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1. Seja bem vindo aos produtos Autoenge 
 
Nossa Missão é buscar e criar novas tecnologias para suprir as necessidades dos clientes, 
desenvolver a nossa equipe e gerar lucros, para oferecer melhor qualidade de vida a equipe e 
entidades. 
 
Atualmente, participa com a maior parcela do mercado de engenharia elétrica e hidráulica, por ter 
sido a primeira empresa, no Brasil, a lançar Softwares nestas áreas e também pela qualidade 
comprovada dos mesmos. 
 
A Autoenge é desenvolvedor credenciado da Autodesk (Criadora do AutoCAD) como “Autodesk 
Registered Application Devolver” e desenvolve seus aplicativos totalmente compatíveis com o 
AutoCAD e futuramente com softwares similar ao AutoCAD. 

 
Prêmios 
 
O Autohidro é Vencedor do Prêmio “Max Award”  de Menção honrosa na Fenasoft. 
O Autopower é Vencedor do Prêmio “Max Award“ de Melhor Software na Fenasoft. 

“Simplesmente o Melhor” 
A Autoenge é vencedora da revista TOP 10 LUMIÉRE. 
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2. CONTRATO DE LICENÇA para uso do software 
 
Este instrumento constitui um contrato entre o usuário final(comprador) e a AENGE 
COMERCIO LTDA, doravante denominada Autoenge®. 
 
Ao instalar o software, você estará concordando em aceitar todos os termos e condições 
estabelecidos neste contrato de licença. Os produtos de software Autoenge são licenciados 
unicamente segundo os termos aqui previstos. Caso você não concorde com tais termos, poderá, 
dentro de sete(7) dias, devolver esta embalagem completa, incluindo a(s) embalagem(s) 
fechadas do software, ao local da compra, e será reembolsado pelo valor da quantia paga 
somente. 
 
Concessão da Licença 
A Autoenge concede uma licença não exclusiva e instranferível para usar o programa que 
acompanha este contrato de licença (o “software”), sob os termos e condições aqui previstos. 
Este contrato de licença autoriza a um único usuário instalar o software em um único 
computador, em um único local, a qualquer tempo. 
 
Direitos Autorais 
A Autoenge manterá a propriedade dos direitos autorais sob o “software” e os materiais que o 
acompanham, bem como sob qualquer cópia feita por você. O “software” é produzido e 
desenvolvido pela Autoenge. e está protegido pelas leis de direitos autorais da República 
Federativa do Brasil - LEI nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Assim sendo, a reprodução não 
autorizada do software constitui violação de direito autoral e no Brasil é punido criminalmente. 
 
Outras restrições 
Você não poderá alugar ou arrendar o “software” para qualquer outra pessoa ou empresa sem o 
consentimento prévio da Autoenge. Você não poderá fazer engenharia reversa, descompilar, 
decompor ou desmontar o “software”. Você não poderá remover quaisquer legendas, rótulos e 
sinais de propriedade do ”software” ou documentação do mesmo. 
VOCÊ NÃO PODERÁ USAR, COPIAR, MODIFICAR OU TRANSFERIR O SOFTWARE OU 
QUALQUER CÓPIA, NO TODO OU EM PARTE, A NÃO SER CONFORME EXPRESSAMENTE 
PREVISTO NESTA LICENÇA. TODOS OS DIREITOS NÃO EXPRESSAMENTE CONCEDIDOS 
SÃO RESERVADOS PELA AUTOENGE OU SEUS FORNECEDORES.  
 
Garantia limitada 
A Autoenge garante que, por um período de trinta (30) dias da data da entrega, conforme 
comprovado por cópia da fatura, o suporte físico no qual o “software” é fornecido, encontra-se 
livre de defeitos de material ou de fabricação sob uso normal. Exceto conforme a garantia 
limitada expressa acima, a Autoenge não faz e você não recebe nenhuma garantia expressa, 
implícita, por disposição legal ou em qualquer comunicação com você, e a Autoenge 
especificamente rejeita qualquer outra garantia incluindo a garantia implícita de negociabilidade 
ou de o software é apropriado para um uso específico. A Autoenge não garante que a operação 
do ”software” não será interrompida ou livre de erros. Algumas jurisdições contêm leis de 
proteção ao consumidor ou leis similares que possuem direitos e garantias que não são 
renunciáveis. Você reconhece que o “software” somente para integração no processo de 
produção, transformação, comercialização ou prestação de serviços para terceiros e, portanto, 
você não deverá ser considerado consumidor como definido nas referidas leis e não terá direito 
de postular reclamações sob estas leis, salvo se um tribunal com jurisdição competente 
determinar de forma contrária. 
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Limitações da responsabilidade 
Em nenhuma hipótese a Autoenge e os seus fornecedores serão responsáveis por quaisquer 
perdas ou danos (incluindo, mas não limitados, a lucros cessantes, interrupção de negócios, 
perda de informação e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso inadequado do software 
e/ou não-execução de rotinas/procedimentos de manutenção preventiva do ambiente (backup, 
antivírus, controle de acesso), mesmo que a Autoenge tenha sido informada anteriormente. 
Todos os cálculos e projetos de instalações, realizados pelo software deverão ser verificados e 
são de inteira responsabilidade do autor do projeto. 
 
Disposições Gerais 
Na medida em que esse contrato de licenciamento não contém quaisquer outras regras, as 
condições comerciais gerais e termos de entrega da AUTOENGE se aplicam como um 
suplemento na versão válida no momento da assinatura deste contrato de licenciamento. 
A invalidade ou ineficácia de uma das disposições deste contrato não resulta na invalidade ou 
ineficácia do contrato como um todo. Ao invés disto, as partes contratantes comprometem-se a 
substituir tal disposição por uma que cumpra com a finalidade econômica do contrato do mesmo 
modo. 
Fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia – MG, com renuncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para por meio de ação competente, serem dirimidas quaisquer 
dúvidas ou questões resultantes deste Contrato. 
 

3. Instalando o software Autoenge 
 
1 - Leia atentamente o contrato de licença de uso ao iniciar a instalação, caso concorde, 
selecione avançar. 
2 -  Verifique se o AutoCAD ou Zwcad está instalado pois o software é um aplicativo.. 
3 - Tenha à sua mão o Número de Serie e o CDKEY que se encontram no verso da caixa do CD 
do Software 
4 - Siga os passos do tópico seguinte. 

 
Procedimentos comuns na instalação  
 

Insira o DVD do Software na sua unidade de DVD-Rom. A instalação do software deverá 
iniciar imediatamente. Caso a iniciação automática não ocorra, clique no botão iniciar do 
Windows. Depois, clique em Executar e aparecerá uma tela de comando. Digite a letra 
correspondente à sua unidade de CD-Rom (geralmente D:), juntamente com uma barra invertida 
“\” e o nome do programa de instalação “setup.exe” (“D:\setup.exe”. A tela de instalação do 
Software aparecerá as informações mais importantes, ou solicite do suporte o manual de 
instalação . Em seguida, leia o contrato de licença de uso do Software, que consta na segunda 
página deste manual. 
 
Entre com o seu nome e o da empresa em que se está instalando o software: 
Informe o número de série e o CDKEY do Software. 
OBS: Digite o número de série inclusive com os traços conforme está na etiqueta. 
   
Depois deste passo, o guia de instalação analisará o seu computador à procura de um software 
de versão anterior para fazer uma reinstalação, se for o caso.Se esta é a primeira vez que você 
instala o software em seu computador, será solicitada a pasta onde será instalado o software. 
Geralmente, C:\Arquivos de Programa\Autoenge: 
Caso não tenha a pasta Autoenge já criada, automaticamente o software irá fazer está criação. 
Clique no botão localizar para trocar a pasta padrão de instalação do software.  
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Obs: Se você estiver fazendo uma atualização/reinstalação, não será permitida a troca da 
localização da pasta de instalação do software. Prossiga com a instalação e a conclua. 
Pronto! Você acaba de instalar o software Autoenge, o melhor software para o desenvolvimento 
de projetos  
 

 

4. Autorizando o software 
 
O software possui um controle de segurança feito através de códigos de autorização. Este 
sistema permite uma maior integração entre a empresa e seus clientes, possibilitando, assim, 
uma maior agilidade no atendimento técnico. 
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Para encontrar o Código de Instalação, inicialize o software e, no momento em que entrar a tela 
solicitando o Código de Autorização, verifique o número indicado no campo “Código de 
Instalação”. 
 
Para solicitar o código de autorização online, é necessário enviar todos os dados abaixo 
discriminados: 
1 – Nome      5 - Telefone 
2 – CPF ou CNPJ      6 – Número de Série 
3 – E-mail      7 – Código de Instalação 
 
Obs: Estes dados são de extrema importância para que seu cadastro junto ao departamento de 
suporte fique completo. A solicitação de códigos pode ser feita através do e-mail 
suporte@autoenge.com.br. 

 

5. Removendo o software 
 
Clique no botão Iniciar do Windows, Programas e localize a Pasta Autoenge. Siga com o cursor 
do mouse sobre o Software, Aparecerá o submenu. Desça até o opção Desinstalar Software. 
Outro caminho é: Clique no botão Iniciar do Windows, siga até Configurações e clique em Painel 
de Controle. Na janela do Painel de Controle há um ícone nomeado “Adicionar ou Remover 
Programas”. Dê um duplo clique sobre o mesmo e confirme a desintalação. 
 

 
 
 

6. Iniciando o software Autoenge 
 
Na tela de inicialização de aplicativos Autoenge, o usuário tem as seguintes opções: 
 

 
 
 
Novo Desenho: Permite criar um novo projeto e um novo desenho. Pode-se ainda criar novos 
desenhos dentro de projetos já existentes. 
Desenho já Existente: Permite abrir um desenho já existente no software. É importante ressaltar 
que desenho já existente é todo aquele que já foi iniciado no software, e não uma arquitetura 
feita no AutoCAD. 
Carregar AutoCAD: Após o AutoCAD ser carregado, é possível voltar ao software utilizando a 
opção “Aplicativos Autoenge” no menu “File” do AutoCAD. 
Sair:  O software encerra sua execução e volta para a tela inicial do Windows. 
 
Iniciando um novo projeto e um novo desenho 
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 Ao selecionar a opção “Novo desenho”, aparecerá a tela abaixo, que descreveremos a seguir: 
 

 

 
 
Criando projetos e desenhos 

 
Projeto é o nome de um grupo de desenhos.  
Em um projeto, podem existir vários desenhos. Por exemplo, ao trabalhar na prancheta com o 
projeto “Edifício”, teremos três desenhos que deverão ser desenhados em três folhas diferentes: 
a primeira folha será do desenho “Garagem”, a segunda será do desenho “Térreo” e a terceira 
será do desenho “Pavimento tipo”. Percebemos que, desta forma, o projeto “Edifício” terá três 
desenhos. No software, o processo é similar. No entanto, os desenhos criados pertencerão ao 
projeto “Edifício” que, por sua vez, conterá todos os dados dos desenhos. 
Para a criação de um novo projeto, basta clicar sobre o campo “Novo Projeto” e informar o nome 
para o mesmo. Em seguida, clique sobre o campo “Nome do desenho” e informe o nome do 
desenho que irá pertencer ao projeto que acabamos de criar. Ao verificar a lista de projetos 
existentes, vamos perceber que o nome do projeto informado já lhe é constituinte. 
Para efeito de configuração do ambiente de trabalho, será necessário informar alguns dados, 
como escala, unidade de medida e tamanho do papel a ser adotado pelo desenho.  
 
