólidos | Editar
UCS  .... ....   ....

MODELO DESTE CAPÍTULO

Ao final desta lição, o seu modelo 3D será parecido com este:

Focus-bracket.dwg pode ser baixado do www.upfrontezine.com/lb8
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Sobre Modelos Sólidos 3D

BricsCAD Pro e Platinum permitem criar modelos 3D feitos de sólidos. Sólidos são entidades 3D 
que são sólidos em seu interior, o que os distingue das outras entidades que não são 3D, como 
superfícies e malhas poliface.

Porque eles são sólidos por inteiro, modelos feitos de sólidos 3D imitam com precisão as entidades 
no mundo real. Por exemplo, usando ferramentas de terceiros como o FEA (análise por elementos 
finitos) e CFD (fluido computacional dinâmico), estes podem ser testados no computador para 
garantir que funcionem corretamente uma vez fabricados. 

BricsCAD tem vários métodos para criar modelos 3D a partir de sólidos, e aqui você vai aprender 
sobre dois deles: usando comandos tradicionais e usando modelagem direta. 

Nestes tutoriais, você modela a montagem do anel de foco para uma pequena câmara de web. 
O modelo 3D acabado é mostrado posteriormente. As plantas 2D estão ilustradas a seguir - e 
mostram um benefício adicional para o 3D: ele é mais fácil para os não-especialistas visualizarem 
os produtos em 3D do que em 2D. (Este desenho está disponível em https://dl.dropboxusercontent.
com/u/28941239/Inside-BricsCAD-Tutorial-Files.zip.)

PLANEJANDO ADIANTE
Existem várias diferenças entre a modelagem 3D e o desenho 2D. Uma diferença é que 3D tem um 
número limitado de maneiras para criar peças de um modelo 3D, enquanto que há muitas maneiras 
de desenhar em 2D. Por exemplo, para criar uma forma de caixa em 3D, você pode usar o comando 
Box ou então extrudar um retângulo, e isso é muito bonito isso; em 2D, por outro lado, você pode 
desenhar um retângulo com linhas, polilinhas, ou traços, ou com os comandos de Retângulo ou 
Polígono, e assim por diante.

Outra diferença é que em modelagem 3D, você precisa planejar com antecedência como construir 
o modelo 3D; isso difere do 2D, onde você pode simplesmente começar a desenhar. Agora, há um
pouco de armadilha aqui, porque para ser eficaz no planejamento antecipado é necessário ganhar
experiência na modelagem em 3D.
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ELEMENTOS DE UM MODELO 3D

Modelagem tridimensional emprega um jargão próprio. Aqui há uma referência visual para alguns termos comuns.

PEÇAS DE UM MODELO 3D

Peças primitivas 3D (básicas) são feitas com os comandos Caixa, Esfera, Cilindro, Pirâmide, Cunha, e Toro:

CRIANDO MODELOS 3D A PARTIR DO 2D

Aplicando o comando Extrusao a entidades 2D: 

   
Esquerda: Comando Extrusão aplicada a um círculo 2D; direita: Extrusão com conicidade de 5 graus

Aplicando o comando Revolucao a entidades 2D:

O comando Revolução pode extrudar o círculo em 45 graus
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Planejamento Adiante pela Desconstrução em 3D
A maneira de planejar com antecedência é desconstruir o modelo. Aqui estão algumas dicas:

 Ð Olhe para este para ver que tipos de sub-partes existem, como caixas e cilindros; furos 
são formados a partir de cilindros. 

 Ð Olhe para ver quais tipos de sub-partes existem. “Sub-partes” são partes do modelo que 
se parecem com caixas e cilindros; orifícios são formados a partir de cilindros.

 Ð Descubra quais operações comuns podem ser aplicadas. Por exemplo, as peças podem ser 
repetidas (feitas uma vez, a seguir copiadas), espelhadas (feitas uma vez, em seguida, copiar-
espelhadas), ou são únicas (feitas uma vez).. 

 Ð Existem algumas bordas arredondadas que podem ser feitas com o comando Fillet.

 Ð Use desenhos em 2D para determinar as dimensões da peça.

Por exemplo, olhe para a fotografia e identifique as sub-partes (as 
“primitivas”) que poderiam ser modeladas primeiro. Observe que 
alguns são quadrados e alguns redondos. Como eles seriam modela-
dos? (Com os comandos Caixa e Cilindro.)

Como os lados são paralelos, grande parte desta peças poderia ser 
construída a partir de extrusões. Uma “extrusão” toma um contorno 2D e lhe dá espessura para 
torná-lo 3D.  

Comandos Tradicionais de Modelagem Sólida

Neste conjunto de tutoriais, você modela o suporte do anel de foco de uma webcam. Você vai usar 
uma variedade de comandos para isso. Neste primeiro tutorial, por exemplo, você usa o tradicional 
comando Extrusao, que é aquele que nasceu em CAD no final dos anos 80; em um tutorial poste-
rior, você usa uma abordagem mais recente conhecida como “modelagem direta” para conseguir o 
mesmo resultado - uma peça extrudada.

Para criar extrusões, primeiro você desenha em 2D o contorno da peça (no plano x,y) e, em seguida, 
o comando Extrusao para engrossá-la na direção-z. Veja a figura abaixo. Extrusões sempre tem
lados retos ou oblíquos. (Se você quer uma peça com lados curvos, então faça revolução de uma
entidade 2D com o comando Revolucao.)
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Esquerda: Círculo 2D que define o diâmetro do cilindro; direita: Círculo extrudado que se torna um cilindro 3D

O TRADICIONAL MÉTODO DE EXTRUSÃO
Comando Extrusao          
Faixa  Sólidos | Criar | Extrusao       
Menu  Modelos | Sólidos 3D | Extrudar       
Alias  EXT 

Comando EditarSolido         
Faixa  Sólidos | Editar | Casca         
Menu  Modelar | Edição de sólido 3D | Casca       
Alias  ...

Preparando os Desenhos
Aqui estão os passos que você precisa tomar para preparar o desenho para modelagem 3D.

1. Inicie o BricsCAD.

2. Observe a caixa de diálogo Começar. Clique em Predefinições do perfil.
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3. Altere as Unidades para “Métrico”.

4. Clique em Modelagem 3D.

5. Quando a caixa de diálogo Criar/Reinicializar Perfil for exibida, clique em OK.

6. Observe que o BricsCAD é aberto no espaço de trabalho Modelagem 3D. Na faixa de opções, clique na guia Modelo.

7. Prepare este desenho alterando as seguintes definições na barra de Status:

Definir   Alternar  Comentários      

 SNAP  Desl  Você usa snaps de entidade e dimensões dinâmicas no lugar do espaçamento de snap
 GRID  Desl  A grade não é útil para este projeto
 ESNAP  Liga  Liga Intesecção snap; Desligue todos os outros

 Para ativar o snap a entidade ‘Intersection’, clique com o botão direito do mouse em ESNAP na barra de 

status, conforme mostrado abaixo.

 Assegure todos os outros estão desativados, como mostrado abaixo.
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8. Use o comando Unidades para alterar a precisão de exibição de casas decimais (unidades lineares) para 1. Você estará 

trabalhandoCom dimensões de 0,5 mm.

9. Feche a caixa de diálogo Configurações clicando no X.

10. Mude o estilo visual para “Shades of Grey”, que eu acho que eu gosto do melhor para modelagem 

3D. Você consegue fazer issoAtravés do painel Propriedades.

 a. Se não estiver aberto, digite o comando Propriedades.

b. Na seção Exibir, clique na lista Estilo Visual

c. Escolha “Tonalidades de Cinza.” (a propósito, existem 256 tons de cinza, não apenas 50.)

11. Além disso, altere o valor de DelObj para 0. Lembre-se de uma lição anterior, que esta variável de sistema determina o 

que acontece às entidades 2D depois de convertê-los para modelos 3D. (Quando definida em 1 ou 2, o programa apaga-as; 

acho útil mantê-las no desenho.)
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Modelando uma caixa
A parte superior das peças é uma caixa aberta quadrada. Está mostrada em cinza, na figura abaixo.

Para fazer isso você vai trabalhar com três comandos, nesta ordem:
 Ð Comando Retângulo - define o tamanho e a base do quadrado

 Ð Comando Extrusão - altera o quadrado 2D em uma caixa sólido 3D

 Ð Comando EditarSolido - torna vazia a caixa 3D criando uma casca em sua superfície externa

1. Em primeiro lugar, use a opção Dimensão do comando Retângulo para desenhar um quadrado 2D no tamanho 13x13mm:

: retangulo

 Chanfro/Elevação/Concordar/Rotacionar/Quadrado/Espessura/Largura/Area/
Dimensões/<Selecionar primeiro canto do retângulo>: dim

Comprimento a usar para retângulos <0,0>: 13

SUMÁRIO RÁPIDO DO COMANDO EXTRUSAO

BricsCAD Pro e Platinum incluem o comando  Extrusao:

: extrusao 
Selecionar entidades: (Escolha um ou mais sólidos 3D solids ou regiões 2D.) 
Selecionar entidades: (Press ENTER para encerrar a seleção.) 
Especificar altura de extrusão ou [Direção/Caminho/Ang conicidade] <1.0>: (Entre uma opção.)

Altura — especifica a altura das entidades extrudadas; valores positivos extrudam na direção positiva z , negativos 
vão para “baixo”

Direção — controla a direção de extrusão, acima ou abaixo ao longo do eixo  z

 Caminho — permite extrusões curvas, por uma entidade que define um caminho

Ang conicidade — dá lados inclinados à extrusão; ang. positivo inclina para dentro e negativo para fora
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 Largura de usar para retângulos <0,0>: 13

 Chanfro/Elevação/Concordar/Rotacionar/Quadrado/Espessura/Largura/Area/   
 Dimensões/<Selecionar primeiro canto do retângulo>: 0,0

 Outro canto do retângulo: (Escolha um ponto.)

2. Se necessário use o Zoom por Extensão para ver melhor.

3. Agora use o comando Extrusão para converer o quadrado em uma caixa 3D curta. Especificar uma 
altura de 3,5 milímetros, como segue:

 : extrusao 
 Selecionar entidades: (Escolha o quadrado interior.)     
 Selecionar entidades: (Pressione Enter para encerrar a seleção de entidades.)

 Especificar a altura de extrusão ou [Direção/Caminho/Angulo conicidade] <1,0>: 3.5  
 (observe que o decimal neste caso é o ponto “.” e não a vírgula)

4. Siga estes passos para criar o vazio na caixa:

a. No menu Modelo, escolha Editar Sólido 3D e depois Casca. A opção “Casca” só é oferecida dentro do 

comando EditaSolido. Ela transforma entidades sólidas em ‘paredes’ sólidas - uniformemente através da 

remoção do interior. Como o comando EditarSolido tem muitas opções, é mais rápido chegar à opção de 

Casca através da barra de menus. A escolha do menu leva você diretamente até lá:
  : _editarsolido         
  Entre com uma opção de edição de sólidos Face/Aresta/Corpo/Desfazer/Sair: C 
  Entre uma opção de edição de corpo Estampar/Separar/Casca/Limpar/Verificar/Desfaz 
  er/Sair: CA

b. Como solicitado, marque a caixa a ser extrudada:

   Selecionar o sólido 3d: (Clique na caixa.)

c. Escolha a face superior para removê-la completamente. O BricsCAD dá uma pequena indicação 

quando você escolher a face; observe na seleção tracejada.  É mostrada em azul na figura abaixo. 
  Selecione face para remover ou Adicionar/Desfazer/Tudo: (Escolha a face superior  
  da caixa)         
  Selecione face para remover ou Adicionar/Desfazer/Tudo: (Pressione Enter para  
  sair da seleção de entidades)
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 d. Especificar a espessura das paredes, 0,5 milímetros, para os lados restantes:
  Digite a distância de deslocamento da casca: 0,5 (mm)

e. E ao final pressione Enter duas vezes para sair do comando:
  Entre uma opção de edição de corpo Estampar/Separar/Casca/Limpar/Verificar/Desfazer/Sair:   
  (Pressione Enter)          
  Entre com uma opção de edição de sólidos Face/Aresta/Corpo/Desfazer/Sair: (Pressione Enter)

 Observe que o resultado é uma caixa oca, sem a parte superior.

 

Rotação da Vista 3D
No próximo tutorial, você vai adicionar a peça redonda sob a caixa, como é mostrado em cinza abaixo.

Mas, para fazer isso você precisa girar o modelo no espaço, de modo que possa ver o fundo da caixa. 
Para fazer isso existem vários métodos que você pode empregar, e o mais fácil é a maneira mais 
direta: a rotação em tempo real.

1. Posicione o cursor no centro da caixa. A localização do cursor determina o ponto central sobre o qual o modelo irá girar. 
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Isso significa que é importante para você localizar mais ou menos o cursor no ponto certo.

2. Mantenha pressionada a tecla Shift. (Se você não segurar a tecla Shift pressionada, o modelo vai se deslocar lateralmente 

em vez de rotacionar.)

3. Mantenha pressionado o botão do meio do mouse e mova o mouse. Observe o cursor de rotação  em tempo real. 

4. Conforme você arrasta o cursor, observe que o modelo inteiro gira. Depois de ver a parte inferior da caixa, libere o botão 

do mouse e a tecla Shift.

5. Pressione ESC para sair do comando.

6. Se necessário, use o comando Zoom Extensão para ver o modelo inteiro.

Extrusão por Modelagem Direta

A face inferior da peça terá um cilindro oco. Nesta parte do tutorial, você desenha dois círculos e 
depois vai extrudá-los usando modelagem direta - isto significa que você não precisa empregar 
comandos em 3D para fazer o trabalho. Mas, primeiro, um pouco de explicação de como desenhar 
no espaço 3D.

Aplicando o UCS Dinâmico
Um aspecto crucial para a modelagem direta é trabalhar com o plano correto. Não importa qual 
software de CAD 3D que você usa, todos eles caem de volta para trabalhar no plano-XY. Em 3D, uma 
caixa tem seis planos, um para cada lado. O CAD, no entanto, só pode desenhar em um lado de cada 
vez: o lado que está no atual plano-XY. Felizmente, o BricsCAD torna mais fácil girar o plano x,y de 
modo que este coincide com a área em que você está trabalhando. No BricsCAD, isso é chamado 
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UCS dinâmico. Aqui está como funciona.

1. Na barra de Status, certifique-se que DUCS está ligado. As letras devem estar em preto, não em cinza.

2. Para desenhar o círculo no fundo da caixa, inicie o comando Círculo com a opção 2P, como segue:
 : circulo 

2Pontos/3Pontos/TanTanRaio/Arco/Múltiplo/<Centro do circulo>:2p

3. Agora você pode ver o efeito da UCS dinâmico: mova o cursor em torno das faces visíveis da caixa. Observe duas coisas 

que acontecem: a face fica azul e o ícone UCS salta para um canto diferente. Isto é o UCS dinâmico no trabalho.

Esquerda para a direita: À medida que o cursor passa sobre uma face (em azul), o BricsCAD muda dinamicamente a UCS (de ícone três-cores) 
para o canto da face, fazendo a face um plano de desenho temporário x,y; o ícone da UCS é posicionado na origem.

Em resumo: Quando o cursor passa sobre uma face durante o DUCS, a face fica azul para dizer a você que é o 

plano de desenho temporário atual x,y. O ícone UCS é posicionado na origem atual, temporária (0,0,0). DUCS está disponível 

apenas durante os comandos de desenho e edição, porque a maioria deles opera apenas no plano x,y.

DICAS DUCS funciona somente durante os comandos de desenho e edição.  

Se você quiser ver um efeito mais dramático do UCS dinâmico no trabalho, ative a exibição da 
grade. (Clique em GRID na barra de Status.) À medida que você move o cursor de face para 
face, a grade reorienta-se para corresponder à face.

4. Para localizar o círculo, escolha dois pontos nas bordas da caixa, bem no meio de duas arestas opos-

tas. Use o esnap Ponto Médio para ajudar.

a. Posicione o cursor sobre a face inferior da caixa; ela fica azul.

b. Mova o cursor perto da aresta ilustrada abaixo, mas não vá além da borda! (Quando você vai além da 

borda, o DUCS salta para a face adjacente. Com efeito, você está dizendo ao BricsCAD que deseja desen-

har o círculo sobre uma face diferente.)
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O cursor cruzado é difícil ver nesta figura, mas está perto da borda, enquanto ainda estiver na face inferior (azul)

c. Entre no modo de esnap MID, e escolha um ponto perto da borda:
Primeiro ponto no diâmetro: mid 

d. Aproxime-se da borda:
Encaixe ao ponto médio: (Escolha próximo ponto 1.)

e. Repita o modo esnap MID, e escolha um ponto perto da aresta oposta:
Segundo ponto do diâmetro: mid
Encaixe ao ponto médio: (Escolha perto do ponto 2)

5. Um segundo círculo é necessário para definir a espessura da parede, com 0,5 mm. Em vez de desenhá-lo, faça uma cópia 

usando o comando Deslocamento com uma distância de deslocamento de 0,5 mm, como segue:

 : deslocamento
Deslocamento: Através do ponto/Apagar/<Distância> <0.5>: 0.5 (mm)

Enter para parar/<Selecionar entidade>: (Selecione o círculo preto) 
Ambos lados/<Lado para cópia paralela>: (Escolha um ponto dentro do círculo)

Enter para parar/<Selecionar entidade>: (Pressione Enter para finalizar o comando)

Extrusão Direta com o Cursor Quad
Com o par de círculos 2D no lugar, você extruda-os para criar o cilindro ôco com 5 milímetros de 
altura, usando o cursor Quad.  O Quad é exclusivo para BricsCAD, e lhe dá acesso imediato aos co-
mandos diretamente no cursor. Em muitos casos, os comandos são aqueles apropriados ao elemento 
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realçado. (Veja o texto na caixa a seguir para mais informações sobre o uso do Quad.)

Cilindro são extrudados a partir de círculos. Fazer o cilindro ôco toma três etapas:  
 Ð a. Extrudar o círculo interior em mais de 5 mm de altura

 Ð b. Extrudar o círculo de fora exatamente por 5 milímetros

 Ð c. Subtrair o (cilindro) mais longo do mais curto, para formar o vazio.

Você extruda o círculo menor por uma distância maior que 5mm, porque sua altura como cilindro 
não importa; na verdade, numa etapa posterior você vai “apagá-lo” para fazer o buraco. Siga esses 
passos:

1. Na barra de status, assegure-se que o Quad está ligado. 

2. Mova o cursor sobre o círculo menor. Observe que ele fica azul, e que um segundo cursor aparece. Este é o cursor Quad, 

ostentando um único ícone (por ora).

3. O ícone no cursor  Quad indica o comando Extrusão. Para confirmar, mova o cursor para ficar sobre o ícone. Observe 

que o cursor Quad expande para mostrar mais comandos; depois de um momento a dica de ferramenta aparece explicando 

o nome e a finalidade de cada um dos botões.

4. Clique no botão de Extrusão , e mova o cursor. Ao fazê-lo, percebe que o círculo extruda em forma de um cilindro 

(= engrossa em 3D). Na medida em que mover o cursor, a direção que você escolheu determina a direção de extrusão do 

círculo, para cima ou para baixo.

5. Observe a dimensão dinâmica ao lado do cilindro: um par de pontas de seta e texto com fundo azul. Isto permite intro-

duzir distâncias precisas; neste caso, no entanto, você não se preocupa com a altura precisa deste cilindro, porque seu 

único propósito é ser cortado apartir do maior cilindro, para formar um buraco. Mas é útil assegurar que o cilindro acaba 

com mais de 5mm de altura. 
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 Observando a dimensão dinâmica, arraste a extrusão de modo que a altura seja de 7 ou 8 mm.

6. Então clique. O cilindro é formado - sem ter utilizado comandos.

7. Repita o procedimento de modelagem direta para o círculo maior. Desta vez, porém, digite 5 na dimensão direta.

  
Esquerda: extrudando o círculo externo em cilindro com 5 mm; direita: Dois cilindros no lugar

8. Salve seu trabalho com Ctrl+S, nomeando-o “Suporte-Foco.dwg.”

Subtraindo Sólidos para Criar Vazios
Comando: Subtrair          
Faixa:  Sólido | Editar | Subtrai       
Menu:  Modelo | Editar Sólidos 3D | Subtrair      
Alias:  SU

Você aprendeu sobre operações Booleanas em uma lição anterior, onde aplicou-as a regiões 2D. 



chapter 10 Direct 3D Modeling & Editing  251250    Inside BricsCAD V17

As mesmas operações podem ser aplicados a sólidos 3D: união, subtração, e intersecção. Neste 
tutorial, você vai cria um buraco subtraindo um cilindro de outro.

DICA O comando Subtrair é sensível à ordem em que as entidades são selecionadas. 
Certifique-se de escolher os objetos certos, na ordem correta: em primeiro lugar o objeto que 
permanece, e a seguir o que vai ser removido (subtraído).

1. Com os dois cilindros parecendo um pouco como um bolo de casamento, é hora de subtrair o menor cilindro do maior. 

Inicie o comando Subtrair, e escolha os cilindros na ordem correta: 
 : subtrair 
Selecione objeto ACIS para subtrair de: (Selecione o mais gordo, e mais curto, cilindro  
Selecione objeto ACIS para subtrair: (Pressione Enter para encerrar a seleção de entidades)

2. Agora escolha o cilindro a ser removido (apagado):
 Selecione entidades ACIS para subtrair: (Selecione o cilindro longo, menor)   
 Selecione entidades ACIS para subtrair: (Pressione Entre para encerrar o comando)

Depois de pressionar Enter, o comando Subtract termina perfurando o cilindro com êxito.

Modelagem com Empurrar e Puxar
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Um furo precisa ser perfurado através da parede entre o cilindro e a caixa. Ao desenvolver este 
tutorial, tentaremos uma série de abordagens para fazer a abertura, e vamos usar uma que envolve 
desenhar um círculo e usar o EmpurrarPuxar para transformá-lo em um buraco.

1. A maneira mais fácil para desenhar um círculo (e outras entidades 2D) é na vista em planta. A forma rápida de alternar 

entre pontos de vista estáticos - como entre a planta e a vista isométrica - é usar o assistente LookFrom (Olhar De). Para 

usá-lo, siga estes passos:

a. Localize o assistente LookFrom. Normalmente, está no canto superior direito da área do desenho.

DICA Se o assistente LookFrom estiver desligado, você pode ligá-lo com o comando LookFrom:   
 
 : lookfrom 
 LookFrom (Olhar De) [Liga/Desl/Configurações] <Liga>: L

b. Mova o cursor para o centro do assistente. Observe que o ícone muda para mostrar a vista superior 

da cadeira.

c. Clique no centro do assistente. Observe que o ponto de vista muda.

d. Você pode precisar fazer um Zoom por Extensão para ver o modelo inteiro.

BREVE RESUMO DO COMANDO LOOKFROM

: lookfrom          
LookFrom (Olhar De) [Liga/Desl/Configurações] <Liga>: L

 Liga - ativa o assistente LookFrom (Olhar De)

 Desl - desliga a exibição do assistente LookFrom

 Configurações - exibe a caixa Configurações na seção do controle LookFrom
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2. Para desenhar o círculo, use a mesma técnica de antes: empregue o comando Círculo com a opção 2P e esnaps pelo 

ponto médio:
 : c 
 2Pontos/3Pontos/TanTanRaio/Arco/Múltiplo/<Centro do circulo>: 2p     
 Primeiro ponto do diâmetro: mid         
 Encaixe ao ponto médio: (Escolha uma borda)       
 Segundo ponto do diâmetro: mid         
 Encaixe ao ponto médio: (Escolha a borda oposta)

3. Usando o cursor Quad, perfure para fora do círculo utilizando modelagem direta. Você pode achar que é mais fácil de 

controlar a extrusão clicando na posição Superior Esquerda Frontal no assistente LookFrom. 

a. Pass the cursor over the newly added circle. Notice that it turns blue.

b. Mova o cursor cruzado para o cursor Quad. Observe que ele se expande para mostrar mais comandos. 

