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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.

Prêmios

O Autopower  é Vencedor do Prêmio “Max Award“ de Melhor Software na Fenasoft .

O Autohidro é Vencedor do Prêmio “Max Award” de Menção honrosa 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.

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.
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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 está instalado.
3. Tenha à sua mão o Número Serial 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 CD do Software na sua unidade de CD-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. 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.
Clique no botão localizar para trocar a pasta padrão de instalação do software. 
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 elétricos e hidráulicos.

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 .o solicitar: 
Para solicitar o código de autorização, é necessário enviar todos os dados abaixo discriminados:

1. Nome do Cliente 5. Código de Instalação
2. CPF/CNPJ 6. Telefone de contato
3. Email
4. Numero de série

Solicite seu código de autorização on-line pelo menu do software Ajuda -> Código de autorização
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 telefone/fax  (0xx34)-
3212-4633 ou pelo e-mail suporte@autoenge.com.br.

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.
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4. 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

 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:

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

                                                                  

Resultado: Para estas configurações nosso papel ficará com 1.485 cm de comprimento para 
trabalhar
Desenho em “m”,  folha A4 e escala 1/100:

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, aparecerá 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    “Apwr” (Autopower),    “Ahid” 
(Autohidro), onde ficarão os desenhos e os dados do projeto. Se você preferir, poderá colocar o 
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4. Iniciando o software Autoenge
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Desenho em “cm” , folha A4 e escala 1/50:0 mm, para transformar em milímetros, x 1 = 4 000 m
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automática, um diretório que representará o projeto. Dentro deste diretório, ficarão todos os 
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arquivo do desenho em 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, a 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.
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5. 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 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:
Menu: Arquitetura > Parede > Desenhar 
Toolbar: Arquitetura - Ícone Parede 
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"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.
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existentes para serem abertas. 
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O software também possui as barras de ferramentas específicas para cada função.

AUTOENGE 07

5. Desenho de arquitetura
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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 
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Desenho de parede
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Ao acessar o comando, aparecerá a caixa de diálogo "Desenho de parede”

Na caixa de diálogo, poderemos definir a espessura da parede, eixo de desenho e também outras 
opções que serão descritas a seguir. Algumas opções existentes na caixa de diálogo, também 
poderão ser selecionadas pela linha de comando.
Desenhar parede pelo eixo Esquerdo/Centro/Direita/<Referencia do centro =0.0750>:

Após selecionar a opção “Desenhar”, aparecerão as seguintes opções:
<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.
Centro - Indica que o eixo referencial para o desenho da parede será central.

Espessura - Selecionada esta opção, serão solicitadas as informações abaixo:
Nova espessura da parede <0.000>: Informe a nova espessura da parede. 
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.
Referência - Após selecionar esta opção, serão solicitadas as informações abaixo:
Referêcia de: Indique o ponto que será tomado como referência. Para uma maior precisão, utilize o 
osnap do AutoCAD.
Referência para: Informe a distância do ponto de referência até o ponto de início do desenho da 
parede.

Desenho de porta

Acesso:
Menu: Arquitetura > Porta > Desenhar
Toolbar: Arquitetura - Ícone Porta    
Este recurso nos permite inserir portas em nossa arquitetura.
Ao acessar o comando, aparecerá a caixa de diálogo "Desenho de porta”
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Procedimentos:
Na caixa de diálogo, poderemos definir o modelo da porta, largura, boneca, etc...
• Para selecionar o modelo da porta a ser inserida, basta clicar no campo estilo e selecionar o 

modelo.
• Para definir uma nova largura para a porta a ser inserida, basta clicar no campo largura e digitar a 

nova largura.
• Para definir uma boneca, basta clicar no campo boneca e selecionar o novo valor.

 A boneca é a distância da porta até o canto da parede.
Após definir as opções acima, pode-se inserir a porta através da opção “Desenhar”. Para inserir a 
porta sobre alguma parede, deve-se selecionar o ponto fixo da porta e, em seguida, o lado oposto da 
parede.
Apagar - Permite que uma porta inserida seja apagada. A vantagem desta opção é que 
automaticamente  a parede será reconstruída após a porta ter sido apagada.
Mover - Permite mover uma porta de um lugar para outro, possibilitando a reconstrução da parede 
do lugar onde a porta se encontrava e a abertura da parede para onde a porta for levada. Podemos 
mover uma porta somente para outro lugar da mesma parede em que ela se encontra. 

Desenho de janela

Acesso:
Menu: Arquitetura > Janela > Desenhar
Toolbar: Arquitetura - Ícone  Janela    
Este recurso nos permite inserir janelas em nossa arquitetura.
Quando acessar o comando poderá ver que as opções será as mesmas de inserção da porta, como 
vimos acima.

Desenho de texto

Acesso:
Menu: Arquitetura > Textos > Desenhar
Toolbar: Arquitetura - Ícone  Textos    
Este recurso nos permite inserir textos em nosso desenho.

Ao acessar o comando, aparecerá a caixa de diálogo "Desenho de textos"

Procedimento:
Régua - Permite regular a altura do texto a ser inserido no desenho.
Rotação - Permite informar a rotação em que o texto será escrito no desenho.
Estilo - Permite configurar um estilo de texto, definindo novas fontes para o desenho do texto a ser 
feito.
Fixar parâmetros - Permite que as configurações definidas fiquem fixas. Assim, na próxima vez em 
que utilizarmos o comando, as definições anteriores estarão fixas.
Voltar configuração padrão - Caso as definições do textos tenham sido alteradas e queiramos que  
as definições voltem ao padrão, deve-se selecionar esta opção.
Linha - Permite o desenho de textos em linhas.
Parágrafo - Permite o desenho de textos em parágrafos.
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Referência - Após selecionar esta opção, serão solicitadas as informações abaixo:
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osnap do AutoCAD.
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Desenho de porta

Acesso:
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Toolbar: Arquitetura - Ícone Porta    
Este recurso nos permite inserir portas em nossa arquitetura.
Ao acessar o comando, aparecerá a caixa de diálogo "Desenho de porta”

AUTOENGE 09

Procedimentos:
Na caixa de diálogo, poderemos definir o modelo da porta, largura, boneca, etc...
• Para selecionar o modelo da porta a ser inserida, basta clicar no campo estilo e selecionar o 

modelo.
• Para definir uma nova largura para a porta a ser inserida, basta clicar no campo largura e digitar a 

nova largura.
• Para definir uma boneca, basta clicar no campo boneca e selecionar o novo valor.

 A boneca é a distância da porta até o canto da parede.
Após definir as opções acima, pode-se inserir a porta através da opção “Desenhar”. Para inserir a 
porta sobre alguma parede, deve-se selecionar o ponto fixo da porta e, em seguida, o lado oposto da 
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Apagar - Permite que uma porta inserida seja apagada. A vantagem desta opção é que 
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Acesso:
Menu: Arquitetura > Janela > Desenhar
Toolbar: Arquitetura - Ícone  Janela    
Este recurso nos permite inserir janelas em nossa arquitetura.
Quando acessar o comando poderá ver que as opções será as mesmas de inserção da porta, como 
vimos acima.

Desenho de texto

Acesso:
Menu: Arquitetura > Textos > Desenhar
Toolbar: Arquitetura - Ícone  Textos    
Este recurso nos permite inserir textos em nosso desenho.
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6. Inserindo pontos no software

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 as toolbars do software, simplesmente clicando no ícone do símbolo, e em seguida 
clicando no ponto onde deverá ser inserido o objeto.

AUTOPOWER
Menu

Toolbar

AUTOHIDRO
Menu

Toolbar
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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.

Múltiplo: Permite-nos inserir mais de um objeto. Para selecionar esta opção, basta digitar a letra “M” 
antes de escolher o ponto de inserção. Ao acionar esta opção, será possível inserir quantos objetos 
forem necessárias, sem precisar selecionar o comando novamente.

Centro: Permite-nos inserir objetos exatamente no centro de ambientes. Para isto, basta digitar a 
letra “C” antes de escolher o ponto de inserção. Será necessário, então, selecionar o comprimento e 
a largura da parede, para que o software encontre exatamente o centro do ambiente.
Selecionada a opção “Desenhar”, e indicado o ponto de inserção e ângulo de rotação.

Sempre que for inserido um símbolo, a caixa de diálogo  aparecerá para que sejam informados os 
parâmetros do símbolo inserido.
Para informar os parâmetros, basta clicar nos campos desejados e digitar os novos valores. 

Atenção: Um recurso muito importante é o de fixar parâmetros, que permite manter constantes as 
informações de sempre que for inserida. No entanto, este recurso só vale para as informações que 
não foram pré-definidas ao se gerar o objeto (recurso “Editor de Símbolos”, no menu do software).
Com este recurso, não será necessário digitar alguns parâmetros sempre que se inserir cujas 
propriedades sejam as mesmas uma vez já definidas para outro objeto. 

7. 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 “software > Cálculos”, a opção “Quantitativo de 
Materiais”.
Na caixa de diálogo ilustrada, são dadas algumas opções para que a lista de materiais seja gerada 
de maneira adequada

1º Passo: As duas opções do passo 1 devem estar selecionadas para que o software possa 
prosseguir com o calculo: “Selecionar materiais” e “calcular o quantitativo”.
2º Passo:
Deste desenho: Esta opção permite-nos calcular o quantitativo de materiais somente do desenho 
em que estivermos trabalhando no momento, pois, conforme já visto anteriormente, em um projeto 
podem existir infinitos desenhos.
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.
3º Passo: Todos os quadros do projeto: Permite gerar o quantitativo de todos os materiais ligados 
aos quadros existentes no projeto.
4º Passo: Coeficiente de repetição: Permite informar o coeficiente de repetição. Significa que se 
informarmos um coeficiente 4 o software irá multiplicar por 4 os materiais selecionados.
5º Passo: Sim, adicione os materiais: Significa que, caso o quantitativo de materiais tenha sido 
gerado anteriormente, o software somará o cálculo anterior com o novo.
Não, utilize somente os materiais acima no quantitativo: Significa que, caso o quantitativo de 
materiais tenha sido gerado anteriormente, o software não somará o calculo anterior com o novo.
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Após definir todas as opções de cálculo, selecione a opção “OK”. Feito isso, o software gerará a lista 
de materiais completa, com as informações de composições e insúmos. Estas informações estarão 
disponíveis na caixa de diálogo abaixo, que estudaremos a seguir.

Na tabela “Quantitativo de Materiais”, poderemos visualizar todos os valores calculados. O software 
considerará as informações do desenho e do cálculo de quadros para gerar a lista de materiais.

Definição de composição e insúmos: O software possibilita a visualização das composições e 
insúmos. Supondo que vamos cotar uma luminária, esta é a própria composição, enquanto os 
insúmos serão os componentes, como, por exemplo: lâmpadas, reatores, parafusos, etc... 
Coeficiente de Segurança: Permite informar a percentagem de segurança para os materiais, ou 
seja, a quantidade de materiais a ser acrescida. Para utilizar esta opção, basta determinar, no 
campo “Coeficiente de segurança”, as informações das porcentagens para os campos existentes. 
Na tabela, serão apresentados todos os resultados do quantitativo de materiais. 

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.

Poderemos informar os resultados do cálculo em nosso desenho ou, então, gerar um relatório em 
uma folha à parte. O software também disponibiliza a importação dos dados obtidos para outros 
softwares. 
Depois de obter os resultados do quantitativo, poderemos utilizar a opção “Desenhar”, que se 
encontra na tabela “Quantitativos de Materiais”.
Após selecionar a opção “Desenhar”, aparecerá a seguinte caixa de diálogo:

Teremos alguns recursos disponíveis como: 

Escolher as colunas que serão impressas

Esta opção permite escolher as colunas que serão impressas no desenho. Para isso, clique no 
campo “Escolha as colunas” e selecione a coluna desejada. Para incluir alguma coluna, utilize a 
opção “Incluir coluna”, representada por uma seta >.

No campo “Ordem de Impressão das colunas”, é possível excluir as colunas que não deverão ser 
impressas. Para isso, clique no campo “Ordem de Impressão das colunas” e escolha a coluna 
desejada. Para exclui-la, utilize a opção “Excluir coluna”, representada por uma seta <.

Titulo da tabela: Este recurso permite-nos definir qualquer título para a tabela a ser desenhada.
Forma da tabela: Permite-nos escolher se a tabela será inserida com linhas ou sem linhas. Para 
escolher alguma opção, basta clicar sobre o desenho ilustrativo das representações das colunas.
Gerar relatório: Este recurso permite que se gere um relatório em uma folha à parte, ou seja, 
poderemos imprimir a tabela em uma folha A4 independente do desenho projetado. Para utilizar 
este recurso, clique na opção “Gerar relatório”.
Após definir as informações para o desenho da tabela, clique em “Inserir tabela”. Ao escolher esta 
opção, será necessário informar o ponto de inserção da tabela no desenho.
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8. 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 “Legendas automáticas”. 
serão vistas abaixo:

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.
Somente do layer: Permite definir quais objetos cadastrados em dadas camadas serão 
legendados. Para isso, seleciona-se esta opção e marca-se o layer na caixa de diálogo disponível:
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.
Para inserir a legenda, clica-se na opção “Desenhar” e, em seguida, indica-se um ponto de inserção 
no desenho.

9. 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.

10. Catálogo de Thomeu 

O software possui vários tipos de bombas de recalque que se encontram no “Catalogo Thomeu”. 
Para acessar esta opção, utilize no menu  do software a opção “Detalhes”  “Catalogo Thomeu”.
Para utilizar esta opção será necessário selecionar o tipo de bomba que irá ser utilizada. Após 
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11. Agenda

O software possui uma agenda de tarefas  que vai ajuda-lo a lembrar de seus projetos para não 
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1. Inserindo pontos elétricos no software

Para começar a projetar no Autopower, 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 
se encontram no menu "Autopower".

Selecione uma das Classes (itens de menu): Tomadas de energia, Tomadas 
gerais, Tomadas especificas, Iluminação fluorescente, Iluminação geral, 
Interruptores, Motores, Conduletes, Caixas de passagens, Quadros. Para 
agilizar a inserção utilize as toolbars. 