Escala: Aqui se define a escala do papel que será utilizado. É importante ressaltar que o 
desenho será feito em escala real e somente o papel estará considerando a escala informada 
neste momento. 
Unidade de medida: É a unidade de medida que utilizaremos para desenhar. O software já tem 
definidas as unidades a serem utilizadas: metro, centímetro e milímetro.   
Tamanho do papel: É o tamanho da folha que será utilizada. O software também já tem 
tamanhos definidos: A4, A3, A2, A1 e A0. 
 
Além disso, é importante definir a maneira como o software transformará a área de trabalho, 
conforme segue abaixo. 
 
Vamos supor que iniciamos um desenho em Metros, escolhemos o papel A4 e a escala do papel 
1/50. Sabemos que o tamanho real do papel A4 é 210 mm x 297 mm. A partir destas medidas, 
faremos a seguinte conta: 
 
                            Tamanho do papel x Escala 
                          -------------------------------------------- =  Área de trabalho  
                                  Unidade de medida 
 



 

  

 

9 | P á g i n a  

  

 

Vale lembrar que, no momento de plotar no AutoCAD, é necessário converter nosso desenho 
para milímetros, a fim de que o AutoCAD entenda e plote dentro de seus padrões. No entanto, o 
desenho permanecerá na unidade em que foi desenhado, fazendo com que o AutoCAD pense 
que o desenho foi feito em milímetros da seguinte forma: 
 
Caso uma parede tenha sido desenhada em metros e possua 4 m, teremos que transformar esta 
medida em 4.000 mm. Para isto, multiplicamos 4 por 1000 e adotamos a seguinte convenção: 

 
4 m, para transformar em milímetros, x 1000 = 4 000 mm. 
400 cm, para transformar em milímetros, x 10 = 4 000 mm. 
4 00 Vamos colocar estas informações na fórmula. 
 
Desenho em “cm”, folha A4 e escala 1/50:0 mm, para transformar em milímetros, x 1 = 4 000 m 
                                                             297mm x 50 
                                                           ---------------------- = 1.485 cm 
                                                                      10 
Resultado: Para estas configurações nosso papel ficará com 1.485 cm de comprimento para 
trabalhar. Desenho em “m”, folha A4 e escala 1/100: 
 
                                                              297mm x 100 
                                                            ----------------------  =  29,7 m  
                                                                     1000 
Resultado: Para estas configurações nosso papel ficará com 29,7 m de comprimento para 
trabalhar. 
Após passar as informações do nome do projeto, do nome do desenho que irá pertencer ao 
projeto, e informado as configurações de escala, unidade de medida e tamanho do papel, vamos, 
então, clicar em "OK" para que o aplicativo inicie o desenho. 
 
O programa iniciará o projeto solicitando os dados a serem colocados no Selo (carimbo) do 
desenho. Caso o usuário não deseje colocar os dados no momento da inicialização, poderá clicar 
em “Ok” e, posteriormente, utilizar, no menu “Ferramentas”, a opção “Editar Selo”. 
Após a criação do projeto e desenho, o software abrirá a área de trabalho, considerando todas as 
informações passadas anteriormente. Em nossa área de trabalho que irá aparecer a folha que foi 
escolhida anteriormente. 
 
Criando desenhos em projetos já existentes 
  
Este recurso nos permite criar novos desenhos em projetos que já existem no Software. Para 
isto, siga os passos abaixo: 

 
1º Passo: Selecionar algum projeto no campo “Selecione o projeto” e informar o nome do novo 
desenho que irá pertencer ao projeto selecionado.  
 
2º Passo: Informar as configurações para o novo desenho: escala, unidade de medida e 
tamanho do papel, conforme definição anterior.  
A partir disso, o programa inicializará o novo desenho que pertence ao projeto que foi 
selecionado. O Software, então, irá solicitar novamente os dados para serem colocados no Selo 
(carimbo) do desenho, que como vimos antes, pode ser informado posteriormente. 
 
Importante: Sempre que iniciarmos um projeto e um desenho no Software, será criado, de forma 
automática, um diretório que representará o projeto. Dentro deste diretório, ficarão todos os 
desenhos e dados do projeto. Caso o Software tenha sido instalado em sua localização original, 
os projetos ficarão em: 

 

Dentro do nome do projeto, existirá um subdiretório chamado  “Ahid” (Autohidro), onde ficarão 
os desenhos e os dados do projeto. Se você preferir, poderá colocar o arquivo do desenho em 
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localização específica. Para isto, basta clicar no botão “Outra Localização” e informar o novo 
local desejado. É importante lembrar que somente o desenho (Dwg) irá para outra localização, 
enquanto o projeto continuará na localização original.  

 

Iniciando um desenho já existente 
 
Desenho já existente é todo aquele que já foi criado no software. Para abri-lo, siga os passos 
abaixo: 
 
1º Passo: Selecione a opção “Desenho já existente” na tela “Iniciando aplicativos Autoenge”, do 
software.  
 
2º Passo: Selecione o projeto ao qual o desenho pertence, no campo “Projetos”.  
 
3º Passo: No campo “Desenhos”, aparecerão todos os desenhos existentes no projeto 
selecionado. Escolha o desenho a ser aberto e clique em “OK”. Para maior facilidade, existe a 
opção "Visualização", que permite uma prévia visão do desenho a ser aberto.  
 
OBS: Os desenhos do software somente deverão ser abertos através do próprio software. Não 
se deve carregar desenhos diretamente através do Windows Explorer. 

 

Obtendo acesso aos comandos 
 
Vamos agora conhecer um pouco das ferramentas que permitem acesso aos comandos do 
software.  
 
Para começar a utilizar o software, você poderá acessar os comandos através dos menus, ou 
através das barras de ferramentas. Pode-se observar que o menu apresenta a seqüência de 
comandos, de cima para baixo, dos passos de como elaborar o projeto. 
Deve ser observada a seguinte convenção do menu: 

 Na frente da opção aparece três pontos. Significa que, se este comando for acessado, 
aparecerá uma tela de diálogo. 

 Na frente da opção aparece uma seta. Significa que existe um sub-menu. 

 
Acesso Através Da Barra de Ferramentas (Toolbars)  
 
Para agilizar o desenvolvimento do projeto, utilize as barras de ferramentas (Toolbars) que 
permitirão o acesso direto aos comandos. 
 
Quando o software é executado pela primeira vez, mostra algumas das barras de ferramentas na 
tela principal. Para abrir outras barras de ferramentas, basta selecionar a opção do menu 
“Ferramentas”, e em seguida, a opção “Barra de ferramentas”, aparecendo assim uma lista de 
barras existentes para serem abertas.  
 
Caso prefira que a sua área de trabalho fique maior, você poderá optar por utilizar a barra de 
ferramentas “Projeto”, onde se encontram todos os comandos de acesso direto. 
 
O software também possui as barras de ferramentas específicas para cada função que encontra-
se na mesa opção citada anteriormente. 

 
 
 

Acesso Através do menu de Ferramentas (Ribbon)  
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Para agilizar o desenvolvimento do projeto, utilize a ribbon que permite o acesso direto aos 
comandos. Quando o software é executado pela primeira vez, mostra algumas mostra a ribbon. 
Caso prefira que a sua área de trabalho fique maior, você poderá aumentar ou diminuir sua 
ribbon. Para aumantar ou diminuir a ribbon clique na seta para baixo destacada em vermelho na 
figura abaixo:  
 
Esta seria a opção com a ribbon ocupando menos espaço 
 

 
 
Segue abaixo as outras opções:  
 

 
 

 
 
 
Com o comando menubar, você pode habilitar o desabilitar a barra de menu, digite menubar e 0 
(zero) para aumentar ainda mais sua área de trabalho, tirando o menu e trabalhando somente 
com a ribbon.  
 
Abaixo a tela como fica se setar o menubar como 0 :  
 

 
 
 
 

7. Desenho de arquitetura 
 

Importando uma arquitetura do AutoCAD 
 
Para se importar uma arquitetura feita no AutoCAD, deve-se iniciar um projeto e um desenho no 
software ou então iniciar um desenho em um projeto já existente.  
 
O comando "Importar" do software está localizado no Menu “Arquitetura”, que permite selecionar 
um desenho (um bloco por exemplo) a ser inserido no desenho que está sendo trabalhado no 
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momento. Ao acionar este comando, aparecerá uma tela que auxiliará na importação de um 
desenho feito no AutoCAD. 
 
 

 
 
1º Passo: para importar um desenho feito no AutoCAD, deve-se selecionar o desenho, clicando 
na opção “Selecionar desenho”. O sistema de diretórios, então, será aberto para que seja 
possível localizar o desenho. Ao encontrá-lo, clique em “Abrir” ou clique duas vezes sobre o 
desenho. 
 
 2º Passo: deve-se informar os dados do desenho a ser inserido. Se o desenho foi criado em 
escala real, ou seja, 1/1, basta selecionar a opção “Escala real”. Caso ele tenha sido criado em 
alguma escala, será necessário selecionar a opção “Escala” e informar o fator de escala do 
desenho. 
 
 3º Passo: deve-se informar a unidade de medida do desenho a ser importado, ou seja, se o 
desenho foi criado em metros, será necessário informar no campo “Unidade” a opção “Metros”. 
 
4º Passo: inserir a arquitetura no desenho. Para isto, selecione a opção “Desenhar” e indique o 
ponto de inserção e ângulo de rotação para a arquitetura importada. A tela “Importar desenho” 
retornará para que seja confirmada a inserção. Clique, então, em “Ok”, se quiser confirmar, ou 
em “Cancelar”, caso não queira a inserção do desenho.   

 
Para que a importação seja perfeita, é necessário saber a unidade de medida, escala e base do 
ponto de inserção em que a arquitetura foi criada. Para obter estas informações, basta abrir a 
arquitetura no AutoCAD. 
 
Geralmente, desenha-se no AutoCAD em escala real. Portanto, a escala do desenho a ser 
importado será, na maioria das vezes, real. Porém, para verificar as dimensões do desenho, 
utiliza-se o comando "Dist". 
 
Para obter a unidade de medida, é necessário também abrir o desenho no AutoCAD e utilizar o 
comando "Dist”. Aconselha-se medir a espessura de uma das paredes para se obter o valor. 
  
