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Mantenha a construtibilidade como prioridade

Melhore as margens de lucro dos projetos

Tome melhores decisões

Comunique-se de maneira mais eficaz

APROVEITE O BIM AO MÁXIMO

Faça o software BIM trabalhar para você

AEC COLLECTION

Conteúdo da AEC Collection
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Use as ferramentas da AEC Collection e agregue mais valor a todas as fases do processo, desde o projeto conceitual até a 
construção. Adote uma direção mais assertiva para o seu projeto e reduza os riscos da construção levando em consideração os 
respectivos conceitos e suas condições reais e específicas.

MANTENHA A CONSTRUTIBILIDADE COMO PRIORIDADE

Comece criando rapidamente 
um modelo 3D inteligente e 
em grande escala no ambiente 
real do seu projeto. Com a AEC 
Collection, você pode agregar 
facilmente grandes quantidades 
de dados existentes, incluindo 
dados raster, de captura da 
realidade e CAD 2D. Em seguida, 
incorpore dados GIS para 
melhorar a precisão e refinar 
seu modelo em malhas 3D 
de alta definição que podem 
ser otimizadas para um 
trabalho detalhado de projeto 
e engenharia na cadeia de 
produção.

InfraWorks, ReCap, Civil 3D

Elabore rapidamente o layout 
conceitual preliminar do seu 
projeto e, em seguida, passe 
à fase de detalhamento para 
adicionar maior precisão ao 
seu modelo. Para projetos 
de transporte, use essas 
ferramentas para projetar 
alinhamentos de pista e 
adicionar faixas de conversão, 
cruzamentos e viadutos. 
Use ferramentas de análise 
especializadas para verificar 
o espaçamento em áreas 
de estacionamento e a 
estilização de vias, para ajudar 
a determinar contagens de 
vagas e melhores conceitos 
preliminares de layout de 
subdivisão. Esse fluxo de 
trabalho também aprimora o 
planejamento, o projeto e a 
análise de estruturas de ponte.

InfraWorks, Civil 3D, Revit, Structural 
Bridge Design

Tome melhores decisões 
em relação ao projeto com 
ferramentas para distância 
de visibilidade, simulação de 
inundação, análise dinâmica 
de canteiros de obra e muito 
mais. Modele diferentes tipos 
de cruzamentos e pistas e 
simule o tráfego em diferentes 
horários do dia para encontrar 
as melhores alternativas de 
projetos de vias. Determine 
com mais eficiência se você 
precisa: ampliar as pistas e 
aumentar a altura de pontes 
simultaneamente, providenciar 
um melhor controle de águas 
pluviais, fornecer proteção em 
torno de um aterro, acomodar 
novos desenvolvimentos 
e incorporar conexões e 
corredores de veículos leves 
sobre trilhos.

InfraWorks, Civil 3D, Revit, 
Navisworks, Vehicle Tracking

Com um modelo compartilhado, 
projetistas, proprietários e 
empreiteiros têm um lugar 
central para lidar com os prós e 
os contras que afetam os custos 
e a viabilidade da construção 
do projeto. Os proprietários 
permanecem envolvidos no 
processo por meio do modelo 
compartilhado, enquanto os 
empreiteiros podem usá-lo 
para criar uma proposta bem 
detalhada e, ao mesmo tempo, 
minimizar as surpresas com 
os custos. O sequenciamento 
da construção pode ajudar 
os membros das equipes a 
discutir as várias abordagens 
da construção de projetos. 
Com uma coordenação mais 
eficiente, compromissos podem 
ser planejados e estipulados 
antes que qualquer concreto 
seja derramado.

InfraWorks, Civil 3D, Revit, 
Navisworks, 3dsMax

Capture as 
condições 
existentes

Passe dos conceitos 
para o projeto 
detalhado

Realize análises 
e simulações de 
projetos

Melhore a 
coordenação 
interdisciplinar
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As ferramentas da AEC Collection permitem um desempenho que as tecnologias e os processos tradicionais não conseguem 
superar. O planejamento aprimorado ajuda você a determinar quais cenários de projeto atingem os resultados ideais. Com 
uma melhor compreensão das quantidades necessárias em todo o projeto, fica muito mais fácil fazer um levantamento e 
calcular custos. Uma abordagem baseada em modelo facilita reduções de custos ao longo da vida útil de um ativo.

MELHORE AS MARGENS DE LUCRO DOS PROJETOS

Todos os projetos de infraestrutura competem 
por recursos escassos. Com BIM, você 
consegue definir com eficácia a prioridade dos 
investimentos em um projeto. Além disso, agora 
você pode mudar a ênfase centrada nos custos 
e passar a considerar os resultados e o valor 
do projeto, destacando abordagens conceituais 
críticas e priorizando novos projetos com base 
nos impactos e objetivos sociais, econômicos e 
ambientais.