Inserção automática de tomadas 

Selecione a opção do menu "Inserção automática de tomadas", e em seguida 
irá aparecer  a tela de dialogo.

Atenção: Antes de selecionar a área, deve-se levar em conta alguns detalhes, 
como, por exemplo, se a área é inteiramente fechada, se existe alguma abertura 
ou se existe algum objeto que deva ser ignorado. 

1º Passo:  Ao acessar o recurso irá aparecer uma tela com algumas opçôes 
para inicio da utilização do recurso, o primeiro passo é clicar em "Selecionar 
a área".
 
Ao clicar na opção acima teremos as seguintes opções na linha de comando: 
"Defina o perímetro. Primeiro ponto: [Voltar: /Parede]".
 
A opção de definir o perimetro é a melhor para utilização padrão(este recurso
padrão utiliza-se para paredes abertas que possuem objetos, janelas, portas 
e etc.). 
 
No proximo passo devamos selecionar o perímetro clicando nos pontos da 
parede em que deseja inserir tomadas.
 
Após selecinar o perímetro teremos as seguitnes opções na linha de coman-
do: "Proximo ponto [Voltar, Desfaz ultimo ponto/OK]". Após terminar o traçado
do perimetro Digite "ENTER". 
 
 
OBS. As opções Desconsiderar objetos: e Fechar aberturas: nesta versão 
foram desabilitadas. 

de 

Ponto inicial: Utilizaremos esta opção quando tivermos que selecionar a área 
ponto a ponto. Sendo assim, teremos que clicar nos cantos das paredes até 
fecharmos totalmente a área. Esta opção é útil quando apenas parte de um dado 
local deva ser considerado na distribuição de tomadas ou ainda quando a área 
possui muitas aberturas e necessitamos fechá-las da maneira mais fácil.

Após verificar as várias maneiras de preparar e selecionar a nossa área,  
continuemos, agora, com o passos seguintes:
1º Passo: após a seleção da área, a tela de inserção automática aparecerá 
novamente para que sejam definidos os parâmetros da área selecionada. 
Deveremos, então, informar a dependência que a área estará representando. 
Sabendo-se que, de acordo com as normas, da ABNT cada tipo de dependência 
necessita de um mínimo de tomadas, lembramos que o Autopower possui 
algumas dependências pré-definidas a serem escolhidas.
2º Passo: existem os campos de distância entre as tomadas e  a quantidade de 
tomadas que foi calculada para determinado ambiente. Tanto a distância entre 
uma tomada e  outra como o número de tomadas calculadas, levam em conta a 
área selecionada e a dependência escolhida, podendo ter seus valores alterados 
de acordo com as necessidades do usuário. 
3º Passo: selecionar o tipo de tomada que será inserida na área escolhida. O 
Autopower apresentará todos os tipos de tomadas existentes. 
Após definir todos os parâmetros, vamos inserir, então, as tomadas no ambiente 
definido. Para isso, basta selecionar a opção "Desenhar". Em seguida, deve-se 
indicar a posição em que a primeira tomada a ser inserida e o ângulo de rotação 
da mesma (observe a linha de comando). Aparecerá então, a tela de parâmetros 
para que sejam informados os parâmetros da tomada. 

Após informar o ponto de inserção e o ângulo de rotação, o Autopower irá inserir a 
primeira tomada,  fazendo a seguinte pergunta:
Deseja Utilizar as mesmas propriedades informadas para as próximas 
tomadas ?

Significa que, se for escolhida a opção "Sim", os parâmetros escolhidos 
anteriormente serão adotados para todas as tomadas inseridas. Caso seja 
escolhida a opção "Não", a cada tomada inserida, aparecerá a caixa de 
parâmetros para que sejam definidas as novas propriedades. 

Após todas as tomadas terem sido inseridas, o Autopower fará outra pergunta: 
Deseja alterar a posição de alguma tomada ?

Uma vez escolhida a opção "Sim", será possível alterar a posição de alguma das 
tomadas inseridas. Para alterar a posição de alguma tomada, será necessário 
selecionar a tomada e informar a nova posição para ela. Caso seja escolhida a 
opção "Não", o comando será finalizado e retornaremos à tela de inserção 
automática para que seja confirmada a inserção através da opção "OK" ou que a 
mesma seja cancelada através de "Cancelar".
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1. Inserindo pontos elétricos no software

Para começar a projetar no Autopower, 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 
se encontram no menu "Autopower".

Selecione uma das Classes (itens de menu): Tomadas de energia, Tomadas 
gerais, Tomadas especificas, Iluminação fluorescente, Iluminação geral, 
Interruptores, Motores, Conduletes, Caixas de passagens, Quadros. Para 
agilizar a inserção utilize as toolbars. 

Inserção automática de tomadas 

Para acessar o comando para inserção das tomadas de energia pode-se utilizar 
os dois métodos como mostra a seguir. 

Atenção: Antes de selecionar a área, deve-se levar em conta alguns detalhes, 
como, por exemplo, se a área é inteiramente fechada, se existe alguma abertura 
ou se existe algum objeto que deva ser ignorado. 

1º Passo: selecionar a área onde serão inseridas as tomadas. Para isso, escolha 
a opção "Selecione a área",  e informe a área onde deverão ser inseridas as 
tomadas. 
Vejamos agora as maneiras de seleção e alguns exemplos. 

Utilizaremos a opção "Defaut", clicando no lado interno da área, se esta for 
totalmente fechada. Caso a área não seja totalmente fechada, será necessário 
preparar a área antes de utilizar esta opção, conforme esteja descritas a seguir.
Voltar: Esta opção permite que se volte à tela de inserção automática.
Desconsiderar objetos: Utilizaremos esta opção quando em uma área 
existirem objetos como portas e janelas. Supondo, então, que estamos inserindo 
tomadas automaticamente em um ambiente onde existam portas e janelas sobre 
as quais não se pode inserir tomadas, utilizamos a opção "Desconsiderar 
objetos" e selecionamos os objetos a serem ignorados.
Fechar aberturas: Utilizaremos este comando quando em uma área existir 
alguma abertura. Ao selecionar esta opção, será necessário indicar o primeiro e o 
segundo ponto da abertura para que a mesma possa ser fechada. Supondo que 
acabamos de utilizar a opção "Desconsiderar objetos", vista anteriormente, onde 
os  pontos foram desconsiderados os objetos ficaram abertos, seleciona-se 
"Fechar aberturas" para que estas sejam fechadas. Feito isso, poderemos 
selecionar a área, utilizando a opção "Defaut", ou clicando na parte interna da 
mesma.

Ponto inicial: 
1º Passo: Em seguida teremos as seguintes opções na linha de comando:
"Defina o ponto da primeira tomada:[Volta/Inicio]". Selecione o ponto onde 
será  inse-rida a primeira tomada.  Após isso o software retornará a tela de 
dialogo.
2º Passo: Escolha o tipo de tomada, em seguida defina o tipo do local (depen
decias) e em seguida a disposição e quantidade de tomadas a serem inseridas.
to. Após definir as configurações clique em "DESENHAR". 
3º Passo: Apos o Autopower inserir as tomadas automaticamente aparecerá
uma tela de parâmetros para definar as propriedades destas tomadas, tais como
Quadro, Numero do Circuito, etc..
Deseja Utilizar as mesmas propriedades informadas para as próximas 
tomadas ?

Caso queira defina o novo ângulo de rotação de algumas tomadas ou de todas.
Deseja alterar a posição de alguma tomada ?
Opós inseridas as tomadas o usuario poderá mover as tomadas facilmente
utilizando o comando MOVE do AutoCAD.
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2.Traçado de tubulação 

O traçado de tubulação é um passo muito importante no desenho e os métodos 
para o traçado devem seguir exatamente os padrões do Autopower que, por sua 
vez, terá o traçado de tubulação automática que irá facilitar e agilizar seus 
projetos. 

Acesso:
Menu: Autopower > Tubulação Automática...
Barra de Ferramentas: Tubulações - ícone Tubulação
Ao acessar o comando, a caixa de diálogo "Desenho de Tubulação" aparecerá.

1º Passo: O primeiro passo a ser seguido para o desenho de tubulação é 
selecionar o tipo de tubulação que será utilizada para o traçado. Para isso, clique 
no campo "Tipo" e selecione o modelo  desejado. O Autopower possui diversos 
tipos de tubulações, tais como elétrica, lógica, alarme, som, TV, entre outros. Ao 
utilizar alguma destas opções, a cor e o layer serão modificadas 
automaticamente para que a tubulação seja diferenciada uma da outra no 
desenho.
2º Passo: Também deve-se selecionar o conduto que será utilizado no desenho. 
o Autopower possui vários modelos de condutos cadastrados no banco de dados 
do programa. Para selecionar o modelo, clique no campo "Selecione o conduto" e 
escolha o conduto desejado. Neste passo, poderemos informar o diâmetro do 
eletroduto que será utilizado, lembrando que é possível também deixar que o 
Autopower calcule o diâmetro dos mesmos posteriormente e de forma 
automática.

Note que, além disso, existem calhas que podem ser utilizadas e que, ao serem 
selecionadas, o campo "Diâmetro" será congelado e o campo "Largura" e "Altura" 
serão habilitados para preenchimento. Quando são utilizadas calhas no 
desenho, o campo "Largura" e "Altura" devem ser preenchidos corretamente, 
pois o Autopower calcula somente eletrodutos e não calhas. 
3º Passo: O terceiro passo no processo de desenho da tubulação é definir a 
representação do desenho. No campo "Representação", define-se a espessura 
da tubulação, que será exatamente a espessura da linha que a representará, e 
ainda define-se a distância entre as linhas, caso seja necessário uma linha dupla 
para a representação da tubulação. 
Poderemos também definir a cor e o tipo de linha a serem usados. Por exemplo, 
supondo que traçaremos uma tubulação pelo piso, será necessário utilizar a 
opção tipo de linha, escolher uma linha tracejada e colocá-la como corrente. 

4º Passo: Após definir as informações acima, seleciona-se a opção "Desenhar", 
aparecendo, assim, as seguintes informações na linha de comando.
Voltar/<Primeiro ponto:>
Primeiro ponto: Para indicar o primeiro ponto clique uma vez sobre o ponto 
elétrico.
Voltar/Piso/Teto/acessórioS/Arco/Desfaz/Outra/Fim/<Próximo ponto:>

Importante: Lembre-se que o Autopower somente permitirá traçar tubulações 
entre pontos elétricos.

Próximo ponto: Para indicar o próximo ponto, clique uma vez sobre o mesmo, 
lembrando-se que este deve ser um ponto elétrico.
Na linha de comandos, aparecem algumas opções quando indicamos o primeiro 
ponto para a tubulação. 
Para maior aproveitamento do conteúdo, e seguindo a seqüência da maneira 
correta de traçado, começaremos a aprender de trás para frente: 
Fim: Esta opção permite-nos finalizar o comando de traçado de tubulação. Por 
exemplo, no momento em que estamos traçando a tubulação e finalizamos um 
trecho, não querendo mais utilizar o comando, acionaremos a opção "Fim".
Outra: É, sem dúvida, a opção mais utilizada, pois,  para traçar a tubulação de um 
ponto elétrico a outro, é necessário que se utilize a opção "Outra". Por exemplo: 
após dar o primeiro ponto na luminária 01 e o segundo ponto na luminária 02, 
selecione a opção "Outra" para seguir até a luminária 03. Então, dê o primeiro 
ponto na luminária 02 e o segundo ponto na luminária 03, e assim 
sucessivamente.
Desfaz - Permite que seja desfeito o último seguimento do desenho da tubulação.
Voltar - Esta opção permite o retorno, a qualquer momento, para a tela de 
"Desenho de tubulação".
Arco - Permite que a tubulação seja traçada em forma de arcos. É importante 
lembrar que a opção arco para a tubulação é como se fosse o arco da polyline do 
AutoCAD, ou seja, definido por dois pontos.
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automaticamente para que a tubulação seja diferenciada uma da outra no 
desenho.
2º Passo: Também deve-se selecionar o conduto que será utilizado no desenho. 
o Autopower possui vários modelos de condutos cadastrados no banco de dados 
do programa. Para selecionar o modelo, clique no campo "Selecione o conduto" e 
escolha o conduto desejado. Neste passo, poderemos informar o diâmetro do 
eletroduto que será utilizado, lembrando que é possível também deixar que o 
Autopower calcule o diâmetro dos mesmos posteriormente e de forma 
automática.

Note que, além disso, existem calhas que podem ser utilizadas e que, ao serem 
selecionadas, o campo "Diâmetro" será congelado e o campo "Largura" e "Altura" 
serão habilitados para preenchimento. Quando são utilizadas calhas no 
desenho, o campo "Largura" e "Altura" devem ser preenchidos corretamente, 
pois o Autopower calcula somente eletrodutos e não calhas. 
3º Passo: O terceiro passo no processo de desenho da tubulação é definir a 
representação do desenho. No campo "Representação", define-se a espessura 
da tubulação, que será exatamente a espessura da linha que a representará, e 
ainda define-se a distância entre as linhas, caso seja necessário uma linha dupla 
para a representação da tubulação. 
Poderemos também definir a cor e o tipo de linha a serem usados. Por exemplo, 
supondo que traçaremos uma tubulação pelo piso, será necessário utilizar a 
opção tipo de linha, escolher uma linha tracejada e colocá-la como corrente. 

4º Passo: Após definir as informações acima, seleciona-se a opção "Desenhar", 
aparecendo, assim, as seguintes informações na linha de comando.
Voltar/<Primeiro ponto:>
Primeiro ponto: Para indicar o primeiro ponto clique uma vez sobre o ponto 
elétrico.
Voltar/Piso/Teto/acessórioS/Arco/Desfaz/Outra/Fim/<Próximo ponto:>

Importante: Lembre-se que o Autopower somente permitirá traçar tubulações 
entre pontos elétricos.