A base do ponto de inserção, caso não seja informado nada no momento de criação do desenho 
no AutoCAD, sempre será o ponto (0,0). Para informar um novo ponto, basta utilizar o comando 
"Base” do AutoCAD. Este ponto significa que, ao inserir este desenho em um outro desenho, o 
ponto base de inserção será o ponto que foi indicado através do comando "Base". 
 

Desenho de parede 
 
Acesso: 
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Menu: Arquitetura > Parede > Desenhar  
Toolbar: Arquitetura - Ícone Parede 
Ao clicar irá aparecer uma tela conforme será mostrado abaixo com algumas informações 
importantes para o desenho da parede: 
 

           
 
De acordo com a escala escolhida no inicio do projeto temos o desenho da parede já ajustado de 
acordo com a mesma, para inicio do desenho basta clicar na opção Desenhar sendo assim 
indique o ponto de inicio da parede e em seguida começar o trajeto de acordo com o projeto. 
 
Veja abaixo o passo de como desenhar paredes: 
 
<ponto de início>: deve ser indicado para desenhar paredes nas direções ortogonais. Para 
acioná-lo, clique em “F8” ou clique duas vezes em “Ortho” na barra de status do AutoCAD.  
<próximo ponto>: forneça o valor para a  distância, ou clique no local do próximo ponto. 
 
Arco - Selecione esta opção para desenhar a parede em forma de arcos. 
Eixo – Ao ser selecionado, serão solicitadas as seguintes informações: 
Esquerdo - Indica que o eixo referencial para o desenho da parede será a linha da esquerda. 
Direita - Indica que o eixo referencial para o desenho da parede será a linha da direita. 
Espessura – Selecionada esta opção, serão solicitadas as informações abaixo: 
Próximo ponto: informe a distância ou o próximo ponto. 
Desfaz - Permite que o último seguimento da parede seja desfeito. 
Fechar - Permite que o desenho da parede seja fechado. 
 

Desenho de porta 
 
Acesso: 
Menu: Arquitetura > Porta > Desenhar 
Toolbar: Arquitetura - Ícone Porta     
Este recurso nos permite inserir portas em nossa arquitetura. Ao acessar a opção irá abrir um 
tela conforme mostrado abaixo com algumas informações para iniciar o desenho da porta. 
 

Observe que o 
Autohidro ajusta 
automaticamente 
a espessura da 
parede 
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Procedimentos: 
Escolha o estilo de porta que deseja inserir em seu projeto. 
Informe as dimensões como Largura e Boneca. 
Defina na opção de Parâmetros se a porta inclui Batente ou não e se deseja desenhar várias 
portas. 
Após definir estas informações clique na opção Desenhar para dar inicio a inserção no projeto. 
 

Desenho de janela 
 
Acesso: 
Menu: Arquitetura > Janela 
Toolbar: Arquitetura - Ícone Janela     
Este recurso nos permite inserir janelas em nossa arquitetura. 
Ao acessar a opção irá aparecer uma tela conforme mostrado abaixo com algumas informações 
para iniciar o desenho da janela. 
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Procedimentos: 
Escolha o estilo de janela que deseja inserir em seu projeto. 
Informe as dimensões de Largura. 
Defina na opção de Parâmetros se deseja desenhar várias janelas. 
Após definir estas informações clique na opção Desenhar para dar inicio a inserção no projeto. 
 

Desenho de texto 
 
Acesso: 
Menu: Arquitetura > Textos  
Toolbar: Arquitetura - Ícone Textos     
Este recurso nos permite inserir textos em nosso desenho. 
 
Procedimento: 
Especifique ponto de inicio: Indique o ponto inicial aonde irá escrever o texto, basta clicar no 
ponto. 
Tamanho do texo: Informe o tamanho do texto a ser escrito. 
Ângulo de rotação: Informe o ângulo de rotação. 
Feito os procedimentos acima basta digitar seu texto conforme indicado acima. 
 

8. Indicação de propriedades Automática 
 
Para indicação de propriedades de vários objetos  ao mesmo tempo , usamos a opção 
automática. Para acessá-la pelo menu vá em : 
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Ou pela ribbon : 
 

 
 
Ao clicar em indicar propriedades hidráulicas, o software pede para escolher os objetos objeto 
hidráulico. Depois de selecionar os objetos aparecerá a seguinte tela: 

 
 

 
 
Nesta tela seleciono o objeto que vou inserir as propriedades, e depois a propriedade especifica 
que quero indicar no desenho, e aperto ok , vou escolher o diâmetro da tubulação para este 
exemplo , veja abaixo como vai ficar o resultado . 
 

 
 
O mesmo procedimento pode ser feito com qualquer objeto do autohidro. 
 

9. Inserindo pontos no software 
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Para começar a projetar no software, pode-se utilizar os comandos de inserções de símbolos.  
O Software possui uma ampla biblioteca onde encontraremos todos os tipos de simbologias para 
trabalharmos. As simbologias podem ser acessadas através do menu do software onde é 
possível selecionar o objeto desejado e clicando em “Desenhar” ou de uma maneira mais simples 
e rápida, utilizando os toolbars do software, simplesmente clicando no ícone do símbolo, e em 
seguida clicando no ponto onde deverá ser inserido o objeto. 
 

Menu:  

 
 

Toolbar 

 
 
 
 
Voce pode encontrar os simbolos do autohidro pelo menu ou pela ribbon abaixo seguem os 
exemplos :  
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Ao acessar o comando para inserir algum objeto, aparecerá na linha de comando as seguintes 
opções: 
Múltiplo<Ponto de inserção>  
 
Para utilizar a opção multiplo , Digite M e enter , isto fará com que o usuário possa colocar o 
mesmo objeto várias vezes , sem ter que selecioná-lo sempre .  
 
Ou clique no ponto de iserção para continuar a função .  
 
Ângulo de rotação:  
Rebater Símbolo 
 
1º Passo: indicar, em algum lugar do desenho, o ponto de inserção para o objeto. Para isto, 
basta clicar uma vez sobre o local desejado. 
 
2º Passo: informar o ângulo de rotação em que o objeto inserido ficará. Para isso, basta indicar 
um dos lados com o próprio cursor e clicar uma vez com o botão da esquerda do mouse, ou 
então, digitar na linha de comando o ângulo desejado (90º, 180º, 0º, etc) e confirmar através da 
tecla “Enter” ou através do botão da direita do mouse. Sempre que for inserido um símbolo o 
mesmo já possui suas propriedades como default e caso queria alterar isto pode ser feito, iremos 
ver este processo posteriormente. 
 

10. Edição de propriedades hidráulicas 
 
Acesse o comando pelo menu : 
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Acesse o comando pela ribbon : 

 
 
Nesta versão 2015 podemos editar uma ou mais peças ao mesmo tempo  
 

 
 

Ao inserir um objeto ele vai ter suas propriedades , que podem ser alteradas posteriormente. 

 

 

11. Indicação de propriedade: 
 
Os softwares indicam as propriedades uma por uma ou de forma automática.  
 

 
 
Ao clicar em indicar propriedades hidráulicas, o software pede para escolher um objeto 
hidráulico, veja o objeto que deseja indicar e clique em cima.  
 
Ao clicar aparecerá a tela com as propriedades do objeto.  
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Selecione as propriedades que deseja inserir ao lado do objeto e aperte OK, conforme figura 
abaixo: 

 
Ao apertar ok as propriedades aparecerão conforme figura abaixo: 
 

 
 
Se tiver escolhido para inserir o sentido do fluxo, ele vai perguntar se deseja inverter o sentido do 

fluxo que a água passa pelo cano ou não, para não inverter basta apertar ENTER .  

 

12. Esquema vertical 
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Para acessar o comando vá em Autohidro em seguida Esquema Vertical 3D. 

 
 

 
 

 
Um recurso importante que o Autohidro possui é a possibilidade de se criar um Esquema vertical 
a partir de um dado desenho.  
 
O esquema vertical consiste em cópias dos tubos, conexões, aparelhos sanitários e outros 
objetos. Além da cópia dos elementos, todas as propriedades dos mesmos são ajustadas 
automaticamente – como altura, por exemplo – e ainda podem ser desenhadas as indicações de 
pavimentos e as cotas referentes aos mesmos. 
 
O desenho da coluna de água de um prédio de vários andares é um bom exemplo em que se 
pode utilizar o esquema vertical. 
 
Ao clicar em Esquema vertical 3D, o programa pede para selecionar os objetos, vamos 
selecionar os objetos abaixo:  
 

 
 
Ao perguntar se deseja adicionar outras entidades, podemos colocar n de não.  
 

 
 
 
Depois o programa vai perguntar na linha de comando quantos pavimentos deseja gerar no 
esquema vertical, em nosso caso vai ser 3 andares, por isso vou colocar 3 .  
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Agora o programa vai pedir para entrar com o valor da distância entre os pavimentos, no nosso 
caso vamos ter três metros de distância . conforme mostrado abaixo  .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao colocar o programa na vista isométrica , veremos o resultado .  

 

 
 

13. Desenho de esgoto 
 
A seguir, serão mostradas as etapas para o desenvolvimento do projeto de esgoto através do 
Autohidro: 
 

 Locação dos pontos de emissão e recepção 

 Desenho da tubulação em unifilar 

 Desenho da tubulação detalhada 

 Edição de propriedades hidráulicas 
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 Esquema vertical 

 Criando outros detalhes – vistas ortográficas e isométricas 

 Indicação das propriedades – manual e automaticamente 

 Inserindo detalhes de esgoto 
 
Normalmente, o sistema de esgoto de uma edificação é composto das seguintes partes: ramais 
de descarga e de esgoto, ventilação, tubos de queda, subcoletores e coletor. E cada parte do 
sistema, na maioria das vezes, irá pertencer a uma diferente instalação. 
 
Para o desenvolvimento do projeto vamos considerar que a arquitetura da edificação já esteja 
disponível. 
 
Locação dos pontos de missão e recepção 
 
Para se desenvolver um projeto de esgoto, inicialmente, é necessário indicar os pontos de 
emissão e recepção de esgoto.  Isto inclui os aparelhos sanitários, as caixas, ralos e as 
indicações. 
 
Dessa forma, após uma análise da arquitetura e das condições do projeto, iremos executar as 
seguintes tarefas: 
1-Locação dos aparelhos sanitários 
2-Desenho de caixas e ralos em unifilar 
3-Desenho das indicações 
 
A posição dos aparelhos sanitários é fator importante para o desenvolvimento do projeto. O 
Autohidro trabalha com vários tipos de aparelhos sanitários como, por exemplo, vasos (bacias), 
lavatórios, cubas, bidês, chuveiro, etc. 
Uma forma de se locar os aparelhos sanitários é através da inserção manual dos elementos. 
 