Escolha o botão  EmpurrarPuxar.
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c. Arraste o cursor para baixo para que o buraco apareça. A distância que você arrastar não importa; 

você apenas precisa avançar para que o vazio apareça.

d. Clique para terminar o furo. Este foi mais rápido e fácil do que usando o comando Extrusão!

Alinhando o UCS
Comando Face do UCS         
Alias  ...
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O próximo passo é extrair o retângulo necessário para os braços que seguram os dois orifícios de 
parafuso, um dos quais é mostrado em cinza na figura abaixo. Desta vez você usa EmpurrarPuxar 
para criar uma entidade, em vez de um buraco.

Neste caso, a entidade 2D é um retângulo. Antes de desenhar o retângulo, no entanto, você deve 
alinhar o UCS na face por um outro método: Alinhar UCS. Isto reorienta permanentemente o plano 
UCS a uma face - permanente até você alterá-lo novamente. Isso é diferente do alinhamento tem-
porário, UCS dinâmico, que você usou na primeira parte deste tutorial.

1. Certifique-se que o Quad está ligado na barra de status, e mova o cursor de retículo sobre uma face retangular. Observe 

que ela é destacado em azul, e que o cursor Quad aparece.

2. Mova o cursor de retículo para o cursor Quad. A cruz se transforma em uma seta. 

3. Mova o cursor de seta para a barra de título azul Modelagem Direta. Observe que o cursor Quad expande para mostrar 

mais ícones.

4. Escolha o botão Alinhar UCS , e pressione Enter. O plano do UCS está agora fixado nessa face.
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DICA Se o BricsCAD não destacar o recurso em que você está interessado, então pressione a tecla Tab. 
Cada vez que você pressionar Tab, um recurso diferente, entre os que se situam sob o cursor, é realçado. 
Pressione Tab tantas vezes o suficiente, e os ciclos de seleção irá até o primeiro recurso destacado. Veja 
figura abaixo. 

          

Puxar, Em vez de Empurrar
Comando dmPushPull         
Faixa  Sólidos | Editar | Empurrar/Puxar       
Menu  Modelar | Modelagem Direta | Empurrar/Puxar

Desenhe um retângulo na face, e puxe-o para fora com a operação direta de Empurar/Puxar. Quando 
se trata dos furos de parafuso, eu quero que você cometa um erro para que possa mostrar-lhe que 
o Bricsys também realiza a edição direta - neste caso, a alteração do diâmetro de um buraco 3D 
sem o uso de comandos.

1. O braço tem uma secção transversal retangular de 2,5 milímetros de largura (comprimento) por 2,0 milímetros de altura 

(largura). Desenhe o perfil deste com o comando Retangulo. Vou dar-lhe as dimensões:
 : retangulo 
 CHanfro/ELevação/COncord/ROtacionar/Quadrado/esPessura/L      
 Argura/ARrea/DIMensões/<Selecionar primeiro canto do retângulo>: 5.25,0    
 Outro canto do retângulo: 7.75,2

2. Use modelagem direta para puxar o perfil a um comprimento de 4.5 mm.

Esquerda para a direita: Escolha o retângulo (“perfil”); selecione o comando EmpurrarPuxar e especifique a distância de extrusão em 4.5 mm; feito!



chapter 10 Direct 3D Modeling & Editing 257256   Inside BricsCAD V17

3. O orifício do parafuso está fixado na asa. É feito de um par de cilindros, que (de novo) são feitas a partir de um par de 

círculos. Primeiro, no entanto, alinhe o UCS na face inferior da asa, como ilustrado abaixo:

Lembre-se de pressionar Tab, se você achar que tem dificuldade para escolher a face inferior.

4. Desenhar entidades 2D em 3D pode ser complicado quando o ponto de vista está na vista em planta. Por padrão, o 

BricsCAD irá encaixará na característica geométrica mais próxima; em 3D, isto pode muito facilmente ser uma que você não 

quer. Para resolver o problema, ligue a variável do sistema OsnapZ:
 : osnapz 

Novo valor para OSNAPZ (Desligar ou Ligar) <Ligar>: L

Quando ligada, qualquer encaixe a entidade fica em z = 0, de modo que o encaixe ocorre no plano x,y - e não 

em qualquer outra localização, superior ou inferior. 

OsnapZ Significado 

Desl Se encaixa (snap) ao z mais próximo das coordenadas
Liga	 Se	encaixa	na	definição	de	elevação	(normalmente	0,	z	=	elevação)

5.Usando a barra de ferramentas Vistas Isométricas, mude o ponto de vista para a vista superior (ou planta).

6. Use o comando Círculo para desenhar o perfil circular:
 : c 

2Pontos/3Pontos/TanTanRaio/Arco/Múltiplo/<Centro do circulo>: mid 
Snap ao ponto médio de: (Escolha do ponto médio da aresta.)

Diâmetro/<Raio> <1.3>: end 
Snap ao ponto final de: (Escolha da extremidade da aresta)

Quando você gira a vista de volta para Isométrica, vê o círculo colocado na face inferior - graças ao OsnapZ.

7. Use o comando Deslocamento para colocar um segundo círculo, deslocado em 0.75 mm. (Este valor é deliberadamente 

incorreto, e você vai corrigi-lo mais tarde com a edição direta.)
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8. Como nos tutoriais anteriores, use modelagem direta para extrudar os dois círculos em cilindros:

 a. Use Extrusão para transformar o círculo exterior em um cilindro com altura precisa de 3.5 

mm. 

 b. Use Empurrar/Puxar para trazer o círculo interno a qualquer altura, mais alto do que 3.5 mm; 

observe que ele cria o buraco automaticamente - sem necessidade de utilizar o comando Subtrair!

9. O diâmetro do furo está insuficiente. Deveria ser de 1 mm, mas está em 0.5 mm. BricsCAD pode editar 

modelos sólidos usando a edição direta. Aqui está como você pode corrigir o diâmetro do orifício:

 a. Mova o cursor sobre a borda (parede) do furo. Se este não destaca em azul, em seguida, 

pressione a tecla Tab até que ele faça.
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b. No cursor Quad, escolha o botão Empurrar/Puxar .

c. O buraco deve ser alterado para um diâmetro de 1.0 mm. Arraste o buraco de forma dinâmica, ou 

digite 1.0 na dimensão dinâmica.

O buraco está no tamanho correto. Pressione Ctrl+S para salvar seu trabalho.

DICA Para alterar o UCS de volta ao “normal”, digite o comando UCS, e depois escolher a opção Mundo: 
: ucs 
Especifique a origem do UCS ou FAce/NOmeado/ENTidade/ANTerior/Vista/X/Y/Z/Eixo-Z/ 
MOver<MUndo>: MU

Concordando Sólidos 3D
A borda exterior do furo do parafuso tem um pequeno filete ao redor da borda. Com a edição direta, 
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você pode aplicar filetes de forma interativa. Veja como:

1. Mova o cursor sobre a aresta do cilindro. Lembre-se: se você não pode selecionar a aresta externa, então pressione a 

tecla Tab sucessivamente até o BricsCAD destacá-la. Veja a figura abaixo.

2. Escolha o botão Concordar  no cursor Quad, e digite 0.1 como o raio da concordância.

  ... e pressione Enter.

3. Espelhar as duas novas peças para colocá-las no outro lado, como assim:

 : espelhar 
 Selecionar entidades para espelhar: (Selecione a peça da asa e o buraco de parafuso)  
 Selecione as entidades para espelhar: (Pressione Enter para continuar)

 Início da linha de espelhamento: mid        
 Encaixe ao ponto médio: (Escolha o meio da peça retangular, conforme ilustrado abaixo)  
 Fim da linha de espelhamento: mid

 Fim da linha de espelhamento: mid        
 Encaixe ao ponto médio: (Escolha um ponto no outro lado)

 Excluir as entidades originais? <N> n
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Juntando as Peças com União
O modelo 3D consiste de seis sólidos. Você pode deixá-los como indivíduos, ou juntar estes em um 
único corpo com o comando União. 

1. Use o comando União para mesclar todos os sólidos em um:
 : uniao 
 Selecione entidades ACIS à união: T        
 Selecione entidades ACIS para unir: (Pressione Enter para finalizar o comando)

DICA Você pode continuar a editar diretamente o modelo, mesmo depois de todas as suas partes esta-
rem unidas pelo comando União.

2. Agora que o modelo é uma peça unica você pode aplicar comandos como MassProp e Propriedades para descobrir as 

propriedades do foco deste suporte.
 : propmass 
 Escrever análise para um arquivo? Sim/<Não>: S

 O relatório que você vê na janela de texto pode ser salvos em um arquivo .mpr (relatório de propriedades de 

massa).

3. Salve o desenho.
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Gerando Desenhos 2D 
Comando VistaBase         
Faixa  Vista | Anotar | Vistas Base       
Menu  Vista | Vistas Geradas | Gerar Vistas do Desenho

Com o modelo 3D completado, é hora de gerar desenhos de engenharia a partir dele. São plantas 
2D que muitas vezes são usadas para verificar dimensões e dar instruções ao executante. BricsCAD 
fornece maneiras de gerar os desenhos automaticamente. Vamos ver como isso funciona.

1. Mude seu foco para o painel Vistas da aba Modelo da Faixa de opções. Este contém os comandos necessários para este 

tutorial.

 Clique no botão  Gerar Vistas do Desenho. (Ele executa o comando VistaBase). Este comando gera 

automaticamente vistas 2D do modelo 3D - frente, lado, topo, isométrico - em um novo layout; tudo que você precisa fazer 

é escolher os pontos onde quer as vistas colocadas.

2. Pressione Enter para fazer desenhos do modelo inteiro:
 : _vistabase           
 Predefinição: “Nenhum”, Ver escala: “Adaptar ao tamanho do papel”     
 Selecionar objetos ou [Modelo inteiro/Predefinições] <Modelo inteiro>: (Pressione Enter)

3. Na próxima solicitação, pressione Enter para usar Layout1 para os desenhos:
 Insira o nome do novo layout, ou existente, para tornar atual <Layout1>: (Pressione Enter)

4. Observe que o BricsCAD muda para Layout1 automaticamente, e visualiza o desenho 2D que está sendo gerado a partir 

do modelo 3D. À medida que você move o cursor, a visualização 2D move-se e muda sua projeção para coincidir com a 

localização.

Nesta etapa do tutorial, posicione o cursor no quadrante superior esquerdo e, em seguida, clique.
 Selecione a posição para a vista de base [Escala/Arestas tangentes/Orientação/Tipo de pro-
jeção/EstiloIsométrico/Selecionar] <Cancelar>: (Mova o cursor para a parte superior esquerda, e 
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RESUMO RÁPIDO DAS OPÇÕES VISTA BASE

: vistabase 
Selecionar objetos ou [Modelo inteiro/Predefinições] <Modelo inteiro>:   
Entre o nome do layout novo ou existente para tornar atual <LayoutName>:   
Selecione a posição para a vista de base [Escala/Arestas tangentes/Orientação/Tipo de 
projeção/Estilo isométrico] <Cancelar>:       
Selecionar posição para exibição projetada <Concluído>: 

OPÇÔES PREDEFINIDAS

Exibe a caixa de diálogo Configurações Predefinidas da Vista do Desenho:

A lista de Predefinições oferece estas opções:

 Ð Nenhum

 Vistas Arquitetônicas - gera as vistas Frontal, Direita, Posterior, Esquerda (elevações) e Superior; três vistas em 
secção (duas secções horizontais Planos); E uma seção vertical.

 Vistas Mecânicas - gera vistas padrão Frontal, Superior e Esquerda (projeção de primeiro ângulo) ou Direita 
(visão de terceiro ângulo). O tipo de projeção: primeiro ou terceiro ângulo. O tipo de projeção mantido pela variável 
ProjectionType.

A Lista Escala de Vista oferece escalonamento automático ou uma das escalas sobrepondo-se pelo comando Edi-
tarListaEscalas.

OPÇÃO ESCALA

Define a escala de todas as visualizações de acordo com as seguintes configurações:

 Ð Ajustar 4 views - ajusta a escala para ajustar quatro vistas ortográficas: Frontal, Superior, Esquerda e Direita. A vista Frontal (vista 
de base) é definida pela opção Orientação.

 Ð 9 visualizações - ajusta a escala para ajustar cinco vistas ortográficas e quatro vistas isométricas.

 Ð 5 vistas - ajusta a escala para ajustar cinco vistas ortográficas: Frente (*), Superior, Esquerda, Direita e Voltar.

 Ð 10 visualizações - ajusta a escala para ajustar seis vistas ortográficas e quatro vistas isométricas.

 Ð Escalas padrão - exibe as escalas controladas pelo comando EditarListaEscalas.

 Ð Personalizado - solicita qualquer fator de escala.

OPÇÃO DE ARESTAS TANGENTES

Determina se as arestas tangentes entre as faces tangentes são exibidas ou não; arestas tangentes sempre são exibidas 
em vistas isométricas:

OPÇÃO DE ORIENTAÇÃO

Depois de especificar a vista principal, o BricsCAD rotaciona o modelo 3D para que a vista principal seja projetada no 
plano de projeção vertical. Escolha entre Frente, Verso, esquerda, direita, superior ou inferior.Continued...

Continua... 
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clique)

O quadrante do layout no qual você clica determina o ponto de vista gerado pelo BricsCAD:

Quadrante 2D Vista Gerada

Quadrante 2D Vista Gerada 

Superior esquerda Vista superior
Inferior esquerda Vista frontal
Superior direita Vista lateral
Inferior direita Vista isométrica

5. O comando repete seu prompt. Repita o processo: mover o cursor para um quadrante do layout e clique para posicionar 

a vista.
Selecione a posição para a vista projetada [Sair] <Sair>: (Mova o cursor ao quadrante in 
ferior esquerdo e clique para colocar a vista frontal)

Selecione a posição para a vista projetada [Sair] <Sair>: (Mova o cursor para o quadrante 
direito superior e clique para colocar a vista lateral)

Selecione a posição para a vista projetada [Sair] <Sair>: (Mova o cursor para o quadrante 
direito inferior e clique para colocar a vista isométrica)

O resultado deve ser semelhante à figura abaixo. O BricsCAD ajusta automaticamente o fator de 
escala para que as viewports resultantes se encaixem bem na página.

...Continua

OPÇÃO TIPO PROJEÇÃO

Determina o tipo de projeção: primeiro ângulo (ou projeção Européia) ou terceiro ângulo (projeção Americana).

OPÇÃO DE ESTILO ISOMÉTRICO

Determina o estilo para vistas isométricas: processado usando estilo visual Conceitual, estrutura de arame ou qualquer 
outro estilo visual.



chapter 10 Direct 3D Modeling & Editing  265264    Inside BricsCAD V17

6. Quando terminar de colocar a vista, pressione Enter para terminar o comando. Não pressione Esc, porque todas as suas 

vistas colocadas serão removidas!
 Selecione a posição para a vista projetada [Concluído] <Concluído>: (Pressione Enter)

FATIANDO CORTES E ADICIONANDO VISTAS DETALHADAS
Comando VistaCorte          
Faixa  Vista | Anotar | Vista de Secção       
Menu  Vista | Vistas do Desenho | Gerar Vista do Corte

Comando VistaDetalhe          
Faixa  Vista | Anotar | Vista Detalhada       
Menu  Vista | Vistas do Desenho | Vista Detalhada

Com os desenhos 2D no lugar, é comum adicionar seções/cortes que mostram o interior dos modelos, 
e são usados para indicar materiais, com uso de padrões de hachura. Quando necessário, vistas de 
detalhe também são adicionadas para mostrar áreas complexas grandemente aumentadas.

Redimensionando Vistas
Antes de poder adicionar uma vista em corte transversal, você precisa ajustar as vistas existentes, 
porque a página está cheia - não há espaço para outra vista. Uma solução é tornar as visualizações 
existentes menores. Aqui está como fazer isso:

1. Selecione uma borda da viewport.

2. No painel Propriedades, clique em Escala Personalizada.

3. Insira um novo valor, como .1.

4. Observe que a viewport é menor. Mova a janela de exibição arrastando-a (com o controle central) ou através do co-

mando Mover.

Outra opção é apagar as visualizações indesejadas. Para apagar uma vista, selecione a borda da 
janela de exibição e pressione a tecla Del no teclado. 

Criando Vistas de Corte
Ok, com espaço liberado, você pode ir em frente para fazer a vista de seção:

1. No painel Modelos > Vistas da Faixa de opções, clique no botão  Gerar Vista de Corte (ou então comando Vista-

Corte).

2. BricsCAD pede-lhe para escolher uma vista do desenho. A vista de seção será gerada a partir do desenho, assim, escolha 
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com cuidado! Para este tutorial, mova o cursor para o quadrante superior direito e clique dentro da vista (vista lateral)
 : vistacorte 
 Escolha a vista do desenho: (Esc olha dentro da viewport)

 Observe que o BricsCAD destaca a viewport do desenho selecionado.

DICA Ao selecionar a vista, não selecione o retângulo da viewport, como o BricsCAD vai repetir a 
indicação. Clique dentro da viewport, como é mostrado pelo cursor de retículo acima.

3. Com a vista de desenho selecionada, é hora de mostrar as BricsCAD qual parte do desenho você pretende cortar. No 

próximo prompt, escolha dois pontos fora da janela, como é mostrado pelas setas na figura abaixo:
Especifique ponto inicial da linha de corte: (Escolha um ponto fora da viewport)   
Especificar o ponto final da linha de corte: (Escolha um segundo ponto, no outro lado da viewport)

DICA Eu recomendo manter pressionada a tecla Shift para forçar o modo ortográfico para criar uma 
linha de corte precisamente na horizontal.

4. O passo final é posicionar a vista de corte:
 Selecione a posição para a vista de corte: (Escolha um ponto no desenho)

BricsCAD automaticamente cria etiqueta (label) na seção, usando o método padrão de “A-A”. En-
genheiros usam o A-A para ver o que está referenciado em outras partes do desenho. Ele também 
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RESUMO RÁPIDO DAS OPÇÕES DE VISTA CORTE

: vistacorte 
Selecionar vista de desenho:        
Especifique o ponto de início da linha de corte ou [Tipo] <Tipo>:   
Especifique o ponto final da linha de corte:      
Selecione a posição para a vista em corte:      
Selecione a opção [Escala/Linhas ocultas/Linhas tangentes/Ancora/Estilo isométrico/An-
otação/Profundidade/Projeção] <Cancelar>:

OPÇÃO DE TIPO

Solicita uma destas opções:

 Ð Completo - desenha uma seção de toda a viewport

 Ð Metade - desenha uma secção de metade da janela de visualização

 Ð Deslocado - desenha uma seção especificada por pontos que você escolhe

 Ð Alinhado - atrai uma seção per perpendicular à linha de corte

OPÇÃO ESCALA

Define a escala da vista de seção; escolher entre os fatores de escala padrão, especificar uma escala personalizada ou 
inerente à escala da exibição pai:

OPÇÃO DE LINHAS OCULTAS

Ativa ou desativa a exibição de linha oculta da exibição de seção ou herdada da exibição pai.

OPÇÃO LINHAS TANGENTES

Ativa ou desativa a exibição de linhas tangentes.

OPÇÃO ÂNCORA

Determina o que acontece com a exibição do corte quando ele é atualizado após o modelo 3D mudar:

 Ð Sim - ancora o centro da viewport para que a viewport cresça e encolha em torno desse ponto.

 Ð Não - fixa a posição da geometria; A variável AutoVpFitting especifica se o tamanho da janela de visualização é ajustado para 
extensão do modelo 3D automaticamente (default = on).

OPÇÃO DE ESTILO ISOMÉTRICO

Determina o estilo para vistas isométricas: processado usando Estilo visual conceitual, estrutura de arame ou qualquer 
outro estilo visual.

OPÇÃO DE ANOTAÇÃO

Solicita que você anule as anotações automáticas do modo de exibição de seção:

 Ð Identificador - especifica o identificador da vista, como A.

 Ð Etiqueta - alterna a exibição do rótulo de exibição.

OPÇÃO DE PROFUNDIDADE

Especifica o corte da vista de seção, completa ou limitada. Você pode definir a profundidade com o mouse.

PROJECTION OPTION

Toggles between normal and orthographic projection of the view.



chapter 10 Direct 3D Modeling & Editing  269268    Inside BricsCAD V17

indica o fator de escala da seção, 1:5 - também automaticamente determinada. Hachura é aplicada 
automaticamente no corte transversal. 

Hachura reporta dois tipos de informações:
 Ð Presença da hachura mostra áreas que são sólidas. Aquelas sem hachura são vazias.

 Ð Estilo de hachura indica o tipo de material. Aqui você vê hachura “Ansi31”, que é o modelo padrão para representar ferro.

Aqui está o significado usual dos padrões de hachura ANSI incluídos no BricsCAD:

Nome do Padrão  Exemplo   Significado do Padrão     

ANSI31   	 	 Ferro,	hachura	de	uso	geral

ANSI32      Aço

ANSI33    	 	 Bronze,	latão,	cobre,	compósitos

ANSI34    	 	 Borracha,	plástico,	isolação	elétrica

ANSI35    	 	 Definido	pela	legenda

ANSI36    	 	 Definido	pela	legenda

ANSI37   	 	 Metal	Branco,	zinco,	chumbo,	babit	e	ligas	desses

ANSI38   	 	 Magnésio,	alumínio	e	ligas	desses

Criando Vistas de Detalhe
Uma vista de detalhe é uma ampliação de uma parte de um desenho. Isso torna mais fácil ver o que 
está acontecendo com peças complexas. Detalhes são colocados num fator de escala maior pelo 
comando VistaDetalhe. Aqui você faz um detalhe de uma das peças redondas pequenas:

1. Entre o comando VistaDetalhe:
 : vistadetalhe

2. BricsCAD pede-lhe para escolher uma vista do desenho. Para este tutorial, clique dentro da viewport da vista superior, no 

quadrante superior esquerdo.
 Escolha a vista do desenho: (Clique dentro da viewport)
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3. Escolha o centro do detalhe, pois o BricsCAD usará um círculo como o limite do ponto de vista:
Especificar o centro do detalhe na vista de origem: (Escolha o ponto central do que será 
detalhado)

4. Agora expanda o círculo, para indicar a extensão do detalhe. Você pode ver o círculo na figura acima, com a referência 

“B” em anexo.
Escolha um raio da vista de detalhe: (Arraste o círculo para o tamanho da área de detalhe)

Escolha um raio da vista de detalhe: (Arraste o círculo para o tamanho da área de detalhe)
Selecione a posição para a vista de detalhe [Escalar/Sair] <Sair>: (Escolha um ponto)

BricsCAD vai etiquetar automaticamente o detalhe usando o método padrão de “B”, que é usado 
para a referência de origem do desenho de detalhe. Esta também indica o fator de escala do corte, 
4:1. Você pode usar a opção Escalar para tornar o detalhe maior, ou menor.
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RESUMO RÁPIDO DAS OPÇÕES DE VISTADETALHE

: vistadetalhe          
Selecionar vista de desenho:        
Especifique o centro de detalhes na vista de origem:     
Selecione o raio de exibição de detalhes:      
Selecionar posição para visualização detalhada [Escala] <Cancelar>:   
Selecione a opção [Escala/Linhas ocultas/Linhas tangentes/Ancora/Anotações/Limites/Ares-
ta do modelo]<Cancelar>:

OPÇÃO ESCALA

Define a escala da vista de detalhe; escolher os fatores de escala padrão, especificar uma escala personalizada ou inerente 
à escala da exibição pai:

OPÇÃO DE LINHAS OCULTAS

Ativa ou desativa a exibição de linha oculta da exibição de detalhes ou herdada da exibição pai.