Próximo ponto: Para indicar o próximo ponto, clique uma vez sobre o mesmo, 
lembrando-se que este deve ser um ponto elétrico.
Na linha de comandos, aparecem algumas opções quando indicamos o primeiro 
ponto para a tubulação. 
Fim: Esta opção foi permite-nos incluir durante o traçado um objeto no final do
trecho da tubulação ou selecionar um objeto distante.
A opção " Outra: ," foi desabilitada a partir da versão 2012, pois não ha mais. 
necessidade da mesma.
Desfaz - Permite que seja desfeito o último seguimento do desenho da tubulação.
Voltar - Esta opção permite o retorno, a qualquer momento, para a tela de 
"Desenho de tubulação".
Arco - Permite que a tubulação seja traçada em forma de arcos (CURVAS). 
Para fazer o arco ou uma tubulação em curva, sugere-se que primeiro faça
um traçado reto pequeno primeiro, e depois seleciona a opção Arco com 
intuito que o angulo do arco não fique desproporcional a curva desejada. 
Lembrar que a opção arco para a tubulação é como se fosse o arco da polyline do 
AutoCAD, ou seja, definido por dois pontos. 

trads 
tra 
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Acessórios - Permite que seja informada a existência de uma curva no traçado 
da tubulação, lembrando que esta curva não será desenhada, e sim considerada 
para efeito de quantidades de materiais. Ao selecionar esta opção, será aberta 
uma caixa de diálogo que nos permitirá escolher o tipo de curva que será utilizada 
para determinado trecho da tubulação.

Importante: o Autopower considera curvas automaticamente onde houver 
diferenças de altura. Caso contrário, isso não acontecerá, como no caso de uma 
curva feita para ligar uma tomada a outra, estando ambas a uma mesma altura, 
ainda que uma das tomadas encontre-se em um dos lados da parede.

Logo abaixo do campo "Representação", há uma outra seção nomeada "Traçado 
especial". Este é um recurso bastante útil que permite a configuração prévia de 
tipos de traçado de tubulação mais usados. Por exemplo, geralmente ao se traçar 
uma tubulação pelo piso, o desenho representativo é feito por uma linha 
tracejada, ao contrário do traçado pelo teto. Caso fôssemos utilizar o recurso tipo 
de linha, este demandaria um tempo maior. Assim, o Autopower disponibiliza para 
o projetista quatro botões bastante úteis:

Piso: Esta opção permite informar que a tubulação seguirá pelo  piso. Por 
exemplo, uma tomada locada em um lado de uma área, a uma altura de 0.30m, 
será ligada a outra que está no outro lado da área e que também possui uma 
altura de 0.30m. Como se pode perceber, não existe diferença  de altura. Então, 
será necessário informar o caminho que a tubulação deverá seguir, que, neste 
caso, o mais correto seria pelo piso. Ao desenhar o traçado da tubulação, 
veremos que a linha utilizada foi do tipo tracejada, cuja configuração fora definida 
anteriormente e de uma forma que veremos adiante.

Importante: Lembrar que o Autopower considera automaticamente subidas, 
descidas e curvas somente quando existe diferença de altura entre os símbolos.
Teto: Esta opção permite informar que a tubulação seguirá pelo teto. Por 
exemplo, uma tomada locada em um lado de uma área, a uma altura de 2.10m, 
será ligada a uma outra que está no outro lado da área e que também possui uma 
altura de 2.10 m. Mais uma vez, percebemos que não existe diferença  de altura. 
Será necessário informar o caminho que a tubulação deverá seguir e, neste caso, 
o caminho mais certo seria pelo teto. Ao desenhar o traçado da tubulação, 
veremos que a linha utilizada foi do tipo contínua, cuja configuração também fora 
definida anteriormente e de uma forma que veremos adiante.

Outros: É uma opção que já traz predefinido um tipo de linha e respectiva cor 
para uma tubulação qualquer a ser acrescida na legenda do projeto. Pode ser 
uma tubulação elétrica de um dado conduto cuja representação e legenda devam 
ser diferenciadas.

Configurações: É essa a opção que nos permite predefinir os tipos de linha e 
respectivas cores para as tubulações que serão traçadas pelo teto, pelo piso ou 
de outros tipos diferenciados. Os valores padrões poderão ser alterados 
acessando-se as opções "Cor..." e "Tipo de Linha" disponíveis. As modificações 
feitas poderão ser gravadas somente para o desenho em uso ou para todos os 
desenhos do projeto em questão.

Traçados automáticos

Liga ao objeto Central  

Suponhamos que seja necessário fazer a ligação entre os pontos elétricos.
A opção "Liga ao Objeto Central", permitiria-nos selecionar a luminária como 
elemento central e indicar que as demais tomadas deveriam ser ligadas a ela, 
enquanto elementos periféricos. 
Ao acessar a opção, teremos as seguintes opções na linha de comandos:
Voltar\Selecione o objeto central para o desenho do tubo:

Voltar: Permite que se volte à caixa de diálogo de desenho de tubulação. 
A outra opção seria selecionar o objeto central que, neste caso, seria a luminária. 
Uma vez selecionada, é pedido que se selecionem os demais objetos, as 
tomadas que serão ligadas à luminária central.  Procedendo desta forma, após 
selecionadas as tomadas, basta teclar "Enter" e o programa fará o traçado das 
tubulações.
Vale ressaltar que para tipos de linhas e cores diferentes daqueles definidos para 
a layer, deve-se fazer a configuração em "Tipo de linha..." e "Cor..."

Uma vez desenhada as tubulações, ainda permanecerão algumas opções na 
linha de comandos: Voltar/ Desfaz/<Liga central>:
Voltar: retorna à caixa de diálogo para que se possa confirmar o desenho através 
da opção "Ok" ou para que o mesmo seja cancelado através de "Cancelar". 
Também pode-se fazer novas configurações a fim de que se dê continuidade ao 
desenho, definindo-se novos traçados.
Desfaz: permite desfazer todo o traçado de tubulação feito.
Liga Central: permite fazer nova indicação de elemento central e estabelecer 
novas ligações entre pontos elétricos.
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Acessórios - Permite que seja informada a existência de uma curva no traçado 
da tubulação, lembrando que esta curva não será desenhada, e sim considerada 
para efeito de quantidades de materiais. Ao selecionar esta opção, será aberta 
uma caixa de diálogo que nos permitirá escolher o tipo de curva que será utilizada 
para determinado trecho da tubulação.

Importante: o Autopower considera curvas automaticamente onde houver 
diferenças de altura. Caso contrário, isso não acontecerá, como no caso de uma 
curva feita para ligar uma tomada a outra, estando ambas a uma mesma altura, 
ainda que uma das tomadas encontre-se em um dos lados da parede.

Logo abaixo do campo "Representação", há uma outra seção nomeada "Traçado 
especial". Este é um recurso bastante útil que permite a configuração prévia de 
tipos de traçado de tubulação mais usados. Por exemplo, geralmente ao se traçar 
uma tubulação pelo piso, o desenho representativo é feito por uma linha 
tracejada, ao contrário do traçado pelo teto. Caso fôssemos utilizar o recurso tipo 
de linha, este demandaria um tempo maior. Assim, o Autopower disponibiliza para 
o projetista quatro botões bastante úteis:

Piso: Esta opção permite informar que a tubulação seguirá pelo  piso. Por 
exemplo, uma tomada locada em um lado de uma área, a uma altura de 0.30m, 
será ligada a outra que está no outro lado da área e que também possui uma 
altura de 0.30m. Como se pode perceber, não existe diferença  de altura. Então, 
será necessário informar o caminho que a tubulação deverá seguir, que, neste 
caso, o mais correto seria pelo piso. Ao desenhar o traçado da tubulação, 
veremos que a linha utilizada foi do tipo tracejada, cuja configuração fora definida 
anteriormente e de uma forma que veremos adiante.

Importante: Lembrar que o Autopower considera automaticamente subidas, 
descidas e curvas somente quando existe diferença de altura entre os símbolos.
Teto: Esta opção permite informar que a tubulação seguirá pelo teto. Por 
exemplo, uma tomada locada em um lado de uma área, a uma altura de 2.10m, 
será ligada a uma outra que está no outro lado da área e que também possui uma 
altura de 2.10 m. Mais uma vez, percebemos que não existe diferença  de altura. 
Será necessário informar o caminho que a tubulação deverá seguir e, neste caso, 
o caminho mais certo seria pelo teto. Ao desenhar o traçado da tubulação, 
veremos que a linha utilizada foi do tipo contínua, cuja configuração também fora 
definida anteriormente e de uma forma que veremos adiante.

Outros: É uma opção que já traz predefinido um tipo de linha e respectiva cor 
para uma tubulação qualquer a ser acrescida na legenda do projeto. Pode ser 
uma tubulação elétrica de um dado conduto cuja representação e legenda devam 
ser diferenciadas.

Configurações: É essa a opção que nos permite predefinir os tipos de linha e 
respectivas cores para as tubulações que serão traçadas pelo teto, pelo piso ou 
de outros tipos diferenciados. Os valores padrões poderão ser alterados 
acessando-se as opções "Cor..." e "Tipo de Linha" disponíveis. As modificações 
feitas poderão ser gravadas somente para o desenho em uso ou para todos os 
desenhos do projeto em questão.

Traçados automáticos

Liga ao objeto Central  

Suponhamos que seja necessário fazer a ligação entre os pontos elétricos.
A opção "Liga ao Objeto Central", permitiria-nos selecionar a luminária como 
elemento central e indicar que as demais tomadas deveriam ser ligadas a ela, 
enquanto elementos periféricos. 
Ao acessar a opção, teremos as seguintes opções na linha de comandos:
Voltar\Selecione o objeto central para o desenho do tubo:

Voltar: Permite que se volte à caixa de diálogo de desenho de tubulação. 
A outra opção seria selecionar o objeto central que, neste caso, seria a luminária. 
Uma vez selecionada, é pedido que se selecionem os demais objetos, as 
tomadas que serão ligadas à luminária central.  Procedendo desta forma, após 
selecionadas as tomadas, basta teclar "Enter" e o programa fará o traçado das 
tubulações.
Vale ressaltar que para tipos de linhas e cores diferentes daqueles definidos para 
a layer, deve-se fazer a configuração em "Tipo de linha..." e "Cor..."

Uma vez desenhada as tubulações, ainda permanecerão algumas opções na 
linha de comandos: Voltar/ Desfaz/<Liga central>:
Voltar: retorna à caixa de diálogo para que se possa confirmar o desenho através 
da opção "Ok" ou para que o mesmo seja cancelado através de "Cancelar". 
Também pode-se fazer novas configurações a fim de que se dê continuidade ao 
desenho, definindo-se novos traçados.
Desfaz: permite desfazer todo o traçado de tubulação feito.
Liga Central: permite fazer nova indicação de elemento central e estabelecer 
novas ligações entre pontos elétricos. 
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Utiliza paredes

É o recurso que permite a ligação de pontos elétricos por eletroduto através da 
parede. Ao acessar a opção, teremos os seguintes dados na linha de comandos:

Voltar: retorna à caixa de diálogo para que se possa confirmar o desenho através 
da opção Voltar/Desfaz/Liga oposto/Modifica distância/seleciona 
Pontos/<seleciona objetos>:
"Ok" ou para que o mesmo seja cancelado através de "Cancelar". Também pode-
se fazer novas configurações a fim de que se dê continuidade ao desenho, 
definindo-se novos traçados.
Desfaz: permite desfazer todo o traçado de tubulação feito.
Liga oposto: esta opção é utilizada quando se deseja fazer a ligação entre 
pontos elétricos (duas tomadas, por exemplo) locados em paredes opostas. 
Observe o desenho abaixo:

Ao acessar a opção, será solicitado que o objeto inicial seja selecionado. Para tal, 
basta que se clique na tomada de onde a tubulação partirá. Considerando-se que 
ligaremos as duas tomadas superiores:

 Em seguida, deve-se selecionar o objeto final:

Após tais seleções, o programa nos solicita o local por onde a tubulação passará, 
tendo como base o elemento inicial: em relação à primeira tomada indicada, a 
tubulação passará à direita ou à esquerda da face da parede em que ela está 
locada? Geralmente, indica-se o interior da parede, clicando-se com o botão 
esquerdo do mouse no local equivalente (ver ponto marcado pela elipse):

Assim que se indica o ponto interno da parede, é solicitado que se selecione os 
objetos. Estes se referem aos lados das paredes paralela às quais a tubulação 
será traçada. Deve-se selecionar lados que tenham um ponto em comum, e 
sempre os lados em que se encontra o objeto inicial (a primeira tomada 
selecionada).
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Em seguida, tecla-se “Enter” e uma mensagem surgirá na tela, 
acusando que a parede de referência para o segmento final não foi 
encontrada. 

Isto se dá uma vez que o objeto final se encontra em parede oposta ao 
inicial. Dessa forma, basta clicar em “OK” e selecionar novamente a 
parede do segmento final, uma vez já selecionada. Em seguida, tecla-se 
“Enter” e o traçado de tubulação será construído automaticamente.

Uma vez desenhada a tubulação, as opções que anteriormente 
compunham a linha de comandos retornarão. 
Voltar/Desfaz/Liga oposto/Modifica distância/seleciona 
Pontos/<seleciona objetos>:

Assim, basta voltar (“Voltar”) à caixa de diálogo e confirmar o desenho 
com a opção “OK”.
Dessa forma, segue abaixo os procedimentos seguidos até aqui:
Modifica distância: permite ao projetista predefinir uma distância de 
afastamento da tubulação em relação à parede do objeto inicial.
Seleciona pontos: permite ao projetista indicar ao programa o percurso 
a ser seguido pela tubulação, informando cada ponto por onde esta 
passará.

No texto acima, estão discriminados todos os passos seguidos para a 
indicação dos pontos no traçado da tubulação. 

Tal como nos demais casos, em primeiro lugar  é preciso que sejam 
indicados os objetos inicial e final, que serão interligados. Em seguida, 
deve-se indicar o local, em relação à parede, por onde a tubulação 
passará. Neste caso, queremos a tubulação no interior da parede. Tais 
passos estão abaixo ilustrados:

Em seguida, o software disponibiliza na linha de comandos a opção 
“Próximo ponto”. Este constitui o percurso seguido pelas paredes, o qual 
será acompanhado pela tubulação. Deveremos indicar cada ponto de 
início e fim das paredes. Dessa forma, teremos seis pontos a serem 
indicados.
Uma vez indicados todos os pontos, basta digitar “s” (“Sair”) na linha de 
comandos e a tubulação será desenhada automaticamente, conforme o 
percurso indicado e a distância predefinida.
Este recurso é apenas mais uma opção disponível de desenho de 
conduto. No entanto, este mesmo traçado poderia ter sido feito por um 
outro recurso mais simples, do qual trataremos a seguir.

