
Com o software As-Built™ 
da FARO® ficou muito 
mais fácil modelar em 
CAD e BIM



Abre fluxos de trabalho 
para importação de dados 
coletados de ambientes físicos  

 • Importa os dados coletados 
por scanners fixos, scanners 
portáteis, drones, sistemas de 
mapeamento móvel e dispositivos 
de fotogrametria, para importar 
malhas com textura e visualizá-
las em 2D, em 3D e em realidade 
virtual (RV) com o máximo de 
detalhes 

 • Compatível com dados de diversos 
fornecedores e garante a melhor 
experiência de fluxo de trabalho 
com os dados coletados do 
ambiente físico pela FARO  

Exibe projetos para as partes 
envolvidas   

 • Cria renderizações de vídeo e fly-
throughs em vídeos com os dados 
importados e modelados

Transfere nuvens de pontos 
de maneria simples e direta 
para qualquer sistema de CAD

 • Faz medições e envia diretamente 
para o Word, Excel ou programas 
compatíveis com CAD  

 • Envia coordenadas, distâncias e 
macros personalizadas para CAD 
com vistas fotográficas realistas 
dos dados em 3D

Avalia os dados As-Built em 3D 
de qualquer sistema de CAD

 • Extrai modelos de superfície da 
nuvem de pontos e os combina 
com modelos de CAD comprovados 
e fechados, que podem ser 
exportados automaticamente 
para qualquer sistema de CAD que 
aceite a conversão de formato de 
arquivo comum  

Utiliza ferramentas de 
avaliação simples e intuitivas   

 • Cria seções e camadas de 
nuvens de pontos e extrai 
automaticamente modelos de linha 
e ortoimagens para criar plantas 
baixas, de elevação e de fachada

 • Exporta resultados para um 
sistema de CAD preferencial via 
formato de arquivo .dxf

Reduz os custos e aumenta  
a eficiência 

 • Maximiza a produtividade. 
Economiza tempo e esforço 
excluindo a necessidade de realizar 
várias visitas ao canteiro de obras

 • Tenha confiança no modelo do 
projeto final sobrepondo o modelo 
de CAD/BIM ao ponto dados da 
nuvem

As-Built Modeler
O software As-Built Modeler viabiliza o acesso aos dados 
de digitalização em 3D em todos os programas de CAD, 
inclusive aqueles não compatíveis com nuvens de pontos, 
ao transmitir informações do prédio, como coordenadas, 

distâncias e outras geometrias de CAD e BIM, diretamente para esses 
sistemas de projeto. Independentemente da origem (dispositivos 
de fotogrametria, scanners a laser fixos e portáteis ou drones) 
e do tamanho, os dados de nuvens de pontos em 3D podem ser 
transformados em modelos de CAD concluídos e comprovados para 
serem exportados para vários formatos de CAD. 

Soluções de software inovadoras 
para todas as necessidades referentes aos 
dados coletados de ambientes físicos
As soluções do software FARO As-Built são ferramentas inovadoras e produtivas para conversão 
completa e eficiente dos dados coletados do ambiente físico em modelos paramétricos de CAD 
e BIM. O As-Built oferece funcionalidade avançada, específica do setor, para fazer avaliações com 
facilidade, precisão, perfeição e eficiência. O software traz três programas separados em sua família 
de produtos, que podem ser comprados individualmente ou em um pacote completo. Todos os 
programas garantem o fluxo de trabalho mais direto, com base em quaisquer dados coletados de 
ambientes físicos, como um scanner a laser. Ao contrário de outras ofertas de vários fornecedores, 
o As-Built oferece um caminho fácil de usar, perfeitamente integrado e rápido para os modelos em 
CAD e BIM as-built, reduzindo drasticamente o tempo de extração dos modelos, minimizando a 
quantidade de retrabalho na construção, controlando os custos  
do projeto e aumentando a qualidade da entrega.
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As-Built for 
Autodesk® Revit® 

O FARO As-Built Modeler 
com plugin adicional 
do Revit é a escolha 
certa para usuários que 

precisam avaliar dados em 3D para 
modelos de BIM. O pacote de software 
foi desenvolvido para arquitetos, 
engenheiros e construtores que 
precisam analisar os dados em 3D 
digitalizados a laser, com rapidez e 
precisão, diretamente no Autodesk Revit. 

Com funções personalizadas para 
extração de modelos de modelagem de 
informações para construção a partir de 
dados digitalizados a laser, alinhamento, 
edição e análise, os usuários conseguem 
seguir o fluxo de trabalho completo em 
relação ao ciclo de vida do prédio. Os 
usuários podem modelar topografias 
de terrenos, paredes, portas e janelas, 
colunas, vigas e pilares, telhados e até 
mesmo tubulações com eficiência.