OPÇÃO LINHAS TANGENTES

Ativa ou desativa a exibição de linhas tangentes.

OPÇÃO ÂNCORA

Determina o que acontece com a exibição de detalhes quando ela é atualizada após o modelo 3D mudar:

 Ð Sim - ancora o centro da janela de visualização para que a janela de exibição cresça e encolha em torno desse ponto.

 Ð Não - fixa a posição da geometria; a variável AutoVpFitting especifica se o tamanho da janela de visualização é ajustado para a 
extensão do modelo 3D automaticamente (default = on).

OPÇÃO DE ANOTAÇÃO

Solicita que você anule as anotações automáticas de visualizações detalhadas:

 Ð Identificador - especifica o identificador da vista, como A.

 Ð Etiqueta - alterna a exibição do rótulo de exibição.

OPÇÃO DE LIMITE

Determina se o limite da vista de detalhes é um círculo ou um rectângulo.

OPÇÃO DE ARESTA DO MODELO

Especifica como a linha de ligação é desenhada entre as duas vistas (detalhe e na vista pai), suave à  borda ou com a 
linha de conexão.
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DICAS Você pode fazer seções de detalhes, e detalhes de seções, e detalhes de detalhes ...  
         Para ocul-
tar os retângulos que compõem as viewports, congele a camada “Viewports Drafting”. Você pode usar o 
comando Camada (mostrado abaixo) ou a lista de Camadas no painel Propriedades.  

 

Aqui está como a planta 2D final vai parecer. As viewports estão desligadas e algumas viewports 
foram movidas (como comando Mover). A próxima parada seria para dimensionamento das peças. 

Resumo

Você aprendeu a construir modelos 3D usando comandos tradicionais e modernos para criar e edi-
tar corpos. Você também viu como gerar desenhos 2D a partir do modelo, semi-automaticamente.

A seguir você vai aprender a controlar tamanho e posicionamento das entidades através de re-
strições e parâmetros. 
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Notes



CAPÍTULO 11

Restrições Dimensionais e 
Geométricas 

Aqui você aprenderá como criar desenhos paramétricos (que recebem restrições), onde as dimensões 
determinam os tamanhos das entidades, e onde a geometria é bloqueada, assim determinando os locais 
de entidades em relação às outras. Juntamente com as estrições, os parâmetros determinam as posições 
das entidades por meio de fórmulas. Daí nasce a expressão paramétricos.

NESTE CAPÍTULO

• Aplicar restrições dimensionais

• Usando restrições geométricas em 2D

• Controlando restrições através de parâmetros
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TERMOS-CHAVE NESTE CAPÍTULO

 Barra de Restrições - descreve as pequenas dicas que informam as restrições aplicadas a entidades

 Restrição dimensional (de cota) - especifica o tamanho de entidades em uma forma similar a dimensão

 Restrição geométrica - determina a relação geométrica entre entidades, assim como um 

snap a entidade semi-permanente

 Parâmetro - especifica uma fórmula que determina as relações entre as restrições

NOVOS COMANDOS

Comando   Barra de Menus   Faixa de opções  

bmBrowser  Mecânica | Browser de Mecânica  ...
BarraRestrição  Paramétrico | Barra de Restrições 2D Barra Restrições 2D 
RestricaoCota  Paramétrico | Restrições 2D Painel Restrições 2D
RestricaoGeom  Paramétrico | Restrições 2D Painel Restrições 2D

MODELO DESTE CAPÍTULO

Ao final desta lição, o seu desenho paramétrico deverá estar parecido com este:

Arquivos de desenho bracket-ragged.dwg e bracket-constrainted.dwg
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Trabalhando com Restrições

BricsCAD permite controlar o tamanho das entidades em desenhos através de restrições. Existem 
dois tipos de restrições: um dos tipos determina o ‘tamanho’, e o outro determina a ‘posição’ das 
entidades..
 Ð Restrições ddimensionais (de cota) regulam os tamanhos das entidades, e as distâncias entre elas

 Ð Restrições geométricas determinam a posição de entidades em relação às outras

BricsCAD Classic e Pro oferecem restrições 2D. BricsCAD Platinum acrescenta as restrições 3D, que 
são aplicadas às faces e às arestas dos corpos 3D, mas não funcionam com entidades 2D. (Restrições 
tridimensionais não são abrangidas neste livro.)

Há uma série de comandos para aplicação e remoção de restrições, mas é mais fácil para aprender a 
usar dedicarmos apenas à barra de ferramentas Restrições 2D, ou na guia Croqui na Faixa de opções.  

Para ver a barra de ferramentas, clique botão direito em qualquer barra de ferramentas ou na faixa, 
e depois escolha o BRICSCAD | Restrições 2D:

No centro o grupo de 12 botões vermelhos: restrições geométricas; na direita de 8 botões amarelos: restrições dimensionais

Para ver a guia na faixa de opções, mude para o espaço de trabalho “Modelagem 3D”, e escolha a 
aba Paramétrico da faixa de opções:

 
Esquerda: restrições 2D; direita: restrições 3D e intenção do projeto (edição Platinum somente)

SOBRE RESTRIÇÕES DIMENSIONAIS
O principal aspecto das restrições dimensionais é que você as usa para controlar o tamanho das 
entidades. Por exemplo, aplicar uma restrição dimensional de diâmetro para um círculo. Aumente 
o valor da restrição, e o BricsCAD vai forçar o círculo a se tornar maior. Para editar o valor, basta 
clicar duas vezes no texto da cota.

Esquerda: Círculo com diâmetro de 2000 unidades; Centro: Editando o valor da restrição dimensional;
direita: Novo valor do parâmetro (4000) força o círculo para ficar maior

Você pode colocar restrições dimensionais lineares entre entidades para controlar quão distantes 
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RESUMO RÁPIDO DE RESTRIÇÕES DIMENSIONAIS

Há dois conjuntos de comandos para aplicar restrições. Um deles é o comando RestricaoCota usado para todos os 
fins, que é útil para ver uma lista de todos os modos. O outro conjunto é composto pelos comandos individuais, um 
para cada restrição dimensional:::

COMANDO RESTRICAOCOTA

: restricaocota         
Selecionar dimensão associativa para converter ou [LInear/HOrizontal/VErtical/ALinhado/
ANGular/RaDial/Diametro] <Aligned>: (Insira uma opção.)

COMANDOS DE RESTRIÇÃO DIMENSIONAL

O outro conjunto de comandos é constituído por aqueles específicos para cada modo de restrição, conforme listado 
na tabela abaixo.

Tipo de
Ícone restrição  Comando  Ação de Restrição   

 Linear  DcLinear  Distância horizontal ou vertical
 Horizontal  DcHorizontal Distância horizontal (X) entre dois pontos
 Vertical  DcVertical  Distância vertical (Y) entre dois pontos
 Alinhado  DcAligned  Distância entre dois pontos em qualquer ângulo
 Angular  DcAngular  Angulo entre duas linhas ou segmentos de polilinha lineares; 

     ângulo de um arco ou arco de polilinha;
     ângulo entre três pontos em uma entidade

 Radial  DcRadius  Raio de um círculo, arco ou arco de polilinha
 Diâmetro  DcDiameter Diâmetro de um círculo, arco ou arco de polilinha

 ...  DimConvert Converte cotas associativas em restrições dimensionais

Restrições de cota são aplicadas na UCS atual. Ícones para restrições dimensionais são encontrados na extremidade 
direita da barra de ferramentas Restrições 2D ou na guia da faixa de opções:

Acima: barra de ferramentas Restrições 2D; abaixo: guia Paramétrico 2D

CONVERTENDO DIMENSÕES EM RESTRIÇÕES

Restrições dimensionais são muito parecidos com as cotas associativas e, de fato, cotas associativas existentes podem 
ser convertidas em restrições com a opção Selecionar Dimensão Associativa para Converter do comando Restricao-
Cota - ou o comando RdConversao.

O comando converte iguais a iguais. Por exemplo, dimensões lineares se tornam restrições lineares, dimensões radiais 
tornam-se restrições radiais, e assim por diante.
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elas estão. Ao diminuir o valor da restrição, o BricsCAD move-as mais próximo; aumentando, elas 
são movidas para mais afastado. Mais uma vez, para editar o valor, basta clicar duas vezes o texto 
da dimensão.

  
Esquerda: Dois círculos separados por 5000 unidades (entre centros); centro: Distância sendo editada; direita: Círculos separados por 2500 unids

Melhor ainda, os valores de restrições podem ser determinados por outras restrições, e ainda por 
fórmulas. Por exemplo, você pode fazer com que o diâmetro de um círculo seja igual à distância 
linear entre duas entidades. Quando alterar uma dimensão, os objetos vinculados seguirão o exem-
plo. Por exemplo, a figura abaixo mostra que eu fiz o valor de dia1 (diâmetro de um círculo) igual 
a d1 (distância entre os círculos), usando uma fórmula simples, dia1=d1.

 
Esquerda: Diâmetro do primeiro círculo = distância entre os círculos; direita: Alterar a distância para 2500 unidades faz o segundo círculo menor

Para alterar os valores de restrição dimensional, abra o Browser de Mecânica com o comando bm-
Browser. Para remover uma restrição de cota, basta selecioná-la e pressionar Del (ou então usar o 
comando Apagar). Uma referência concisa para todas as restrições dimensionais é encontrada no 
texto em caixa na página a seguir.

Usando Restrições Dimensionais
Criar as restrições dimensionais em desenhos é muito parecido com a colocação de dimensões 
regulares. Exceto para o texto, elas parecem idênticas entre si; você pode aplicar estilos de dimensão 
a elas. A única diferença visual entre as duas é o texto ‘d1=’ que aparece como um prefixo antes do 
valor da restrição; é assim que você identifica dimensões que são restrições.

 
Esquerda: dim associativa (superior) e restrição dimensional (inferior) aplicada à mesma linha; direita: Opções de edição para restrições dimensionais repetem 

as mesmas disponíveis para dimensões associativas
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A diferença entre os dois tipos de dimensões é a seguinte: ao passo que as dimensões associativas 
são controladas pela ‘entidade’, no caso das restrições dimensionais são essas que fazem o con-
trole das entidades. Elas especificam os tamanhos das entidades, anulando o que você já pode ter 
desenhado. Aqui está um tutorial para ilustrar as diferenças.

1. Comece BricsCAD com um novo desenho.

2. Desenhe uma linha com o comando Linha. O seu comprimento não é um fator crítico.

3. Dimensione a linha com o comando CotaLinear.

4. Use o comando RdLinear para aplicar uma restrição de cota para a mesma linha. ( ‘Rd’ é a abreviação de restrição dimen-

sional.) 
 : rdlinear

Especificar	o	primeiro	ponto	da	restrição	ou	[Entidade]	<Entity>:	(Pressione	Enter)	
Selecione uma entidade: (Escolha a linha.)

Especifique	a	localização	da	linha	de	cota:	(Mova	o	cursor	e	clique)	
Texto	da	cota	<3730>:	(Pressione	Enter)		

Na figura acima, as duas dimensões lineares parecem idênticas - exceto pelo nome d1=’. O ‘d’ é a 
abreviação de “distância”, e o ‘1’ indica que esta é a primeira restrição de distância inserida neste 
desenho. Você pode alterar esse nome através da barra Propriedades. 

Continuando com o tutorial, você agora edita a linha e as dimensões para ver como uma afeta a outra.

5. Edite a linha esticando uma de suas alças de extremidade; veja a figura abaixo. Observe que você não pode. Isto ocorre 

porque o comprimento da linha está “bloqueado” pela restrição dimensional.

6. Pode, no entanto, utilizar a alça central para mover a linha e a sua dimensão como uma unidade. Assim como você pode 

esticar a linha na vertical, e ela vai mudar seu ângulo, porque a posição e a altura não estão bloqueadas - apenas o compri-

mento horizontal está bloqueado por RdLinear.
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7. Agora altere o valor da restrição para ver o que acontece com a linha:

a. Digite o comando EditarD, e selecione o valor da restrição.

b. Digite um novo valor, como 2500, e depois pressione Enter duas vezes, para sair da caixa de diálogo.

Note que a linha muda o seu comprimento para coincidir com o novo valor da restrição, tal como a distância medida pela 

dimensão associativa.

Como se trata de restrições dimensionais, seus valores controlam o tamanho das entidades, e assim 
as entidades não podem ser editadas diretamente.

Sobre Restrições Geométricas

Enquanto restrições dimensionais controlam o tamanho das entidades e as distâncias entre elas, 
restrições geométricas controlam as suas posições nos desenhos. Elas agem como snaps a entidades 
semi-permanentes. Enquanto esnaps tem efeito somente no momento em que você cria ou edita 
uma entidade, restrições geométricas permanecem em vigor sempre - até que você as remova.
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RESUMO RÁPIDO DAS RESTRIÇÕES GEOMÉTRICAS 2D

Tal como acontece com restrições dimensionais, há dois conjuntos de comandos para aplicar as restrições geométricas. 
Um deles é o comando RestricaoGeom para todos os fins, que é útil para ver uma lista de todos os modos:

: restricaogeom 
Insira a restrição [HOrizont/VErtical/PErpendic/PAralelo/TAngente/SUave/COincidente/CoN-
centrico/CoLinear/SImetrico/IGualar/FIxar] <Coincident>:

O outro conjunto de comandos é constituído por aqueles específicos para cada modo de restrição, conforme a lista abaixo.

 Tipo de 
Ícone Restrição  Comando  Ação de Restrição    

 Horizontal  RgHorizontal Mantém entidades na horizontal (paralelas ao eixo-x) 

 Vertical  RgVertical  Mantém entidades na vertical (paralelas ao eixo Y)

 Perpendicular RgPerpendicular Mantém duas entidades perpendiculares entre si

 Paralela  RgParalela  Mantém duas entidades em paralelo entre si

 Tangente  RgTangente Mantém tangentes entidades circulares e retas

 Suave  RgSuavizada Mantém splines em contato suave com splines, linhas, arcos, polilinhas

	 Coincidente	 RgCoincidente	 Mantém	pontos	finais	coincidentes	como	em	duas	linhas

 Concêntrico RgConcentrica Mantém centralizados círculos, arcos, elipses e arcos elípticos

 Colinear  RgColinear Faz coincidir linearmente entidades lineares

 Sométrico  RgSimetrico Mantém entidades ou pontos simétricos, em torno de linhas de espelha 

     das;

 Igual  RgIgual  Dá a entidades curvas o mesmo raio; entidades abertas o mesmo com 

     primento

	 Fixar	 	 RgFixa	 	 Mantém	entidades	fixas	a	um	local,	no	desenho

Note que algumas restrições geométricas, como Horizontal, são aplicadas em relação ao UCS atual. 

Restrições geométricas na esquerda da barra

GEOMETRIA ACEITÁVEL

Você pode aplicar restrições para as seguintes entidades: linhas, segmentos de polilinhas, círculos, arcos, elipses, arcos 
elípticos e splines. Pontos de restrição podem ser aplicados às seguintes características geométricas:

Entidade   Pontos de Restrição     

Arcos    Extremidades, pontos centrais e pontos médios
Bloco    inseridos Ponto de inserção
Círculo    Pontos de centro
Elipses    Pontos de centro
Arcos elípticos   Extremidades, pontos centrais e pontos médios
Linhas    Extremidades e pontos médios
Linha poligonal e segmentos de arco Extremidades, pontos médios, pontos centrais dos segmentos de arco
Splines    Extremidades
Tabelas    Ponto de inserção
Texto, TextoM, e atributos  Ponto de inserção
Anexos X-ref   Ponto de inserção
Xref attachments   Insertion point
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Por exemplo, restrições horizontais forçam entidades a se manterem na horizontal. Desenhar uma 
linha em qualquer ângulo, e a seguir aplique uma restrição horizontal: ela se encaixa imediatamente 
ao plano horizontal; veja a figura abaixo.

    
Esquerda: linha em ângulo arbitrário; direita: Linha encaixada no plano por restrição horizontal

Quando você tenta rotacionar a entidade, você não vai poder. Ela pode ser movida, encurtada (ou 
aumentada), mas não rotacionada, porque está restringida. Quando você copia uma entidade re-
stringida, a cópia assume a mesma restrição.

Identificando Restrições Geométricas
Restrições geométricas são identificadas pelo pequeno ícone que flutua perto da entidade associada. 
Passe o cursor sobre o ícone e três coisas aparecem:

 Ð Dicas identificam o nome da restrição, “Horizontal”

 Ð Um X aparece ao lado da dica de ferramenta; clicando nele faz com que a imagem do ícone desapareça (a restrição vai permanecer 
normalmente)

 Ð A entidade associada é realçada

Aqui está outro exemplo: restrições concêntricas forçam círculos a ser concêntricos. Mover um, 
e o outro se move com ele.  

    
Esquerda: Dois círculos desenhados livremente; direita: círculo maior com restrição Concêntrico ao menor

O comando RgConcentrica é dependente de ordem: a primeira entidade que você selecionar é a 
mestre, o que significa que a segunda entidade que você selecionar a segue. (Diferentemente das 
restrições dimensionais, restrições geométricas não têm fórmulas.)

Para remover uma restrição geométrica, você tem que usar o comando ExcluirRestric; você não 
pode simplesmente “apagar” restrições geométricas.

Todos os tipos de restrições dimensionais encontrados no BricsCAD são listados no texto na caixa 
anterior.
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Usando Restrições Geométricas
A maneira mais fácil de entender restrições geométricas é trabalhar através de um tutorial. 
Abaixo, eu desenhei o esboço de um suporte. Eu desenhei mal deliberadamente, para mostrar 
o efeito de benefício pelas restrições. Você pode acessar o arquivo bracket-ragged.dwg: https://
dl.dropboxusercontent.com/u/28941239/Inside-BricsCAD-Tutorial-Files.zip.)

1. Comece BricsCAD com um novo desenho.

2. Desenhar uma forma semelhante ao ilustrado acima com os comandos Linha, Arco e Circulo. O tamanho exato e a local-

ização de entidades não são essenciais.

3. As barra de ferramentas Restrições 2D auxilia na atribuição de restrições geométricas às entidades. Abra-a, como segue: 

a. Clique o botão direito do mouse em qualquer barra de ferramentas.

b. A partir do menu de atalho, escolha o BRICSCAD e então Restrições 2D.

4. O primeiro passo, geralmente, é conectar todas as linhas com o comando RgCoincidente. Este modo de restrição especial 

força as extremidades das linhas e arcos a ficarem juntos. A boa notícia é que você não precisa escolher as entidades indi-

vidualmente:

a. Na barra de ferramentas Restrições 2D, escolha o botão Coincidente  . 
  : __gccoincident

b.Use a opção Autorestrição do comando para conectar todas as linhas de uma só vez: 
  Selecione primeiro ponto ou [Entidade/Autorestrição] <Entidade>: A   
  Selecione as entidades: Tudo

c. Pressione Enter para finalizar o comando:
	 	 Selecionar	entidades:	(Pressione	Enter)
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5. Observe que as etiquetas (dicas)  aparecem em todas as entidades no desenho. Elas são conhecidas como “barras de 

restrição”, e identificam os tipos de restrições geométricas aplicadas às entidades. Neste caso, as etiquetas são idênticas, 

devido à restrição de coincidência.

6. Eu pessoalmente considero chatas essas barras, porque elas poluem o visual do desenho, e assim que eu prefiro fechá-

las. Você também pode:
 Ð Para desligar as barras individualmente, clique no pequeno X 

 Ð Para desligá-las todas ao mesmo tempo, use opção Ocultar do comando BarraRestric, como segue:

 : _constraintbar 
Selecione	a	opção	para	restrições	[Mostrar/Ocultar/Redefinir]	<Mostrar>:	OC	
Selecionar	entidades	ou	ENTER	para	selecionar	todas:	(Pressione	Enter	para	ocultar	todas	

as barras) 

7. Para ver o efeito da restrição Coincidente, arraste uma linha. Observe o que ocorre com as outras linhas, que estão 

conectados a esta. Isso mostra que Coincidente é quase como um vínculo de cola, fazendo linhas agirem parecido com 

polilinhas.

8. Digite Ctrl+Z se quiser retornar o desenho como estava antes.

9. Para endireitar as linhas que deveriam ser horizontais, use o comando RgHorizontal sobre as quase horizontais, como 

segue:

a. Na barra de ferramentas Restrições 2D, clique no botão  Horizontal e, em seguida, siga as instruções 

na barra de comando:
: _gchorizontal

b. Selecione uma linha quase-horizontal:
Selecione	uma	entidade	ou	[2Pontos]	<2Pontos>:	(Escolha	uma	linha)
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 Observe que esta vai imediatamente para a posição horizontal. A linha altera seu compri-

mento, como for necessário, de modo que permanece ligada a suas entidades vizinhas.

c. Repita o comando para fazer outras linhas horizontais.  

Agora você precisa endireitar as linhas verticais. Aqui você tem algumas opções. Você pode 
aplicar qualquer uma destas restrições:
 Ð Duas restrições verticais para fazer todas as linhas quase verticais verdadeiramente verticais

 Ð Duas restrições de perpendicularidade para fazer linhas verticais perpendiculares às horizontais

 Ð Uma restrição perpendicular e uma paralela para fazer uma linha vertical perpendicular a uma horizontal, e para fazer 
as restantes verticais, uma paralela à primeira

Qualquer abordagem você pode escolher dependendo de sua intenção para o projeto: como 
você quer que as linhas se relacionem uma com a outra?
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BREVE RESUMO DAS RESTRIÇÕES 3D

A Edição Platinum do BricsCAD fornece restrições geométricas e dimensionais para trabalhar em três dimensões, como é 
ilustrado pela barra de ferramentas Restrições 3D e guia Paramétrico 3D da Faixa de opções: 

Acima: barra de Restrições 3D Abaixo: aba Paramétrico 3D da Faixa de opções

As restrições 3D são aplicadas com o comando dmConstraint3d. ( ‘Dm’ é abreviatura para modelagem direta - direct 
modeling.)

: dmconstraint3d 
Especificar	o	tipo	de	restrição	3D	[Fixar/Coincidente/Concêntrico/Paralelo/Perpendicular/
Tangente/Conj	RigIdo/DIstância/RAio/ANgulo]:	

Tipo de
Ícone Restrição  Comando Ação de Restrição 
Restrições Geométricas 3D

Fixar DmFix3d Fixa sólidos, ou bordas ou faces de sólidos

Coincidente DmCoincident3d Fixa arestas, faces ou uma borda e uma face de diferentes sólidos

Concentric DmConcentric3d Fixes two cylindrical, spherical or conical surfaces

Paralela  DmParallel3d Fixa duas faces de um sólido, ou de diferentes sólidos

Perpendicular DmPerpendicular3d Fixa duas faces de um sólido, ou de diferentes sólidos

Tangente  DmTangent3d Fixa uma face e uma superfície curva de diferentes sólidos

Conjunto	Rígido	 DmRigidSet3d	 Definir	como	corpo-rígido	um	conjunto	de	entidades	ou	sub-entidades

Restrições Dimensionais 3D

Distância DmDistance3d Distância entre duas sub-entidades de um sólido ou entre diferentes sólidos

Raio DmRadius3d Raio de superfícies cilíndricas ou arestas circulares

Angulo DmAngle3d Angulo entre as faces de um sólido ou entre diferentes sólidos

10. Considero abordagem # 2 a melhor, porque eu quero que as linhas verticais a todos sejam perpendiculares às horizon-

tais. Aqui está como fazer isso:

a. Clique no botão Perpendicular   para iniciar o comando RgPerpendicular. 
: _gcperpendicular

b. Para este tipo de restrição, a ordem de seleção importa. Essencialmente, a segunda entidade sele-

cionada é feita perpendicular à primeira. (A primeira é a mestre, a segunda é a escrava.) Selecione uma 

linha horizontal:
Selecione a primeira entidade: (Escolha uma linha horizontal)

c. E, então selecione uma quase-vertical vinculada:
Selecione a segunda entidade: (Escolha a vertical)

Note que a linha vertical endireita para fora, uma vez que é forçada a ficar perpendicular à horizontal.
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11. Repita o procedimento para as outras linhas quase verticais. O resultado deve ser semelhante à figura abaixo.