Seleciona objetos: permite ao projetista indicar os objetos que deverão 
ser interligados por uma tubulação elétrica, a qual será desenhada a 
partir da distância anteriormente configurada. 
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Através deste recurso, podemos ligar pontos elétricos locados em paredes 
opostas de mesmas faces:
Ou ainda pontos elétricos que estejam em paredes distintas, em posições não 
opostas quanto a faces.

No desenho a seguir faremos primeiramente a ligação entre as tomadas 1 e 2 do 
circuito 1. Para isso, acessamos a opção de desenho de tubulação e solicitamos 
que o mesmo seja feito através das paredes. 

Uma das opções que tínhamos disponíveis na linha de comandos era 
“<seleciona objetos>” e será esta que utilizaremos nesta circunstância, simples-
mente teclando “Enter”:

Command:
Distância - 0.0500m
Voltar/Desfaz/Liga oposto/Modifica distância/seleciona Pontos/<seleciona 
Objetos>
Voltar\Selecione o objeto inicial:
Voltar\Selecione o objeto final:
Indique a posição do tubo em relação ao caminho informado:
Select objects:
Distância - 0.0500m
Voltar/Desfaz/Liga oposto/Modifica distância/seleciona Pontos/<seleciona 
Objetos> 

Em seguida, nos será solicitado que indiquemos os objeto inicial (Tomada 1) e 
final (Tomada 2). Uma vez selecionados, teremos que indicar o percurso da 
tubulação em relação à parede (“Indique a posição do tubo em relação ao 
caminho informado”): interno ou externo à parede do objeto inicial. Dessa forma, 
clicaremos na parte interna da parede, entre as duas faces. Depois, basta teclar 
“Enter” e a tubulação será desenhada de forma automática. Assim, voltamos à 

tela inicial de desenho de tubulação (“v”) e confirmamos o traçado através da 
opção “OK”.

Agora, faremos uma ligação entre as tomadas 3 e 4. O processo é basicamente o 
mesmo. No entanto, uma vez que os pontos elétricos estão locados em paredes 
distintas, será necessário informar ao programa cada uma dessas duas paredes 
a fim de que ele possa ler o ângulo de 90° a ser acompanhado pela tubulação.

Assim, seguiremos os mesmos procedimentos anteriores até o momento em que 
indicamos a posição do tubo em relação ao caminho informado. Neste momento, 
uma nova opção segue na linha de comandos: “Select Objects”. Deveremos, 
então, selecionar a face da parede em que está locada a tomada 3 e face em que 
está locada a tomada 4, dando um clique sobre elas, a fim de que o programa leia 
com perfeição o trajeto a ser seguido pelo conduto. 

Uma vez selecionadas ambas as paredes, tecla-se “Enter” e o desenho da 
tubulação será feito com sucesso e de forma automática. Resta assim, voltar (“v”) 
à caixa de diálogo de desenho de tubulação para que o traçado seja confirmado.
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Esta opção que solicita a seleção das paredes em que estão locados os pontos 
elétricos também havia surgido no exemplo anterior (na interligação das tomadas 
1 e 2), no exato instante em que demos “Enter” para que a tubulação fosse 
desenhada. No entanto, não foi necessário mostrar as paredes ao programa, 
uma vez que ambos os objetos estavam locados em uma mesma face.

Liga luminárias

Este recurso permite traçar tubulações entre várias luminárias. 
 
Atenção: Esta opção  a partir da versão 2012 permite não só conectar luminárias
mais outros objetos do Autopower também.
 
Ao acessar a opção, teremos as seguintes informações na linha de comandos:
Voltar/Desfaz/ligação vErtical/ligação Horizontal:

Voltar: retorna à caixa de diálogo para que se possa confirmar o desenho através 
da opção “Ok” ou para que o mesmo seja cancelado através de “Cancelar”. 
Também pode-se fazer novas configurações a fim de que se dê continuidade ao 
desenho, definindo-se novos traçados.
Desfaz: permite desfazer todo o traçado de tubulação feito.

Ligação Vertical: permite traçar tubulações, interligando as luminárias na 
vertical. Ao acessar a opção, será solicitado que se selecione os objetos a serem 
ligados. Logo, basta selecionarmos as luminárias:
Como podemos observar no desenho acima, as luminárias foram interligadas 
somente no eixo vertical.

Ligação Horizontal: permite traçar tubulações, interligando as luminárias na 
horizontal. Ao acessar a opção, será solicitado que se selecione os objetos a 
serem ligados. Logo, basta selecionarmos as lumi'nárias:

3. Traçado de fiação

O traçado da fiação é fundamental para que o Autopower possa efetuar todos os 
cálculos perfeitamente, pois, sem inserir a fiação, o software não saberá o 
sistema que será utilizado para determinado circuito. Para se inserir circuitos, 
utilizaremos, no menu “Autopower”, a opção “Circuitos” , ou teremos acesso ao 
recurso através das barras de ferramentas “Circuitos”. Existem duas maneiras de 
se inserir circuitos: manualmente e automaticamente.

Acesso:
Menu: Autopower > Circuitos
Barras de Ferramentas: Existem várias barras de ferramentas que facilitam a 
inserção de  circuitos. Para carregá-las, utilize o menu Ferramentas > Barra de 
Ferramentas e carregue a barra de circuito desejada.

Traçado Manual

Para começar a traçar nossos circuitos, será necessário selecionar o tipo de 
circuito a ser colocado em determinado trecho do nosso desenho. Para isso, 
basta clicar uma vez sobre o desenho da figura do circuito. 

Importante: Através das barras de ferramentas, o usuário ganhará   agilidade no 
traçado de circuito.
Estaremos descrevendo a seguir a maneira correta para o desenho de circuito.

1º Passo: Selecionar o tipo de circuito a ser utilizado em determinado trecho de 
tubulação. Para isto, selecione, no menu “Autopower”, a opção “Circuito”, como 
visto anteriormente. Feito isso, clique em “Desenhar”. 
Caso o circuito tenha sido escolhido através das barras de ferramentas, basta 
clicar sobre o desenho da figura do circuito e o circuito estará pronto para ser 
inserido.

Após selecionar a opção “Desenhar”, aparecerá na linha de comando do 
Autopower as seguintes opções: Sair/linha de Chamada/Múltiplo/<Selecione 
o conduto>:

Selecione o conduto: Selecione o trecho de tubulação onde será inserido o 
circuito desejado. Para isso, clique uma vez sobre o trecho da tubulação.
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Esta opção que solicita a seleção das paredes em que estão locados os pontos 
elétricos também havia surgido no exemplo anterior (na interligação das tomadas 
1 e 2), no exato instante em que demos “Enter” para que a tubulação fosse 
desenhada. No entanto, não foi necessário mostrar as paredes ao programa, 
uma vez que ambos os objetos estavam locados em uma mesma face.

Liga luminárias

Este recurso permite traçar tubulações entre várias luminárias. Ao acessar a 
opção, teremos as seguintes informações na linha de comandos:
Voltar/Desfaz/ligação vErtical/ligação Horizontal:

Voltar: retorna à caixa de diálogo para que se possa confirmar o desenho através 
da opção “Ok” ou para que o mesmo seja cancelado através de “Cancelar”. 
Também pode-se fazer novas configurações a fim de que se dê continuidade ao 
desenho, definindo-se novos traçados.
Desfaz: permite desfazer todo o traçado de tubulação feito.

Ligação Vertical: permite traçar tubulações, interligando as luminárias na 
vertical. Ao acessar a opção, será solicitado que se selecione os objetos a serem 
ligados. Logo, basta selecionarmos as luminárias:
Como podemos observar no desenho acima, as luminárias foram interligadas 
somente no eixo vertical.

Ligação Horizontal: permite traçar tubulações, interligando as luminárias na 
horizontal. Ao acessar a opção, será solicitado que se selecione os objetos a 
serem ligados. Logo, basta selecionarmos as luminárias:

3. Traçado de fiação

O traçado da fiação é fundamental para que o Autopower possa efetuar todos os 
cálculos perfeitamente, pois, sem inserir a fiação, o software não saberá o 
sistema que será utilizado para determinado circuito. Para se inserir circuitos, 
utilizaremos, no menu “Autopower”, a opção “Circuitos” , ou teremos acesso ao 
recurso através das barras de ferramentas “Circuitos”. Existem duas maneiras de 
se inserir circuitos: manualmente e automaticamente.

Acesso:
Menu: Autopower > Circuitos
Barras de Ferramentas: Existem várias barras de ferramentas que facilitam a 
inserção de  circuitos. Para carregá-las, utilize o menu Ferramentas > Barra de 
Ferramentas e carregue a barra de circuito desejada.

Traçado Manual

Para começar a traçar nossos circuitos, será necessário selecionar o tipo de 
circuito a ser colocado em determinado trecho do nosso desenho. Para isso, 
basta clicar uma vez sobre o desenho da figura do circuito. 

Importante: Através das barras de ferramentas, o usuário ganhará   agilidade no 
traçado de circuito.
Estaremos descrevendo a seguir a maneira correta para o desenho de circuito.

1º Passo: Selecionar o tipo de circuito a ser utilizado em determinado trecho de 
tubulação. Para isto, selecione, no menu “Autopower”, a opção “Circuito”, como 
visto anteriormente. Feito isso, clique em “Desenhar”. 
Caso o circuito tenha sido escolhido através das barras de ferramentas, basta 
clicar sobre o desenho da figura do circuito e o circuito estará pronto para ser 
inserido.

Após selecionar a opção “Desenhar”, aparecerá na linha de comando do 
Autopower as seguintes opções: Sair/linha de Chamada/Múltiplo/<Selecione 
o conduto>:

Selecione o conduto: Selecione o trecho de tubulação onde será inserido o 
circuito desejado. Para isso, clique uma vez sobre o trecho da tubulação.
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Enter para inserção sobre a tubulação: Para indicar a inserção do circuito, 
tecle “Enter” e o circuito será inserido sobre a tubulação.

Importante: O comando “Enter” somente será satisfatório caso o trecho de 
tubulação seja um trecho reto, sem curvas, pois o circuito será inserido 
exatamente seguindo o ângulo da tubulação. Caso o trecho de tubulação não 
seja reto, basta clicar outra vez sobre a tubulação e, em seguida, indicar o ângulo 
de rotação para o circuito. É importante informar que, após indicada a tubulação a 
que o circuito pertencerá, pode-se inseri-lo em qualquer lugar do desenho, ou 
seja, após clicar sobre o trecho da tubulação, o Autopower já sabe que o circuito 
pertence àquele trecho, e o ponto de inserção pode ser dado em qualquer lugar, 
sobre a tubulação ou não.

Sair -  Ao selecionar esta opção, estaremos saindo do comando.
Linha de Chamada – Permite-nos inserir linhas de chamada em nossa tubulação. 
Para isso, acione a opção “linha de Chamada”, através da letra “C”, e indique, 
sobre a tubulação, o local de onde partirá a linha. 
Múltiplo - Permite-nos inserir mais de um circuito. Para selecionar esta opção, 
basta digitar a letra “M” antes de indicar o conduto. Será então possível inserir 
quantos circuitos forem necessários sem que haja a necessidade de se acionar o 
comando novamente. 
Após selecionar a opção “Desenhar”, indicar o ponto de inserção e ângulo de 
rotação, aparecerá a seguinte caixa de diálogo:

Como já vimos em definições anteriores, sempre que um símbolo é inserido, a 
caixa de diálogo acima aparecerá para que sejam informados os parâmetros do 
símbolo inserido. Os parâmetros solicitados podem variar de símbolo para 
símbolo. E, na inserção de um circuito, serão solicitadas algumas informações – 

como o condutor que será utilizado para o circuito e as seções para os condutores 
– que não precisarão ser preenchidas, pois o Autopower as calculará 
posteriormente. 

Traçado automático

Acesso: Menu: Autopower > Inserção automática de circuitos
Esta opção irá nos auxiliar quando tivermos que inserir vários circuitos iguais, tal 
como mostra a ilustração abaixo:

1º Passo: Selecione o comando "Circuitos Automáticos" . Ao aparecer a caixa de 
diálogo de símbolos, será necessário escolher o símbolo do circuito que se 
deseja inserir no momento. 
2º Passo:  Clique em desenhar e selecione o primeiro conduto onde será inserido 
o circuito. Perceberemos que o ângulo de inserção do símbolo obedecerá a 
rotação da tubulação.
3º Passo: Em seguida, aparecerá a tela de parâmetros para que sejam 
especificados os dados para o circuito.
4º Passo: Ao clicar em "OK", aparecerá na linha de comando as seguintes 
informações:
Selecione o condutor ou [Sair/linha de Chamada/Ponto de inserção]:

Neste momento, basta clicar sobre as tubulações em que desejar inserir o 
mesmo tipo de circuito. O Autopower já buscará o ângulo de rotação, 
considerando é claro, a tubulação em que o circuito está sendo inserido.
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Enter para inserção sobre a tubulação: Para indicar a inserção do circuito, 
tecle “Enter” e o circuito será inserido sobre a tubulação.

Importante: O comando “Enter” somente será satisfatório caso o trecho de 
tubulação seja um trecho reto, sem curvas, pois o circuito será inserido 
exatamente seguindo o ângulo da tubulação. Caso o trecho de tubulação não 
seja reto, basta clicar outra vez sobre a tubulação e, em seguida, indicar o ângulo 
de rotação para o circuito. É importante informar que, após indicada a tubulação a 
que o circuito pertencerá, pode-se inseri-lo em qualquer lugar do desenho, ou 
seja, após clicar sobre o trecho da tubulação, o Autopower já sabe que o circuito 
pertence àquele trecho, e o ponto de inserção pode ser dado em qualquer lugar, 
sobre a tubulação ou não.