Para inserir os aparelhos sanitários, pode-se utilizar as barras de ferramentas ou o menu. O 
Autohidro possui as seguintes barras de ferramentas: Vasos e Bidês, Pias e Tanques, Lavatórios 
e Chuveiros. 
No menu Autohidro, existem opções com os mesmos nomes das barras de ferramentas acima 
discriminadas.  O objeto a ser inserido já possui suas propriedades padrão de acordo com as 
normas.  
Por exemplo ao acessar a opção de Vasos, Bidês, Etc abre-se uma lista com nomes e suas 
figuras para que possa escolher qual símbolo será incluso no projeto, observe na tela abaixo: 
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Desenho da Tubulação De Esgoto Em Unifilar 
 
Para inicio do desenho de uma tubulação de esgoto em unifilar devemos primeiramente traçar 
seus eixos afim do programa mostrar os melhores ângulo e direções de sua tubulação, neste 
processo devemos iniciar. 
Vá no menu Autohidro em seguida Traçado de Eixos como podemos visualizar na  
imagem abaixo: 
 
 

 
 
 
Ao iniciar o processo de traçado de eixos o primeiro passo será indicar o ponto inicial de qualquer 
objeto que deseja efetuar o traçado, em seguida direciona com o pursor do mouse a direção para 
onde irá o traçado e clique. 
 
No próximo passo teremos na linha de comando a opção Referencia basta digitar R para iniciar o 
comando, em seguida o software solicita que indique a referencia que pode ser o primeiro eixo 
que desenhamos basta clicar sobre o mesmo que o Autohidro irá solicitar novamente o Ponto de 
Inicio relacionado aquela referencia que indicamos que este ponto deve ser o final do primeiro 
eixo traçado como podemos observar em imagem abaixo: 
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Em seguida após digitar o comando de referencia o software solicita que seja que selecione a 
referencia que neste caso será o primeiro eixo que desenhamos, após informar o descrito acima 
indique o Ponto de Inicio que automaticamente o Autohidro irá lhe mostrar as coordenadas de 
referencia a ser escolhidas de acordo com o ângulo. 
Este procedimento acima deve ser adotado até que se finalize todo o processo de traçado de 
eixos. 
 
Locação de pontos (Joelhos, Caixa, Ralos) 
Após o traçado de eixos o próximo passo será inserir as respectivas peças como Joelhos, Caixas 
e Ralos pois já temos os pontos para locar e em seguida efetuar o traçado de tubulação em 
planta. 
 
 
Vá no menu Autohidro em seguia temos Caixas e Ralos e Conexões de Esgoto Unifilar como 
podemos observar na imagem abaixo: 
 

Digite R para 

Referencia 
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Inserção de Símbolo – Classe: Caixas e Ralos 
 
Quando chamar a opção citada acima irá aparecer a seguinte tela como pode observar abaixo: 
 

    
 
Ao selecionar o tipo de objeto a ser inserido no projeto basta clicar em Desenhar e em seguida 
informar o seu local. Inserido todos os objetos como ralos, caixas e conexões o próximo passo 
será inserir a tubulação de esgoto em planta. 
 
Converter: Temos a opção de converter um bloco feito no AutoCAD para qualquer objeto do 
Autohidro. Selecione o objeto no Autohidro que deseja utilizar para conversão, em seguida. 
Clique no botão Converter, o software solicita para que selecione o objeto que deseja converter, 
ou seja, o objeto feito no AutoCAD. 
Feito o procedimento acima a conversão foi realizada com sucesso, você irá conseguir 
transformar um Objeto feito no AutoCAD para qualquer Símbolo do Autohidro inclusive com suas 
propriedades. 

Observe que 
temos a 
opção de 
escolha em 
três vistas 

Digite a primeira 
letra do símbolo 
para localizar 
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Para inserir a tubulação vá no Menu Autohidro em seguida Tubulação de Esgoto como pode 
observar na imagem abaixo: 
 
Configurar conexões que seram inseridas automaticamente no desenho unifilar de 
tubulação de esgoto. 
 
Para acessar a tela pelo menu:  
 

 
 
Para acessar pela Ribbon : 
 

 
 
Ao clicar aparecerá a tela abaixo , nela podemos escolher se vai inserir ou não a conexão, 
marcando ou desmarcando a caixa do lado esquerdo na tela , e se for inserir podemos escolher 
a peça que será inserida , que está apresentada do lado direito. Ao finalizar aperte gravar para 
salvar as alterações ou cancelar para discartá-las. 
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Ao clicar na figura que representa a peça escolhida para inserção automatica aparecerá a tela 
abaixo,  na tela abaixo podemos esolher outra peça para inserção automática , escolhendo-á 
basta apertar ok que será feita a modificação.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Tubulação de esgoto  
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Ao selecionar a opção acima irá aparecer a seguinte tela solicitando algumas informações 
relcionadas a tubulação de esgoto, como: qual material iremos utilizar, diâmetro da tubulação, 
distância entre linhas, espessura da linha e tipo de linha: 
 

 
 
 
Na tela acima vamos  escolher primeiramente o material da tubulação , o diâmetro e a 
declividade que por padrão se inicia com 3% 
 
Abaixo escolhemos a opção de desenhar uma tubulação unifilar ou uma tubulação bifilar , para 
tubulação unifilar, o programa vai consultar a configuração de conexão automática para inserção 
e na tubulação bifilar ele não irá inserir conexões , mesmo escolhendo a opção unifilar ou bifilar 
ainda é possível alterar a distância entre linhas se desejar. È permitido também que altere o tipo 
de linha da tubulação e a espessura da linha . 
 
As opções abaixo permitem que seja utilizado eixos para facilitar a identificação do angulo 
correto para continuação do traçado de tubulação ou não .  
 
E por último , ele pergunta se cada trecho da tubulação deverá ser linhas separadas ou somente 
uma linha para a tubulação inteira, isso influencia para o detalhamento automático. Após ajustar 
todas as opções clique em Desenhar para iniciar o processo que em seguida irá solicitar o Ponto 
de Inicio da tubulação, após clicar no ponto de início temos as seguintes opções disponíveis na 
linha comando para melhor performance: 
 

 
 
Sobe: Ao acessar este comando o usuário irá indicar ao software que existe uma tubulação 
subindo naquele determinado local aonde deve-se digitar o valor de altura. 
 
Desce: Ao acessar este comando o usuário irá indicar ao software que existe uma tubulação 
descendo naquele determinado loca aonde deve-se digitar o valor de descida. 
 
Desfaz: Este comando desfaz o último traçado realizado pelo usuário. 
 
Voltar: Este recurso faz com que volte ao na tela inicial do traçado de tubulação aonde temos a 
opção de escolha de uma nova tubulação ou mesmo alterar diâmetro de linha, ECT. 
 



 

  

 

30 | P á g i n a  

  

 

Outra: Nos permite finalizar aquele traçado de tubulação e iniciar um novo lembrando que a 
mesma configuração ajustada será mantida. 
 
Fim: Finaliza o processo de traçado de tubulação. 
 

15. Projeto detalhado - Bifilar 
 
Para desenharmos o projeto detalhado ou seja bifilar devemos fazer o processo citado acima de 
traçado de eixos e em seguida locar os pontos como caixas,ralos e conexões detalhadas. 
Vá em Autohidro e em seguida temos as opções de conexões bifilar como pode-se ver na 
imagem abaixo: 
 

                                  
 
Após locar os pontos de acordo com cada peça o próximo passo será traçar a tubulação de 
esgoto detalhada. 
Vá no Menu Autohidro em seguida tubulação de esgoto como pode-se ver na imagem abaixo: 
 

                             

Todas essas peças  

são detalhadas 

(bifilar) 
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O diâmetro informado acima será a principal alteração para o traçado detalhado em seguida 
basta clicar em Desenhar para iniciar o processo de desenho da tubulação. 
Em seguida o software solicita o primeiro ponto e temos as seguintes opções na linha de 
comando conforme já foi citado acima: 
 
Sobe/Desce/Curva/Desfaz/Voltar/Outra/Fim/ 
 
Na opção bifilar não é inserido conexão de forma automática.  
 
Caso não utiliza nenhum recurso acima deve-se indicar o Próximo ponto e ao final de todo o 
traçado digite Fim para finalizar que automaticamente irá ver o traçado da tubulação feito 
detalhado. 
 
 

16. Detalhamento de esgoto Automático 
 
Para acessar o comando pela ribbon :  
 

 
 
Para acessasr o comando pelo menu :  
 

 
 
A primeira coisa que o comando faz é pedir dois pontos que formará um retângulo no qual o que 
estiver dentro é que vai ser copiado para o detalhamento de esgoto .  
 
A tela abaixo mostra o comando pedindo o primeiro ponto:  
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A tela abaixo mostra o comando pedindo o segundo ponto:  

 
Após selecionar os dois pontos iniciais ele pede um ponto que será onde vai ser feito o detalhe, 
representado na figura abaixo :  
 

 
 
Após selecionar o ponto onde vai ser inserido o detalhamento ele vai aparecer uma janela , 
perguntando o titulo do detalhe , se deseja modificar a escala, (aqui a escala trabalha de acordo 
com o que está sendo desenhado, ou seja , se clicar em modificar escala e tiver desenhando em 
1:50 e selecionar o valor da escala como 1:50 ele vai manter o mesmo valor se colocar 1:25 ele 
vai dobrar o tamanho bem como se colocar 1:100 ele vai diminuir pela metade o tamanho . ) 
 
Feito os ajustes basta apertar ok para finalizar o detalhe .  
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Após apertar o ok você vai visualizar o detalhe já com o esgoto desenhado em bifilar .  
 
 

 
 

17. Elaborando um projeto de água 
 
A seguir são enumeradas as etapas para o desenvolvimento do projeto de água através do 
Autohidro: 

 Locação dos pontos de emissão e utilização 

 Desenho da tubulação de água em unifilar 

 Edição de propriedades hidráulicas 

 Esquema Vertical 

 Criando outros detalhes (Vistas Isométricas e Ortográficas) 

 Indicando as Propriedades (Manual e Automática) 

 Inserindo as Legendas (Numerada e automática) 
 
É importante lembrar que as etapas acima serão fielmente seguidas somente quando se tratar de 
um projeto em que todos os recursos disponíveis do Autohidro forem utilizados. 
Como pode ser notado, muitos dos passos utilizados no projeto de água fria são semelhantes 
àqueles já mostrados durante o desenvolvimento do projeto de esgoto. 
 
Basicamente, a diferença entre um projeto de água e um projeto de esgoto reside no fato de que 
a cada um deles correspondem tipos específicos de tubos e conexões. Além disso, no caso do 
projeto de água, normalmente é necessário possuir as vistas isométricas dos ramais. Sendo 
assim, a melhor forma para se obter este resultado é criando, para os ramais, uma instalação 
onde o tipo de desenho é igual a “Desenho 3D”. Após desenhar todos os ramais em 3D, as vistas 
Isométricas e ortográficas podem ser visualizadas automaticamente. 
 