Economiza mais tempo e dinheiro com ferramentas 
automatizadas  

 • Permite criar paredes, tubos e 
elementos estruturais como vigas 
e colunas com rapidez e precisão. 
Os usuários podem alinhar, corrigir 
e consertar segmentos de parede 
extraídos em todo o modelo. 
Permite usabilidade de 100% dos 
modelos extraídos

 • Outras funções incluem a criação 
automática de lajes disformes com 
base na irregularidade do piso e a 
criação de superfícies de terreno 
(topografia)

 • A análise de superfície para detecção 
de confrontos viabiliza a comparação 
entre a nuvem de pontos e o modelo 
do Revit. Os resultados podem ser 
exportados como linhas de perfil 
ou para bancos de dados, e os 
usuários podem fazer a detecção 
automatizada diretamente no Revit, 
para inspecionar com mais facilidade 
a remodelagem necessária da 
construção planejada

 • Os usuários podem trabalhar com 
dados do scanner a laser para 
avaliação dentro do editor da 
família do Revit. É fácil criar famílias 
específicas de objetos para portas, 
janelas, colunas ou acessórios de 
tubulação utilizando regiões de 
nuvem de pontos, visualizações 
planas das digitalizações e ortofotos 
verdadeiras

Software As-Built para AutoCAD®

Para modelagens de projetos de infraestruturas, plantas de prédios em 
2D, instalações industriais e de mecânica, elétrica e hidráulica (MEP), 
escavações ou cálculo de ortofotos com dados de nuvens de pontos, este 
software combina o FARO As-Built Modeler com o plugin extra para o 

AutoCAD para fazer o trabalho. Com um conjunto abrangente de recursos fáceis de 
usar, o software amplia a funcionalidade da nuvens de pontos nativa do AutoCAD com 
ferramentas versáteis e úteis para processamento de nuvens de pontos. 

A solução permite também modelagem e documentação flexíveis e eficientes dos 
elementos da construção e do inventário, sistemas de tubulação e estruturas de 
aço, terrenos e projetos de engenharia civil, como túneis, pontes ou estradas. Além 
da funcionalidade da nuvens de pontos, o software oferece a funcionalidade de 
fotogrametria. As fotos orientadas e em alta definição (originalmente feitas com 
câmeras digitais) são compatíveis com o processamento de dados de scanners a  
laser e permitem criar superfícies e modelos de esboço em 3D com rapidez.

Mais ferramentas avançadas para extração rápida e fácil de Plantas em 2D e modelos  
em 3D para modelagem de informações para construção   

 • Cria modelos nativos do AutoCAD 
100% utilizáveis para fins de projeto 
adicionais

 • Combina a extração de linhas com 
o melhor ajuste, com restrições 
angulares opcionais, que podem 
ser ajustadas automaticamente 
às camadas da nuvem de pontos. 
Os comandos de desenho e 
dimensionamento de elementos do 
prédio garantem a análise rápida e fácil  

 • Os modelos inteligentes de tubulação 
e aço para uso em software de 
fábrica e modelagem de informações 
para construção oferecem fluxos de 
trabalho automatizados e intuitivos, 
para modelagem de sistemas de 
tubulação e construção em aço. 
Os modelos de alta precisão das 
tubulações e estruturas de aço 
satisfazem as restrições do software 
de projeto da instalação 

 • Oferece ferramentas de análise para 
verificação de tolerância, detecção 
de conflitos e cálculo de volume. 
Os desvios de modelos as-built em 
CAD com nuvem de pontos são 
visualizados em mapas de calor 
configuráveis, planos de elevação 
ou listas e utilizados para verificar a 
precisão da modelagem
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Solução completa
Por que comprar programas As-Built à la carte quando 
se pode economizar comprando todo o pacote? Faça 
um investimento econômico agora mesmo e aproveite 
esta solução completa e inovadora. O pacote completo 
As-Built é um pacote do produto As-Built Modeler da 
FARO com os plugins: FARO As-Built for AutoCAD e FARO 
As-Built for Autodesk Revit. O pacote completo é um 
conjunto de ferramentas avançadas de processamento 
de nuvens de pontos para uso geral e setores específicos 
em uma única licença. Os profissionais de arquitetura, 
engenharia e construção podem utilizar o pacote para 
extrair recursos de forma inteligente para projetos em 
CAD, digitalizar dados para modelagem de informações 
para construção (BIM) e criar produtos finais em todos 
os sistemas de CAD e BIM. Como todas as ferramentas 
de software estão disponíveis em uma licença, o pacote 
permite um uso prático e acessível do software. O pacote 
oferece também a opção de licenciar o produto como 
usuário único ou para a sua rede.

O As-Built agrega grande valor com 
aplicativos de projeto digital que 
utilizam os dados da digitalização 
a laser para aumentar a eficiência 
do seu fluxo de trabalho.

Escritórios regionais em mais de 25 países pelo mundo. Acesse www.FARO.com para mais informações.
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