Sair -  Ao selecionar esta opção, estaremos saindo do comando.
Linha de Chamada – Permite-nos inserir linhas de chamada em nossa tubulação. 
Para isso, acione a opção “linha de Chamada”, através da letra “C”, e indique, 
sobre a tubulação, o local de onde partirá a linha. 
Múltiplo - Permite-nos inserir mais de um circuito. Para selecionar esta opção, 
basta digitar a letra “M” antes de indicar o conduto. Será então possível inserir 
quantos circuitos forem necessários sem que haja a necessidade de se acionar o 
comando novamente. 
Após selecionar a opção “Desenhar”, indicar o ponto de inserção e ângulo de 
rotação, aparecerá a seguinte caixa de diálogo:

Como já vimos em definições anteriores, sempre que um símbolo é inserido, a 
caixa de diálogo acima aparecerá para que sejam informados os parâmetros do 
símbolo inserido. Os parâmetros solicitados podem variar de símbolo para 
símbolo. E, na inserção de um circuito, serão solicitadas algumas informações – 

como o condutor que será utilizado para o circuito e as seções para os condutores 
– que não precisarão ser preenchidas, pois o Autopower as calculará 
posteriormente. 

Traçado automático

Primeiro passo para inserção automática da fiação aonde o próprio Autopower 
reconhece suas ligações e faz a inserção, sem ter que informar os parâmetros.
Acesso: Menu: Autopower >Configurar Circuitos
    
1º Passo: Ao acessar a opção acima aparecerá uma caixa de dialogo aonde 
se deve configurar o tipo de circuito que será utilizado neste projeto, como 
FN (Fase / Neutro) ou FF (Fase / Fase).  Após a definição acima informe quais 
conexões deseja que o Autopower faça sua ligação, como por exemplo:   
-Ligação de Tomada com Tomada  
-Ligação de Tomada com Luminária  
-Ligação de Tomada com Quadro    
Concluindo as ligações clique em “Gravar".
   
2º Passo: Va no Menu: Autopower > Circuitos Automático. Ao selecionar a 
opção de fiação automática aparecerá na linha de comando para selecionar os 
Objetos. Selecione o seu projeto ou aonde quer que o Autopower faça a inserção 
da fiação, automaticamente ele irá realizar a inserção e ajuste da fiação definindo 
o número do circuito e todos os parâmetros necessários..
  
OBS: Para melhor entendimento e visualização da inserção é indicado que 
selecione em um projeto grande, cômodo a cômodo, pois assim caso haja algum 
problema a correção será de forma mais fácil. 
. 
3º Passo: Existe outra opção de traçado automática também. Para isso basta
selecionar o simbolo de fiação utilizando o Ribbom menu (parte de circuitos) ou
o menu do software Autopower -> Circuitos. Após selecionar o simbolo dese-
jado selecione pela linha de comando a opção "A" de automático e em seguida
selecione as tubulações desejadas que o software vai inserir automaticamente
Atenção: Escolha a opção melhor para cada situação do projeto.
.
4º Passo: o Dentro dos traçados automáticos o software insere posiciona e 
rotaciona os simbolos. Opção de linha de chamada no traçado manual.

.Selecione o condutor ou [Sair/linha de Chamada/Ponto de inserção]:

kleber1
Typewritten Text
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Conferência e Correções De Objetos

Após a inserção de cargas, traçado de tubulação ou traçado de circuitos, o 
Autopower permite a modificação das propriedades dos objetos. Esta opção é 
muito importante e traz facilidades na hora de se corrigir ou modificar 
propriedades, como, por exemplo, alterar o circuito, tipo de condutor, retorno, 
diâmetro de eletrodutos, dentre outros. 

Acesso:
Menu: Ferramentas > Editar propriedades elétricas
Após selecionar a opção “Editar propriedades elétricas”, será necessário 
selecionar algum objeto. Para isso, clique uma vez sobre o objeto e pressione a 
tecla ENTER ou o botão da direita do mouse. Em seguida, será aberta a caixa de 
diálogo ilustrada abaixo para que sejam modificados os parâmetros (a figura 
ilustra a edição das propriedades de uma luminária). A tela de parâmetros irá 
variar de objeto para objeto, pois cada elemento elétrico possui propriedades 
diferentes.

4. Método dos Lumens

Este recurso possibilitará o cálculo da quantidade de luminárias necessária em 
determinados ambientes. 
Ao acessar o comando, a caixa de diálogo "Método dos Lumens" aparecerá.

Selecionar a área onde serão inseridas as luminárias, através da opção 
"Selecionar área". Após clicar nesta opção, será necessário informar a área onde 
deverão ser inseridas as luminárias automaticamente. 

Existem algumas maneiras de seleção para o método dos lúmens, maneiras 
estas que veremos a seguir. 

1º Passo: Após selecionar a opção "Selecionar área", aparecerá as seguintes 
opções na linha de comando:
Voltar/Ponto inicial/ Indique a primeira parede no comprimento

Utilizaremos a opção defaut caso nossa área tenha uma parede na largura e 
outra no comprimento, sendo que estas não apresentam aberturas, e existindo 
entre elas, pelo menos, um ponto em comum. 
Para selecionar a área utilizando esta opção, basta clicar uma vez sobre a parede 
do comprimento e, em seguida, uma vez sob a parede da largura, lembrando 
que as paredes selecionadas têm que se encontrar em pelo menos um ponto.
Voltar: Ao acessar esta opção, voltaremos à tela de inserção automática.
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Conferência e Correções De Objetos

Após a inserção de cargas, traçado de tubulação ou traçado de circuitos, o 
Autopower permite a modificação das propriedades dos objetos. Esta opção é 
muito importante e traz facilidades na hora de se corrigir ou modificar 
propriedades, como, por exemplo, alterar o circuito, tipo de condutor, retorno, 
diâmetro de eletrodutos, dentre outros. 

Acesso:
Menu: Ferramentas > Editar propriedades elétricas
Após selecionar a opção “Editar propriedades elétricas”, será necessário 
selecionar algum objeto. Para isso, clique uma vez sobre o objeto e pressione a 
tecla ENTER ou o botão da direita do mouse. Em seguida, será aberta a caixa de 
diálogo ilustrada abaixo para que sejam modificados os parâmetros (a figura 
ilustra a edição das propriedades de uma luminária). A tela de parâmetros irá 
variar de objeto para objeto, pois cada elemento elétrico possui propriedades 
diferentes.

4. Método dos Lumens

Este recurso possibilitará o cálculo da quantidade de luminárias necessária em 
determinados ambientes. 
Ao acessar o comando, a caixa de diálogo "Método dos Lumens" aparecerá.

Selecionar a área onde serão inseridas as luminárias, através da opção 
"Selecionar área". Após clicar nesta opção, será necessário informar a área onde 
deverão ser inseridas as luminárias automaticamente. 

Existem algumas maneiras de seleção para o método dos lúmens, maneiras 
estas que veremos a seguir. 

1º Passo: Após selecionar a opção "Selecionar área", aparecerá as seguintes 
opções na linha de comando:
Voltar/Ponto inicial/ Indique a primeira parede no comprimento

Utilizaremos a opção defaut caso nossa área tenha uma parede na largura e 
outra no comprimento, sendo que estas não apresentam aberturas, e existindo 
entre elas, pelo menos, um ponto em comum. 
Para selecionar a área utilizando esta opção, basta clicar uma vez sobre a parede 
do comprimento e, em seguida, uma vez sob a parede da largura, lembrando 
que as paredes selecionadas têm que se encontrar em pelo menos um ponto.
Voltar: Ao acessar esta opção, voltaremos à tela de inserção automática.
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Ponto inicial: Utilizaremos esta opção quando não existir nenhuma parede no 
comprimento e nem na largura que apresentem pelo menos um ponto em comum 
e que estejam sem aberturas. Sendo assim, é necessário selecionar a opção 
"Ponto inicial" e a parede do comprimento, indicando o ponto inicial e o ponto final 
da mesma. Ao indicar o ponto final do comprimento, a opção Defaut voltará, e, 
caso a parede da largura também tenha alguma abertura, será necessário, então, 
utilizar novamente a opção "Ponto inicial", indicando o ponto inicial e final da 
largura. Caso a parede seja fechada na largura, bastará clicar uma vez sobre ela'.

Para que seja entendido, acompanhemos as descrições passadas acima através 
das informações pedidas na linha de comando do AutoCAD.

A1-Indicando as paredes quando a área é fechada, utilizamos a opção 
“Defaut”

Indique a primeira parede no comprimento> - Indique o comprimento da 
parede. Para isto, clique  uma vez no lado interno da parede para indicar o 
comprimento.
Voltar> Volta para a tela do Método dos lúmens.
Voltar/<Indique a segunda parede na largura> Indique a largura do ambiente. 
Para isto, clique uma vez no lado interno da parede para informar a largura. 

A2-Indicando as paredes quando existe alguma área aberta, utilizamos a 
opção por pontos:

Indique o ponto inicial do comprimento> Indique o ponto inicial do 
comprimento, utilizando as ferramentas “Osnap”.
Indique o ponto final do comprimento> Indique o ponto final do comprimento, 
utilizando também o “Osnap”.
Indique o ponto inicial da largura> Indique o ponto inicial da largura da mesma 
forma feita para o comprimento.
Indique o ponto final da largura> Indique o ponto final da largura.

Atenção: O método dos lúmens é um cálculo utilizado somente em áreas 
quadradas ou retangulares.
Após a seleção da área, a tela do método dos lúmens voltará para que sejam 
informados todos os parâmetros para o cálculo de iluminamento, e os campos 
"Comprimento" e "Largura" já estarão preenchidos com os valores da área 
selecionada. Existe também o campo "Altura", que poderá ser alterado de acordo 
com as necessidades do usuário.

2º Passo: Informar a que ambiente se refere a área selecionada. De acordo com 
as normas da ABNT 5413, para cada tipo de ambiente é necessário um nível de 
iluminamento, que é medido por “lux”. O Autopower possui muitos ambientes 
cadastrados para que sejam escolhidos, cada qual com valor em “lux” definido de 
acordo com as normas técnicas. Caso haja necessidade, o valor do “lux” pode ser 
alterado.

3º Passo: Informar o fator de depreciação para as luminárias. No fator de 
depreciação, será informado o período de manutenção e também se o ambiente 
é limpo, normal ou sujo. O Autopower já possui valores definidos a serem 
selecionados.

4º Passo: Serão definidas duas informações, e a primeira delas será o tipo de 
luminária adequada para o local. O Autopower possui as luminárias cadastradas 
para que sejam escolhidas. A segunda informação é sobre a refletância do 
ambiente, correspondendo a teto-parede-piso. Existe uma tabela na qual o 
cálculo dos lúmens se baseia para definir a refletância do ambiente.  

5º Passo: serão fornecidos os resultados do cálculo, considerando os dados 
informados anteriormente. Os resultados são: quantidade de luminárias que 
serão necessárias e valor real do nível de iluminamento que o ambiente possuirá 
após a instalação. Este último valor é medido em lux.

6º Passo: Teremos ainda três opções a serem definidas: número de luminárias 
no comprimento, rotacionar e visualização.

Número de luminárias no comprimento: É o número de luminárias que ficará 
no comprimento, lembrando que o comprimento sempre será a primeira parede 
selecionada no passo 1 de 6, já mencionado.



34 AUTOENGE 35AUTOPOWER - Informações específicas

Ponto inicial: Utilizaremos esta opção quando não existir nenhuma parede no 
comprimento e nem na largura que apresentem pelo menos um ponto em comum 
e que estejam sem aberturas. Sendo assim, é necessário selecionar a opção 
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caso a parede da largura também tenha alguma abertura, será necessário, então, 
utilizar novamente a opção "Ponto inicial", indicando o ponto inicial e final da 
largura. Caso a parede seja fechada na largura, bastará clicar uma vez sobre ela'.

Para que seja entendido, acompanhemos as descrições passadas acima através 
das informações pedidas na linha de comando do AutoCAD.

A1-Indicando as paredes quando a área é fechada, utilizamos a opção 
“Defaut”

Indique a primeira parede no comprimento> - Indique o comprimento da 
parede. Para isto, clique  uma vez no lado interno da parede para indicar o 
comprimento.
Voltar> Volta para a tela do Método dos lúmens.
Voltar/<Indique a segunda parede na largura> Indique a largura do ambiente. 
Para isto, clique uma vez no lado interno da parede para informar a largura. 

A2-Indicando as paredes quando existe alguma área aberta, utilizamos a 
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Indique o ponto inicial do comprimento> Indique o ponto inicial do 
comprimento, utilizando as ferramentas “Osnap”.
Indique o ponto final do comprimento> Indique o ponto final do comprimento, 
utilizando também o “Osnap”.
Indique o ponto inicial da largura> Indique o ponto inicial da largura da mesma 
forma feita para o comprimento.
Indique o ponto final da largura> Indique o ponto final da largura.

Atenção: O método dos lúmens é um cálculo utilizado somente em áreas 
quadradas ou retangulares.
Após a seleção da área, a tela do método dos lúmens voltará para que sejam 
informados todos os parâmetros para o cálculo de iluminamento, e os campos 
"Comprimento" e "Largura" já estarão preenchidos com os valores da área 
selecionada. Existe também o campo "Altura", que poderá ser alterado de acordo 
com as necessidades do usuário.

2º Passo: Informar a que ambiente se refere a área selecionada. De acordo com 
as normas da ABNT 5413, para cada tipo de ambiente é necessário um nível de 
iluminamento, que é medido por “lux”. O Autopower possui muitos ambientes 
cadastrados para que sejam escolhidos, cada qual com valor em “lux” definido de 
acordo com as normas técnicas. Caso haja necessidade, o valor do “lux” pode ser 
alterado.

3º Passo: Informar o fator de depreciação para as luminárias. No fator de 
depreciação, será informado o período de manutenção e também se o ambiente 
é limpo, normal ou sujo. O Autopower já possui valores definidos a serem 
selecionados.

4º Passo: Serão definidas duas informações, e a primeira delas será o tipo de 
luminária adequada para o local. O Autopower possui as luminárias cadastradas 
para que sejam escolhidas. A segunda informação é sobre a refletância do 
ambiente, correspondendo a teto-parede-piso. Existe uma tabela na qual o 
cálculo dos lúmens se baseia para definir a refletância do ambiente.  