Vale ressaltar que o sistema de água de uma edificação, normalmente, é composto das 
seguintes partes: alimentador predial, recalque, sucção, bombas, reservatório, barrilete, colunas 
e ramais. Cada parte desse sistema também pertencerá a uma diferente instalação, conforme 
feito no projeto de esgoto. 
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Locação dos pontos de emissão e utilização 
 
Para se desenvolver o projeto de água, inicialmente, é necessário indicar os pontos de emissão e 
utilização de água.  Isto inclui os aparelhos sanitários e as indicações. 
Dessa forma, após uma análise da arquitetura e das condições do projeto, iremos executar as 
seguintes tarefas: 
1- Locação dos aparelhos sanitários 
2- Desenho das indicações 

 
Locação dos aparelhos sanitários 
 
Caso o projeto de esgoto de um banheiro, por exemplo, já tenha sido feito e o projeto de água 
deva ser desenvolvido juntamente com este projeto de esgoto, então, não será necessária a 
realização desta tarefa, visto que os aparelhos sanitários já foram locados. 
Este procedimento é semelhante àquele mostrado para o projeto de esgoto.  
 
 
 
Desenho das indicações 
 
As Indicações são símbolos que conectam uma instalação a outra, indicando o prosseguimento 
do sistema de água. Por exemplo, no inicio dos ramais de água, pode ser colocada uma 
indicação da coluna que alimenta aquele ramal. 
Deve ser ressaltado que nem sempre será necessária a inserção das indicações, visto que esta 
necessidade poderá variar de projeto para projeto. 
Da mesma forma que as de esgoto, as indicações de água poderão ser inseridas posteriormente, 
quando estiver sendo finalizada a tubulação de um determinado trecho. 
 
Para desenhar as indicações de água, utilizaremos o menu “Autohidro  Indicar propriedades... 
(o Autohidro solicita que seja selecionado o objeto). 
 
Como neste exemplo o desenho dos ramais de água será iniciado diretamente, então, nenhuma 
indicação será inserida por enquanto. Para cancelar a visualização da tela basta clicar no botão 
“Cancelar”. 
 
Desenho da tubulação de água em unifilar 
 
Uma das etapas mais importantes no desenvolvimento de projetos através do Autohidro é o 
desenho da tubulação. A forma de se trabalhar com o desenho desta será sempre a mesma, 
independente do tipo de projeto que está sendo feito – projeto de esgoto, água, incêndio, gás ou 
água pluvial. 
Para iniciar o traçado de tubulação de água vá em Autohidro em seguida Tubulação de Água 
Fria.  
Após chamar o comando para o desenho da tubulação de água, será mostrada uma tela com as 
informações da tubulação de Água. 
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Selecione o tubo: Conforme mostrado na lista acima, existem os tipos de tubos usualmente 
encontrados e utilizados para a tubulação de água. 
Diâmetro: À medida que um tubo é selecionado, todos os diâmetros existentes para o mesmo 
serão mostrados em lista, devendo-se definir o valor que melhor se adequar ao projeto. Tais 
diâmetros estão armazenados no banco de dados do Autohidro, a fim de que se evite a 
determinação de valores ainda não cadastrados e os quais comprometerão o quantitativo de 
materiais. Caso um diâmetro definido por quem está desenvolvendo o projeto não exista na lista, 
o tubo a ele correspondente não será quantificado com sucesso. O programa acusará que não 
há composição definida para aquela tubulação. 
A unidade de medida do diâmetro poderá ser milímetro(mm) ou polegada (pol).  
Características: Informa qual característica será esta tubulação como Ramal, Coluna ou 
Barrilete. 
Representação: A opção espessura, encontra-se o campo destinado à definição do tipo de linha 
que será utilizado para representar o tubo. 
 
Após o ajuste das opções necessárias para se desenhar o tubo, deve-se clicar no botão 
“Desenhar”.  Ao clicar no botão Desenhar teremos as seguintes opções abaixo: 
 
Referencia/Peso/Conexão<Ponto de Inicio>: 
 
O primeiro passo que o Autohidro solicita ao chamar o comando de tubulação de água é o ponto 
de inicio a não ser que o usuário precisa utilizar alguma das opções acima como Referencia. 
 
Referência  Esta opção permite determinar, correto e precisamente, o ponto de início da 
tubulação. A partir de um ponto inicial. 
 
A maneira mais prática para se realizar o desenho acima é, inicialmente, utilizando-se a opção 
“referência” e calculando-se o ponto de início da tubulação dos ramais de água. Feito isto, será 
desenhado o primeiro trecho, partindo-se do ponto de início.  
Este trecho será o primeiro a ser feito, visto que todos os outros derivam deste trecho inicial.  
 

Selecione o tipo de 

material que será 

utilizado no 

traçado da 

tubulação 

Informe o diâmetro a 

característica e  após 

preencher estas 

informações clique em 

Desenhar 
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Na linha de comando, será feito o desenho do trecho primeiro trecho. Para isto, será utilizada a 
opção “Referência” para que possa ser calculado o ponto de início dos ramais. Abaixo, são 
mostradas as opções utilizadas na linha de comando após informar o primeiro ponto: 
 
Sobe/Desce/desfAZ/Fim/Peso/Conexao<Proximo ponto>: 
 
Sobe  Esta opção permite determinar que a tubulação esteja subindo de acordo com o valor 
informado pois  depois que seja finalizado o desenho pode utilizar a opção 3D ORBIT para 
visualizar o desenho em 3D pois o atualmente o Autohidro não faz o desenho já em 3D visando 
uma melhor performance e presição no desenho em planta. 
 
Desce  Esta opção permite determinar que a tubulação esteja descendo de acordo com o valor 
estipulado. 
 
desfAZ  Esta opção permite determinar que seja desfeito o treco de tubulação que está sendo 
desenhado no momento, lembrando que os trechos que já foram desenhados e finalizado está 
opção não funciona. 
 
Fim  Esta opção nos permite finalizar o traçado de tubulação. 
 
Inicialmente foi utilizada a opção “referência” e calculou-se o ponto de inicio dos ramais. Este 
ponto é aquele em que o ramal se conecta com a coluna de água. Neste exemplo, tal ponto será 
considerado a uma altura de 2,2 metros do piso, no meio da parede, a uma distância de 2,3 
metros do ponto indicado na figura acima como “Pr”. Ao se acessar a opção referência, 
primeiramente é solicitada a “Altura do ponto de inicio” em seguida a “Base do Ponto de Inicio:”. 
Para a determinação deste, será utilizado o osnap “end. of.” e será informado o ponto “Pr”. 
Por ser esta a primeira conexão a ser inserida, será necessário informar o “ângulo de rotação” 
deste objeto. Este ângulo poderá ser informado na linha de comando ou através da 
movimentação do cursor, o que normalmente é mais fácil. Se necessário, poderá ser utilizado o 
comando “zoom” da barra de ferramentas para se aproximar do local onde o objeto está sendo 
inserido. 
As propriedades da conexão inserida automaticamente serão preenchidas de acordo com o 
diâmetro da tubulação e as propriedades do projeto.  
Segue abaixo uma imagem referente as propriedades de uma conexão que foi inserida na 
tubulação de água, suas propriedades fora inseridas automáticamente: 
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OBS.: Quando um tipo de conexão é configurado como padrão – por exemplo, sempre que 
houver necessidade de se inserir uma conexão de 90°, o programa, automaticamente, inserirá 
um “Joelho de 90°” – tal configuração pode ser alterada. Para isto, pode-se utilizar o comando 
disponível no menu “Autohidro  Configurar”. Ao se clicar na guia “tubulação”, será possível 
alterar a conexão padronizada ou mesmo limpar a configuração, indicando que nenhuma 
conexão deverá ser previamente considerada como padrão. 
Este mesmo recurso pode ser acessado diretamente a partir da linha de comando inicial do 
desenho de tubulação, devendo-se selecionar “opções”, digitando-se a letra “P”. 
 
O Autohidro insere as conexões sempre que o tubo faz curvas e derivações. Em certos 
momentos, no entanto, pode ser necessário inserir um objeto que não está previsto. Para casos 
como este, temos a opção “conexão” na linha de comando que irá aparecer a seguinte tela com 
as informações para que seja selecionada uma conexão. 
 

 
 
 
Após a escolha deve-se clicar no botão “Desenhar” para inserção e, logo em seguida, informar o 
ângulo de rotação necessário. 
  
Feito isto, deve-se finalizar a tubulação, visto que todo do trecho “T1” foi desenhado 
corretamente. Para tal, utiliza-se a opção “Fim”, disponível na linha de comando. Assim 
procedendo, será necessário inserir a última conexão, que corresponde àquela que fará a ligação 
do tubo em algum objeto. Após a inserção da mesma, o comando para desenho do tubo será 
finalizado e será mostrada novamente a tela inicial para desenho de tubulação.  
Edição De Propriedades Hidráulicas. 
 
Serão feitas algumas considerações sobre a edição de propriedades hidráulicas do projeto de 
água. 
À medida que se desenvolve o desenho de tubos e conexões, podem haver situações em que se 
faz necessário alterar propriedades de um ou mais objetos. Sendo assim, considerando-se que 
parte do projeto já foi desenhada, é possível verificar as propriedades dos objetos já inseridos. 
O recurso de edição de propriedades tanto permite que estas sejam alteradas como também que 
sejam visualizadas, facilitando, assim, a conferência das mesmas. 
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Considerando-se que o desenho tenha sido feito em 3D, em alguns casos, pode ser difícil 
encontrar certos objetos na vista em planta, normalmente utilizada para o trabalho. Sendo assim, 
os comandos de visualização, existentes no menu “Exibir”, poderão ser utilizados antes da 
edição de propriedades. Tal utilização se dará da seguinte forma: 
Através do menu “Exibir  Vista em 3D”, é possível mostrar o desenho do projeto em três 
janelas, sendo que cada uma delas representará um tipo de vista do projeto – Isométrica, Planta 
(Topo) e Frontal. Estas vistas são semelhantes às utilizadas no desenho da tubulação em 3D. 
O recurso para edição de propriedades pode ser acessado a partir do menu “Ferramentas  
Editar propriedades hidráulicas”. Na linha de comando, aparecerá uma mensagem solicitando 
que os objetos do Autohidro sejam selecionados. 
Para maiores informações sobre a edição de propriedades, consulte a página 91, na qual é 
mostrada a edição de propriedades de objetos utilizados no projeto de esgoto. 
 

Esquema vertical 
 
Para acessar o comando vá em Autohidro em seguida Esquema Vertical 3D. 
Um recurso importante que o Autohidro possui é a possibilidade de se criar um Esquema vertical 
a partir de um dado desenho.  
O esquema vertical consiste em cópias dos tubos, conexões, aparelhos sanitários e outros 
objetos. Além da cópia dos elementos, todas as propriedades dos mesmos são ajustadas 
automaticamente – como altura, por exemplo – e ainda podem ser desenhadas as indicações de 
pavimentos e as cotas referentes aos mesmos. 
O desenho da coluna de água de um prédio de vários andares é um bom exemplo em que se 
pode utilizar o esquema vertical. 
 