12. O círculo precisa de uma restrição geométrica para fixar sua localização. Use  RgConcentrica para coincidir o ponto 

central do círculo com o do arco, como segue:
 : _gcconcentric           
 Selecione a primeira entidade: (Escolha o círculo)      
 Selecione segunda entidade: (Escolha o arco)

 Normalmente, a ordem de seleção importa com restrição Concêntrica: a segunda entidade muda sua posição 

para ser concêntrica com a primeira selecionada. Neste caso particular, no entanto, a ordem de seleção não importa, 

porque o arco é fixado no local (através da restrição anterior Coincidente), e assim o BricsCAD forçou o círculo a se mover.

13. Note que a ligação entre o arco e as duas linhas tangentes não é suave. Para forçar as duas extremidades do arco a 

suavemente encontrar as linhas, utilize a restrição RgTangente, como segue:
 : _gctangent           
 Selecione a primeira entidade: (Escolha o arco)       
 Selecione segunda entidade: (Escolha uma linha)

 Repita o procedimento para a segunda conexão de linha com arco. 

Na figura abaixo, eu sobrepus o desenho parametrizado (mostrado em preto) com o esboço original 
(mostrado em cinza). É fácil ver como as restrições corrigiram-no! 
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14. Se você quiser ver todas as barras de restrição de novo, ligue-as assim:
 : barrarestric

Selecionar	opção	para	restrição	[MOstrar/OCultar/REdefinir]	<Mostrar>:	MO	
Selecione	entidades	ou	ENTER	para	selecionar	todas:	(Pressione	Enter)

115. Com todas as geometrias corrigidas no lugar, uma em relação à outra, você pode usar restrições dimensionais para 

medir o suporte. O desenho ilustrado abaixo fornece os valores das dimensões.

Assim que entrar os valores, observe que peças esticam seus tamanhos para acomodar.

Use  RdHorizontal para restrições dimensionais horizontais
 Ð Use  RdHorizontal para restrições dimensionais horizontais

: _dchorizontal 
Especificar	o	primeiro	ponto	ou	restrição	[Entidade]	<Entity>:	(Pressione	Enter)	
Selecione uma entidade: (Escolha uma linha) 
Especifique	a	localização	da	linha	de	cota:	(Escolha	um	ponto)	
O	texto	da	minha	cota	<17.993713>:	18	(você	pode	definir	a	sua)

 Ð Use  dcVertical para restrições dimensionais verticais

 Ð Use  dcDiameter para restrições dimensionais de diâmetro

Resumo

Isto conclui os tutoriais sobre como usar restrições com BricsCAD.  Você aprendeu como as restrições 
podem ser usadas para limpar desenhos, bem como para alterar rapidamente seus tamanhos.
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Notes



APÊNDICE A

Resumo Conciso dos
Aliases de Comando 

A maneira mais rápida para operar comandos BricsCAD é através de aliases - se você pode se 
lembrar deles, porque BricsCAD tem nomes alt1ernativos para três centenas de comandos! Aliases 
são atalhos para os nomes de comando. Por razões de compatibilidade mantivemos os alias dos 
nomes de comandos originais em inglês.

Por exemplo, L é o alias para a linha, enquanto LA é para Camada (vem do inglês: Layer). Nas pági-
nas seguintes, aliases são listados duas vezes, por ordem alfabética: primeiro, pelo nome do alias, 
e depois pelo nome do comando. 

Enquanto a maioria dos aliases são abreviaturas, em outros casos oferecem a continuidade da 
história. Por exemplo, o comando Cor tem esses aliases: Colour, porque o AutoCAD incluiu a orto-
grafia britânica para este comando; DdColor e DdColour como os nomes para a primeira versão 
em caixa de diálogo; e SetColor como o nome CAD para este comando.

Aliases de Uma Letra
Mesmo se você puder aprender somente alguns deles, então o seu desenho vai avançar mais rapi-
damente. A tabela abaixo resume todos os aliases de uma letra, e assim poderia ser considerado 
também uma lista de alguns dos comandos mais importantes.

Comando  Alias 

arc a
block b
circle c
dimstyle d
erase e
explode x
fillet	 f
grid g
hatch h
insert i
join j
line l

Comando  Alias 

move m
mtext t
new n
offset	 o
pan p
redraw r
stretch s
u u (not an alias)
view v
wblock w
zoom z
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A Aliases
a Arc
aa Area
ad AttDisp
al Align
ap Aperture
ar Array
array3d 3dArray
at AttDef
-at -AttDef
-ate AttEdit
ate EAttEdit
ax AttExt
-ax -AttEext

B Aliases
b Block
-b -Block
ba Base
backgrounds Background
bh Hatch
-bh -Hatch
bm Blipmode
bo Boundary
-bo -Boundary
bpoly Boundary
br Break

C Aliases
c Circle
cfg Options
-ch Change
ch Properties
cha Chamfer
cl CopyLink
clip XClip
closeall WCloseAll
co Copy
col Color
-col -Color
colour Color
-colour -Color
config	 Options
cp Copy
cui Customize
cyl Cylinder

Alias  Nome Comando   Alias  Nome Comando   

ALIASES BRICSCAD CLASSIFICADOS POR NOME DO 

D Aliases
ddattdef AttDef
ddattext AttExt
ddchprop Properties
ddcolor Color
ddcolour Color
ddesnap OSnap
ddinsert Insert
ddlmodes Layer
ddltype Linetype
ddmodify Properties
ddnew NewWiz
ddosnap OSnap
ddrename Rename
ddrmodes DSettings
ddstyle Style
dducs ExpUcs
dducsp SetUcs
ddunits Units
ddview View
delete Erase
di Dist
div Divide
do Donut
doughnut Donut
dr Draworder
dv DView
dwfout Export
dx DxfOut

Aliases de Dimensões
d DimStyle
dal DimAligned
dan DimAngular
dba DimBaseline
dce DimCenter
dco DimContinue
ddi DimDiameter
ddim DimStyle
ded DimEdit
dimali DimAligned
dimang DimAngular
dimbase DimBaseline
dimcont DimContinue
dimdia DimDiameter
dimed DimEdit
dimension Dim
dimhorizontal DimLinear
dimlin Dimlinear
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Alias  Command Name   Alias  Command Name   

dimord DimOrdinate
dimover DimOverride
dimrad DimRadius
dimrotated DimLinear
dimsty DimStyle
dimted DimTEdit
dimvertical DimLinear
dli DimLinear
dor DimOrdinate
dov DimOverride
dra DimRadius
ds DimStyle
dst DimStyle
-dst -DimStyle
expdimstyles DimStyle
setdim DimStyle

E Aliases
e Erase
ed DdEdit
editlen Lengthen
editpline PEdit
el Ellipse
esnap -OSnap
ex Extend
exit Quit
exp Export
expfonts Style
expimages Image
explayers Layer
expltypes Linetype
expstyle Style
expstyles Style
expviews View
expxrefs XRef
ext Extrude

F Aliases
f Fillet
face 3dFace
fi	 Filter
finish	 Materials
fog RenderEnvironment
font -Style
freehand Sketch

G Aliases
g Grid
geo GeographicLocation
gr DdGrips

H Aliases
h Hatch
-h -Hatch
he HatchEdit
hi Hide

I Aliases
i Insert
-i -Insert
iad ImageAdjust
iat ImageAttach
icl ImageClip
idpoint Id
im Image
imp Import
in Intersect
inf Interfere
infline	 Xline
insal InsertAligned
io InsertObj
is Isoplane
isolate IsolateObjects

L Aliases
l Line
la Layer
-la -Layer
las LayerState
le Leader
lead Leader
len Lengthen
li List
lighting Light
ll Lightlist
ls List
lt Linetype
-lt -Linetype
lts LtScale

M Aliases
m	 Move
ma	 MatchProp
mat	 Materials
matb	 MatBrowserOpen
mesh	 3dMesh
mi	 Mirror
ml	 Mline
mo Properties
ms	 MSpace
msnapshot	 MSlide
mt	 MText
mv	 MView
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Alias Command NameAlias Command Name

N Aliases
n QNew
navvcube LookFrom

O Aliases
o Offset
op Open
or Orthogonal
ortho Orthogonal
os OSnap
-os -OSnap

P Aliases
p Pan
-p -Pan
pa PasteSpec
pe PEdit
pl PLine
plane Solid
planviewint Apparent
po Point
pol Polygon
polyline PLine
ppreview Preview
pr Properties
prc PropertiesClose
pre Preview
preferences Options
prefs Options
props Properties
ps PSpace
pso PolySolid
pu Purge
-pu -Purge
pyr Pyramid

Q Aliases
qt QText

R Aliases
r Redraw
ra RedrawAll
re Regen
rea RegenAll
rec Rectang
rect Rectang
rectangle Rectang
reg Region
ren Rename
-ren -Rename
rendscr RenderWin

rev Revolve
ri Reinit
rm DSettings
rmat	 Materials
ro Rotate
roptions RenderPresets
rr Render

S Aliases
s Stretch
sa Save
sc Scale
scr Script
se DdSelect
sec Section
selgrip SelGrips
set SetVar
setcolor Color
setesnap OSnap
setlayer	 LayMCur
setrender RpPref
setuv	 MaterialMap
setvpoint DdVpoint
sha Shade
sl Slice
sn Snap
so Solid
sp Spell
spe SplinEdit
spl Spline
ssm SheetSet
st Style
su Subtract
sun SunProperties

T Aliases
t	 MText
-t -Text
ta Tablet
th Thickness
ti Time
tol Tolerance
tor Torus
tr Trim
tx Text

U
uc ExpUcs
ucp SetUcs
un Units
-un -Units
undelete Oops
unerase Oops
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Alias  Command Name   Alias  Command Name   

unhideobjects UnisolateObjects
unhide UnisolateObjects
unisolate UnisolateObjects
uni Union

V Aliases
v View
-v -View
vba VbaIde
viewctl DdVpoint
viewpoint VPoint
-viewpoint VPoint
viewports VPorts
vl VpLayer
vp DdVpoint
-vp VPoint
-vpoint VPoint
vport VPorts
vs VSlide
vscurrent	 ShadeMode
vsnapshot VSlide
vw VPorts

W Aliases
w WBlock
we Wedge
wi WmfIn
wo WmfOut

X Aliases
x Explode
xa XAttach
xb ExpBlocks
-xb XBind
xl XLine
xr XRef
-xr -XRef

Z Alias
z Zoom

3 Aliases
3a 3dArray
3dline Line
3dmirror	 Mirror3d
3drotate Rotate3d
3f 3dFace
3m	 Mirror3d
3p 3dPoly
3r Rotate3d 
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ALIASES BRICSCAD CLASSIFICADOS PELO NOME DO COMANDO

Nome Comando Alias(es)    Nome Comando Alias(es)    

A Commands
Align al
Aperture ap
Apparent planviewint
Arc a
Area aa
Array ar
AttDef at, ddattdef
-AttDef -at
AttDisp ad
AttEdit -ate
-AttEext -ax
AttExt ax, ddattext

B Commands
Background backgrounds
Base ba
Blipmode bm
Block b
-Block -b
Boundary bo, bpoly
-Boundary -bo
Break br

C Commands
Chamfer cha
Change -ch
Circle c
Color col, colour, ddcolor, ddcolour, setcolor
-Color -colour,-col
Copy co, cp
CopyLink cl
Customize cui
Cylinder cyl

D Commands
DdEdit ed
DdGrips gr
DdSelect se
DdVpoint setvpoint, viewctl, vp
Dist di
Divide div
Donut do
Donut doughnut
Draworder dr
DSettings ddrmodes, rm
DView dv
DxfOut dx

Comandos de Dimensões
Dim dimension
DimAngular dimang, dan
DimAligned dal, dimali
DimBaseline dba, dimbase
DimCenter dce
DimContinue dco, dimcont
DimDiameter ddi, dimdia
DimEdit ded, dimed
DimLinear dimhorizontal, dimlin, dimrotated, 

dimvertical, dli
DimOrdinate dimord, dor
DimOverride dimover, dov
DimRadius dimrad, dra
DimStyle expdimstyles, d, ddim, dimsty, ds, dst, 

setdim
-DimStyle -dst
DimTEdit dimted

E Commands
EAttEdit ate
Ellipse el
Erase delete, e
ExpBlocks xb
Explode x
Export dwfout, exp
ExpUcs dducs, uc
Extend ex
Extrude ext

F Commands
Fillet f
Filter	 fi

G Commands
GeographicLocation geo
Grid g

H Commands
Hatch bh, h
-Hatch -bh,-h
HatchEdit he
Hide hi

I Commands
Id idpoint
Image expimages, im
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Alias  Command Name   Alias  Command Name   

ImageAttach iat
ImageAdjust iad
ImageClip icl
Import imp
Insert ddinsert, i
-Insert -i
InsertAligned insal
InsertObj io
Interfere inf
Intersect in
IsolateObjects isolate
Isoplane is

L Commands
Layer ddlmodes, explayers, la
-Layer -la
LayerState las
LayMCur	 setlayer
Leader le, lead
Lengthen editlen, len
Light lighting
Lightlist ll
Line 3dline, l
Linetype ddltype, expltypes, lt
-Linetype -lt
List li, ls
LookFrom  navvcube
LtScale lts

M Commands
MatBrowserOpen	 matb
MatchProp	 ma
MaterialMap	 setuv
Materials	 finish,	mat,	rmat
Mirror	 mi
Mirror3d	 3dmirror,	3m
Mline	 ml
Move	 m
MSlide	 msnapshot
MSpace	 ms
MText	 mt,	t
MView	 mv

N Command
NewWiz ddnew

O Commands
Offset o
Oops undelete, unerase
Open op
Options	 cfg,	config,	preferences,	prefs
Orthogonal or, ortho

OSnap ddesnap, ddosnap, os, setesnap
-OSnap esnap,-os

P Commands
Pan p
-Pan -p 
PasteSpec pa
PEdit editpline, pe
PLine pl, polyline
Point po
Polygon pol
PolySolid  pso
Preview ppreview, pre
Properties ch, ddchprop, ddmodify, mo, pr, props
PropertiesClose prc
PSpace ps
Purge pu
-Purge -pu
Pyramid pyr

Q Commands
QNew n
QText qt
Quit exit

R Commands
Rectang rec, rect, rectangle
Redraw r
RedrawAll ra
Regen re
RegenAll rea
Region reg
Reinit ri
Rename ddrename, ren
-Rename -ren
Render rr
RenderEnvironment fog
RenderPresets roptions
RenderWin rendscr
Revolve rev
Rotate ro
Rotate3d 3drotate, 3r
RpPref setrender

S Commands
Save sa
Scale sc
Script scr
Section sec
SelGrips selgrip
SetUcs dducsp, ucp
SetVar set
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Alias Command NameAlias Command Name

Shade sha
ShadeMode	 vscurrent
SheetSet ssm
Sketch freehand
Slice sl
Snap sn
Solid plane, so
Spell sp
Spline spl
SplinEdit spe
Stretch s
Style ddstyle, expfonts, expstyle, expstyles, st
-Style font
Subtract su
SunProperties sun

T Commands
Tablet ta
-Text -t
Text tx
Thickness th
Time ti
Tolerance tol
Torus tor
Trim tr

U Commands
Union uni
UnisolateObjects  unhideobjects, unhide, unisolate
Units ddunits, un
-Units -un

V Commands
VbaIde vba
View ddview, expviews, v
-View -v
VpLayer vl
VPoint viewpoint,-viewpoint,-vp,-vpoint
VPorts viewports, vport, vw
VSlide vs, vsnapshot

W Commands
WBlock w
WCloseAll closeall
Wedge we
WmfIn wi
WmfOut wo

X Commands
XAttach xa
XBind -xb
XClip clip
Xline	 infline
XLine xl
XRef expxrefs, xr
-XRef -xr

Z Command
Zoom z

3 Commands
3dArray 3a, array3d
3dFace 3f, face
3dMesh	 mesh
3dPoly 3p

DICA Algumas ações de edição não necessitam de quaisquer comandos ou alias. Clique numa 
entidade para movê-la, ou os seus pontos com alças; com um duplo-clique você pode alterar proprie-
dades.



APÊNDICE B

Resumo Conciso de Variáveis 
de Sistema e Configurações  

BricsCAD usa variáveis para armazenar e reportar definições que afetam o programa e 
desenhos. Existem dois tipos de variáveis: variáveis do sistema que imitam os nomes e valores 
de AutoCAD, e variáveis de preferência, exclusivas do BricsCAD. Você pode acessar e alterar as 
variáveis através de caixa de diálogo (comando Configurações) ou diretamente na linha de comando 
(comando SetVar).

Este apêndice lista todos os 843 nomes de variáveis da V17.1.02 em ordem alfabética.

MAIÚSCULO indica nome da variável, também no AutoCAD é uma variável de sistema.
Caixa Mista significa que a variável é uma preferência, e assim é exclusiva do BricsCAD.
Texto zul mostra uma variável da última versão deste livro, ou que teve o valor alterado.

Texto riscado indica que a variável foi removida do BricsCAD.

userid se refere-se ao nome de login do seu computador.

Quando você vê R/O (read-only/somente-leitura), isso significa que você não pode alterar o valor 
da variável.  A tabela oferece também estas outras notações:

A coluna Formato reporta o formato no qual o valor é salvo:
 Ð bool Booleana, verdadeiro ou falso, sim ou não, 1 ou 0

 Ð int ou short Número inteiro, um número sem ponto decimal com o valor máximo de 32768

 Ð long Inteiro longo, um número inteiro que pode ser maior do que 32768

 Ð pt2d Ponto 2D, como x,y

 Ð pt3d Ponto 3D, como x,y,z

 Ð real Número real, um número com ponto decimal

 Ð str Cadeia de caracteres (ou seja, texto)

 Ð
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Variable Name Format R/O Default Value 

A Variables
ACADLSPASDOC bool  0
ACADPREFIX str read-only "C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\en_US\Support\; 
   C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Support\,;
   C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Fonts\;
   C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Help\en_US\"
ACADVER str read-only "20.0 BricsCAD"
AcisHlrResolution real  -1
ACISOUTVER int  70
AcisSaveAsMode int  0
AFLAGS int  0
AllowTabExternalMove bool  1
AllowTabMove bool  1
AllowTabSplit bool  1
ANGBASE real  0
ANGDIR bool  0
ANNOALLVISIBLE int  1
ANNOAUTOSCALE  short  -4
AnnoSelected int read-only 0
ANNOTATIVEDWG bool  0
AntiAliasRender short  2
AntiAliasScreen short   1
APBOX bool  0
APERTURE int  10
AREA real read-only 0
AREAPREC  short  -1
AREAUNITS  string  "in ft mi µm mm cm m km"
ARRAYASSOCIATIVITY  bool  1
ARRAYEDITSTATE  bool read-only 0
ATTDIA bool  0
ATTMODE int  1
AttractionDistance int  3
ATTREQ bool  1
AUDITCTL bool  0
AuditErrorCount int read-only 0
AUNITS int  0
AUPREC int  0
AUTOCOMPLETEDELAY real  0.3
AUTOCOMPLETEMODE int  47
AUTOMENULOAD bool  1
AutoResetScales short  0
AutosaveChecksOnlyFirstBitDBMOD bool  1
AUTOSNAP int  119
AutoTrackingVecColor int  171
AutoVpFitting bool  1
AXISMODE bool  0
AXISUNIT pt3d  X= 0 Y= 0 Z= 0

B Variables
BACKGROUNDPLOT int  2
BACKZ real read-only 0
BASEFILE str  "Default-mm.dwt"
BINDTYPE bool  0
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Variable Name Format R/O Default Value 

BKGCOLOR int  7
BKGCOLORPS int  7
BLIPMODE bool  0
BLOCKEDITLOCK bool  0
BLOCKEDITOR bool  0
BlocksPath str  "C:\Users\userid\Documents\"
bmAutoUpdate int  1
bmForceUpdateMode int  0
bmReportPanel  bool  0
BndLimit long  1000
BVMODE long  0

C Variables
CACHELAYOUT bool  1
CAMERADISPLAY bool  0
CAMERAHEIGHT real  0
CANNOSCALE string  "1:1"
CANNOSCALEVALUE real read-only 1
CDATE real read-only 20160211.15522
CECOLOR str  "ByLayer"
CELTSCALE real  1
CELTYPE str  "ByLayer"
CELWEIGHT int  -1
CETRANSPARECNY str  "ByLayer"
CGEOCS  str read-only "" 
CHAMFERA real  0
CHAMFERB real  0
CHAMFERC real  0
CHAMFERD real  0
CHAMMODE int  0
ChapooLog int  0
ChapooLogVerbose boolean  0
ChapooOnModified int  1
ChapooServer str  "https://my.chapoo.com/"
ChapooTempFolder str  "C:\Users\userid\AppData\Local\Temp\Chapoo\"
ChapooUploadDependencies short  1
ChapooWebsite str  "http://www.chapoo.com/"
CheckDwlPresence long  0
CIRCLERAD real  0
CLAYER str  "0"
ClipBoardFormat int  1
CLIPBOARDFORMATS long  127
CLISTATE int read-only 1
CloseChecksOnlyFirstBitDBMOD bool  0
CMATERIAL str  "ByLayer"
CMDACTIVE int read-only 1
CMDDIA bool  1
CMDECHO bool  1
CmdLineEditBgColor str  "#fefefe"
CmdLineEditFgColor str  "#202020"
CmdLineFontName str  "Consolas"
CmdLineFontSize int  10
CmdLineListBgColor str  "#ecf1ff"
CmdLineListFgColor str  "#000000"
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Variable Name Format R/O Default Value 

CMDLNTEXT str  ":"
CMDNAMES str read-only "SETTINGS"
CMLEADERSTYLE str  "Standard"
CMLJUST int  0
CMLSCALE real  1
CMLSTYLE str  "Standard"
COLORX int  11
COLORY int  112
COLORZ int  150
COMAcadCompatibility bool  0
COMPASS bool  0
CONSTRAINTBARDISPLAY  short  3   
ContinuousMotion bool  0
COORDS int  1
COPYMODE int  0
CPLOTSTYLE str  "ByColor"
CPROFILE str read-only "Default"
CREATEVIEWPORTS bool  1
CROSSINGAREACOLOR int  91
CTAB str  "Model"
CTABLESTYLE str  "Standard"
Ctrl3DMouse short  1
CTRLMOUSE int  1
CURSORSIZE int  3
CVPORT int  2