5º Passo: serão fornecidos os resultados do cálculo, considerando os dados 
informados anteriormente. Os resultados são: quantidade de luminárias que 
serão necessárias e valor real do nível de iluminamento que o ambiente possuirá 
após a instalação. Este último valor é medido em lux.

6º Passo: Teremos ainda três opções a serem definidas: número de luminárias 
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Número de luminárias no comprimento: É o número de luminárias que ficará 
no comprimento, lembrando que o comprimento sempre será a primeira parede 
selecionada no passo 1 de 6, já mencionado.
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Visualização: permite que, antes da inserção, vejamos a disposição das 
luminárias na área determinada.

Rotacionar: permite-nos rotacionar as luminárias antes de inserir-las.

Após definir todos os parâmetros, iremos inserir as luminárias em nossa área. 
Para iniciar a inserção das luminárias, selecione a opção "OK". Feito isso, as 
luminárias serão inseridas automaticamente na área determinada. No momento 
da inserção da primeira luminária, a tela de parâmetros aparecerá para que 
sejam informados os parâmetros das luminárias. 

5. Método ponto a ponto

Este método é utilizado para calcular o fluxo luminoso de uma determinada 
luminária, porém, não considerando o ambiente em que esta será inserida. 
Dessa forma, dados como fator de depreciação e reflectâncias não são base para 
efeito de cálculo.
Ao acessar esta opção pelo menu “Autopower > Método Ponto a Ponto...”, 
aparecerá em tela a seguinte caixa de diálogo:

No campo “Parâmetros para o cálculo de iluminamento”, é possível definir a 
luminária que se deseja inserir, bem como a altura em que ela será locada. 
Abaixo desses campos, há a relação dos valores de iluminamento, variáveis 
segundo a altura e também de acordo com o ângulo de incidência. Ainda na caixa 
de diálogo ilustrada acima, vê-se que podemos simplesmente visualizar a figura 
que representa a abertura de facho de luz, ou ainda desenhá-la para que nos 
sirva de ponto de referência para inserção das luminárias. O campo “Inserção da 
Luminária” deixa-nos disponível também o recurso de inserção de tais pontos 
elétricos. Da mesma forma, pode-se somente ter uma pré-visualização do objeto 
ou já inseri-lo no desenho em que se está trabalhando.
Obs: Este recurso é bastante útil ao se inserir luminárias em ambientes abertos.
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6. Centro de cargas

Este recurso permite ao Autopower indicar a melhor posição para o quadro de 
cargas, segundo a posição das cargas a ele referentes.

1º Passo: Selecionar, no campo "Escolha do Quadro", qual quadro será 
considerado ao se definir o centro de cargas. É necessário também definir a 
altura para o quadro que será inserido.

2º Passo: Escolher o modelo do quadro que será utilizado. Para isso, selecione, 
no campo "Escolha a representação do Quadro", o quadro desejado.

3º Passo: Selecionar a opção "Desenhar". Feito isso, o Autopower irá inserir o 
quadro no local ideal para o centro de cargas, devendo-se, então, indicar o 
ângulo de rotação para o mesmo. É importante lembrar que o Autopower 
encontrará a melhor posição para o quadro, mas não o colocará exatamente 
sobre alguma parede, sendo necessário alterar posição do mesmo.
Após informar o ângulo de rotação, aparecerá a seguinte pergunta:
Deseja alterar a posição do centro de cargas? 
Uma vez escolhida a opção "Sim", será possível alterar a posição do quadro. 
Para isso, deve-se informar a nova posição do quadro no desenho. 
Caso seja escolhida a opção "Não", o comando será finalizado e a tela de posição 
do centro de cargas retornará para que seja confirmada a inserção através da 
opção "OK" ou que esta seja cancelada através da opção "Cancelar".

Características de Quadros

Enquanto estamos inserindo os pontos elétricos, surge a necessidade de 
visualizar as características dos quadros, a fim de se acompanhar a quantidade 
de potência existente em cada circuito e demais detalhes. As informações de 
potência (VA) sempre aparecerão visíveis, mas os detalhes de diâmetros e 
proteção somente estarão visíveis após o quadro ter sido calculado pelo menos 
uma vez.
Ao acionar o comando, a caixa de diálogo "Visualizar Quadros" aparecerá.

7. Cálculos

O Autopower possui poderosos e precisos recursos para cálculos. Esses 
recursos permitem ao usuário ter acesso a todas as informações do projeto, com 
maior rapidez e, consequentemente, com maior produtividade e precisão. 

Seguem abaixo os recurso de cálculos existentes no software.

•  Dimensionamento de quadros
•  Carga Instalada
•  Agrupamento de quadros
•  Esquema Unifilar
•  Esquema Trifilar
•  Demanda
•  Diâmetro dos Eletrodutos
•  Recuperar circuitos 

Dimensionamento de Quadros

Este recurso permite-nos dimensionar quadros de cargas. Os cálculos baseiam-
se nas normas da Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT - NBR5410-
2004). Porém, podem também ser efetuados utilizando-se as normas de uma 
concessionária específica. Neste caso, como já visto, o Autopower adotará as 
características da  concessionária escolhida no inicio do projeto. 

Importante: Ao selecionar a opção para calcular de acordo com a 
concessionária, somente será calculada a alimentação de determinado quadro. 

Ao acionar o comando “Quadro de Cargas”, serão calculados todos os quadros 
existentes no projeto, ou seja, se o projeto possui 05 desenhos e em cada um 
existe um quadro de cargas QDC, QDC1, QDC2, QDC3, etc... , todos serão 
calculados.

Uma vez acessada a opção para o dimensionamento de quadros, o Autopower 
simplesmente lançará as propriedades relacionadas aos elementos elétricos, 
mas não fará o real dimensionamento – balanceamento de fases, cálculo de 
seção – até que se clique no botão “Calcular os quadros”.
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1º Passo: As descrições dos circuitos normalmente vem em branco, e caso o 
usuário desejar escrever as descriçoes basta selecionar o circuito e o campo 
descrição, e em seguida digitar a descrição. Porém se o usuário clicar no botal 
opção 1 “Incluir descrições”, o software irá ler o seu desenho e incluirá automati-
camente as descrições. Importante: Para que venha descrição como chuveiro, 
utilize durante o projeto as tomadas especificas.

2º Passo: Vejamos, a seguir, as etapas do comando 2 “Calcular quadros”.
Para que seja feito os cálculos automáticos, de proteções , cabos e outros, 
selecione a opção 2 “calcular quadros”. O Autopower irá fazer automaticamente o 
calculo.
Verificando Problemas No Cálculo 

Caso o Autopower encontre algum problema no cálculo, aparecerá o botão 
“Problemas no Cálculo”, através do qual teremos acesso às informações que 
descrevem os dados a serem revistos. Este recurso serve para nos auxiliar a 
descobrir o erro que foi cometido no momento do desenho. Para utilizar esta 
opção, basta clicar sobre o botão “Problemas no Cálculo”, abrindo, assim, uma 
caixa de diálogo que informa sobre o problema e em qual circuito ocorreu o erro. 
Existe ainda a possibilidade de se imprimir as descrições sobre o problema 
ocorrido a fim de que seja feita uma melhor análise sobre o mesmo.
Normalmente, os problemas no calculo estão relacionados a informações 
determinadas incorretamente no desenho do projeto.

Os problemas mais freqüentes são:
• Seção inválida: Significa que foi utilizado, por exemplo, um fio pirastic para o 
circuito que está com problemas, sendo que o fio pirastic vai até 16 mm. 
Provavelmente, o circuito pede um condutor acima de 16mm, um cabo, por 
exemplo.
• Sistema inválido: Significa que o sistema para o circuito que esta sendo 
calculado não foi encontrado, ou seja, houve algum problema no momento da 
inserção da fiação para o circuito. 
Para a correção destes problemas, temos duas opções. A primeira delas é voltar 
ao desenho e corrigir o problema; a segunda é utilizar o comando “Calcular 
seção”, que estudaremos logo adiante.

Utilizando a tabela de dimensionamento de quadros: A tabela “Dimensiona-
mento de quadros” possui todas as informações dos quadros calculados. 
Como vimos anteriormente, ao selecionar a opção “Calcular quadros”, o 
Autopower calculará todos os quadros existentes no projeto.
Através da tabela, poderemos visualizar, modificar, desenhar as tabelas dos 
quadros, gerar relatórios, dentre outros recursos.
 
Escolhendo o quadro para visualização: Para visualizar os quadros, selecio-
naremos, no campo “Quadros”, aquele do qual quisermos verificar as informa-
ções. Poderemos visualizar todas as informações do quadro selecionado, como, 
por exemplo, circuitos, potência (W), potência (VA), fator de potência, fator de 
demanda, demanda (VA), Tensão (V), Corrente – Ip(A), seção das fases, prote-
ção e balanceamento.  E ainda poderemos acrescentar uma descrição específi-
ca aos circuitos.

Para visualizar, utilize a barra de rolagem situada na parte inferior da tabela. 
Importante: Alguns valores podem ser alterados na própria tabela, como, por 
exemplo, bitola dos condutores, proteção, fator de demanda. Para alterar os 
valores, clique sobre o campo e digite o novo valor.

Trabalhando os circuitos (Cálculo da Seção)

Na tela “Cálculo da seção”, devem estar todas as propriedades do circuito 
selecionado. Estas propriedades serão retiradas do desenho, ou seja, supondo 
que calculamos a seção do circuito 1, inserido em nosso desenho com uma 
tensão de 127 V e cujo sistema é monofásico a dois condutores (Fase-Neutro), ao 
entrar na opção calcular seção, estas propriedades já estarão definidas de 
acordo com o que foi desenhado. Se estas propriedades já estiverem definidas 
em seu desenho, elas aparecerão aqui automaticamente. Do contrário, serão 
requisitadas uma a uma para que o cálculo da seção possa ser realizado. 
Este recurso também nos permite alterar todas as informações de determinado 
circuito.
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Todas as opções que forem alteradas serão consideradas para efeito de cálculo. 
A cada nova informação, é necessário que se clique no botão “Cálculo do 
Dimensionamento de Quadros” para que o Autopower redimensione o circuito 
automaticamente. 

Seguem abaixo todas as opções que o recurso “Calculo de seção” nos possibilita 
utilizar.

Tipo de linha: Permite indicar em que tipo de conduto ou onde os condutores 
passam , ou seja, se o conduto é embutido em parede isolante, se é enterrado no 
solo, dentre outros. A partir destas considerações, poderemos escolher o tipo de 
linha para determinado circuito em função das capacidades de condução de 
corrente dos tipos de linhas elétricas. As alterações serão consideradas para 
efeito de cálculo.

Condutor: Possibilita escolher qual tipo de condutor que determinado circuito 
utilizará outro diferente. 
Importante: O condutor pode ser escolhido nesse momento ou, então, no 
momento do desenho dos circuitos (fiação).

Sistema: Permite alterar o sistema de qualquer circuito. Sistema quer dizer se o 
circuito é Monofásico, Bifásico, Trifásico, como, por exemplo:
Monofásico a 3 condutores (Triângulo) - 2F+N
Trifásico a 4 condutores – Equilibrado(Estrela) – 3F+N

O Autopower sempre considerará, primeiramente, o sistema que encontrar no 
desenho. Se no desenho não foi informado o sistema para determinado circuito, o 
Autopower acusará a falta através do recurso “Problemas no calculo”. Caso 
ocorra o problema, teremos duas maneiras de resolver:
Voltar ao desenho e informar o sistema para o circuito em que ocorreu o proble-
ma.
Informar o sistema através do cálculo da seção, tal qual vimos acima. 

Seção Mínima: De acordo com as normas, para cada tipo de circuito pede-se 
uma seção mínima, ou seja, no caso de um circuito de iluminação, pede-se a 
seção mínima de 1.5mm². Ao escolher esta opção, o Autopower calculará este 
circuito, considerando que o menor valor para a fiação será de 1.5mm². Estas 
informações podem ser determinadas através deste recurso, a qualquer momen-
to do cálculo. 

Comprimento: O Comprimento influenciará no dimensionamento, pois um dos 
critérios da ABNT é “Queda de tensão”, em que o comprimento do circuito será 
considerado para o dimensionamento. 
O comprimento do circuito é considerado a partir do desenho, ou seja, caso nosso 
circuito tenha 15m, este valor aparecerá automaticamente no campo “Compri-
mento”. Pode-se alterar tal valor manualmente, a qualquer momento, bastando 
clicar sobre o campo “Comprimento” e digitar o novo valor. 
Importante: O comprimento considerado pelo Autopower será onde estiver  pior 
caso. Serão consideradas a distância e a concentração das cargas na extremida-
de.

A Tensão também pode ser modificada através do campo “Tensão”. Ela pode ser 
informada no momento da inserção dos símbolos ou no momento do dimensiona-
mento de quadros, como estamos vendo. Para uma maior agilidade, aconselha-
se modificar a tensão ao final do projeto e esta também será considerada para o 
dimensionamento dos quadros.

A Temperatura também influenciará no dimensionamento dos quadros. O valor 
informado corresponde à temperatura do ambiente em que o circuito está 
instalado.

Queda de tensão máxima: Permite indicar o coeficiente de queda de tensão. De 
acordo com as normas da NB-3, a queda de tensão, entre a origem da instalação 
e qualquer ponto de utilização, não deve ser superior aos valores encontrados no 
campo “Queda de tensão máxima”. O circuito que tem determinado sistema de 
alimentação possui um coeficiente de queda de tensão. Este coeficiente pode ser 
modificado a qualquer momento do cálculo de dimensionamento.

Tipo de eletroduto ou calha: Permite indicar se o eletroduto ou a calha em que 
passa a fiação é magnética ou não magnética. Por exemplo, no caso de elétrodu-
tos de PVC a opção seria “Não magnético”.

Dispositivo de proteção: Permite determinar o tipo de Disjuntor, Dispositivo Dr, 
ou fusível que será utilizado em determinado circuito. 