Detalhes em vista e escala diferentes  
 
Para acessar o comando pela ribbon:  
 

 
 
Para acessasr o comando pelo menu :  
 

 
 
A primeira coisa que o comando faz é pedir dois pontos que formará um retângulo no qual o que 
estiver dentro é que vai ser copiado para o detalhe .  
 
A tela abaixo mostra o comando pedindo o primeiro ponto:  
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A tela abaixo mostra o comando pedindo o segundo ponto:  

 
 
Após selecionar os dois pontos iniciais ele pede um ponto que será onde vai ser feito o detalhe, 
representado na figura abaixo :  
 

 
 
Após selecionar o ponto onde vai ser inserido o detalhamento ele vai aparecer uma janela , 
perguntando o titulo do detalhe , se deseja modificar a escala, (aqui a escala trabalha de acordo 
com o que está sendo desenhado, ou seja , se clicar em modificar escala e tiver desenhando em 
1:50 e selecionar o valor da escala como 1:50 ele vai manter o mesmo valor se colocar 1:25 ele 
vai dobrar o tamanho bem como se colocar 1:100 ele vai diminuir pela metade o tamanho . ) 
 
E por último escolhemos a vista desejada .  
 
Feito os ajustes basta apertar ok para finalizar o detalhe .  
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Após apertar o ok o software vai pedir para ajustar o desenho dentro do retângulo do 
detalhamento, de forma similar ao comando move , ai é só clicar em um ponto de forma que o 
desenho fique dentro do retângulo.  
 

18. Cálculos 
 
O Autohidro possui recursos que permitem ao usuário efetuar cálculos precisos que passam do 
Sistema de água ao Esgoto e ainda terá um levantamento dos materiais utilizados na no 
desenho. 
Os recursos existentes no software são:Dados da Edificação, Consumo diário, Reservatórios, 
Ramais, Colunas, Águas pluviais, Cálculos de Esgoto, Tanques sépticos. 
Importante: Poderá ser inserido no desenho o resultado de alguns dos cálculos do programa, 
em forma de tabela, para isto, clique em “Desenhar” e será mostrada uma janela com 
informações sobre os cálculos feito. 
Nesta janela poderá ser feito alterações ou inclusões no texto. Para inserir esta tabela no 
desenho clique em “Inserir tabela” e voltará ao desenho, clique no ponto onde deverá ser incluída 
esta tabela. 
 

Cálculo do sistema de água 
 
Dados da edificação: Através desta tela, é possível realizar a inclusão, alteração e exclusão de 

edificações cadastradas no Autohidro, para acessá-lo clique no menu “Autohidro  Cálculos  
Dados da edificação”. 
Assim que acessarmos este comando será mostrado a tela com dados da edificação: 
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Para criação da edificação devemos digitar o nome da edificação no campo Informe o Nome da 
Edificação e em seguida clicar em Incluir.  
 
Após a inclusão devemos selecionar a Natureza do local.  Clicando no campo Natureza do Local 
será mostrada uma lista com vários locais possível, caso não atenda as necessidades 
poderemos incluir novos ou alterar as descrições clicando no botão “Naturezas Do Local”. 
 
Será possível criar nos locais clicando no botão “Novo” e digitando as propriedades do mesmo, 
em seguida clique no botão “Gravar”. Feito a seleção da natureza do local será necessário ainda 
completar as propriedades da edificação incluindo a área do terreno e a área construída, casa 
tratar-se de mais de um andar, o número de pavimentos e distância entre pavimentos. Após o 
preenchimento destas propriedades clique em “OK”, e será criado a Edificação. 
 
No mesmo projeto poderá ser criada mais de uma edificação. 
 

Consumo diário 
 

Acessar o comando clique no menu Autohidro  Cálculos  Consumo diário que irá aparecer a 
seguinte tela: 
 

                  
 
1º Passo: Selecione a edificação, para tanto clique no campo Selecione a edificação, pois, caso 
tenha mais de uma instalação será mostrado uma lista, para criar nova edificação clique no botão 
“Criar nova edificação”, em seguida selecione o tipo de calculo deverá ser feito:  
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População: Para efetuarmos o cálculo por população devemos informar a Estimativa da 
população clicando no campo onde aparecerá uma lista contendo as possibilidades, em seguida 
passar as informações necessárias dependendo do local escolhido. Por exemplo, sendo 
apartamentos, devemos informar a quantidades de quartos e ainda a quantidades de 
apartamentos nos campos abaixo, para outros locais não será necessário estas informações 
porém, deverá ser informado a quantidade de pessoas no campo quantidades de pessoas na 
seção resultado dos cálculos. 
Área construída: O cálculo será feito obedecendo a área indicado nos dados da edificação 
podendo ser feito alterações no campo consumo diário por M2  na seção resultado dos cálculos 
tanto para água fria como água quente. 
Informado: O consumo diário deverá ser informado manualmente.  
Após selecionar o tipo de cálculo e passar as informações necessárias de acordo com o local na 
estimativa de população, clique no botão “Calcular”, será feito o cálculo do consumo diário total 
de água fria e quente. 
 
Concluído os cálculos de água fria e água quente clique no botão “Inserir” para gravar os 
resultados referente ao tipo de cálculo selecionado, podendo ainda ser feito outros cálculos para 
outros locais ou edificações.  Para fazer novos cálculos siga os procedimentos acima citados e 
clique em “Inserir” e ficará gravado mostrando na tabela os cálculos realizados. 
Para excluir algum dos resultados selecione na tabela um dos cálculos e clique em Excluir. 
Após a realização dos cálculos clique em OK para confirmar a operação. 
 

Reservatórios 
 

Para acessar o comando clique no menu “Autohidro  Cálculos   Reservatórios” que irá 
aparecer a seguinte tela com as informações: 
 

 
 
 
Para que este cálculo seja efetuado, o consumo diário deverá ter sido feito anteriormente, pois o 
cálculo de reservatórios depende de informações contidas naquele cálculo. 
Primeiramente devemos informar se o cálculo deverá ser feito para todo o projeto ou para uma 
edificação específica, caso tenha em meu projeto mais de um desenho com várias edificações, 
se for feito para todo o projeto clique em todo projeto, caso seja feito somente para uma 
edificação, desmarque a opção todo projeto e selecione a edificação clicando no campo 
Edificações e selecionando a edificação desejada. 
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Será possível calcular dois reservatórios um no pavimento superior e outro no inferior 
dependendo da necessidade. Para utilizar dois reservatórios marque a opção Inferior, ao marcar 
esta opção a porcentagem dos reservatórios será dividida, mas será possível alterações nas 
porcentagens digitando o valor desejado, para os casos de apenas um reservatório, desmarque 
a opção Inferior e ficará 100% no reservatório superior.     
Podemos ainda alterar a taxa de acréscimo para o reservatório clicando no campo taxa de 
acréscimo e digitando o novo valor, lembrando que, trata-se de porcentagem.  
Outra opção seria calcular uma reserva para incêndio, para tanto, selecione o Local de 
armazenamento, que seria superior ou inferior, ou para o caso de não haver necessidade de 
utilizar esta opção selecione nenhum. Após selecionar uma das opções digite o valor para o 
Volume de incêndio. Tendo preenchido as propriedades clique no botão “Calcular” e o programa 
fará automaticamente os cálculos para os reservatórios superior, inferior (caso tenha feito esta 
opção) e volume total. 
 
  

Sistema elevatório 
  

Para acessar o comando clique no menu “Autohidro  Cálculos  Sistema elevatório”, ao 
acessar o comando irá aparecer a seguinte tela: 
 

 
 
1º Passo:  Criar um sistema específico para a edificação, para tanto, selecione a Edificação e 
digite o nome do sistema elevatório, observe que será mostrado automaticamente o consumo 
diário, por isso, o cálculo do consumo diário deverá ser feito anteriormente. 
Após selecionar a edificação e digitar o nome do sistema elevatório clique em “Inserir”, com este 
procedimento foi criado o sistema elevatório. Para excluir o sistema criado selecione-o no quadro 
a direita e clique no botão “Excluir”. 
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Se necessário altere o número de horas de funcionamento e clique em “Calcular”, feito este 
procedimento, será mostrado o diâmetro de recalque calculando, diâmetro de recalque comercial, 
diâmetro dicção comercial e a vazão da bomba. 
Cálculo da altura manométrica: Selecione o Tipo da Tubulação, ao clicar no campo será 
apresentado a lista com opções para escolha. Em seguida será feito os cálculos em duas etapas: 
Sucção: Digite o comprimento e a altura estatística, em seguida seleciona as peças que serão 
utilizadas, para isso, clique no botão “Escolher peça”, que abrirá uma tela mostrando todas as 
peças. 
Nesta tela será mostrado as peças que deverão  ser incluídas, para visualizar outras peças clique 
no botão “Próximo”, para selecioná-las, clique na figura e clique em “Inserir peça”, podendo ser 
inseridos várias peças, lembrando que ao selecionar a peça selecione também o Diâmetro 
desejado, clicando no campo. 
Após inserir todas as peças necessárias clique em “Finalizar”. 
Para apagar alguma peça, selecione no quadro a direita e clique em “Remover peça”. 
Ao voltar a tela inicial clique em “Calcular”, com isto será feito o calculo referente a altura 
manométrica e comprimento equivalente. 
Recalque: Seguir os mesmos procedimentos utilizados para Sucção. 
Terminados os cálculos de Recalque e Sucção será mostrado a altura manométrica total, clique 
em “OK” para confirmar, e voltará a tela inicial, com a Altura Manométrica calculada 
. 

Cálculo da bomba 
 
Se necessário poderá ser alterado o rendimento ideal (%) e margem de segurança (%). 
Clique em calcular e será mostrado a potência real(CV) e motor sugerido(CV). Podemos ainda 
mudar o Modelo da Bomba clicando no campo modelo onde será mostrado uma lista de modelos 
para seleção. Terminado os cálculos clique em “OK” para confirmar. 
 

Ramais 
 
Com este cálculo será possível calcular a tubulação considerando os trechos. 

Para acessar o comando clique no menu “Autohidro  Cálculos  ramais”, ao acessar o 
comando irá aparecer a seguinte tela: 
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O primeiro passo será incluir o nome do Ramal ou Trecho, para tanto, digite o nome do trecho no 
campo Nome do ramal e clique em “Incluir”, para apagar um trecho criado selecione-o no quadro 
a direita e clique em “Excluir”. 
O cálculo do trecho poderá ser feito de duas formas: Máximo provável onde será considerado o 
peso das peças para o cálculo do ramal ou Máximo possível será considerado o diâmetro das 
tubulações ligadas ao ramal. 
 
Máximo provável: Selecione máximo provável na propriedade Informe o tipo do cálculo. 
Considerando o trecho 1 conforme mostra o desenho T1, digite “T1” no campo nome do ramal e 
clique em “Incluir”, em seguida selecionaremos as peças ligadas a este ramal. 
Seguindo o desenho como orientação devemos inserir neste trecho um chuveiro elétrico, um 
lavatório e uma bacia sanitária, para inserir estas peças clique no campo peça para mostrar uma 
lista de peças disponíveis, selecione a bacia sanitária e clique em “Inserir peça”. 
Faça o mesmo procedimento para as outras peças, para apagar alguma peça, selecione-a na 
tabela e clique em “Excluir”. 
Após inserir todas as peças clique no botão calcular e será mostrado os resultados do cálculo. 
Para calcular um novo trecho digite um novo nome e clique em incluir e faça novamente os 
procedimentos citados acima. 
 