D Variables
DATE real read-only 2456335.6613464
DBCSTATE bool read-only 0
DBLCLKEDIT bool  1
DBMOD int read-only 0
DCTCUST str  ""
DCTMAIN str  "en_US.dic"
ddBetweenKnots int  2
ddFastMode bool  0
ddGridAspectRatio real  0
ddMaxFacetEdgeLength real  0
ddMaxNumGridLines long  10000
ddNormalTol real  15
ddPointsPerEdge long  0
ddSurfaceTol real  0
ddUseFacetRES bool  1
DEFAULTLIGHTING  bool  0
DefaultLightShadowBlur short  8
DefaultNewSheetTemplate str  ""
DEFLPLSTYLE str  "Normal"
DEFPLSTYLE str  "ByColor"
DeleteTool bool  1
DELOBJ int  1
DEMANDLOAD int  3
DGNFRAME int  2
DGNOSNAP bool  1
DIASTAT bool read-only 0
DisplaySnapMarkerInAllViews bool  0
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DisplayTooltips bool  1
DISPPAPERBKG bool  1
DISPPAPERMARGINS bool  1
DISPSILH bool  0
DISTANCE real read-only 0
DMAUTOUPDATE bool  1
DmExtrudeMode short  0
DMRECOGNIZE int  0
DockPriority int  1
DocTabPosition short  0
DONUTID real  0.5
DONUTOD real  1
DRAGMODE int  2
DragModeHide short  0
DRAGMODEINTERRUPT  short  1
DRAGOPEN int  1
DRAGP1 int  10
DRAGP2 int  25
DRAGSNAP bool  0
DrawingPath str  "C:\Users\userid\Documents\"
DrawingViewPreset str  "none"
DrawingViewPresetScale str  ""
DRAWORDERCTL int  3
DWFFRAME int  2
DWFOSNAP bool  1
DwfVersion int  2
DWGCHECK int  0
DWGCODEPAGE str read-only "ANSI_1252"
DWGNAME str read-only "Drawing1.dwg"
DWGPREFIX str read-only "C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\"
DWGTITLED bool read-only 0
DXEVAL int  12
DxfTextAdjustAlignment bool  0
DYNCONSTRAINTMODE  bool  1
DYNDIGRIP int  31
DynDimColorHot int  142
DynDimColorHover int  142
DynDimDistance real  1
DynDimLineType int  1
DYNDIVIS int  1
DynInputTransparency int  65
DYNMODE int  3

Dimensions Variables
DIMADEC int  0
DIMALT bool  0
DIMALTD int  2
DIMALTF real  25.4
DIMALTRND real  0
DIMALTTD int  2
DIMALTTZ bool  0
DIMALTU int  2
DIMALTZ int  0
DIMANNO  bool read-only 0
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DIMAPOST str ""
DIMARCSYM int 0
DIMASO bool 1
DIMASSOC int 2
DIMASZ real 0.18
DIMATFIT int 3
DIMAUNIT int 0
DIMAZIN int 0
DIMBLK str ""
DIMBLK1 str ""
DIMBLK2 str ""
DIMCEN real 0.09
DIMCLRD int 0
DIMCLRE int 0
DIMCLRT int 0
DIMDEC int 4
DIMDLE real 0
DIMDLI real 0.38
DIMDSEP str "0"
DIMEXE real 0.18
DIMEXO real 0.0625
DIMFIT int 3
DIMFRAC int 0
DIMFXL real 1
DIMFXLON bool 0
DIMGAP real 0.09
DIMJOGANG real 0.7853981634
DIMJUST int 0
DIMLDRBLK str ""
DIMLFAC real 1
DIMLIM bool 0
DIMLTEX1 str ""
DIMLTEX2 str ""
DIMLTYPE str ""
DIMLUNIT int 2
DIMLWD int -2
DIMLWE int -2
DIMPOST str ""
DIMRND real 0
DIMSAH bool 0
DIMSCALE real 1
DIMSD1 bool 0
DIMSD2 bool 0
DIMSE1 bool 0
DIMSE2 bool 0
DIMSHO bool 1
DIMSOXD bool 0
DIMSTYLE str read-only "Standard"
DIMTAD int 0
DIMTDEC int 4
DIMTFAC real 1
DIMTFILL int 0
DIMTFILLCLR str "BYBLOCK"
DIMTIH bool 1
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DIMTIX bool  0
DIMTM real  0
DIMTMOVE int  0
DIMTOFL bool  0
DIMTOH bool  1
DIMTOL bool  0
DIMTOLJ int  1
DIMTP real  0
DIMTSZ real  0
DIMTVP real  0
DIMTXSTY str  "Standard"
DIMTXT real  0.18
DIMTXTDIRECTION bool  0
DIMTZIN int  0
DIMUNIT int  2
DIMUPT bool  0
DIMZIN int  0

E Variables
EDGEMODE bool  0
ELEVATION real  0
EnableAttraction bool  1
EnableHyperlinkMenu bool  1
EnableHyperlinkTooltip bool  0
ERRNO int  0
EXPERT int  0
ExpInsAlign bool  0
ExpInsAngle real  0
ExpInsFixAngle bool  1
ExpInsFixScale bool  1
ExpInsScale real  1
EXPLMODE bool  1
EXPORTMODELSPACE int  0
EXPORTPAGESETUP int  0
EXPORTPAPERSPACE int  0
EXTMAX pt3d read-only -1.0000E+20,-1.0000E+20,-1.0000E+20
EXTMIN pt3d read-only 1.0000E+20,1.0000E+20,1.0000E+20
EXTNAMES bool  1

F Variables
FACETRATIO int  0
FACETRES real  0.5
FEATURECOLORS  bool  1
FIELDDISPLAY bool  1
FIELDEVAL int  31
FILEDIA bool  1
FILLETRAD real  0.5
FILLMODE bool  1
FLATLAND bool  Off
FONTALT str  "simplex.shx"
FONTMAP str  "default.fmp"
FRAME int  3
FRONTZ real read-only 0



304    Inside BricsCAD V17

Variable Name Format R/O Default Value 

FULLOPEN int read-only 1

G Variables
GDIOBJECTS long read-only 3768
GENERATEASSOCVIEWS bool  0
GEOLATLONGFORMAT int  1
GEOMARKERVISIBILITY bool  1
GetStarted bool  1
GLSWAPMODE int  2
GradientColorBottom str  "#d2d2d2" 
GradientColorMiddle str  "#fafafa"
GradientColorTop str  "#ffffff" 
GradientMode str  "0"
GRIDAXISCOLOR int  252
GRIDDISPLAY int  3
GRIDMAJOR int  5
GRIDMAJORCOLOR int  253
GRIDMINORCOLOR int  254
GRIDMODE bool  0
GRIDSTYLE int  0
GRIDUNIT pt2d  1/2",1/2"
GRIDXYZTINT int  1
GRIPBLOCK bool  0
GRIPCOLOR int  72
GRIPDYNCOLOR int  140
GRIPHOT int  240
GRIPHOVER int  150
GRIPOBJLIMIT int  100
GRIPS bool  1
GRIPSIZE int  4
GRIPTIPS bool  1
GsDeviceType int  0
GsDeviceType2D    0
GsDeviceType3D    1

H Variables
HALOGAP int  0
HANDLES bool read-only 1
HANDSEED str  "64"
HIDEPRECISION int  0
HIDETEXT int  1
HIDEXREFSCALES bool  1
HIGHLIGHT bool  1
HIGHLIGHTCOLOR int  142
HIGHLIGHTEFFECT int  0
HomeGradientColorButtom short  210,210,210
HomeGradientColorMiddle short  250,250,250 
HomeGradientColorTop short  White
HomeGradientMode str  "0"
HorizonBkg_Enable bool  1
HorizonBkg_GroundHorizon str  "#878787"
HorizonBkg_GroundOrigin str  "#5F5F5F"
HorizonBkg_SkyHigh str  "#239BFF"
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HorizonBkg_SkyHorizon str  "#FFFFFF"
HorizonBkg_SkyLow str  "#FAFAFF"
HPANG real  0
HPANNOTATIVE bool  0
HPASSOC bool  1
HPBOUND int  1
HPBOUNDRETAIN  short  0
HPDOUBLE bool  0
HPDRAWORDER int  3
HPGAPTOL real  0
HPLAYER  str  "."
HPLINETYPE  bool  0
HPNAME str  ""
HPOBJWARNING long  10000
HPORIGIN pt2d  0",0"
HPSCALE real  1
HPSEPARATE bool  0
HPSPACE real  1
HPSTYLE int  0
HPTRANSPARENCY  str  "."
HYPERLINKBASE str  ""

I Variables
ImageCacheFolder str  "C:\Users\userid\AppData\Local\Temp\ImageCache\"
ImageCacheMaxMemory short  160
ImageDiskCache  bool  1
IMAGEFRAME int  1
IMAGEHLT bool  0
ImageNotify bool  0
ImportCuiFileExists short  0
IncludePlotStamp bool  1
INDEXCTL int  0
INETLOCATION str  "http://www.bricsys.com"
INSBASE pt3d  0",0",0"
INSNAME str  ""
INSUNITS int  1
INSUNITSDEFSOURCE int  0
INSUNITSDEFTARGET int  0
INTERFERECOLOR str  "BYLAYER"
INTERFEREOBJVS str  ""
INTERFEREVPVS str  ""
INTERSECTIONCOLOR int  257
INTERSECTIONDISPLAY bool  0
ISAVEBAK bool  1
ISAVEPERCENT int  50
ISOLINES int  4

L Variables
LASTANGLE real  0
LASTPOINT pt3d  0",0",0"
LASTPROMPT str read-only ": SETTINGS"
LATITUDE real  37.795
LAYERPMODE bool  1
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LAYLOCKFADECTL short 50
LAYOUTREGENCTL int 2
LENGTHUNITS  stre ""
LENSLENGTH real 50
LicExpDays short 31
LICFLAGS int 7
LICKEY  str read-only "7897-9999-0000-99999-0000" 
LightGlyphColor int 30
LIGHTGLYPHDISPLAY bool 1
LIGHTINGUNITS int 0
LightWebGlyphColor int 1
LIMCHECK bool 0
LIMMAX pt2d 1',9"
LIMMIN pt2d 0",0"
LINEARBRIGHTNESS  short 0
LINEARCONTRAST  short 0
LISPINIT int 1
LOCALE str "en_US"
LocalRootFolder  str "C:\Users\userid\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V17x64\en_US\"
LOCALROOTPREFIX str read-only "C:\Users\userid\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V17x64\en_US\"
LOFTANG1 real 1.5707963268
LOFTANG2 real 1.5707963268
LOFTMAG1 real 0
LOFTMAG2 real 0
LOFTNORMALS int 1
LOFTPARAM int 7
LOGFILEMODE bool 0
LOGFILENAME str read-only ""
LOGFILEPATH str read-only "C:\Users\userid\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V17x64\en_US\"
LOGINNAME str read-only "userid"
LONGITUDE real -122.394
LookFromDirectionMode short 1
LookFromFeedback short 1
LookFromZoomExtents bool 1
LTSCALE real 1
LUNITS int 4
LUPREC int 4
LWDEFAULT int 25
LWDISPLAY bool 0
LWDISPSCALE real 0.55
LWUNITS int 1

M
MACROREC bool 0
MACROTRACE  bool 0
MassPropAccuracy real 0.01
MASSUNITS str "oz lbs stone mg g kg tonne"
MAXACTVP int 64
MAXHATCH int 100000
MAXSORT int 200
MAXTHREADS int 0
MBUTTONPAN int 1
MEASUREINIT int 0
MEASUREMENT int 0
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MENUBAR  bool  1
MENUCTL bool  1
MENUECHO int  0
MENUNAME str read-only "C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\Bricscad\V17x64\en_US\Support\default.cui"
MESHTYPE int  1
MiddleClickClose bool  1
MILLISECS long read-only  436750804
MIRRTEXT bool  1
MLEADERSCALE  real  1
MODEMACRO str  ""
MSLTSCALE short  1
MSOLESCALE real  1
MTEXTCOLUMN  short  0
MTEXTED str  ""
MTEXTFIXED int  2
MTFLAGS int  0

N Variables
NAVVCUBEDISPLAY bool  3
NAVVCUBELOCATION int  0
NAVVCUBEOPACITY int  50
NAVVCUBEORIENT int  1
NavVCubeSize short  4
NFILELIST int  10
NOMUTT bool  0
NORTHDIRECTION real  0

O Variables
OBJECTISOLATIONMODE short  0
OBSCUREDCOLOR int  257
OBSCUREDLTYPE int  0
OFFSETDIST real  -1
OFFSETERASE bool  0
OFFSETGAPTYPE int  0
OLEFRAME int  2
OLEHIDE int  0
OLEQUALITY int  0
OLESTARTUP bool  0
OPMSTATE int read-only 1
ORTHOMODE bool  0
OSMODE int  4133
OSNAPCOORD int  2
OSNAPZ bool  0
OSOPTIONS short  1

P Variables
PanBuffer bool  1
PAPERUPDATE bool  0
PARAMETERCOPYMODE short  1
PdfEmbeddedTtf bool  1
PdfExportSolidHatchType short  2
PDFFRAME int  1
PdfHatchToBmpDpi short  300
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PdfImageAntiAlias  bool  1
PdfImageCompression  short  1
PdfImageDPI short  300
PdfLayersSetting int  1
PdfLayoutsToExport int  0
PdfMergeControl long  0
PdfNotify bool  0
PDFOSNAP bool  1
PdfPaperHeight int  297
PdfPaperSizeOverride bool  0
PdfPaperWidth int  210
PdfRenderDPI short  300
PdfShxTextAsGeometry bool  0
PdfSimpleGeomOptimization bool  1
PdfTextIsSearchable  bool  0
PdfTtfTextAsGeometry bool  0
PdfUsePlotStyles bool  1
PdfZoomToExtentsMode bool  1
PDMODE int  0
PDSIZE real  0
PEDITACCEPT bool  0
PELLIPSE bool  0
PERIMETER real  0
PERSPECTIVE bool  0
PFACEVMAX int  4
PICKADD bool  1
PICKAUTO bool  3
PICKBOX int  4
PICKDRAG bool  0
PICKFIRST bool  1
PICKSTYLE int  1
PictureExportScale real  1
_PKSER  str read-only "" 
PlacesBarFolder1 int  0
PlacesBarFolder2 int  1
PlacesBarFolder3 int  3
PlacesBarFolder4 int  5
PLATFORM str read-only "Microsoft Windows NT Version 6.2"
PLINECACHE bool  0
PLINECONVERTMODE short  0
PLINEGEN bool  0
PLINETYPE int  2
PLINEWID real  0
PlotCfgPath str  "C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\en_US\PlotConfig\"
PLOTID str  ""
PlotOutputPath str  ""
PLOTROTMODE    2
PlotStylePath str  "C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\en_US\PlotStyles\"
PLOTTER int  0
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE  short  1
PLQUIET bool  0
POLARADDANG str  ""
POLARANG real  90
POLARDIST real  0
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POLARMODE int  0
POLYSIDES int  4
POPUPS bool read-only 1
PreviewDelay int  30
PREVIEWEFFECT int  2
PREVIEWFILTER int  5
PreviewTopdown bool  0
PREVIEWTYPE int  0
PreviewWndInOpenDlg bool  1
PrintFile str  "."
PRODUCT str read-only "Bricscad"
PROGBAR bool  1
PROGRAM str read-only "BRICSCAD"
PROJECTIONTYPE  short  0
PROJECTNAME str  ""
ProjectSearchPaths str  ""
PROJMODE int  1
PROMPTMENU int  3
PromptMenuFlags int  1
PromptOptionFormat  short  2
PromptOptionTranslateKeywords bool  1
PROPUNITS  short  103
PropUnitsVersion  bool  1
PROXYGRAPHICS bool  1
PROXYNOTICE bool  1
PROXYSHOW int  1
PROXYWEBSEARCH int  1
PSLTSCALE int  1
PSOLHEIGHT real  4
PSOLWIDTH real  0.25
PSTYLEMODE int read-only 1
PSTYLEPOLICY int  1
PSVPSCALE real  0
PUBLISHALLSHEETS bool  1
PUCSBASE str  ""

Q
QAFLAGS int  0
QTEXTMODE bool  0
QuadAperture short  20
QuadCommandLaunch short  1
QuadCommandSort short  0
QuadDisplay bool  0
QuadExpandDelay short  110
QuadExpandTabDelay long  50
QuadExpandGroup short  0
QuadGoTransparent bool  0
QuadHideDelay int  1000
QuadHideMargin short  40
QuadIconSize short  32
QuadIconSpace short  1
QuadPopupCorner short  1
QuadShowDelay short  150
_QuadTabFlags  short  12



310   Inside BricsCAD V17

Variable Name Format R/O Default Value 

QuadToolipDelay short 1200
QuadWarpPointer short 4
QuadWidth short 5

R Variables
R12SaveAccuracy int 8
R12SaveDeviation real 0
RASTERPREVIEW bool 1
RE_INIT int read-only 0
RealTimeSpeedUp int 5
REALWORLDSCALE bool 1
RecentPath str "C:\Users\userid\Documents\"
RedHiliteFull_Edge_Alpha int 100
RedHiliteFull_Edge_Color str "#007AFF"
RedHiliteFull_Edge_ShowHidden bool 0
RedHiliteFull_Edge_Smoothing bool 1
RedHiliteFull_Edge_Thickness real 2
RedHiliteFull_Face_Alpha int 10
RedHiliteFull_Face_Color str "#007AFF"
RedHilitePartial_SelectedEdgeGlow_Alpha int 75
RedHilitePartial_SelectedEdgeGlow_Color str "#FFFFFF"
RedHilitePartial_SelectedEdgeGlow_Smoothing bool 1
RedHilitePartial_SelectedEdgeGlow_Thickness real 3
RedHilitePartial_SelectedEdge_Alpha int 100
RedHilitePartial_SelectedEdge_Color str "#007AFF"
RedHilitePartial_S electedEdge_ShowGlow bool 1
RedHilitePartial_SelectedEdge_Smoothing bool 1
RedHilitePartial_SelectedEdge_Thickness real 2
RedHilitePartial_SelectedFace_Alpha int 10
RedHilitePartial_SelectedFace_Color str "#007AFF"
RedHilitePartial_UnselectedEdge_Alpha int 20
RedHilitePartial_UnselectedEdge_Color str "#007AFF"
RedHilitePartial_UnselectedEdge_ShowHidden bool 1
RedHilitePartial_UnselectedEdge_Smoothing bool 1
RedHilitePartial_UnselectedEdge_Thickness real 1
RedHilite_HiddenEdge_Alpha int 50
RedHilite_HiddenEdge_Color str "#FFFFFF"
RedHilite_HiddenEdge_Smoothing bool 1
RedHilite_HiddenEdge_Thickness real 1
RefeditLockNotInWorkset bool 0
REFEDITNAME str read-only ""
REGENMODE bool 1
REMEMBERFOLDERS int 1
RenderMaterialPath str "C:\ProgramData\..."
RenderMaterialStaticPath str "C:\Program Files\..."
RenderUsingHardware bool 1
RevCloudArcStyle int 0
RevCloudMaxArcLength real 0.375
RevCloudMinArcLength real 0.375
RIBBONDOCKEDHEIGHT short 120
RIBBONSTATE bool read-only 0
RoamableRootFolder str read-only "c:\users..."
ROAMABLEROOTPREFIX str read-only "C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\en_US\"
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ROLLOVEROPACITY  short  100
ROLLOVERTIPS  short  1
RTDISPLAY int  1
RTRotationSpeedFactor real  1
RTWalkSpeedFactor real  1
RunAsLevel  short  2

S Variables
SaveChangeToLayout bool  1
SAVEFIDELITY bool  1
SAVEFILE str read-only ""
SAVEFILEPATH str  "C:\Users\userid\AppData\Local\Temp\"
SaveFormat int  1
SAVENAME str read-only ""
SAVEROUNDTRIP bool  1
SAVETIME int  60
SCREENBOXES int read-only 26
SCREENMODE int read-only 1
SCREENSIZE pt2d read-only 145'-8",73'-3"
SCRLHIST int  256
SDI int  0
SELECTIONANNODISPLAY bool  1
SELECTIONAREA bool  1
SELECTIONAREAOPACITY int  25
SelectionModes short  0
SELECTIONPREVIEW int  3
SELECTSIMILARMODE int  130
SHADEDGE int  3
SHADEDIF int  70
SheetNumberLeadingZeroes int  1
SheetSetAutoBackup bool  1
SheetSetTemplatePath str  "C:\Users\userid\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V17x64\en_US\Templates\Sheet Sets\"
SHORTCUTMENU int  18
SHORTCUTMENUDURATION  long  250
ShowDocTabs bool  1
ShowFullPathInTitle bool  0
SHOWLAYERUSAGE bool  0
ShowScrollButtons bool  1
ShowTabCloseButton bool  0
ShowTabCloseButtonActive bool  0
ShowTabCloseButtonAll bool  1
ShowTabControls bool  1
ShowWindowListButton bool  1
SHPNAME str  ""
SingletonMode bool  0
SKETCHINC real  0.1
SKPOLY bool  0
SKYSTATUS int  0
SMTARGETCAM  str  ""
SNAPANG real  0
SNAPBASE pt2d  0",0"
SNAPISOPAIR int  0
SnapMarkerColor int  20
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SnapMarkerSize int  6
SnapMarkerThickness int  2
SNAPMODE bool  0
SNAPSTYL int  0
SNAPTYPE int  0
SNAPUNIT pt2d  1/2",1/2"
SOLIDCHECK bool  1
SORTENTS int  127
spaAdjustMode int  0
spaGridAspectRatio real  0
spaGridMode int  1
spaMaxFacetEdgeLength real  0
spaMaxNumGridLines long  512
spaMinUGridLines long  0
spaMinVGridLines long  0
spaNormalTol real  15
spaSurfaceTol real  -1
spaTriangMode int  1
spaUseFacetRES bool  1
SPLFRAME bool  0
SPLINESEGS int  8
SPLINETYPE int  6
SRCHPATH str  "C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\en_US\Support\;
    C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Support\;
    C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Fonts\;
    C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Help\en_US\"
SSFOUND str  ""
SSLOCATE bool  1
SSMAUTOOPEN  bool  1
SSMPOLLTIME  short  15
SSMSHEETSTATUS  short  2
SSMSTATE int  0
StampFontSize real  0.2
StampFontStyle str  "Arial"
StampFooter str  ""
StampHeader str  ""
StampUnits int  0
STARTUP int  1
STEPSIZE real  6
STEPSPERSEC real  2
StructureTreeConfig str  "mechanical.cst"
SURFTAB1 int  6
SURFTAB2 int  6
SURFTYPE int  6
SURFU int  6
SURFV int  6
SvgBlendedGradients int  0
SvgDefaultImageExtension str  ".png"
SvgGenericFontFamily int  0
SvgHiddenLineRemoving int  0
SvgImageBase str  ""
SvgImageUrl str  ""
SvgLineWeightScale real  1
SvgOutputHeight int  768
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SvgOutputWidth int  1024
SvgPrecision int  6
SYSCODEPAGE str read-only "ANSI_1252"

T Variables
TabControlHeight int  25
TABMODE bool  0
TabsFixedWidth bool  0
TARGET pt3d  0",0",0"
TDCREATE real read-only 2456335.5399919
TDINDWG real read-only 0.121354456
TDUCREATE real read-only 2456335.8733252
TDUPDATE real read-only 2456335.5399919
TDUSRTIMER real read-only 0.121354456
TDUUPDATE real read-only 2456335.8733252
TemplatePath str  "C:\Users\userid\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V17x64\en_US\Templates\"
TEMPPREFIX str  ""
TestFlags   0
TEXTANGLE real  0
TEXTEVAL int  0
TEXTFILL int  1
TEXTQLTY int  50
TEXTSIZE real  0.2
TEXTSTYLE str  "Standard"
TextureMapPath str  "C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Textures\1\"
THICKNESS real  0
THUMBSIZE short  1
TILEMODE int  1
TILEMODELIGHTSYNCH bool  1
TIMEZONE int  -8000
Tips short  1
ToolbarIconSize short  16
TOOLPALETTEPATH str  "C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\en_US\Support\ToolPalettes\"
TOOLTIPS    1
TPSTATE int read-only 0
TRACEWID real  0.05
TRACKPATH int  0
TRANSPARENCYDISPLAY  bool  1
TREEDEPTH int  3020
TREEMAX long  10000000
TRIMMODE bool  1
TSPACEFAC real  1
TSPACETYPE int  1
TSTACKALIGN int  1
TSTACKSIZE int  70
TTFASTEXT int  3

U Variables
UCSAXISANG int  90
UCSBASE str  ""
UCSDETECT bool  0
UCSFOLLOW bool  0
UCSICON int  3