Fator de correção da corrente nominal do disjuntor: Permite indicar o fator de 
correção para o disjuntor. Ao indicar outro valor no campo “fator de correção da 
Corrente nominal do Disjuntor”, o Autopower redimensionará todo o circuito 
automaticamente, considerando o novo fator de correção para o disjuntor.
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solo, dentre outros. A partir destas considerações, poderemos escolher o tipo de 
linha para determinado circuito em função das capacidades de condução de 
corrente dos tipos de linhas elétricas. As alterações serão consideradas para 
efeito de cálculo.

Condutor: Possibilita escolher qual tipo de condutor que determinado circuito 
utilizará outro diferente. 
Importante: O condutor pode ser escolhido nesse momento ou, então, no 
momento do desenho dos circuitos (fiação).

Sistema: Permite alterar o sistema de qualquer circuito. Sistema quer dizer se o 
circuito é Monofásico, Bifásico, Trifásico, como, por exemplo:
Monofásico a 3 condutores (Triângulo) - 2F+N
Trifásico a 4 condutores – Equilibrado(Estrela) – 3F+N

O Autopower sempre considerará, primeiramente, o sistema que encontrar no 
desenho. Se no desenho não foi informado o sistema para determinado circuito, o 
Autopower acusará a falta através do recurso “Problemas no calculo”. Caso 
ocorra o problema, teremos duas maneiras de resolver:
Voltar ao desenho e informar o sistema para o circuito em que ocorreu o proble-
ma.
Informar o sistema através do cálculo da seção, tal qual vimos acima. 

Seção Mínima: De acordo com as normas, para cada tipo de circuito pede-se 
uma seção mínima, ou seja, no caso de um circuito de iluminação, pede-se a 
seção mínima de 1.5mm². Ao escolher esta opção, o Autopower calculará este 
circuito, considerando que o menor valor para a fiação será de 1.5mm². Estas 
informações podem ser determinadas através deste recurso, a qualquer momen-
to do cálculo. 

Comprimento: O Comprimento influenciará no dimensionamento, pois um dos 
critérios da ABNT é “Queda de tensão”, em que o comprimento do circuito será 
considerado para o dimensionamento. 
O comprimento do circuito é considerado a partir do desenho, ou seja, caso nosso 
circuito tenha 15m, este valor aparecerá automaticamente no campo “Compri-
mento”. Pode-se alterar tal valor manualmente, a qualquer momento, bastando 
clicar sobre o campo “Comprimento” e digitar o novo valor. 
Importante: O comprimento considerado pelo Autopower será onde estiver  pior 
caso. Serão consideradas a distância e a concentração das cargas na extremida-
de.

A Tensão também pode ser modificada através do campo “Tensão”. Ela pode ser 
informada no momento da inserção dos símbolos ou no momento do dimensiona-
mento de quadros, como estamos vendo. Para uma maior agilidade, aconselha-
se modificar a tensão ao final do projeto e esta também será considerada para o 
dimensionamento dos quadros.

A Temperatura também influenciará no dimensionamento dos quadros. O valor 
informado corresponde à temperatura do ambiente em que o circuito está 
instalado.

Queda de tensão máxima: Permite indicar o coeficiente de queda de tensão. De 
acordo com as normas da NB-3, a queda de tensão, entre a origem da instalação 
e qualquer ponto de utilização, não deve ser superior aos valores encontrados no 
campo “Queda de tensão máxima”. O circuito que tem determinado sistema de 
alimentação possui um coeficiente de queda de tensão. Este coeficiente pode ser 
modificado a qualquer momento do cálculo de dimensionamento.

Tipo de eletroduto ou calha: Permite indicar se o eletroduto ou a calha em que 
passa a fiação é magnética ou não magnética. Por exemplo, no caso de elétrodu-
tos de PVC a opção seria “Não magnético”.

Dispositivo de proteção: Permite determinar o tipo de Disjuntor, Dispositivo Dr, 
ou fusível que será utilizado em determinado circuito. 

Fator de correção da corrente nominal do disjuntor: Permite indicar o fator de 
correção para o disjuntor. Ao indicar outro valor no campo “fator de correção da 
Corrente nominal do Disjuntor”, o Autopower redimensionará todo o circuito 
automaticamente, considerando o novo fator de correção para o disjuntor.
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Corrente de curto-circuito (KA): Permite calcular a Corrente de Curto-Circuito 
(KA) de nosso circuito. Para se obter o resultado deste cálculo, será necessário 
clicar no botão “Calcular”. Selecionada esta opção, aparecerá a caixa de diálogo.
Nessa caixa de diálogo, deverão ser informados os valores solicitados. Para isto, 
clique nos campos indicados acima e digite os valores. conforme explicações 
abaixo.
Corrente de curto circuito presumida - Iko: É o valor presumido da corrente de 
curto circuito no ponto anterior ao disjuntor.
Comprimento do circuito - lo: É o comprimento total anterior ao disjuntor.
Seção - S: É a seção anterior ao disjuntor.
Após digitar todas as informações o resultado será dado no campo “Valor da 
Corrente Curto-Circuito”. 

Número de circuitos: Permite verificar o número de circuitos que passam sobre 
a mesma tubulação do circuito que está sendo calculado. O Autopower sempre 
considerará o maior número de circuitos passando pela mesma tubulação que 
alimenta o circuito calculado.
Se o circuito calculado for o número 3, o Autopower considerará que passam 3 
circuitos em um dos trechos da tubulação que irá alimentá-lo. Caso o usuário não 
quiser considerar este fator, existe uma opção na tela principal do comando de 
quadro de cargas, que basta seleciona-la que o software irá mudar o numero dos 
circuitos de todos os circuitos para 1.

Porcentagem de harmônicas: Permite-nos informar a taxa de harmônicas para 
determinado circuito.

Esquema de aterramento: Permite-nos escolher o esquema de aterramento 
que será utilizado em nosso circuito. Esta opção somente estará disponível em 
caso de sistemas trifásicos a 4 condutores.

Verificando os resultados:

Verificaremos os resultados do cálculo de seção no campo ilustrado acima. 
Podemos verificar também o critério que foi utilizado pelo Autopower para efetuar 
os cálculos de determinado circuito, lembrando que o critério considerado 
sempre será o que ocorrer o pior caso.

Importante: Poderemos selecionar qualquer circuito, sendo este pertencente a 
qualquer quadro de cargas, para efetuar o calculo da seção. 
Após passar todas as informações, clique em “OK” para que o Autopower volte 
para a tabela inicial, “Dimensionamento de quadros”.

Dimensionamento de acordo com a concessionária

O Autopower também dimensiona os quadros de carga de acordo com a conces-
sionária que foi escolhida no inicio do projeto. 

Importante: O Autopower dimensionará de acordo com a concessionária 
somente o circuito soma ou alimentador de cada quadro. Para utilizar esta opção, 
deveremos selecionar a opção “Dimensionar circuito soma de acordo com a 
concessionária”, na tabela “Dimensionamento de quadros”.

O Autopower considerará para cálculo a concessionária escolhida no inicio do 
projeto. É importante saber que o usuário deve conhecer as informações da 
concessionária escolhida para que seja possível informar os parâmetros corretos 
para determinados tipos de instalações. Para verificar as informações das 
concessionárias, utilize, no menu “Autopower”, a opção “Tabelas das 
Concessionárias”.

Dispositivos DR

Para calcular os dispositivos DR, que são dispositivos de proteção de corrente 
residual, obrigatórios de acordo com a NBR-5410 –2004, selecione a opção 3, 
“Calcular Disp. DR”. Em seguida aparecerá outra tela pedindo algumas informa-
ções. 

1º Passo: Selecione o quadro para calcular o Dr.
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que será utilizado em nosso circuito. Esta opção somente estará disponível em 
caso de sistemas trifásicos a 4 condutores.

Verificando os resultados:

Verificaremos os resultados do cálculo de seção no campo ilustrado acima. 
Podemos verificar também o critério que foi utilizado pelo Autopower para efetuar 
os cálculos de determinado circuito, lembrando que o critério considerado 
sempre será o que ocorrer o pior caso.

Importante: Poderemos selecionar qualquer circuito, sendo este pertencente a 
qualquer quadro de cargas, para efetuar o calculo da seção. 
Após passar todas as informações, clique em “OK” para que o Autopower volte 
para a tabela inicial, “Dimensionamento de quadros”.
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O Autopower também dimensiona os quadros de carga de acordo com a conces-
sionária que foi escolhida no inicio do projeto. 

Importante: O Autopower dimensionará de acordo com a concessionária 
somente o circuito soma ou alimentador de cada quadro. Para utilizar esta opção, 
deveremos selecionar a opção “Dimensionar circuito soma de acordo com a 
concessionária”, na tabela “Dimensionamento de quadros”.

O Autopower considerará para cálculo a concessionária escolhida no inicio do 
projeto. É importante saber que o usuário deve conhecer as informações da 
concessionária escolhida para que seja possível informar os parâmetros corretos 
para determinados tipos de instalações. Para verificar as informações das 
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Dispositivos DR

Para calcular os dispositivos DR, que são dispositivos de proteção de corrente 
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2º Passo: Escolha se quer incluir somente em circuitos de tomadas, ou todos os 
circuitos, ou em nenhum.
3º Passo: Escolha o tipo do DR, se for de 30 ou 300mA, e se o DR será junto com 
o disjuntor ou separado.
Depois disso basta selecionar a opção calcular que será feito o calculo. 
Importante: Caso desejar mudar isoladamente o sistema de proteção em algum 
circuito, utilize a opção descrita anteriormente de “calcular seção”, e mude o tipo 
de dispositivo de proteção. Esta opção 3 de calculo de DR, tem como objetivo 
agilizar os cálculos de uma maneira geral sem ter que ir circuito por circuito.

Esquema Unifilar

Após dimensionar os quadros de cargas, o usuário poderá inserir o diagrama 
unifilar. Este diagrama será gerado a partir dos cálculos efetuados no dimensio-
namento de quadros. 

Para acessar o comando, utilize, no menu “Autopower” > “Cálculos”, a opção 
“Diagrama Unifilar”.

Podemos selecionar o quadro que será representado no Diagrama Unifilar. 
Importante saber que, caso em nosso projeto exista mais de um quadro, eles 
estarão relacionados no campo “Escolha o quadro”. 

Poderemos também escolher o ângulo de rotação em que o Diagrama Unifilar 
será inserido, modificar o título do Diagrama Unifilar, inserir ou não descrição dos 
circuitos. 
Para se desenhar o Diagrama, selecione a opção “Desenhar”, e indique o ponto 
de inserção.

Esquema Trifilar

Após dimensionar os quadros de cargas, o usuário poderá inserir o diagrama 
trifilar. Este diagrama será gerado a partir dos cálculos efetuados no dimensiona-
mento de quadros. 
Para acessar o comando, utilize, no menu “Autopower” > “Cálculos”, a opção 
“Diagrama Trifilar”.

Poderemos selecionar o quadro que será representado no Diagrama Trifilar. 
Importante saber que, caso em nosso projeto exista mais de um quadro, eles 
estarão relacionados no campo “Escolha o quadro”. 
Poderemos também escolher o ângulo de rotação em que o Diagrama Trifilar 
será inserido, modificar o título do Diagrama Trifilar, inserir ou não descrição dos 
circuitos. 
Para se desenhar o Diagrama, selecione a opção “Desenhar”, e indique o ponto 
de inserção.

Agrupamentos de quadros

Utilizaremos este recurso quando em nosso projeto existir mais de um quadro e 
houver a necessidade de se criar um quadro geral que alimenta outros. Para isso, 
será necessário seguir os passos que estaremos descrevendo a seguir. 
Estudaremos também as maneiras de ligação entre os quadros.
Após selecionar a opção agrupamento de quadros, a tela abaixo aparecerá:

A tabela “Agrupamento de Quadros” possui todas as ferramentas para se criar, 
apagar e alterar um quadro geral. 
Importante: Somente podemos apagar ou alterar  quadros que foram criados 
através do recurso “Agrupamento de Quadros”. 
Segue abaixo os passos para se criar um quadro geral.
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2º Passo: Escolha se quer incluir somente em circuitos de tomadas, ou todos os 
circuitos, ou em nenhum.
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Podemos selecionar o quadro que será representado no Diagrama Unifilar. 
Importante saber que, caso em nosso projeto exista mais de um quadro, eles 
estarão relacionados no campo “Escolha o quadro”. 

Poderemos também escolher o ângulo de rotação em que o Diagrama Unifilar 
será inserido, modificar o título do Diagrama Unifilar, inserir ou não descrição dos 
circuitos. 
Para se desenhar o Diagrama, selecione a opção “Desenhar”, e indique o ponto 
de inserção.

Esquema Trifilar

Após dimensionar os quadros de cargas, o usuário poderá inserir o diagrama 
trifilar. Este diagrama será gerado a partir dos cálculos efetuados no dimensiona-
mento de quadros. 
Para acessar o comando, utilize, no menu “Autopower” > “Cálculos”, a opção 
“Diagrama Trifilar”.

Poderemos selecionar o quadro que será representado no Diagrama Trifilar. 
Importante saber que, caso em nosso projeto exista mais de um quadro, eles 
estarão relacionados no campo “Escolha o quadro”. 
Poderemos também escolher o ângulo de rotação em que o Diagrama Trifilar 
será inserido, modificar o título do Diagrama Trifilar, inserir ou não descrição dos 
circuitos. 
Para se desenhar o Diagrama, selecione a opção “Desenhar”, e indique o ponto 
de inserção.

Agrupamentos de quadros

Utilizaremos este recurso quando em nosso projeto existir mais de um quadro e 
houver a necessidade de se criar um quadro geral que alimenta outros. Para isso, 
será necessário seguir os passos que estaremos descrevendo a seguir. 
Estudaremos também as maneiras de ligação entre os quadros.
Após selecionar a opção agrupamento de quadros, a tela abaixo aparecerá:

A tabela “Agrupamento de Quadros” possui todas as ferramentas para se criar, 
apagar e alterar um quadro geral. 
Importante: Somente podemos apagar ou alterar  quadros que foram criados 
através do recurso “Agrupamento de Quadros”. 
Segue abaixo os passos para se criar um quadro geral.
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1º Passo: Determinar um nome para o quadro geral. Para isso, basta clicar no 
campo “Quadro Soma” e informar o nome.