Máximo possível: Selecione máximo possível na propriedade informe o tipo de cálculo. 
Considerando o trecho 1 conforme mostra o desenho T1, digite “T1” no campo Nome do ramal e 
clique em “Incluir”, 
Supondo que deste ramal sairia duas tubulações de 20mm, então, clique no campo Tubo e será 
mostrado uma lista com opções de diâmetros para o Tubo, selecione 20 e na quantidade digite 2, 
em seguida clique em “Inserir trecho”. Poderá ser inserido tantos trechos ou tubulações quanto 
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necessário. Clique em “Calcular” e será feito o cálculo considerando o diâmetro das tubulações 
que saem deste ramal. Clique em “OK” para confirmar. Para apagar o ramal selecione-o no 
quadro a direita e clique em “Excluir”, para apagar trechos, selecione-o na tabela e clique em 
“Excluir trecho”. 
 

Colunas 
 
Com esta opção será possível fazer cálculos de colunas de água. 

Para acessar o comando clique no menu “Autohidro  Cálculos  Colunas”, ao acessar o 
comando irá aparecer a seguinte tela: 
 

 
 
 
Para melhor entendimento deste calculo estaremos utilizando o exemplo abaixo: 
 
1º Passo: Dar um nome para esta coluna, sendo assim, digite um nome para a coluna e clique 
em “Incluir”, na tela acima indicamos o nome de coluna 1. Caso queira apagar alguma coluna já 
criada selecione-a na tabela e em seguida clique em “Excluir”. 
 
Após inserirmos o nome da coluna devemos passar algumas informações para a conclusão dos 
cálculos. 
Selecione o tipo da tubulação clicando no campo Tipo da tubulação e ao aparecer a lista clique 
na tubulação desejada. 
 
O cálculo da coluna será feito por trechos, conforme o exemplo mostrado anteriormente, iremos 
calcular primeiramente do ponto “PI” até o ponto “A”, sendo assim, digite a Distância entre 
pavimentos(m), que neste caso seria o comprimento real da tubulação, digite a Distância do 
ponto inicial (m) e a Pressão inicial (kPa) o programa buscará alguns valores (DEFAULT) 
podendo ser alterados conforme a necessidade. 
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Digite um nome para o ponto inicial a qual chamamos de PI mas pode ser alterado, e ponto final 
que chamamos de A podendo também ser alterado. 
Informe agora, o Peso total do ponto, caso já tenha sido feito os cálculos dos ramais, clique no 
botão Pesquisa ramal ligado ao ponto que abrirá uma tela. 
Selecione o trecho e clique em “Confirmar”, ao clicar em confirmar voltará para a tela inicial com 
o valor do peso total. Se preferir não usar este método basta digitar o valor no campo Peso total 
no ponto. 
 
Clique no botão Escolher juntas, conexões, Etc para selecionar qual conexão liga o ramal a 
coluna, ao clicar no botão aparecerá uma tela com opções para escolha da peça. 
Clique em uma das conexões e selecione em seguida o diâmetro nominal, clique em “Confirmar” 
e voltará a tela inicial mostrando o item escolhido, o comprimento real da tubulação, o 
comprimento equivalente da tubulação e o comprimento equivalente total. Será possível ainda 
especificar um valor para a Diferença e cota. 
Caso haja varios trechos com as mesmas propriedades, por exemplo pavimentos com as 
mesmas configurações, selecione a opção Vários trechos c/ mesma configuração, e digite na 
frente a quantidade de trechos. 
Clique em “Incluir” e será mostrado na tabela os resultados dos cálculos da coluna. 
 
Para “Excluir” algum trecho na tabela clique no trecho a ser apagado e clique em “Excluir”  
Poderá ser calculado tantos trechos quanto necessário, para incluir novos trechos faça 
novamente os procedimentos citados anteriormente. 
 

 

Águas pluviais 
 

Para acessar o comando clique no menu “Autohidro  Cálculos  Águas pluviais”, ao acessar o 
comando irá aparecer a seguinte tela: 
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Selecione o local clicando no campo Local onde será mostrada uma lista com várias opções de 
locais, após selecionar o local será mostrado automaticamente, a UF selecione então o período 
clicando no campo Período onde deverá ser selecionado 1, 5 ou 25.  
Ao selecionar um dos valores do período será mostrado a Intensidade pluviométrica. 
O segundo passo será especificar a área, para tanto, clique em “Calcular área”. Selecione então, 
o tipo de área para isto, clique no campo Tipo de área e será mostrado uma lista com as áreas 
disponíveis, clique em uma das áreas para selecioná-la, em seguida digite os  
 
Dados das coordenadas conforme a figura apresentada da área indica. 
No exemplo acima devemos digitar a coordenada A e coordenada B que seria largura e 
comprimento. 
Após digitar as coordenadas clique em “Calcular área” e será mostrado o resultado do cálculo, 
clique em “OK” para confirmar e voltar para a tela inicial. 
Verifique que já foi acrescentado a Área e foi feito o cálculo da vazão do projeto. Para concluir os 
cálculo devemos informar algumas propriedades na seção Dados adicionais que serão, o Tipo de 
material, declividade e coeficiente de rugosidade. 
Para alterar as propriedades clique nos campos e selecione o valor ou propriedade desejada. 
Feito isto, clique em “Calcular” e será mostrado o resultado dos cálculos.  
Para confirmar clique em “OK”. 
 

Cálculos de Esgoto 
 
Será possível efetuar quatro tipos de cálculos que serão: Ramal de Esgoto, Tubo de Queda, 

Coletor Predial e Coluna de Ventilação. Para acessar o comando clique no menu “Autohidro  

Cálculos  Cálculos de esgoto”. 
 
Ramal de esgoto: O cálculo do ramal será em função das “Unidades Hunter de Contribuição” 
que serão atribuídas aos aparelhos sanitários. 
Para melhor compreensão estaremos utilizando o desenho abaixo com exemplo para os cálculos 
a seguir: 
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Primeiramente crie um nome para o ramal que será calculado seguindo o exemplo acima digite 
Ramal 1 no campo nome do ramal de esgoto em seguida clique em “Incluir”.    
O próximo passo será a seleção das peças ligadas a este ramal. 
Clique no campo Peça e será mostrada uma lista com as peças disponíveis no Autohidro, 
selecione a peça desejada digite a quantidade e clique em “Incluir”.  
Seguindo o exemplo selecione pia de residência digite um no campo quantidade e clique “Incluir” 
inclua ainda Mictório – Válvula descarga e Chuveiro residência. 
Observe que ao selecionar a peça aparecerá valores de cada peça na UHC e o diâmetro do 
ramal de descarga, porém, estes valores poderão ser alterados antes de inclui-los. 
Para excluir alguma peça, selecione-a na tabela e clique em “Excluir”. 
Após a inclusão das peças clique em “Calcular” e será mostrado o resultado dos cálculos. 
Para confirmar e sair da tela clique em “OK”.  
 
Tubo de queda: Clique na guia Tubo de queda. Em primeiro lugar devemos informar a 
quantidade de pavimentos e em seguida incluir as peças por pavimento, para isso, clique no 
campo Peça e selecione a peça que deverá ser incluída, informe também a quantidade. 
Caso no mesmo pavimento possua 2 Chuveiros de Residência, altere a quantidade para 2, 
lembramos que poderá ser alterado a UHC e o ramal de descarga a cada peça. 
Para apagar alguma peça, selecione-a na tabela e clique em “Excluir”. 
Será possível ainda incluir as peças que utilizamos no Ramal 1 que criamos no calculo de ramal 
de esgoto, para tanto, clique em “Inserir peças cadastradas no ramal” será inserido 
automaticamente as peças que acrescentamos no calculo de ramal de esgoto, caso possua dois 
ou mais banheiros no pavimento, deverá ser clicado em “Inserir peças no ramal” duas ou mais 
conforme a quantidade do pavimento. 
Para mostrar o resultado do cálculo clique em “Calcular”, e será mostrado o diâmetro sugerido 
para o Tubo de queda. 
 

 
 
Coletor predial: Clique na guia Coletor predial. Informe primeiramente a Declividade Mínima 
clicando no campo, será mostrado a lista com valores de declividade a serem selecionados. Em 
seguida digite o total da UHC para o Sub Coletor, que seria o total de UHC das peças utilizadas 
no banheiro ou podemos clicar em “Somar peças” e será incluído o total de UHC 
automaticamente de acordo com o as peças que lançamos anteriormente no calculo do ramal de 
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esgoto.Utilize o mesmo procedimento para incluir o valor do UHC total para o coletor, poderá ser 
digitado ou clicar em “Somar peças”. 
Para ser mostrado o resultado dos cálculos, ou seja, o diâmetro do Coletor e do Sub coletor, 
clique em “Calcular”. 
 
Coluna de ventilação: Este cálculo deverá ser feito somente depois de ter sido feito o cálculo do 
ramal de esgoto e tubo de queda, pois para concluir o calculo da coluna de ventilação precisa do 
UHC Total na coluna do Diâmetro do tubo de queda, como foram calculados anteriormente estas 
informações são buscadas automaticamente. 
Nesta tela poderá ser alterado somente o comprimento máximo para isto, clique no campo e será 
mostrado a lista com as opções disponíveis para este cálculo. Clique em “Calcular” para ser 
mostrado o resultado do cálculo. 
 

Tanques sépticos 
 

Para acessar o comando clique no menu “Autohidro  Cálculos Tanques sépticos”. 
Ao acessar o comando irá aparecer a seguinte tela conforme será mostrado abaixo: 

 
 
Selecione primeiramente a edificação clicando no campo Edificação e caso possua mais de uma 
edificação será mostrado uma lista, é importante que o cálculo do consumo diário tenha sido feito 
anteriormente, pois algumas informações serão buscadas deste cálculo. 
Selecione ainda a forma do tanque entre cilíndrico ou retangular, Tipo de ocupantes entre 
temporários ou permanentes e Tipo de prédio. O campo consumo e quantidade de pessoas 
serão preenchidos automaticamente buscando estas informações do calculo do consumo diário, 
podendo ser alterado nesta tela a Quantidades de pessoas. 
Após o preenchimento destas informações clique em “Calcular” e será mostrado o resultado. 
Terminado o cálculo clique em “Incluir” onde os dados serão passados para tabela. Poderá ser 
incluído cálculos referente a outras edificações, para tanto, faça novamente os procedimentos 
escolhendo outra edificação. 
Para apagar algum dos cálculos da tabela clique no mesmo para selecionar e clique em “Excluir”. 
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Após ter incluído o cálculo na tabela devemos ainda passar novas informações para a conclusão 
dos cálculos do Tanque séptica. Na seção dados a temperatura do mês mais frio onde teremos 
as seguintes opções: 
 
T<=10 - temperatura menor ou igual a 10º; 
10 <=T<=20 – temperatura maior ou igual a 10º e menor ou igual 20 (entre 10º e 20º); 
T>20 – temperatura maior que 20º. 
 