UCSICONPOS int  0
UCSNAME str read-only ""
UCSORG pt3d read-only 0",0",0"
UCSORTHO bool  1
UCSVIEW bool  1
UCSVP bool  1
UCSXDIR pt3d read-only 1",0",0"
UCSYDIR pt3d read-only 0",1",0"
UNDOCTL int read-only 5
UNDOMARKS int read-only 0
UNITMODE bool  0
USERI1 thru USERI5 int  0
USERR1 thru USERR5 real  0
USERS1 thru USERS5 str  ""
UseSheetMetal  short  2
UseStandardOpenFileDialog bool  0

V Variables
VbaMacros bool  1
VENDORNAME str read-only "Bricsys"
_VERNUM str read-only "16.2.05 (UNICODE)"
VersionCustomizableFiles str  "243"
VIEWCTR pt3d  read-only 10 7/16",4 1/2",0"
VIEWDIR pt3d read-only 0",0",1"
VIEWMODE int read-only 0
VIEWSIZE real read-only 297
VIEWTWIST real read-only 0
VIEWUPDATEAUTO short  1
VISRETAIN int  1
VOLUMEPREC  short  -1
VOLUMEUNITS  str  "in ft mi µm mm cm m km"
VPROTATEASSOC bool  1
VSMAX pt3d read-only -1.0000E+20,-1.0000E+20,-1.0000E+20
VSMIN pt3d read-only 1.0000E+20,1.0000E+20,1.0000E+20

W Variables
WarningMessages int  65535
WHIPARC int  1
WHIPTHREAD int  0
WINDOWAREACOLOR int  150
WIPEOUTFRAME  short  1
WMFBKGND bool  0
WMFFOREGND bool  0
WNDLMAIN int  2
WNDLSCRL bool  0
WNDLSTAT bool  1
WNDLTABS bool  1
WNDLTEXT int  1
WNDPMAIN pt2d  0",0"
WNDPTEXT pt2d  3'-4",3’-4"
WNDSMAIN pt2d  101'-2",66'-11"
WNDSTEXT pt2d  118'-4",86'
WorkspaceSecurity bool  1
WORLDUCS bool  1
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WORLDVIEW int 1
WRITESTAT bool read-only 1
WSAUTOSAVE bool 1
WSCURRENT str "2D Drafting"

X Variables
XCLIPFRAME int 2
XDwgFadeCtl short 70
XEDIT bool 1
XFADECTL int 50
XLOADCTL int 1
XLOADPATH str "C:\Users\userid\Documents\"
XNotifyTime short 5
XREFCTL bool 0
XRefNotify bool 1
XREFOVERRIDE bool 0

Z Variables
ZOOMFACTOR int 60
ZOOMWHEEL short 0

# Variables
3DCOMPAREMODE short 3
3DOSMODE  short 11
3dSnapMarkerColor short 5



Notes



Apendice C

Resumo Conciso 
dos

Nomes de Comando

ESTE APÊNDICE RELACIONA OS NOMES DE COMANDOS ENCONTRADOS NA V17 DO BRICSCAD. 
c A lista de 700 comandos está classificada em ordem alfabética pelo nome em inglês, e também em 
grupos de comandos de uso comum, como segue:

Comandos AI

Comandos BIM

Comandos BM (Mecânica)

Comandos Chapoo

Comandos DIM (Dimensão)

Comandos DC (Restrição Dimensional)

Comandos DM (Modelagem Direta)

Comandos GC (Restrição Geométrica)

Comandos de Camada

Comandos SM (Sheet Metal)

Comandos VBA

Comandos de VistaBase

Os comandos “Bim-” de BIM e “Sm-” de chapa metálica estão disponíveis através de módulos adicionais 
que podem ser adquiridos separadamente.

Quando um comando tem um prefixo de hífen, como -Color, o comando é executado no prompt da linha 
de comando, sem abrir uma caixa de diálogo.

Os nomes de comandos adicionados na edição V17 deste eBook são mostrados em azul. Nomes de 
comandos específicos para as versões Trial, Pro e Platinum de BricsCAD são mostradas em negrito.  
Comandos específicos para a versão Platinum são apontados como (Somente Platinum) e aqueles 
específicos para Windows como (Somente Windows).  
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Comandos A
About / Sobre exibe informações sobre o programa.

AcisIn / ImpAcis importa sólidos 3D no formato SAT (SAT é abreviatura para “salvar como texto”).

AcisOut / ExpAcis exporta sólidos 3D e entidades de superfície em formato SAT.

AddInMan exibe o VBA COM Add-in caixa de diálogo Manager (apenas Windows).

AddSelected cria uma nova entidade do mesmo tipo como uma entidade existente.

Align / Alinhar alinha entidades com outras entidades no espaço 2D e 3D.

AlignSpace ajusta o ângulo da viewport, fator de zoom e posição de pan com base em pontos de alinhamento especificados no 
espaço do modelo e o espaço do papel; opera apenas em espaço do papel..

AniPath / cria filmes a partir de vista geradas por uma câmera movendo-se através de cenas 3D.

AnnoReset / RestaurarAnot redefine todas as representações de escala para posições originais da entidade

AnnUpdate / AtualizAnot atualiza fatores de escala anotativos para coincidir com as atualizações feitas com comandos Style 
e DimStyle.

Aperture / Abertura define área de seleção para encaixe a entidades.

Apparent / Aparente alterna intersecção aparente de entidades ao encaixar; encaixe para as interseções de entidades, mesmo 
quando elas só parecem se cruzar no espaço 3D.

Appload / CarrAplic carrega aplicações DRX, LISP e SDS para que sejam executados dentro BricsCAD; Mac e Linux carregam 
somente LISP e SDS.

Arc / Arco desenha arcos.

Area / Area determina a área e o perímetro de objetos 2D fechados; a área e o comprimento das polilinhas e splines abertas 
como se estivessem fechadas; os comprimentos de linhas, esboços, arcos e arcos elípticos; e as áreas de faces de objetos 3D.

Array e -Array / Matriz cria matrizes polares ou retangulares de entidades.

ArrayClassic / MatrizClassica executa a versão em caixa de diálogo do comando Matriz.

ArrayClose e -ArrayClose / FecharMatriz encerra a sessão de edição de matriz.

ArrayEdit / EditarMatriz edita entidades e entidades de origem em matrizes.

ArrayEditExt edita entidades em matrizes.

ArrayPath / MatrizCaminho distribui cópias de entidade uniformemente ao longo de um caminho em várias linhas e níveis.

ArrayPolar / MatrizPolar distribui cópias de entidade uniformemente em um padrão circular em torno de um ponto central 
ou eixo de rotação, usando várias linhas e níveis.

ArrayRect / MatrizRetang distribui cópias de entidade em qualquer número de linhas, colunas e níveis.

AttDef e -AttDef / DefAtrib define atributos para blocos.

AttDisp / VisAtrib alterna a exibição de atributos em todos, nenhum ou somente os normalmente visíveis.

AttEdit / EditarAtrib edita os valores e as propriedades dos atributos.

AttExt e -AttExt / ExtrAtrib exporta dados de atributos para arquivos de texto.

AttRedef redefine blocos e atualiza atributos associados.

AttSync / SincAtrib sincroniza definições de atributo em todas as referências para uma definição de bloco específica.

Audit / Inspecionar repara desenhos abertos em caso de corrupção de dados.

AutoComplete / PreenchimentoAutom define opções para completar automaticamente os nomes de comandos na linha 
de comando.
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Comandos AI
Ai_Box desenha caixas 3D como superfícies de malha.

Ai_CircTan desenha um círculo tangente a três entidades.

Ai_Cone desenha cones 3D como superfícies de malha.

Ai_Cylinder desenha cilindros 3D como superfícies de malha.|

Ai_DeSelect des-seleciona todas as entidades selecionadas.

Ai_Dish desenha bacias 3D como superfícies de malha.

Ai_Dome desenha cúpulas 3D (meias-esferas) como superfícies de malha.

Ai_DrawOrder altera a ordem de apresentação das entidades sobrepostas.

Ai_Fms muda para a primeira aba de layout e entra no model space da primeira viewport.

Ai_Molc torna atual a camada do objeto selecionado (abreviatura para “make object layer current”).Ai_MSpace switches to 
model tab.

Ai_PSpace altera para a aba do modelo.

Ai_Pyramid desenha pirâmides 3D como superfícies de malha.

Ai_SelAll seleciona todas as entidades não-congeladas no espaço atual, como Ctrl+A.

Ai_Sphere desenha esferas 3D como superfícies de malha.

Ai_TileMode1 ajusta a variável TileMode para 1 e então muda para a aba do modelo.

Ai_Torus desenha toros 3D como superfícies de malha.

Ai_Wedge desenha cunhas 3D como superfícies de malha.

AiMleaderEditAdd acrescenta linhas de chamada para multi-chamadas.

AiMleaderEditRemove remove linhas de chamada de multi-chamadas.

Comandos B
Base muda ponto de inserção do desenho quando ele é inserido em outros desenhos.

BAttMan / GerAtrib gerencia os atributos de definições de bloco (abrev. para Block Attribute Manager).

BHatch e -BHatch / HachLim preenche áreas fechadas com padrões repetidos, cores sólidas ou gradientes.

BlipMode / ModoBlip ativa e desativa exibição de blips marcadores.

Block e -Block / Bloco agrupa entidades em blocos (símbolos).

BmpOut / ExpBmp exporta a viewport atual como um arquivo BMP (bitmap).

Boundary e -Boundary / Limite desenha um polígono que forma uma fronteira em torno do interior de áreas fechadas.

Box / Caixa desenha caixas tridimensionais sólidas. 

Break / Quebrar remove porções de entidades.

Browser / Navegador abre o navegador Web padrão.

Comandos BIM
(Disponível na edição Platinum apenas) bim = building information modeling)

BimAttachComposition atribui composições BIM a sólidos.

BimAttachSpatialLocation / BimAnexarLocacaoEspacial localiza o desenho nas referências de mapeamento.

BimCheck / BimChecar verifica a validade do modelo BIM.

BimClassify / BimClassificar classifica uma entidade como um elemento de construção com um nome e um guid interno 
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(identificador global exclusivo)..

BimConnect / BimConectar cria conexões em L entre faces de dois sólidos.

BimDrag / BimArrastar arrasta faces de sólidos; quando arrastar faces principais, preserva as conexões com faces menores; 
quando arrastar faces menores, este opcionalmente conecta faces menores a faces principais de outros sólidos.

BimExport / BimExportar exporta o modelo BIM atual a um arquivo IFC.

BimFlip / BimInverter inverte a face a partir da qual as camadas de uma composição são estabelecidas.

BimGetStatisticalData relata dados estatísticos de objetos BIM no desenho atual.

BimIfcImport / BimIfcImportar importa arquivos IFC.

BimInsert / BimInserir e -bimInsert insere janelas e portas em sólidos.

BimList / BimListar lista nomes e propriedades de entidades BIM no desenho atual.

BimPatch / BimRetalho reserva parte de um modelo BIM para editar com o comando EditarRef.

BimRoom / BimEspaco define áraes de compartimentos com marcadores.

BimReposition / BimReposicionar reposiciona inserções em face de sólidos.

BimSection / BimCorte cria entidades de corte (seção) BIM.

BimSectionOpen / BimCorteAbrir abre o arquivo de desenho relacionado a uma entidade de corte BIM; ou o 
modelo 3D BIM relacionado com um desenho de secção BIM.

BimSectionUpdate / BimCorteAtualizar atualiza e exporta seções BIM.

BimSkpImport / BimSkpImportar importa arquivos SKP do SketchUp com a operação opcional de costura.

BimSplit / BimDividir divide sólidos segmentados em sólidos separados automaticamente; divide sólidos utilizando as faces de 
corte.

BimUpdateRoom / BimAtualizaEspaco atualiza dados sobre um espaço selecionado.

BimUpdateThickness / BimAtualizarEspessura re-aplica a espessura total de uma composição para o sólido.

BimWindowPrint / BimJanelaImprimir imprime uma área especificada do modelo BIM.

BimWindowUpdate / BimJanelaAtualizar atualiza aberturas feitas por janelas ou portas em sólidos, no caso de a abertura 
não foi atualizada corretamente automaticamente.

ClipDisplay alterna a propriedade de exibição cortada de um plano de corte ou uma entidade secção BIM.

Comandos de Mecânica BricsCAD
(Disponível na edição Platinum apenas) bm = BricsCAD mechanical

BmBom insere tabelas com lista de materiais (BOM) no desenho atual.

BmBrowser alterna a visibilidade da janela do Browser de Mecânica.

BmDependencies lista todos os arquivos, contendo definições de componentes inseridos na montagem, na janela de comando.

BmDissolve dissolve um componente mecânico inserido no desenho atual.

BmExternalize converte componentes locais em componentes externos.

BmForm cria um novo componente mecânico e insere-o no desenho atual; se necessário, executa BmMech para inicializar a 
estrutura mecânica no desenho atual.

BmHardware insere peças de hardware padrão como um componente mecânico no desenho atual.

BmHide oculta a visibilidade dos componentes mecânicos; inserções ocultas são tomadas em conta por comandos como Bm-
Bom e BmMassProp.

BmInsert insere um componente mecânico existente como um componente virtual no desenho atual.
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BmLocalize converte componentes externos em componentes locais.

BmMassProp calcula propriedades de massa para o modelo atual usando densidades atribuídas aos componentes (definido pela 
propriedade Densidade dos componentes e subcomponentes).

BmMech converte o desenho atual em um componente mecânico.

BmNew cria um componente mecânico como um novo arquivo de desenho.

bmOpen abre o desenho de origem dos componentes mecânicos externos.

BmOpenCopy abre uma cópia de uma inserção de componente como um novo desenho.

-BmParameters lista e edita parâmetros de componentes inseridos.

BmRecover recupera estruturas mecânicas quebradas.

BmReplace substitui um componente inserido.

BmShow mostra componentes mecânicos anteriormente ocultos.

BmUnmech converte o componente mecânico atual em um desenho simples.

BmUpdate recarrega todos os componentes referenciados de arquivos externos e atualiza as tabelas de BOM.

BmVStyle aplica estilos visuais para inserções de componentes mecânicos.

BmXConvert converte sólidos X-Hardware no desenho atual em componentes mecânicos.

Comandos C

Cal exibe programa Calculadora do sistema operacional.
Callout insere recados; pode ser usado somente do painel de SheetSet.

Camera muda o ponto de vista para perspectiva.

Center / Centro alterna snap a entidade Centro; encaixa ao centro de círculos, arcos e outras entidades circulares.

Chamfer / Chanfro chanfra entidades.

Change / Alterar muda a posição e propriedades de entidades: extremidade, cor, elevação, camada, tipo de linha, escala de tipo 
de linha, espessura de linha, e espessura.

ChProp / AltProp altera apenas as propriedades de entidades.

ChSpace / AltEspaco move entidades do espaço do papel para o espaço do modelo e vice-versa.

Circle / Circulo desenha círculos.

CleanUnusedVariables limpa variáveis não usadas da memória.

Close / Fechar sai do desenho atual, mas não do programa.

Color e -Color / Cor especifica a cor para as entidades.

CommandLine / LinhaComando abre a barra de comandos.

CommandLineHide / OcultarLinhaComando oculta a barra de comandos.

Commands / Comandos reporta os nomes de todos os comandos suportados pelo programa.

Cone desenha cones tri-dimensionais sólidos.

ContentBrowserClose / FecharBrowserConteudo e ContentBrowserOpen / AbrirBrowserConteudo fecha e abre 
o painel Browser de Conteúdo.

ConvertCtb converte arquivos mais antigos CTB (tabelas baseadas em cor) em arquivos mais recentes STB (tabelas baseada 
em estilo).

ConvertOldLights converte antigas definições de luz para o formato atual.
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ConvertOldMaterials converte antigas definições de material para o formato atual.

ConvertPoly converte polilinhas leves para polilinhas clássicas (polilinhas 2D) e vice-versa.

ConvertPStyles / ConverteEstilosP converte desenhos de e para CTB (plotagem com base em cores) para STB (parcela estilos).

Copy / Copiar duplica entidades.

CopyBase / CopiarRef copia entidades com um ponto de referência especificado, para a Area de transferência.

CopyClip / CopiarAt cópias entidades para a Area de transferência.

CopyEData / CopiarDados copia dados estendidos de entidade, de uma entidade para outra.

CopyHist / CopiarHist copia o histórico de comandos para a Area de transferencia.

CPageSetup edita a configuração de página do layout atual ou espaço do modelo.

CuiLoad / CarregarIup carrega arquivos CUI e CUIx (personalização de interface de usuário), MNU (menu), MNS (código LISP) 
e ICM (menu IntelliCAD).

CuiUnload / DescarregarIup descarrega grupos de personalização da interface do usuário.

Customize / Personalizar personaliza elementos da interface do usuário, como menus, barras de ferramentas e atalhos.

CutClip / RecortAt copia entidades para a Area de transferência e apaga as entidades.

Cylinder / Cilindro desenha cilindros tri-dimensionais sólidos.

Comandos Chapoo
ChapooAccount relata o status da conta Chapoo na barra de comandos.

ChapooDownload faz download de desenhos de um projeto no Chapoo para uma pasta local.

ChapooLogoff termina sessão de um projeto no Chapoo.

ChapooLogon inicia uma sessão no Chapoo.

ChapooOpen abre um desenho após baixá-lo a partir Chapoo.

ChapooProject abre o projeto do Chapoo, no navegador padrão.

ChapooUpload carrega o desenho atual ao Chapoo.

ChapooWeb conecta ao site do Chapoo.

Comandos D
DataExtraction / ExtracaoDados exporta propriedades da entidade, atributos de bloco e informações de desenho 
para arquivo CSV (valores separados por vírgulas).

DbList / ListarBd lista informações sobre todas as entidades no desenho (abreviação de “listagem do banco de dados”).

DdAttE edita os valores dos atributos através de uma caixa de diálogo (abreviação de “editor de atributos de diálogo dinâmico”).

DdEdit / EditarD edita texto de linha-única, texto multi-linha, definições de atributos e texto de atributos (abreviação de “editor 
de diálogo dinâmico”).

DdEModes define valores padrão para criação de entidades (abreviação de “modos de entidade de diálogo dinâmico”).

DdFilter cria um conjunto de seleção das entidades selecionadas.

DdGrips especifica as propriedades de alças através da caixa de diálogo Configurações.

DdPType / TipoPd especifica a aparência e tamanho de entidades ponto, através da caixa de diálogo Configurações (abreviação 
de “tipo de ponto de diálogo dinâmico”).

DdSelect especifica as propriedades para a seleção de entidades, através da caixa de diálogo Configurações.
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DdSetVar exibe a caixa de diálogo Configurações para alterar os valores das variáveis.

DdSTrack define as propriedades para controle de snap, através da caixa de diálogo Configurações (abreviação de “rastreamento 
de snap”).

DdVPoint / PvistaD define pontos de vista 3D ou vista em planta

Delay / Pausa faz uma pausa antes da execução do próximo comando; para uso apenas com scripts.

DelEData exclui dados estendidos de entidade da entidade selecionada (abreviação de “excluir dados entidade”).

Dish desenha bacias (metade inferior da esfera) de malhas de polígono.

Dist relata a distância e o ângulo entre dois pontos.

DistantLight / LuzDistante coloca luzes distantes.

Divide / Dividir coloca pontos ou blocos ao longo de entidades.

Dome desenha domos (metade superior de esferas) de malhas de polígono.

Donut / Anel desenha polilinhas circulares com largura.

DragMode / ModoArraste controla a aparência dos objetos ao ser arrastados.

DrawOrder / OrdemDes altera a ordem de exibição de entidades sobrepostas.

DrawOrderByLayer controla a ordem de desenho de objetos sobrepostos através de nomes das camadas.

DSettings / ConfigDes exibe a caixa de diálogo Configurações para configurações de desenho (abreviação de “configurações 
de desenho”).

DView / VistaD muda o ponto de vista 3D de forma interativa, e se transforma em modo em perspectiva (abreviação de “visão 
dinâmica”).

DwgCodePage altera a página de código para o texto em desenhos.

DwgProps / PropDes abre a caixa de diálogo Propriedades do Desenho, que mostra as informações gerais e as propriedades 
definidas pelo usuário armazenadas com um desenho.

DxfIn / ImpDXF importa arquivos DXF (abreviação de “desenho de entrada formato de troca”).

DxfOut /ExpDXF exporta desenhos em formato DXF binário ou ASCII (abreviação de “desenho formato de saída de intercâmbio”)..

Comandos de Dimensão
(Dim = dimensão)

Ai_Dim_TextAbove move o texto acima da linha de dimensão.

Ai_Dim_TextCenter centraliza o texto na linha de dimensão.

Ai_Dim_TextHome move texto para sua posição de origem, como definido pelo estilo de dimensão.  

AiDimFlipArrow espelha cabeças de setas em linhas de dimensão.

AiDimPrec altera a precisão de texto de dimensão.

Dim / Cota insere e edita dimensões pela linha de comando no comando de ‘Dimensionamento’.

Dim1 / Cota1 executa um único comando de dimensão no comando ‘Dimensionamento’ pela linha de comando.

DimAligned / CotaAlin desenha dimensões paralelas a (alinhado com) entidades selecionadas; trabalha com linhas, polilinhas, 
arcos e círculos.

DimAngular / CotaAng dimensiona ângulos.

DimArc / CotaArco coloca dimensões de comprimento de arco.
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DimBaseline / CotaLinBase insere múltiplas dimensões lineares ou angulares começando no mesmo ponto base; comando só 
pode ser utilizado quando, pelo menos, uma outra dimensão já está no desenho.

DimCenter / CotaCentro insere marcas de centro em pontos centrais de círculos e arcos.

DimContinue / CotaSerie continua dimensões lineares e angulares a partir da extremidade da dimensão anterior.

DimDiameter / CotaDiametro dimensiona o diâmetro de círculos e arcos, e coloca uma marca de centro.

DimDisassociate / CotaDesassociar remove a associatividade de entidades de dimensão selecionadas.

DimEdit / EditarCota muda redação e ângulo do texto da cota; muda o ângulo de linhas de extensão.

DimLeader / LinhaChamCota desenha linhas de chamada.

DimLinear / CotaLinear insere dimensões lineares horizontais, verticais, ou rotacionadas.

DimOrdinate / CotaOrden mede ordenadas x e y de uma origem comum, especificadas pela origem do UCS atual.

DimOverride / SobreCota substitui os valores do estilo de cota atual.

DimRadius / CotaRaios dimensiona os raios de arcos e círculos.

DimReassociate / ReassociarCota reassocia cotas ou dimensões associadas a entidades ou pontos em entidades.

DimRegen / CotaRegen atualiza as cotas associativas (abreviação de “dimensão regeneração”).

DimStyle e -DimStyle / EstiloCota cria e modifica os estilos de cota através do Explorer do Desenho.

DimStyleSet relata o estilo de cota atual na barra de comando.

DimTEdit / EdTxtCota muda a posição do texto da cota.

Comandos de Restrição Dimensional
(dc = dimensional constraint)

CleanUnusedVariables elimina variáveis ??não utilizadas por expressões de restrição e não vinculadas a dimensões.

DcAligned / RdAlinhada restringe a distância entre dois pontos que definem entidades.

DcAngular / RdAngular restringe o ângulo entre três pontos de restrição em entidades; ou entre duas linhas; ou entre dois 
segmentos de polilinha; ou restringe os ângulos de arcos ou arcos de polilinhas.

DcConvert / RdConversao converte uma dimensão associativa a uma restrição dimensional. 

DcDiameter / RdDiametro restringe os diâmetros dos círculos, arcos ou arcos de polilinhas.

DcDisplay / RdExibir exibe e oculta restrições dimensionais.

DcHorizontal / RdHorizontal restringe a distância horizontal entre dois pontos definidores em entidades.