InfraWorks, Civil 3D, Revit

Os projetistas e engenheiros civis precisam 
ter acesso a ferramentas que facilitam a 
modelagem de diferentes cenários de projeto 
antes da conclusão e da documentação do 
plano. Com a AEC Collection, a avaliação de 
cronogramas e alternativas de projetos pode 
ser realizada facilmente, ajudando a determinar 
a abordagem mais eficiente e econômica com o 
menor impacto sobre a comunidade.

InfraWorks, Civil 3D

Erros e omissões podem causar atrasos 
caros e retrabalho em qualquer projeto de 
infraestrutura. As ferramentas e os processos 
BIM ajudam você a identificar, inspecionar e 
comunicar interferências de forma mais eficaz 
em um modelo de projeto 3D. O BIM o ajuda 
a antecipar possíveis problemas com o seu 
projeto antes da construção e reduz os riscos 
de exceder custos e cronograma durante a 
construção.

Civil 3D, Navisworks

Melhore a compreensão do 
impacto do projeto

Analise as alternativas de 
projeto Reduza riscos e omissões
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Estabeleça uma visão abrangente do projeto com um modelo que é uma representação detalhada e em tempo real do ambiente. 
Visualizações e simulações convincentes proporcionam uma abordagem mais integrada entre o projeto e a análise, ajudando 
você a equilibrar as demandas de restrições geográficas e financeiras, a conformidade com diretrizes geométricas e a gestão da 
segurança. As ferramentas e os processos BIM o ajudam a tomar melhores decisões ao longo de todo o ciclo de vida.

TOME MELHORES DECISÕES

Usando um modelo 3D inteligente, produza 
rapidamente projetos conceituais da sua 
infraestrutura e avalie diferentes opções nas 
fases de planejamento preliminar com base em 
uma visão real do seu projeto. Use ferramentas 
avançadas, como componentes de estradas, 
vistas de seções transversais e superelevação, 
para um projeto de estradas mais avançado. 
Disponha também de recursos expandidos de 
projetos de pontes, como pontes baseadas em 
componentes e análise da linha da viga, para 
aumentar a precisão no desenvolvimento do 
seu modelo de projeto detalhado.

InfraWorks, Civil 3D, Revit, Structural Bridge Design

As ferramentas na AEC Collection permitem que 
você estabeleça uma elaborada configuração 
contextual do seu modelo, explore várias 
opções de projeto e realize análises e 
simulações com visualizações vívidas. Melhore 
a entrega dos resultados e objetivos do seu 
projeto e reduza o risco de exceder custos e 
cronograma durante a construção. Faça uma 
previsão melhor do desempenho dos recursos 
de infraestrutura inacabados e finalize o projeto 
e a documentação de forma colaborativa e 
multidisciplinar.

InfraWorks, Civil 3D, Revit, Structural Bridge Design

Prepare melhores propostas de projetos 
técnicos e financeiros, permitindo que os 
membros das equipes colaborem em um 
ambiente BIM comum e com um modelo 
compartilhado para proporcionar melhor 
coordenação em vários locais e disciplinas. 
No caso de projetos de ponte, engenheiros 
e projetistas podem liderar o processo e 
trabalhar diretamente com o modelo para 
definir os componentes. Usando esses mesmos 
dados de modelo, os engenheiros estruturais 
podem analisar detalhadamente as vigas 
da superestrutura e outros itens do projeto 
estrutural da ponte. Por fim, o modelo completo 
pode ser usado para criar a documentação para 
análise, proposta e construção da ponte e de 
vias relacionadas.

InfraWorks, Civil3D, Revit, Navisworks

Projete no contexto real Decisões mais inteligentes Ofereça suporte a fluxos de 
trabalho multidisciplinares
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Produza visuais atraentes do seu projeto para contar melhor sua história e estender o valor desse modelo não somente aos 
formulários de aprovação mas também à construção em si. A equipe do projeto e as partes interessadas precisam estar em 
sintonia, e o público deve estar ciente do impacto que o projeto terá.

COMUNIQUE-SE DE MANEIRA MAIS EFICAZ

Visualizações atrativas podem poupar muito 
trabalho quando se trata de conquistar mais 
negócios e obter aprovações com mais rapidez. 
Renderizações 3D, etapas passo a passo de 
AR/VR e simulações de construção animadas 
têm um impacto muito maior do que os 
desenhos 2D tradicionais e podem melhorar 
significativamente a forma como o projeto é 
recebido. Com visuais que refletem o projeto 
no ambiente atual, você pode aprimorar a 
compreensão dos resultados desejados, vender 
mais facilmente suas ideias de projeto e chegar 
a um "Sim" com muito mais rapidez.