Intervalo de limpeza, selecione o intervalo entre 1 a 5 anos e ainda selecione a Altura útil do 
tanque. Informado os dados clique em “Calcular” para que os cálculos sejam efetuados. Para 
confirmar e sair dos cálculos clique em “OK”. 
 

19. Incêndio e gás 
 
O software possui para esta parte de incêndio e gás um menu separado, onde possui recursos 
como inserção de símbolos, traçado de tubulação, instalação, que funcionam de forma idêntica 
descrita anteriormente neste guia de usuário. 
 

Sprinklers 
 
Com esta opção, será possível calcular a quantidade de sprinklers para um determinado 

ambiente. Para acessar o comando clique no menu “Incêndio/Gás  Sprinklers..”. 
Ao acessar o comando será mostrado a seguinte tela: 
 

 
 
Em primeiro lugar selecione o tipo de risco entre pequeno, médio ou grande, para isto, clique no 
campo que será mostrada lista, informe ainda a distância X, que seria o comprimento do 
ambiente onde serão colocado os sprinklers , e distância Y, que se trata da largura do ambiente. 
Após passar estas informações clique em “Calcular”, será mostrado o número de SPRINKLERS. 
 
Será possível ainda fazer os cálculos da tubulação por trechos, para tanto, clique em tipo na 
seção definição de trechos, e selecione o tipo pequenos, médio ou grande digite um nome para o 
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trecho a ser calculado e ainda a quantidade de SPRINKLER para este trecho, ao informar estes 
dados clique em “Confirmar” e será mostrado na tabela os dados do trecho e ainda o diâmetro da 
tubulação. 
 
Para apagar o trecho digite o nome do trecho a ser apagado e clique em “Remover”, clique em 
“OK” para confirmar e sair. 
 
Central GLP 
 

Para acessar o comando clique no menu Incêndio/Gás  Central GLP. 
Ao acessar o comando será mostrado a seguinte tela: 
 

 
 
O primeiro passo será selecionar o aparelho, para isto, clique no campo e será mostrado a lista 
com opções disponíveis 
 
Clique no aparelho desejado de verifique que será mostrado a capacidade em KCAL/H deste 
aparelho, digite a quantidade de aparelhos que será utilizada neste projeto e clique em “Inserir”. 
Será possível inserir tantos aparelhos quanto forem necessário no projeto, fazendo os 
procedimentos acima, e a cada aparelho inserido será calculado a potência total 
Para apagar algum aparelho inserido na tabela selecione-o no campo aparelho e clique em 
“Excluir”. 
Para a conclusão dos cálculos, selecione a capacidade do vasilhame (kg) e a temperatura média 
atual, para selecioná-las clique nos campos e será mostrado os valores disponíveis. Poderá ser 
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alterado ainda o poder calorífico do gás que o programa adiciona como padrão o valor de 11200 
Kcal/Kg. Clique em “Calcular” e será mostrado o resultado dos cálculos. 
Para inserir a tabela com os cálculos no desenho siga as instruções conforme explicamos 
anteriormente. 

20. Quantitativos de materiais 
 

Este recurso permite-nos gerar uma lista completa de todos os materiais gastos no projeto e 
respectivas quantidades, trazendo, assim, rapidez e segurança ao cotá-los.  
 
Para utilizar este comando, selecione, no menu do “Autohidro >”, vá na opção “Lista de 
Materiais”. 
Na caixa de diálogo ilustrada, são dadas algumas opções para que a lista de materiais seja 
gerada de maneira adequada 
 

 
 

1º Passo: Seleciona uma das opções acima afim de gerar uma lista de material de todos os 
Objetos existentes no projeto ou mesmo somente de uma seleção que o usuário deve informar. 
 

De todos os desenhos do projeto: Permite-nos calcular o quantitativo de todos os desenhos 
que existirem no projeto trabalhado no momento. É importante lembrar que, acionando esta 
opção, o software calculará os materiais utilizados em todos os desenhos do projeto, 
independente do desenho que estiver aberto no momento da execução do comando. 
 
Somente da seleção: Permite-nos gerar o quantitativo de materiais referentes a uma 
determinada seleção do desenho. Ao selecionar esta opção, notaremos que o botão “Selecione” 
será habilitado. Para selecionar o desenho, clique no botão “Selecione” e faça a seleção do 
mesmo. 
 
Após definir todas as opções de cálculo, selecione a opção “OK”. Feito isso, o software gerará a 
lista de materiais completa. Estas informações estarão disponíveis na caixa de diálogo abaixo, 
que estudaremos a seguir. 

 
Importante: Os valores e nomes apresentados pelo software podem ser alterados manualmente. 
Para isso, basta clicar sobre o item a ser alterado e digitar o novo valor. 
 

21. Legendas Automáticas 
 

O recurso “Legendas automáticas” permite gerar legendas personalizadas dos materiais gastos 
em nosso projeto. 

 
Importante: Somente sairá em nossa legenda os materiais que foram utilizados no projeto.  

 
Para utilizar este comando, selecione no menu do software a opção “Legenda automática”.  
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Ou pela ribbon :  

 
 
Ao clicar aparecerá a seguinte tela: 
 

 
 
Seleção dos Objetos: 
 
Todos: Marcando-se esta opção, todos os elementos utilizados no projeto serão acrescentados 
à legenda, que será desenhada automaticamente pelo programa. 
Somente da seleção: Esta opção permite que somente parte de um desenho seja legendada. 
Para isso, deve-se selecionar os elementos que constituirão a legenda. 



 

  

 

55 | P á g i n a  

  

 

Somente dos layers: Esta opção permite que o usuário selecione um layer na lista ao lado e o 
software selecionará automaticamente os elementos que constituirão a legenda desde que este 
elemento esteja no layer escolhido. 
Incluir tubulações na legenda: se esta opção estiver marcada ao final da legenda vai aparecer 
as tubulações utilizadas no projeto, com sua respectiva cor e tipo de linha.   
 
Incluir outros tipos de tubulações:  Ao marcar esta opção, será permitido que o usuário 
escolha uma descrição, cor e tipo de linha para inserir como tubulação na legenda. 
Titulo da Legenda: Permite informar qualquer nome para a legenda. Para isso, clique sobre o 
campo “Titulo da Legenda” e informe o novo nome. 
Observações: Permite que sejam visualizadas algumas observações a serão feitas, como, por 
exemplo, os materiais que não foram cotados e onde poderemos obter mais informações sobre 
os mesmos. Caso haja necessidade de acrescentar alguma observação, basta clicar sobre o 
campo “Observações” e digitar as novos dados. 
Imprimir utilizando novo padrão de legenda automática:  Ao marcar esta opção a legenda 
será inserida com a descrição do objeto e não mais com o simbolo que representa o mesmo, por 
exemplo ao inserir um vaso sanitário sua representação não vai ser o seu desenho e sim as 
letras VS, e caso a opção fique desmarcada será inserida da forma antiga, com os desenhos 
para identificar o simbolo.  
 
Para inserir a legenda, clica-se na opção “Desenhar” e, em seguida, indica-se um ponto de 
inserção no desenho. 
 
Indicação automática da descrição para identificação na legenda automática  
 
Acesso pelo menu: 

 
 
 
Acesso pela ribbon : 

 
Utilização da função :  
Primeiro o comando pede para selecionar os objetos . 
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Depois vai aparecer uma tela para escolher quais tipos de objetos que deseja inserir a descrição 
para localização na legenda, se não desejar algum, desmarque na caixinha a esquerda da janela 
a classe que NÃO for para inserir a descrição. 
 
 

 
 
Aperte ok para finalizar o comando.  
 

 
 

22. Gerenciamento De Projetos 
 
O Gerenciamento de Projetos tem como objetivo gerenciar todos os projetos gerados pelo 
software, de forma a facilitar cópias em rede e em disquetes (Backup’s), mudar nomes de 
desenhos e projetos, mover desenhos para outras pastas e apagar projetos.  
 
Para escolher esta opção selecione no menu “Arquivo” a opção “Gerenciamento de projetos”. 
 
Apagar: Permite apagar projetos e desenhos já existentes no software. 
Copiar: Permite copiar projetos de um computador para outro, nos permite informar de onde 
estamos copiando o projeto e nos permite informar para onde estaremos copiando o projeto. 
Renomear projeto: Permite renomear projetos, para isto clique sobre o projeto a ser renomeado 
e selecione a opção “Renomear projeto”. 
Apagar desenho: Permite apagar desenhos de projetos. 
Renomear desenho: Permite renomear desenhos, para isto clique sobre o desenho de algum 
projeto e selecione a opção "Renomear desenho". 
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Considerações sobre o Gerenciador de Projetos: 
 
O Projeto atual não pode ser alvo das modificações do “Gerenciador de Projetos”, portanto 
aconselhamos que o usuário abra o projeto de exemplo que acompanha o software quando 
desejar trabalhar com o “Gerenciador de Projetos”. 

 
Se um projeto ou desenho for apagado, movido ou renomeado fora do “Gerenciador de Projetos” 
(Ex: Explorer), assim que for solicitado alguma alteração sobre o projeto ou desenho em questão 
no “Gerenciador de Projetos”, este avisará que os mesmos não existe mais e irá atualizar seu 
Banco de Dados. 
 
Quando for executado uma Cópia de um Projeto envolvendo um disquete, o projeto em questão 
não ficará disponível para alterações (Renomear, Apagar) até que o “Gerenciador de Projetos” 
seja reinicializado. 
 

23. Agenda 
 
O software possui uma agenda de tarefas que vai ajuda-lo a lembrar de seus projetos para não 
esquecer do que terá que fazer no dia seguinte.  
 
Para acessar está opção utilize no menu “Arquivo” a opção “Agenda”. Este recurso apresenta 
uma grande função para agendar seus trabalhos, tais como; Data, Hora, Assunto”, Descrição, 
Qual aplicativo será utilizado, Qual projeto. 
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24. Informações adicionais  
 
Para saber mais informações detalhadas do software, acesse nosso website 
www.autoenge.com.br. Assista as vídeos aulas disponíveis para a versão e entre em contato 
com nosso departamento de suporte técnico suporte@autoenge.com.br.  
 
Você pode também entrar em contato para sugestões, dúvidas e qualquer outra dúvida 
relacionada ao software. Em muitos casos, é possível efetuar a customização de ferramentas 
para o Cad utilizado. Entre em contato para saber mais informações e condições para 
customização. A Autoenge te deseja um ótimo trabalho e produtividade.  

http://www.autoenge.com.br/
mailto:suporte@autoenge.com.br