DcLinear / RdLinear restringe distância horizontal ou vertical entre dois pontos definidores em entidades.

DcRadius / RdRadial restringe o raio de círculos, arcos, ou arcos de polilinhas.

DcVertical / RdVertical restringe a distância vertical entre dois pontos definidores de entidades.

DelConstraint / ExcluirRestric remove todas as restrições dimensionais (e geométricas) de uma entidade.

DimConstraint / RestricaoCota aplica uma restrição de cota para uma entidade ou entre os pontos de restrição em entidades; 
converte cotas associativas em dimensões dinâmicas.
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Comandos de Modelagem Direta
(Disponível somente nas edições Pro e Platinum) dm = direct modeling

DmAngle3d aplica restrições de ângulo entre as faces de um sólido ou de diferentes sólidos.

dmAudit verifica e corrige modelos 3D.

DmChamfer cria um chanfro de igual distância entre faces adjacentes.

DmCoincident3d aplica restrições de coincidência entre duas arestas, duas faces, ou uma aresta e uma face de dois sólidos 
diferentes (Platinum apenas).

DmConcentric3D aplica restrições concêntricas entre duas superfícies cilíndricas, esféricas, conicas (Platinum apenas).

DmConstraint3D aplica relações geométricas e restrições dimensionais entre sub-entidades (como faces, superfícies e arestas) 
de entidades 3D (Platinum apenas).

DmDeformCurve deforma uma ou mais faces conectadas de um sólido/superfície 3D, substituindo suas bordas com determi-
nadas curvas (Platinum).

DmDeformMove deforma uma ou mais faces conectadas de um sólido/superfície 3D movendo e rotacionando suas bordas 
(Platinum).

DmDeformPoint deforma tão suavemente quanto possível (usando continuidade G1 ou G2) uma região, uma ou mais faces 
conectadas de um sólido 3D ou uma superfície, ao movendo um ponto depositado sobre uma delas em uma direção 3D arbitrária. 
(somente Platinum)

DmDelete exclui faces e sólidos.

DmDistance3d aplica uma restrição de distância entre duas sub-entidades de um sólido ou de diferentes sólidos (Platinum).

DmExtrude cria sólidos 3D por extrusão de entidades 2D fechadas, regiões ou limites fechados.

DmFillet cria um filete suave entre faces adjacentes que compartilham uma borda afiada.

DmFix3d aplica-se uma restrição de fixar a um sólido ou a uma aresta ou uma face de um sólido (Platinum apenas).

DmGroup cria novos grupos, edita-os, e dissolve grupos.

DmMove move os sólidos selecionados, ou faces ou arestas de um sólido utilizando um vetor.

DmParallel3d aplica uma restrição de paralelo entre duas faces de um sólido ou de diferentes sólidos (Platinum).

DmPerpendicular3d aplica uma restrição de perpendicular entre duas faces de um sólido ou de diferentes sólidos (Platinum).

DmPushPull adiciona ou remove o volume de um sólido movendo uma face.

DmRadius3d aplica uma restrição de raio a superfícies cilíndricas ou arestas circulares (Platinum apenas).

DmRepair corrige inconsistências em geometrias 3D suportadas pelo kernel ACIS (sólidos 3D, superfícies).

DmRevolve cria sólidos 3D pela revolução de entidades 2D fechadas ou regiões, sobre um eixo.

DmRigidSet3d define um conjunto de entidades ou sub-entidades como um corpo rígido (Platinum).

DmRotate rotaciona faces de uma sólido em torno de um eixo.

DmSelect seleciona arestas e faces de sólidos ou superfícies 3D com base em suas propriedades geométricas.

dmSelectEdges seleciona faces e arestas de sólidos 3D.

DmSimplify simplifica a geometria e a topologia de entidades sólidas 3D ao remover bordas e vértices desnecessários, fundindo 
bordas em costura, e substituindo a geometria das faces e arestas por superfícies analíticas e curvas, se possível dentro da tolerância 
especificada pelo usuário. Executar este comando em geometria sólida 3D importada.

DmStitch converte a um sólido 3D um conjunto de entidades da região e de superfície que demarcam uma área estanque.

DmTangent3d aplica uma restrição de tangência entre uma face e uma superfície curva de diferentes sólidos (Platinum).
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DmThicken cria sólidos 3D por espessamento (ou seja, adicionando espessura) de superfícies, suas faces, e faces de sólidos 3D.

dmTwist torce sólidos 3D por uma ângulo.

DmUpdate força restrições 3d para atualizar (Platinum).

Comandos E
EAttEdit / EditarAtribA edita o valor e a maioria das propriedades de atributos (abreviação de “editor atributo aperfeiçoado”).

EdgeSurf / SupAresta cria uma malha 3D como um remendo de superfície entre quatro linhas que definam uma forma fechada 
(abreviação de “superfície por aresta”).

EditEData cria e edita dados de entidade estendidos (abreviação de “dados entidade editar”).

Elev muda a elevação padrão e espessura.

Ellipse / Elipse desenha elipses e arcos elípticos. 

Endpoint / Extremidade alterna snap a entidade ‘endpoint’; se encaixa nas extremidades das entidades abertas, como linhas, 
arcos e polilinhas abertas.

Erase / Apagar exclui entidades selecionadas a partir dos desenhos; como alternativa, pressione a tecla Del.

eTransmit cria um pacote que inclui o arquivo de desenho e todas as suas dependências, como referências externas, imagens, 
arquivos de fontes, arquivos de configuração de plotagem, tabelas de estilo de plotagem e arquivos de mapas de fonte.

ExpBlocks abre a seção de Blocos na caixa de diálogo Explorer do Desenho (abreviação de “blocos explorer”).

ExpFolders abre o Explorer do Desenho na guia Pastas.

Explode / Explodir quebra objetos complexos em suas entidades componentes.

Explorer abre a caixa de diálogo no Explorer do Desenho, que controla Camadas, Estados de Camada, Tipos de linhas, Estilos de 
múltiplas-linhas, Estilos de texto, Estilos de cota, Estilos de tabela, Sistemas de Coordenadas, Vistas, Estilos Visuais, Luzes, Materiais, 
Predefinições de Render, Blocos, Referências Externas, Imagens , PDF Underlays, Dependências, Configurações de Página e Planos 
de Corte.

Export / Exportar salva entidades em outros formatos de arquivo.

ExportLayout exporta objetos visíveis do layout atual para o espaço do modelo de novos desenhos.

ExportPDF exporta o layout atual a um arquivo PDF.

ExpUcs cria, modifica e exclui UCS’s nomeadas através do Explorer do Desenho (abreviação de “explorar sistemas de coorde-
nadas definido pelo usuário”).

Extend / Estender estende entidades até arestas delimitadoras definidas por outras entidades.

Extension / Extensão alterna o snap a extensão de entidade, que se encaixa ao ponto onde uma linha estendida deveria se 
cruzar com outra entidade.

Extrude / Extrusao extrudar entidades fechadas como sólidos 3D e abertas como superfícies 3D.

Comandos F
Field / Campo insere texto que é atualizado automaticamente quando as variáveis ??do sistema mudam.

FileOpen abre arquivos de desenho (DWG), modelo (DWT), e intercâmbio (DXF) da linha de comando.

Files / Arqs abre gerenciador de arquivos do sistema operacional, como Windows Explorer ou Finder.

Fill / Preencher preenche áreas com uma cor sólida ou um gradiente de cor 

Fillet / Concord arredonda entidades.

Find / Localizar encontra e substitui texto em notas, anotações e texto de dimensão.

Flatshot / GeomPlana cria uma representação com linhas ocultas de todos os sólidos 3D no espaço do modelo como um 
bloco, ou um novo desenho.
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Flatten achata objetos 2D com espessura e permite converter splines em polilinhas.

From entra coordenadas relativas em relação a um ponto de referência sempre que um comando pede para introduzir um ponto 
(comando transparente).

Comandos G
GCenter / GCE encaixa ao centro geométrico de entidades.

GenerateBoundary cria polilinhas fechadas a partir de faces de sólidos 3D, bem como de limites detectados quando Ativar 
Detecção de Limite do SelectionModes estiver ativado.

GeographicLocation / LocalizacaoGeografica define a localização geográfica do desenho.

Gradient / Gradiente preenche áreas fechadas com preenchimentos em gradiente de uma ou duas cores.

GradientBkgOff e GradientBkgOn desliga e liga o gradiente mostrado na área de trabalho.  

GraphScr / TelaDes alterna das janelas de texto para as janelas gráficas (abreviação de “tela gráfica”).

Grid / Grade liga ou desliga a exibição da grade e define outras opções da grade.

Group e -Group / Grupo cria e modifica grupos nomeados de entidades.

Comandos de Restrição Geométrica
(veja comandos de Modelagem Direta para restrições 3D) gc = geometric constraints

ConstraintBar / BarraRestric mostra, oculta e redefine ícones de restrição geométrica.

DelConstraint / ExcluirRestric remove todas as restrições geométricas (e dimensionais) de uma entidade.

GcCoincident / RgCoincidente restringe pontos em entidades coincidentemente; ou restringe um ponto em uma entidade 
para outra entidade.

GcCollinear / RgColinear restringe linhas colinearmente.

GcConcentric / RgConcentrica restringe os pontos centrais dos arcos, círculos, elipses e arcos / ou arcos elípticos a ser 
coincidentes.

GcEqual / RgIgual restringe linhas a ter o mesmo comprimento, ou arcos e círculos a ter o mesmo raio.

GcFix / RgFixa restringe pontos em entidades a ter posições fixas.

GcHorizontal / RgHorizontal restringe linhas ou segmentos lineares, poligonais ou pares de pontos de entidades a ser paralelos 
ao eixo x no atual sistema de coordenadas.

GcParallel / RgParalela restringe duas linhas ou segmentos lineares de polilinha a ser paralelos um ao outro.

GcPerpendicular / RgPerpendicular restringe duas linhas ou segmentos lineares de poligonais a ser perpendiculares entre si.

GcSmooth / RgSuavizada restringe uma spline a ser fluidamente contínua para outra spline, ou arco ou linha ou polilinha.

GcSymmetric / RgSimetrtica restringe duas entidades, ou dois pontos em entidades, a ser simétricas em torno de uma linha 
de simetria.

GcTangent / RgTangente restringe uma entidade a ser tangente a outra. 

GcVertical / RgVertical restringe linhas ou segmentos lineares de polilinha, ou pares de pontos de entidades a ser paralelas ao 
eixo Y no atual sistema de coordenadas.

GeomConstraint age como um comando universal que aplica todos os pontos de restrição geométrica disponíveis.

Comandos H
Hatch e -Hatch / Hachura preenche um limite selecionado com um padrão de hachura.
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HatchEdit e -HatchEdit / EditarHach edita padrões de hachuras e preenchimentos em gradiente.

HatchGenerateBoundary gera um limite em torno de uma hachura ou preenchimento em gradiente.

HatchToBack define a ordem de desenho de todas as entidades de hachura no desenho a serem exibidas atrás de todas as 
outras entidades.

Helix / Helice desenha espirais 2D ou hélices 3D.

Help / Ajuda exibe a ajuda online.

HelpSearch oferece para pesquisa através dos arquivos de ajuda no prompt de comando.

Hide / Ocultar remove linhas ocultas de entidades 3D até que o comando UnisolateObjects seja usado.

HideObjects esconde temporariamente entidades selecionadas.

Hyperlink e -Hyperlink / Hiperlink adiciona links para entidades ou modifica hiperlinks existentes.

HyperlinkOptions / OpcHiperlink controla a exibição do cursor hyperlink, menu de atalho e dicas de ferramentas.

Comandos I
Id relata as coordenadas x,y,z de um ponto escolhido.

Image / Imagem insere imagens raster em desenhos por meio do Explorer do Desenho.

ImageAdjust / AjustarImag ajusta as propriedades de imagens através da paleta Propriedades.

ImageAttach / AnexarImag anexa imagens raster para o desenho como refexs.

ImageClip / CortarImag recorta imagens.

ImageFrame / QuadrImag alterna a moldura em torno das imagens.

ImageQuality / QualidImag determina a qualidade de exibição das imagens anexadas ao desenho.

Import / Importar exibe uma caixa de diálogo para importar arquivos ao desenho: DWG, DXF, DWT e arquivos DAE (Collada). 
Edição Platinum também importa arquivos IFC e SKP (SketchUp).  Formatos adicionais podem ser importados quando o módulo 
opcional Communicator é adquirido.

Imprint / Estampar estampa entidades 2D sobre faces planares de sólidos e superfícies 3D; permite criar arestas adicionais 
sobre faces planas.

Insert e -Inserir / Inserir insere blocos, ou outro desenho, no desenho atual.

InsertAligned insere blocos repetidamente e insere blocos espelhadas.

Insertion / Insercao alterna snaps a entidade à Inserção; se encaixa ao ponto de inserção de texto e blocos.

InsertObj / InserirObj exibe dados de outros programas em desenhos, tais como documentos de texto, planilhas e imagens 
(Windows).

Interfere verifica interferências entre modelos sólidos.

Intersect / Intersec cria regiões ou sólidos 3D a partir da intersecção de regiões ou sólidos 3D.

Intersection / Intersecao alterna snap a entidades à Intersecção; encaixa às interseções de entidades.

IsolateObjects oculta todas as outras entidades da vista.

Isoplane / PlanoIso controla o plano isométrico (esquerda, direita ou superior) quando snap isométrico é usado.

Comandos J
Join / Unir une linhas, lwpolylines, polilinhas 2D, polilinha 3D, arcos circulares, arcos elípticos, splines e hélices em endpoints comuns.

Comandos L
Layer / Camada: veja Comandos de Camada abaixo.
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Layout cria, copia, renomeia e exclui layouts.

Leader / LinhaCham desenha linhas de chamada que conectam anotações a entidades do desenho.

Lenghten / Alongar altera o comprimento de objetos abertos, como linhas e arcos.

LicenseManager fornece acesso a todas as licenças de software da Bricsys, como mostrado abaixo.

LicEnterKey entra o número da chave de licença (abreviação de “chave de licença”).

LicProperties relata as informações de licença do BricsCAD; modifica e desativa chaves de licença de volume e de usuários 
individuais.

LicPropertiesCommunicator reporta informações sobre licenças para o módulo opcional Communicator.

Light / Luz insere luzes em desenhos.

LightList / ListaLuz apresenta a paleta de iluminação.

Limits / DefLimite define as extensões do desenho e da grade.

Line / Linha desenha segmentos de linha reta.

LineType e -LineType / TipoLinha cria, carrega, e define estilos de linha.

List / Lista lista as propriedades de entidades selecionadas na linha de comando.

LiveSection / CorteAuto alterna a propriedade CorteAuto de um plano de corte.

Load / Carrregar carrega formas compiladas de arquivos SHX no desenho.

Loft / Elevar cria sólidos 3D passando por duas ou mais secções transversais.

LogFileOff / DesArqLog desliga gravação de arquivo de log.

LogFileOn / AtivArqLog liga a gravação de arquivo de log.

LWeight / EspLinha define as opções de espessura de linha.

Comandos de Camadas
LayCur / CamadaAtual move as entidades selecionadas para a camada atual.

Layer e -Layer / Camada controla as camadas e suas propriedades.

LayerP / CamadAnt desfaz as alterações anteriormente aplicadas em configurações de camadas quando LayerPMode está ligado 
(abreviação de “camada anterior”).

LayersPanelClose e LayersPanelOpen fecha e abre o painel de Camadas. 

LayerPMode controla o rastreamento de alterações feitas em configurações de camadas.

LayerState / EstadoCamada salva e restaura as propriedades de camadas.

LayFrz / CongelaCamada congela as camadas associadas a entidades selecionadas no desenho (abreviação de “congelamento 
de layer”).

LayIso / IsolarCamadas isola camadas associadas a entidades selecionadas no desenho; bloqueia ou desliga todas as outras 
camadas (abreviação de “isolar layer”).

LayLck / BloquearCamada bloqueia as camadas de entidades selecionadas.

LayMCur / TornarCamadaAtual altera a camada de trabalho para aquela de uma entidade selecionada (abreviação de “camada 
de tornar atual”).

LayOff / DesativarCamadas desliga camadas associadas a entidades selecionadas no desenho; camadas desligadas não podem 
ser vistas (abreviação de “camada desl”).

LayOn / AtivarCamadas liga todas as camadas (abreviação de “camada liga”).
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LayThw / DescongelaCamada descongela todas as camadas congeladas (abreviação de “degela layer”).

LayUlk / DesbloquearCamada desbloqueia a camada associada a uma entidade selecionada no desenho (abreviação de “des-
bloqueio layer”).

LayUnIso / AgruparCamada restaura camadas isoladas pelo comando LayIso (abreviação de “unisolate layer”).

Comandos M
Mail anexa o desenho atual a uma nova mensagem com o cliente de eMail padrão do computador.

MapConnect estabelece  uma conexão com um Mapa de Serviço Web, depois que o comando GeographicLocation/Localizacao-
Geografica no desenho.

MassProp / PropMass reporta a área, perímetro e outras propriedades matemáticas de sólidos 3D e regiões 2D (abreviação 
de “propriedades de massa”).

MatBrowserClose / FecharNavMat fecha o navegador de materiais.

MatBrowserOpen / AbrirNavMat abre o navegador de materiais.

MatchPerspective / IgualarPerspectiva altera o ponto de vista em modo de perspectiva para coincidir com uma imagem do 
plano de fundo.

MatchProp / PropIG atribui as propriedades de uma entidade a uma ou mais outras entidades (abreviação de “propriedades 
correspondência”).

MaterialMap / MapearMaterial mapeia definições de materiais sobre superfícies de objetos, com predefinições para caixas, 
planos, esferas e cilindros.

Materials / Materiais cria materiais e edita suas propriedades por meio do Explorer de Desenho.

MatLib / BiblMat mostra o painel de materiais de Renderização.

Measure / Medida coloca pontos ou blocos ao longo entidades.

Menu carrega arquivos de menu para modificar a interface do usuário.

MenuLoad / CarrMenu carrega arquivos CUIx e CUI (interface de usuário personalização), MNU (menu), MNS (código LISP) 
e arquivos ICM (IntelliCAD).

MenuUnload / DescarrMenu descarrega grupos de personalização a partir da interface do usuário.

Midpoint / PtoMedio alterna o snap a entidade ao Ponto Médio; encaixa ao meio de linhas, arcos e outras entidades abertas.

MInsert / InserirM insere um bloco como uma matriz retangular; combina os comandos -Insert e Matriz (abreviação de “inserção 
múltipla”).

Mirror / Espelhar desenha cópias de imagem em espelho de entidades.

Mirror3D / Espelhar3D desenha imagens em espelho das entidades sobre um plano no espaço 3D.

MLeader / LinchMult cria entidades multi-chamada usando o estilo atual de múltipla chamada.

MLeaderEdit / EditarLinchMult acrescenta linhas de chamada ‘para’ e remove linhas de chamada ‘de’ uma entidade múltipla 
chamada.

MLeaderEditExt adiciona e remove linhas de chamada, adiciona e remove os vértices de uma entidade múltipla chamada.

MLeaderStyle / EstiloLinchMult cria e gerencia estilos multi-chamadas através do Explorer do Desenho.

MLine / MLinha desenha multi-linhas.

MLStyle / EstiloML cria e edita estilos de múltiplas linhas.

ModelerProperties e -ModelerProperties controla as várias configurações do modelador ACIS através da caixa de diálogo 
Configurações.

Move / Mover desloca entidades a uma distância especificada, numa direção especificada.
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MoveEData move dados de entidade estendidos, de uma entidade para outra.

MSlide / Cslide  cria arquivos SLD (slide) a partir da vista atual.

MSpace muda para o model space dentro de uma viewport da guia de layout.

MText e -MText / TextoM abre a interface do editor de texto de múltiplas linhas, para colocar o texto em parágrafo.

MTP encaixa ao ponto médio entre dois pontos.

Multiple / Multiplo este prefixo de comando força comandos a repetir-se automaticamente.

MView cria viewports na aba de layout.

MvSetup prepara conjuntos de viewports do paper space; substituído pelo comando VistaBase.

Comandos N
Nearest / MaisProximo alterna modo de snap a entidade ao ponto mais próximo; encaixa com a geometria mais próxima de 
entidades.

NetLoad carrega aplicações .NET.

New / Novo inicia novos arquivos de desenho.

NewSheetSet / NovoConjuntoDeFolhas cria um novo conjunto de folhas.

NewWiz inicia novos desenhos com o Assistente Novo Desenho.

Node / No alterna o modo de snap a entidade nó; encaixa a entidades do tipo ponto.

None / Nenhum desliga todos os modos de snap a entidade.

Comandos O
ObjectScale e -ObjectScale / EscalaObjeto adiciona ou remove escalas suportadas para entidades anotativas.

Offset / Deslocamento desloca entidades lineares na orientação paralela.

OleLinks / VinculosOle ajusta os vínculos de entidades OLE, incorporadas ou ligadas a desenhos (abreviação de “objeto de 
vinculação e incorporação”). (Somente Windows).

OleOpen / AbreOle abre objetos OLE para modificação (somente para Windows).

OnWeb abre o website da Bricsys no navegador padrão do seu computador.

Oops / Ops desfaz apagamento da última entidade apagada, incluindo aquelas apagadas pelo comando Bloco.

Open / Abrir abre um arquivo de desenho existente.

OpenSheetSet e - OpenSheetSet / AbrirConjuntoDeFolhas abre um conjunto de folhas existente.

Options / Opcoes configura parâmetros de funcionamento do programa.

Orthogonal / Ortogonal restringe o apontador que se move de modo paralelo aos eixos do atual sistema de coordenadas.

Osnap e -OSnap define snaps a entidade através da caixa de diálogo Configurações ou na linha de comando (abreviação de 
“snap ao objeto”).

Overkill e -Overkill / Limpeza exclui entidades duplicadas e linhas sobrepostas, arcos ou polilinhas, e unifica as parcialmente 
sobrepostas ou contíguas.

Comandos P
PageSetup / ConfigPag cria e edita configurações de página para imprimir desenhos no Explorer do Desenho.

Pan e -Pan move a exibição do desenho lateralmente na vista ativa.

Parallel ativa o snap a entidade em paralelo.

-Parameters / -Parametros cria e edita expressões de restrição e valores.
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PasteBlock / ColarB insere dados da Area de transferência como um bloco.

PasteClip /ColarAt insere dados da Area de transferência.

PasteOrig / ColarOrig cola entidades da Area de transferência nas coordenadas originais do desenho.

PasteSpec / ColarEspec cola entidades da Area de transferência, depois que o usuário especifica o formato.

PdfAdjust / AjustarPdf ajustar as configurações de esmaecimento, contraste e monocromático de subjacências PDF.

Pdfattach e -PdfAttach / AnexarPdf anexa arquivos PDF como subjacências no desenho.

PdfClip / RecortarPdf recorta subjacências PDF.

PdfLayers / CamadasPdf controla a exibição de camadas em subjacências PDF.

PdfOptions controla a exportação de desenhos em formato PDF através da caixa de diálogo Configurações.

PEdit / EditarP edita polilinhas, polilinhas 3D, e malhas 3D (abreviação de “editar polilinha”).

PEditExt edita vértices e segmentos de uma polilinha.

Perpendicular alterna modo de snap a entidade para a perpendicular.

PFace senha malhas multifacetadas 3D; para uso por programas (abreviação de “malha polyface”).

Plan / Planta define vista de planta para plano de construção.

Pline / Plinha desenha linhas poligonais, arcos e splines com largura opcional (abreviação de “polilinha”).

Plot e -Plot / Plotar ambos executam o comando ‘plotar’ na linha de comando.

PlotStyle / EstiloPlot define o estilo de plotagem atual; só funciona quando os estilos de plotagem estão habilitados nos desenhos.