InfraWorks, Navisworks, 3dsMax

Projetos de infraestrutura afetam o público em 
geral e, normalmente, têm uma preocupação 
predominante: o impacto do projeto proposto 
no dia a dia dessas pessoas. São feitas 
perguntas como: "Qual será a aparência do 
projeto?", "Quanto tempo ele levará?" e "Como 
a fase de construção me afetará?" Agora, há 
meios que simplificam a divulgação do impacto 
dos projetos de infraestrutura ao público em 
geral, ajudam a explicar melhor a ideia do 
projeto e como o dinheiro arrecadado com 
impostos está sendo aplicado.

InfraWorks, 3dsMax

Um modelo 3D inteligente fornece mais do que 
apenas visualizações convincentes para ajudar 
a ganhar uma concorrência. O modelo torna-
se essencial para o processo de concepção/
construção. Com um modelo BIM do seu projeto, 
você pode colocar em prática análises 4D/5D e 
simulações para avaliar e comunicar detalhes 
de projetos, cronogramas e logística, permitindo 
níveis de colaboração e coordenação mais 
efetivos entre os membros das equipes, desde a 
ideia inicial até a construção.

InfraWorks, Civil 3D, Revit, Navisworks

Ganhe trabalhos e obtenha 
aprovações com mais rapidez Conquiste o público Maximize o desempenho das 

equipes e projetos



APROVEITE O BIM 
AO MÁXIMO 
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A AEC Collection é a maneira mais econômica e flexível de acessar não só o AutoCAD Civil 3D e o InfraWorks, como também 
outras ferramentas e serviços da Autodesk que permitem expandir a funcionalidade desses recursos essenciais de engenharia 
civil e a sua capacidade de utilizá-los. 

FAÇA O SOFTWARE TRABALHAR PARA VOCÊ

Imagem gentilmente cedida pela Hyder Consulting

Obtenha atualizações 
de software assim que 
elas são lançadas

Utilize versões de 
software anteriores

Obtenha ajuda 
quando precisar

Gerencie seu 
software com mais 
facilidade

Agora, você pode ter certeza de 
que está sempre trabalhando 
com a versão mais recente e 
otimizada do seu software, para 
inovar e expandir os recursos 
do seu projeto. Seu aplicativo 
para desktop da Autodesk vai 
notificá-lo quando uma nova 
atualização for disponibilizada. 
Você tem o controle de quais 
atualizações de software deseja 
implementar, para quem e 
quando.

Você poderá fazer download 
e usar as versões anteriores 
da maioria dos softwares da 
Autodesk. Esta é uma grande 
vantagem quando é preciso 
trabalhar em arquivos de 
projeto criados com uma versão 
anterior do software.

Deixe-nos ajudá-lo a resolver os 
problemas. Você terá acesso a:
• Especialistas de suporte 

sênior da Autodesk
• Fóruns moderados de suporte 

da comunidade
• Oportunidades de 

aprendizagem online e 
webcasts de treinamento 
exclusivos

Assinar um produto da Autodesk 
ajuda você a manter o foco 
nos processos de projeto e 
criação, sem se preocupar com 
o software. As ferramentas 
administrativas de fácil uso 
permitem gerenciar com 
eficiência suas licenças de 
software, assentos e o uso 
desses recursos, tudo isso na 
sua Autodesk Account.
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CONTEÚDO DA AEC COLLECTION

AutoCAD
Como uma plataforma CAD comum 
utilizada por toda a indústria, o 
AutoCAD permite que você acesse e 
crie documentações e as compartilhe 
com todos os membros da equipe do 
seu projeto.

AutoCAD Civil 3D
Software BIM que melhora o 
projeto de infraestrutura civil e a 
documentação da construção.

InfraWorks
Software BIM conectado à nuvem 
para projeto conceitual, análise e 
planejamento.

Revit 
Software BIM conectado à nuvem 
para projeto conceitual, análise e 
planejamento.

Recap Pro
Ferramenta de captura da realidade e 
leitura de informações 3D para melhor 
compreender as condições existentes e 
os dados da construção.

Navisworks Manage
Software de avaliação de projetos com 
coordenação avançada, análise 5D e 
ferramentas de simulação.

AutoCAD Plant 3D
BIM para o Plant, para facilitar a 
produção de P&IDs que podem ser 
facilmente integrados a modelos de 
projetos de plantas 3D.

3ds Max
 Software de modelagem e 
renderização para criar cenas 
deslumbrantes para a visualização de 
projetos e experiências de realidade 
virtual envolventes.

Structural Bridge Design
Ferramentas integradas para 
carregamento, análise e verificação de 
código de pontes.

AutoCAD Map3D
Software de mapeamento e GIS 
com base em modelo para ajudar a 
enriquecer os dados dos seus mapas.

Vehicle Tracking
Software de análise para avaliar o 
movimento de pessoas e veículos em 
projetos de transporte ou canteiros de 
obra.
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