PlotterManager / GerPlotadora cria arquivos de parâmetro PC3 personalizados para impressoras e outros dispositivos de 
saída; executa o programa utilitário PlotConfig.exe.

Point / Ponto desenha entidades do tipo ponto.

PointLight / LuzPuntiforme insere luzes pontuais em desenhos.

Polygon / Poligono desenha polígonos equiláteros a partir de polilinhas entre 3 e 1.024 lados.

PolySolid / PoliSolido cria sólidos 3D similares a paredes.

Preview / Visualizar mostra uma pré-visualização antes de imprimir o desenho.

Print imprime o desenho para uma plotadora, impressora ou arquivo.

ProjectGeometry / ProjetarGeometria projeta geometrias, como curvas e arestas em regiões, superfícies e sólidos 3D.

Properties / Propriedades exibe a paleta Propriedades para alterar as propriedades da entidade no desenho.

PropertiesClose / FecharProp fecha a paleta de Propriedades.

ProfileManager define perfis de usuário: atual, criar, copiar, excluir, importar e exportar.

PSetupIn e -PSetupIn / ImpConfigPag importa definições de configuração de página provenientes de um outro desenho.

PSpace / EspacoP alterna de model space para paper space (abreviação de “espaço do papel”).

Publish e -Publish / Publicar imprime listas de folhas do model space ou layouts do paper space; salva uma lista de folhas para 
um arquivo.

Purge e -Purge / Eliminar remove entidades nomeadas não utilizadas em desenhos, como camadas e tipos de linha não utilizados.

Pyramid / Piramide desenha pirâmides sólidas tridimensionais.

Comando Q
QLeader / LinhaChamR desenha linhas de chamada; especifica propriedades por meio de uma caixa de diálogo.

QNew / NovoR abre novos desenhos no BricsCAD (abreviação de “quick new”).
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QPrint imprime o desenho com a configuração de plotagem padrão, sem exibir a caixa de diálogo de impressão (abreviação de 
“impressão rápida”).

QSave / SalvarR salva o desenho sem exibir a caixa de diálogo Salvar (abreviação de “quick save”).

QSelect / SelecionarR compõe um conjunto de seleção usando filtros.

QText / TextoR alterna a exibição de texto como retângulos (abreviação de “texto rápido”).

Quadrant / Quadrante snap a entidade ao quadrante de círculos, arcos e poliarcos.

Quick alterna snaps na primeira geometria de entidade encontrada; usado em conjunto com pelo menos um outro modo de 
snap a entidade.

Quit / Sair encerra o BricsCAD; opcionalmente, salva desenhos que não foram salvos.

Comandos R
Ray / LSI desenha linhas de construção semi-infinitos 

ReAssocApp associa dados de entidade estendidos com aplicações (abreviação de “reassociate aplicação”).

Recover / Recuperar repara desenhos danificados.

RecScript registra as teclas digitadas em um arquivo SCR para reprodução posterior com o comando Script (abreviação de 
“script de registro”).

Rectang / Retangulo desenha uma polilinha retangular.

Redefine / Redefinir restaura comandos internos (built-in) que foram indefinidos usando o comando Undefine.

Redo / Refazer inverte os efeitos de um comando anterior Undo/Desfazer.

Redraw / Redesen atualiza a exibição do mosaico da vista ativa.

RedrawAll / RedesTudo atualiza a exibição de todas as janelas de vista atualmente abertas.

RedSdkInfo relata sobre o hardware relacionado a renderização e as especificações de controladores (drivers) relacionados 
(abreviação de “informação kit de desenvolvimento de software RedWay”).

RefClose / FecharRef fecha o bloco in-situ e editor de refex.

RefEdit e -RefEdit / EditarRef edita blocos e desenhos externamente referenciados (abreviação de “editor de referência”).

RefSet / ConjRef adiciona e remove entidades do bloco ou referência externa que está sendo editado.

Regen regenera a janela de visualização atual.

RegenAll / RegenTudo regenera todas as viewports.

RegenAuto determina quando BricsCAD regenera o desenho automaticamente.

Region / Regiao converte uma entidade que engloba uma área em uma região.

ReInit / Reinic recarrega o arquivo de alias PGP (abreviação de “reinicializar”).

Rename e -Rename / Renomear altera os nomes de objetos.

Render e -Render gera renderizações realistas de modelos 3D usando materiais e luzes.

RenderPresets / PredefiRender cria e edita pré-definições de renderização, e para definir a atual pré-definição de renderização.

ResetBlock / RedefinirBloco redefine blocos dinâmicos para seus valores padrão.

Resume / Continuar retoma um script interrompido.

RevCloud / NuvemRev desenha nuvens de revisão comumente usados ??para observações no desenho (red-line).

Revolve / Revolucao desenha sólidos 3D ou superfícies através da rotação de objetos 2D em torno de um eixo.

RevSurf / SuperRev cria superfícies em malha 3D através da rotação de entidades abertas em torno de um eixo (geralmente 
uma linha).
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Ribbon / FaixaDeOpcoes mostra a interface de usuário da faixa de opções.

RibbonClose / FecharFaixaOpcoes fecha a faixa de opções.

Rotate / Rotac rotaciona entidades em torno de um ponto base.

Rotate3D / Rotac3D move entidades em torno de um eixo 3D.

RtRot, RtRotCtr ou RtRotF rotaciona o ponto de vista em tempo real.

RScript / ScriptR executa novamente o arquivo de script SCR atualmente carregado (abreviação de “repetir script”).

RtLook move o ponto de vista através de uma cena 3D (abreviação de “visualização em tempo real”).

RtPan deslocar-se lateralmente a vista em tempo real.

RtRot, RtRotCtr, ou RtRotF rotacionar o ponto de vista em tempo real.

RtRotX, RtRotY ou RtRotZ rotaciona o ponto de vista em 3D sobre eixos x, y ou z em tempo real.

RtUpDown inclina o ponto de vista para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita em tempo real.

RtWalk andar à esquerda, direita, para frente ou para trás através de cenas 3D em tempo real.

Rtzoom faz zooms no desenho em tempo real.

RuleSurf / SuperReg desenha superfícies regradas entre duas curvas.

Comandos S
Save / Salvar salva o desenho com o nome do arquivo atual ou um nome especificado.

SaveAll salva todos os desenhos abertos.

SaveAs / SalvarComo salva um desenho ainda sem nome com um nome de arquivo, ou renomeia o desenho atual.

SaveAsR12 salva desenhos em formato DWG R12.

Scale / Escala aumenta ou reduz entidades especificadas igualmente nas direções X, Y, e Z.

ScaleListEdit e -ScaleListEdit / EditarListaEscalas edita a lista de fatores de escala usados ??por escalas anotativas, escalas 
de folha, e escalas de plotagem.

Script carrega e executa arquivos de script SCR.

S crollbar / BarraRolagem alterna a exibição das barras de rolagem horizontal e vertical.

Section / Corte cria uma seção transversal com base na interseção de um plano e sólidos 3D.

SectionPlane / PlanoCorte cria uma entidade corte que cria secções de sólidos 3D. 

SectionPlaneSettings / ConfigPlanoCorte define as propriedades de entidades plano de corte no Explorer do Desenho.

SectionPlaneToBlock / PlanoCorteBloco salva o plano de corte selecionado como um bloco de elevação / corte 2D ou um 
bloco seção de corte 3D 

Security / Seguranca determina se macros VBA podem ser executadas automaticamente; não disponível na versão de 64-bit.

SecurityOptions / OpcaoSeguranca define uma senha para proteger o desenho (somente Windows).

Select / Selecionar insere entidades selecionadas no conjunto de seleção ‘Anterior’.

SelectAlignedFaces seleciona todas as faces em um modelo que são coplanares com uma face selecionada. 

SelectAlignedSolids seleciona todos os sólidos em um modelo no qual uma face é coplanar com uma face selecionada.

SelectConnectedFaces seleciona todas as faces em um modelo que estão ligadas a uma face selecionada.

SelectConnectedSolids seleciona todos os sólidos em um modelo que estão ligadas a uma face selecionada.

SelectSimilar seleciona entidades do mesmo tipo e propriedades.

SelGrips pede para selecionar entidades, e exibe as alças.
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Settings / Ajustes exibe a caixa de diálogo Configurações para alterar os valores das variáveis.

SettingsSearch abre a caixa de diálogo Configurações, na categoria especificada, nome da variável, ou preferência do usuário.

SetUCS define a UCS para um ponto de vista especificado, através de uma caixa de diálogo.

SetVar / DefVar exibe e altera os valores das variáveis ??do sistema (abreviação de “definir as variáveis”).

Sh e Shell abre a janela de Comando do Windows; executa outras aplicações (abreviação de “shell”).

Shade / AplicarCor sombreia o modo de desenho.

ShadeMode / ModoAplicarCor determina o modo sombreado.

-ShadeMode / -ModoAplicarCor ajusta o antigo tipo de modos de aplicar cor: 2D, 3D, Oculto, Plano, Plano com Bordas, Gouraud 
e Gouraud com bordas.

Shape / Forma coloca formas em arquivos SHX em desenhos.

SheetSet / ConjuntoDeFlhas gerencia conjuntos de folhas.

SheetsetClose fecha o novo painel de Conjunto de Folhas.

Singleton define se múltiplas cópias do BricsCAD podem ser executadas ao mesmo tempo.

Sketch / Croqui desenha linhas à mão livre.

Slice / Fatiar fatia sólidos 3D com um plano ou de superfície.

Snap restringe os movimentos do ponteiro e aponta no desenho para intervalos especificados.

Solid / Solido desenha faces 2D preenchidas como sólido.

SolidEdit / EditarSolido edita sólidos 3D e regiões 2D.

SolProf / PerfSol cria representações de linhas ocultas de sólidos 3D em uma janela de visualização de layout.

Spell / Ortograf verifica a ortografia do texto no desenho.

Sphere / Esfera desenha esferas sólidas tridimensionais.

Spline desenha curvas spline de Bezier (NURBS) não-uniformes, quadráticas ou cúbicas.

SpotLight / LuzSpot insere luzes de spot em desenhos.

Start / Iniciar inicia aplicações do sistema operacional.

StatBar alterna a exibição da barra de status.

Status informa o status das configurações do desenho na janela Texto.

StlOut / ExpStl exporta modelos 3D em formato STL para impressão 3D (abreviação de “estereolitografia”).

StopScript pára a gravação de roteiros script iniciados com o comando RunScript.

Stretch / Esticar move ou estica entidades.

Style e -Style / Estilo cria e edita estilos de texto através do Explorer do Desenho. 

StylesManager / GerEstilo cria e anexa arquivos com estilo de plotagem.

Subtract / Subtrair cria uma região composta ou um sólido 3D por subtração.

SunProperties / PropriedadeSol edita propriedades do sol através do Explorer de Desenho.

SupportFolder abre o C:\Users pasta\<login>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V16x64\pt_BR\Support. (ou en_INTL)

SvgOptions controla a saída como arquivos .SVG.

Sweep / Varredura cria primitivas sólidas ou superfícies varrendo duas entidades dimensionais ao longo de um caminho.

SysWindows / JanelasSis organiza janelas.
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Comandos de Sheet Metal
(Disponíveis apenas na Platinum com licença Sheet Metal) sm = sheet metal

LicPropertiesSheetmetal reporta o status da licença do módulo Sheet Metal.

SmBendCreate converte arestas rígidas (arestas afiadas entre faces de flange) em dobras.

SmBendSwitch converte dobras em dobras em loft.

SmConvert reconhece automaticamente flanges e dobras em um sólido 3D.

SmDelete remove uma dobra ou uma junção, restaurando a aresta rígida entre duas flanges; remove uma flange com todas as 
dobras adjacentes a esta.

SmDissolve remove os dados de chapa metálica dos recursos selecionados.

SmExport2d exporta representações desdobradas de corpos de chapa metálica como perfis 2D em arquivos DXF ou DWG.

SmExportOSM exporta sólidos de chapa metálica para arquivos de OSM (abreviação de “Open Sheet Metal”) usado pelo sistema 
CAM CADMAN-B.

SmFlangeBase cria flanges base (inicial) de peças de chapa metálica a partir de entidades 2D fechadas.

smFlangeBend dobra flanges existentes ao longo de uma linha, tendo em conta o fator-k.

SmFlangeConnect fecha lacunas entre duas flanges orientadas arbitrariamente.

SmFlangeEdge cria uma ou mais flanges para uma peça de chapa de metal, puxando uma ou mais bordas de uma flange existente.

SmFlangeEdge cria uma ou mais flanges para uma peça de chapa de metal, puxando uma ou mais arestas de uma flange existente.

SmFlangeRotate rotaciona uma flange selecionada de uma peça de chapa metálica com seleção automática do eixo de rotação, 
dependendo da intenção do projeto.

SmFlangeSplit divide uma flange ao longo de uma linha traçada sobre sua face.

smForm adiciona recursos de forma ao sheet metal.

SmJunctionCreate converte arestas rígidas (arestas afiadas, entre faces de flange) e dobras em junções.

SmJunctionSwitch altera recursos de junção simétricos para faces sobrepostas.

SmLoft cria peça de chapa metálica com dobras em loft e flanges a partir de duas dobras não-coplanares.

SmReliefCreate cria alívios de canto adequados (três ou mais flanges adjacentes) e alívios de dobra (no início e no final de uma 
aresta em flange).

SmReliefSwitch converte alívios de canto para formas circular, retangular ou do tipo-V. Permite alterar os parâmetros de alívios 
de canto existentes.

SmRepair restaura o modelo sólido 3D de uma peça de chapa de metal por espessamento de um dos seus lados: todas as espes-
suras de faces tornam-se perpendiculares às faces das flanges.

smReplace substituir recursos de forma por outros de bibliotecas.

SmRethicken restaura o modelo sólido 3D de uma peça de chapa de metal por espessamento um dos seus lados (todas as 
espessuras das faces tornam-se perpendiculares às faces das flanges).

SmSelectHardEdges seleciona todas as arestas rígidas existentes em peças de chapa metálica.

SmUnfold gera representações desdobradas em 2D ou 3D de peças de chapa metálica.

Comandos T
Table e -Table / Tabela desenha tabelas em desenhos.

TablEdit / EditarTabela edita texto em células de tabela.

TableExport / ExportarTabela exporta os conteúdos de uma entidade tabela para arquivos CSV (valores separados por vírgula).
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TableMod modifica as propriedades de células da tabela.

TableStyle / EstiloTabela cria e gerencia estilos de tabela através do Explorer do Desenho.

Tablet / MesaDig configura e calibra mesas digitalizadoras, e alterna o modo tablet (Modo Windows).

TabSurf / SuperTab desenha superfícies tabuladas a partir de uma curva de caminho e um vetor de direção.

Tangent / Tangente alterna snap a entidade tangente; encaixa à tangência de círculos, arcos, elipses e arcos elípticos.

TemplateFolder abre o C:\Users\pasta Local\Bricsys\BricsCAD\V16x64\pt_BR\Templates\<login> AppData\ (ou en_US)

Text e -Text / Texto insere linhas de texto no desenho.

TextScr / TelaTexto exibe a janela de texto mostrando o histórico dos comandos (abreviação de “tela de texto”).

TextToFront / TextoParaFrente ajusta a ordem do desenho de todos os textos e as dimensões do desenho para exibi-los na 
frente de todas as outras entidades.

Time / Hora reporta o tempo gasto no desenho.

Tolerance / Tolerancia desenha tolerâncias (indicadores de referência e notação dimensão básica).

Toolbar e -Toolbar / BarraFerr exibe e oculta barras de ferramentas.

ToolPalettes / PaletaFerram abre a barra de Paletas de Ferramentas.

ToolPalettesClose / FecharPaletasFerram Fecha a barra de paletas de ferramentas.

-ToolPanel Abre os painéis de ferramentas pelo nome na barra de comando.

Torus / Toro desenha toros sólidos tridimensionais .

TpNavigate / PaletasFerram abre as paletas de ferramentas ou o grupo na barra de comando.

Trace / Tracar desenha traços.

Transparency / Transparencia alterna a transparência das imagens monotonalidade; não tem relação com a propriedade 
transparência

Trim / Aparar apara entidades em uma borda de corte definida por outras entidades.

TxtExp explode texto em segmentos de polilinha.

Comandos U
U / D inverte o comando mais recente.

Ucs cria e exibe UCS’s nomeados através da barra de comandos (abreviação de “user-defined sistema de coordenadas”).

UcsIcon / IconeUcs alterna a exibição do ícone UCS.

Undefine / DesfDef desativa comandos internos (built-in).

Undo / Desfazer restaura entidades excluídas.

Union / Uniao cria regiões compostas ou sólidos, por adição.

UnisolateObjects faz as entidades visíveis novamente, seguindo os comandos IsolateObjects e HideObjects

Units e -Units / Unidades ajusta formatos de exibição de coordenadas e ângulos, e sua precisão.

UpdateField / AtualizarCampo força os valores de texto de campo a atualizar.

Url abre o navegador Web padrão (abreviação de “Uniform Resource Locator”).

Comandos V
View e -View / Vista salva, restaura e gerencia modelo e folha de vistas definidas pelo usuário, e vistas pré-definidas.

ViewLabel adiciona rótulos às vistas; disponível apenas através do gerenciador do Conjunto de Folhas.

ViewRes / ResVista ajusta a resolução da vista e alterna o modo fast-zoom (abreviação de “resolução de vista”).
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VisualStyles e -VisualStyles / EstilosVisuais cria e edita definições de estilo visual no Explorer do Desenho ou na linha de 
comando.

VmlOut exporta desenhos em formato VML incorporados em páginas Web (abreviação de “linguagem de marcação vector”).

VpClip / CortarVP recorta viewports em layouts (abreviação de “recorte viewport”).

VpLayer / CamadaVP altera as propriedades de camadas na viewport atual do paper space (abreviação de “camada do viewport”).

VPoint / PontoV altera o ponto de vista em 3D através de uma caixa de diálogo.

VPorts cria uma ou mais viewports no model space (abreviação de “viewports”).

VSlide / SlideV exibe imagens salvas, como arquivos SLD ou WMF (abreviação de “slides”).

Comandos VBA
(Disponível apenas nas edições Pro e Platinum, requer um download separado a partir da V17; vba = Visual Basic for Applications)

VbaIde abre a janela de edição VBA (abreviação de “visual basic para aplicações de ambiente de desenvolvimento integrado”); não 
disponível na versão 64-bit (somente Windows).

VbaLoad e -VbaLoad / CarrVBA carrega projetos em VBA; não disponível na versão 64-bit (somente Windows)

VbaMan / GerVBA administra projetos VBA (abreviação de “visual basic para o gerenciador de aplicações”); não disponível na 
versão 64-bit (somente Windows).

VbaRun e -VbaRun / ExecVBA executa, cria, edita e exclui macros VBA; não disponível na versão 64-bit (somente Windows).

VbaSecurity define o nível de segurança para a execução de macros VBA.

VbaUnload / DescarrVBA descarrega projetos VBA; não disponível na versão 64-bit (somente Windows)

COMANDOS DE VISTABASE
(Disponível em edições Pro e Platinum apenas)

ViewBase / VistaBase gera vistas isométricas associativas e ortográficas associativas e vistas padrão, de um modelo sólido 3D, 
em um layout de paper space.

ViewDetail / VistaDetalhe cria uma vista em detalhe de uma porção de um desenho padrão gerado, a uma escala maior.

ViewDetailStyle / EstiloVistaDetalhe especifica o formato visual de vistas de detalhe e símbolos detalhe.

ViewEdit / EditarVista altera a escala e a visibilidade da linha oculta de vistas do desenho; funciona apenas no paper space.

ViewExport / ExportarVista exporta o conteúdo de vistas do desenho para o Model space ou para um novo desenho; opera 
apenas no paper space.

ViewProj / VistaProj gera vistas projetadas adicionais a partir de uma vista do desenho existente.

ViewSection / VistaCorte cria vistas de seção transversal com base em vistas padrão do desenho geradas pelo comando View-
Base em um layout de paper space.

ViewSectionStyle / EstiloVistaCorte especifica o formato visual de vistas de corte e linhas de corte.

ViewUpdate / AtualizarVista atualiza vistas do desenho.

Comandos W
WBlock e -WBLock / GBloco exporta blocos, entidades selecionadas, ou todo o desenho como um arquivo DWG.

WCascade, WClose, WCloseAll, WNext e WPrev ajusta em cascata as janelas, fecha a janela atual, fecha todas as janelas, e 
mudar para a janela seguinte ou anterior. 

WebLight / LuzDeRede coloca luzes de Rede.
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Wedge / Cunha desenha sólidos tridimensionais com uma face inclinada afinando ao longo do eixo dos X.

WhoHas / Proprietario relata a propriedade de um arquivo de desenho.

WhTile, WiArrange e WvTile ajusta em mosaico na horizontal, organiza janelas em mosaico em forma sobreposta, ou ajusta-
as na vertical.

WipeOut / Cobertura cria áreas em branco nos desenhos.

WmfOut / ExpWmf exporta o desenho em WMF (Windows Meta File), EMF (Enhanced Meta File), ou no formato SLD (slide).

Worksets cria e carrega conjuntos de arquivos de desenho nomeados.

Workspace / AreaDeTrabalho define a área de trabalho atual; cria, modifica e salva áreas de trabalho.

WsSave / SalvarAT salva a atual interface do usuário por um nome.

WsSettings / ConfigurarAT abre a caixa de diálogo Personalizar na aba Espaço de trabalho.

Comandos X
XAttach / AnexaRefex anexa desenhos externamente referenciados.

XClip / CortaRefex recorta desenhos externamente referenciados.

XEdges / ExtArestas extrai arestas de sólidos 3D como linhas.

XLine / LinhaInf desenha linhas infinitamente longas.

XOpen / XAbrir abre desenhos externamente referenciados em uma nova janela.

Xplode / Xplodir explode entidades, e fornece controle sobre as entidades resultantes.

XRef e -XRef / Refex atribui arquivos DWG ao desenho atual, através do Explorer do Desenho ou a linha de comando.

Comandos Z
Zcenter alterna o snap a entidade ao centro em 3D; encaixa ao centro de faces planas ou curvas 3d.

Zknot alterna o snap a entidade a nó 3D; encaixa a um nó em uma spline.

Zmidpoint alterna o snap a entidade para ponto médio 3D; encaixe no ponto médio de uma aresta de face.

Znearest alterna o snap a entidade para mais próxima 3D; encaixa a um ponto na face de uma entidade em 3D que está mais 
próxima ao cursor.

Znone desativa todos os modos de snap em 3d

Zoom aumenta ou diminui a parte visível do desenho.

Zperpendicular alterna o snap a entidade perpendicular 3D; encaixa a um ponto perpendicular a uma face.

Zvertex alterna snap a entidade vértice 3D; encaixa ao vértice mais próximo de uma entidade 3d.

# Comandos
? exibe a janela de Ajuda.

2dIntersection alterna snap a entidade aparente para intersecção; encaixa às interseções de entidades, mesmo quando elas só 
parecem que se cruzam no espaço 3D.

3D desenha objetos polígono de malha em 3D: caixas, cones, cilindros, bacias, cúpulas, pirâmides, esferas, toros, cunhas, ou malhas.

3dArray / Matriz3d constrói matrizes retangulares 3D e matrizes polares rotacionadas.

3DCompare compara o conteúdo 3D entre dois arquivos de desenho.

3dConvert converte sólidos 3D em malhas poliface (Pro e Platinum).

3dFace / Face3d desenha faces 3D de 4-arestas com opcionais bordas invisíveis.
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3dIntersection alterna snap a entidade Intersecção; encaixa às interseções de entidades.

3dMesh / Malha3d desenha malhas de superfície 3D.

3dOsnap e -3dOsnap ajusta os modos de snap a entidade para entidades 3D através da caixa de diálogo Configurações.

3dPoly / Poli3d desenha polilinhas 3D.