2º Passo: Todos os quadros que já existem em nosso projeto estarão relaciona-
dos no campo “Selecione os quadros que serão agrupados para formar o quadro 
SOMA”, lembrando que, depois de informado o nome para o quadro soma, será 
necessário determinar os quadros que farão parte dele ou que serão alimentados 
por ele. Para determinar os quadros que serão alimentados pelo geral, basta 
clicar sobre os quadros desejados, relacionados na lista de quadros existentes, e 
utilizar a opção incluir quadro, que é representada por uma seta >.   Ao inserir um 
dos quadros que será alimentado pelo geral, notaremos duas alterações. A 
primeira será no campo “Quadros criados” em que notaremos o acréscimo do 
nome do quadro geral, confirmando, assim, sua criação. A segunda será no 
campo “Propriedades dos componentes”, em que notaremos que as informações 
do quadro incluído já estarão contidas no quadro geral.

Existe a possibilidade de se informar um quadro já existente como geral. Assim, 
suponhamos que exista um quadro já desenhado em nosso projeto e cujo nome 
seja QDTERREO. Este já possui também alguns circuitos e alimentará outros 
quadros. Seguiremos todos os passos normalmente e, no campo “Quadro 
SOMA”, colocaremos o nome do quadro existente, no caso, QDTERREO. 
Notaremos que o nome do QDTERREO, indicado como geral, já estará no campo 
“Quadros criados”, confirmando, assim, sua criação. 

Estudadas as maneiras de criação de nossos quadros gerais, vamos agora 
estudar as ligações entre os quadros.
Existem duas formas de interligação entre os quadros. Estes podem estar no 
mesmo desenho ou em desenhos diferentes, e a interligação entre eles não 
precisa, necessariamente, ser representada.

Ligação entre os quadros no mesmo desenho: É a maneira mais simples para 
a interligação dos quadros. O Autopower fornecerá os recursos adequados para 
liga-los. 
Suponhamos que em nosso projeto existam três quadros terminais e um geral.
• QDTERREO
• QPAVTIPO
• QDGARAGE
• QDGERAL (Foi criado no “Agrupamento de quadros”)
Na ilustração abaixo, veremos, esquematicamente, a interligação dos quadros:
Notamos que a ligação é direta, construída dos quadros terminais para o quadro 
geral, e a tubulação deve sair do quadro que será alimentado para o quadro que 
irá alimentar. 
Sendo assim, poderemos, então, utilizar o comando “Quadro de cargas” para 
dimensionar os nossos quadros. 

Vejamos abaixo o resultado da ilustração esquemática.

Ligação entre os quadros de desenhos diferentes: Consiste em interligar os 
quadros de desenhos diferentes, lembrando-se que, após agrupar os quadros, o 
Autopower já saberá que existe um quadro geral que deverá estar inserido em um 
dos desenhos. Todos os alimentadores dos quadros terminais seguirão para o 
quadro geral, mas, como eles não estão no mesmo desenho, a indicação será 
feita de uma maneira diferente, como veremos a seguir.
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segunda é a repetição dos quadros que foram agrupados. 
Para informar a quantidade de vezes que o quadro foi agrupado, clique sobre o 
campo “Repetições” ,na frente do quadro que irá repetir, e  digite o novo valor. 
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Notaremos que o nome do QDTERREO, indicado como geral, já estará no campo 
“Quadros criados”, confirmando, assim, sua criação. 

Estudadas as maneiras de criação de nossos quadros gerais, vamos agora 
estudar as ligações entre os quadros.
Existem duas formas de interligação entre os quadros. Estes podem estar no 
mesmo desenho ou em desenhos diferentes, e a interligação entre eles não 
precisa, necessariamente, ser representada.

Ligação entre os quadros no mesmo desenho: É a maneira mais simples para 
a interligação dos quadros. O Autopower fornecerá os recursos adequados para 
liga-los. 
Suponhamos que em nosso projeto existam três quadros terminais e um geral.
• QDTERREO
• QPAVTIPO
• QDGARAGE
• QDGERAL (Foi criado no “Agrupamento de quadros”)
Na ilustração abaixo, veremos, esquematicamente, a interligação dos quadros:
Notamos que a ligação é direta, construída dos quadros terminais para o quadro 
geral, e a tubulação deve sair do quadro que será alimentado para o quadro que 
irá alimentar. 
Sendo assim, poderemos, então, utilizar o comando “Quadro de cargas” para 
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Vejamos abaixo o resultado da ilustração esquemática.
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Autopower já saberá que existe um quadro geral que deverá estar inserido em um 
dos desenhos. Todos os alimentadores dos quadros terminais seguirão para o 
quadro geral, mas, como eles não estão no mesmo desenho, a indicação será 
feita de uma maneira diferente, como veremos a seguir.



Utilizaremos os mesmos quadros do exemplo que foi dado anteriormente, mas 
em uma instalação de desenhos diferentes.
Para efetuar este tipo de ligação, utilizaremos uma ajuda do recurso “Traçado de 
tubulação”. Sabendo-se que a tubulação somente permite o traçado entre pontos 
elétricos, então, no trecho dos alimentadores dos quadros QDTERREO e 
QPAVTIPO, utilizaremos o seguinte método:

Ao acionar o comando tubulação, será necessário indicar o 1º ponto –  que será o 
QDTERREO – e o 2º ponto – que não existe. Então, será necessário clicar em um 
ponto qualquer e utilizar o comando “Fim” da tubulação. Ao utilizar esta opção, 
aparecerá a seguinte mensagem:

Objeto final inválido.
Deseja inserir uma indicação de seqüência da tubulação?

Esta opção permite-nos indicar que a tubulação segue para outro local, não 
sendo necessário indicar o segundo ponto elétrico. 

Utilize a opção “Sim” e escolha uma indicação de tubulação na caixa de diálogo 
com as opções de indicações.
Para desenhar a indicação, clique sobre a tubulação que estamos trabalhando no 
momento e informe o ângulo de rotação. Ao indicar o ângulo de rotação, a caixa 
de parâmetros aparecerá. Nesta, será necessário informar o quadro ao qual a 
indicação pertence, e também a altura da caminhada da tubulação até o destino. 

Seguidos os passos acima, será possível, então, inserir a fiação sobre o conduto. 
Como este trecho que acabamos de traçar será o alimentador do quadro terminal, 
então, vamos inserir a fiação e indicaremos que se trata do circuito SOMA. 

Cálculo de Demanda

Realiza o cálculo de demanda de um prédio, desde que este tenha de 3 a 300 
apartamentos. Para utilizar este comando, será necessário selecionar, no menu 
“Autopower”, a opção “Cálculos”  “Demanda”.

Para utilizar esta tabela, primeiramente deve-se informar que tipo de cálculo se 
pretende realizar. O tipo padrão é o “Cálculo por Área”. Caso queira realizar um 
cálculo por cargas dos quadros, deve-se escolher o item “Cálculo por Cargas”.

Cálculo de Demanda por Área: Realiza o cálculo de demanda levando-se em 
conta a área.
Para realizar o calculo de demanda por área, será necessário selecionar, no 
campo “Escolha a opção para calculo”, a opção “Por Área”. Feito isso, informe, no 
campo “Características dos apartamentos”, a descrição, quantidade e área dos 
apartamentos. Sempre que for informar um novo apartamento, será necessário 
clicar na opção “Inserir”. 
Poderemos também selecionar o quadro que estamos considerando para efetuar 
o calculo de demanda no campo “Escolha um quadro para a demanda do condo-
mínio”. O resultado será informado no campo “Demanda”.

Cálculo de Demanda por Cargas : Realiza o cálculo de demanda levando-se 
em conta os quadros de cargas selecionados.
Para realizar o calculo de demanda por carga instalada, será necessário selecio-
nar, no campo “Escolha a opção para calculo”, a opção “Por Carga instalada”. 
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“Selecione os quadros desejados”. Após selecionar os quadros desejados, 
utilize, então, a opção “Inserir quadro”. O resultado será informado no campo 
“Demanda”. 
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8. Projetos de cabeamento estruturado

Para começar um projeto de cabeamento estruturado, 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 se encontram no menu “Cabling”.

Classes (itens de menu): Pontos de Lógica, Pontos de Telefone, Caixas, 
Quadros, Indicação de tubulação, Racks, Hub/Switch/Path Panel, Equipamentos
Independente da Classe a forma de inserção dos símbolos é a mesma como 
descrita anteriormente no manual
Importante: Estes recursos do software, contidos neste capitulo, somente estão 
disponíveis para as versões “Cabling” ou “Professional” do Autopower, e não tem 
estes recursos fora destas versões. Caso você desejar obter estes recursos entre 
em contato com nosso departamento comercial (www.autoenge.com.br), e 
adquira uma versão mais completa.

Numeração de pontos de lógica

Ao elaborar um projeto de cabeamento estruturado, são inseridos uma grande 
quantidade de pontos e os mesmos conforme a norma são numerados a partir da 
descrição do pavimento e numero seqüencial do ponto. Com isso se torna um 
trabalho  a mais para controlar e organizar esta numeração. 
Para isso, tem-se o recurso de numeração automática de pontos onde facilmente 
pode-se numerar os pontos como descrito a seguir.
Para acessar o comando basta selecionar pelo menu “Cabling” -> “Numeração 
de pontos”.
Para utilizar este recurso, basta informar os dados:

Pavimento: Indica o pavimento que esta localizado o ponto de lógica.
Exemplo: Pavimento: TE   -> Indica térreo

-> Indica primeiro pavimento
TP   -> Indica Pavimento tipo.
Quantidade de pontos:  Informar qual a quantidade de pontos ou tomadas terá 
na caixa
Ponto atual: Indica qual é o ultimo ponto inserido ou seja, pode-se utilizar este 
comando inserindo vários pontos, e  depois voltar ao comando que ele terá 
armazenado o ultimo ponto inserindo, evitando ter que sair procurando na planta. 
Caso for refazer a numeração basta colocar 1.  Após informar os dados, pode-se 
fazer a contagem de duas maneiras.

Selecione próximo: Esta opção é selecionado um ponto por vez, e o comando 
volta a tela de dialogo para conferir a contagem. Esta opção é interessante 
quando a necessidade de mudar a quantidade de pontos na caixa, ou o tipo do 
pavimento.
Selecione pontos: Esta opção é mais rápida, onde poderão ser selecionados 
vários pontos, sendo que os mesmos terão a mesma propriedade de tipo do 
pavimento, e a quantidade de pontos na caixa. É importante ressaltar que a 
seqüência dos pontos será colocada de acordo com a seqüência que for selecio-
nados os pontos.

Numeração de cabos

Da mesma maneira existe o recurso de numeração da indicação de cabos, e os 
procedimentos sequem da mesma maneira que a numeração de pontos, porém a 
indicação de cabos a apresentação é um pouco diferente, adotando a mesma 
maneira que a norma.

Indicação de cabos de lógica e telefone

Com o software, pode-se utilizar os comandos de indicação de cabos e fios de 
Lógica e Telefone, e utilizar a linha de chamada para colocar estas representa-
ções. 
Indicação de cabos Telefone: Para a indicação de cabos de telefone, o software 
apresenta apenas o tipo do cabo que irá passar por aquele trecho. Esta represen-
tação poderá ser indicando a quantidade de pares de fios do sistema de Telefone. 
Exemplo:   4P  (significa a passagem de 4 pares de fios)
Indicação de cabos  Lógica: Para  a indicação de cabos e fios de Lógica, o 
software irá apresentar o tipo do cabo, pavimento de origem, ponto inicial e ponto 
final. Para entender melhor cada uma destas características iremos descrever 
abaixo:
Tipo do Cabo: Indica o tipo do cabo ou seja na seqüência as seguintes informa-
ções: Quantidade de pares, tipo (primário, secundário, interligação), tipo (utp, stp, 
fo) e quantidade de pares por fibras (caso for fibra óptica).
Exemplo: 04xCSU (indica 4 pares, secundários, tipo Utp)
Pavimento de origem: Indica o pavimento que esta inserido o ponto de lógica
Ponto de inicial: Indica a numeração inicial dos pontos que irão ser alimentados.
Ponto de final: Indica a numeração final dos pontos que irão ser alimentados
Importante: A indicação de cabos é utilizada como uma indicação na planta 
(desenho) e não entra no quantitativo de materiais. 
Linha de Chamada: Permite-nos inserir linhas de chamada em nossa tubulação 
para colocar de forma mais organizada no projeto a indicação dos cabos. Para 
isso, acione a opção “linha de Chamada”, através do menu “Cabling”, e selecione 
a tubulação onde sairá indicação ou seja o local de onde partirá a linha, e em 
seguida vá traçando até quanto desejar, e para finalizar digite “F”. 
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Cálculos de telefonia e lógica

Para se fazer um projeto telefônico, é necessário elaborar vários cálculos 
definindo qual será a tubulação de entrada, caixas de passagem, cabos. Para 
isso o Autopower dimensiona praticamente toda instalação de forma rápida.

Calculo dos pontos da edificação

Para elaborar qualquer cálculo de telefonia primeiramente é necessário informar 
os dados da edificação e suas características, pois as normas  de cálculos são 
baseadas nestas informações.
Para isso basta acessar o recurso  pelo menu “Cabling” -> “Calculo de Telefonia” -
> “Dados da edificação” . A partir daí, é necessário informar os dados:
Tipo da Instalação: Selecione na lista se a instalação e Residencial, 
Comercial/Industrial ou ambos.
Numero de pavimentos: Quantidade de pavimentos 
Área do apartamento: Qual a área do apartamento, a partir desta informação o 
software já irá calcular a quantidade de pontos mínima exigida pela norma e 
aparecerá no campo Qtd de pontos no apartamento. Cada apartamento que tiver 
mais de 3 quartos, informar também no campo lateral para que calcule de forma 
correta a quantidade mínima de pontos previstas na norma.
Qtd de pontos no apartamento: È a quantidade de pontos ou linhas telefônicas 
que terá o apartamento. A partir da área informada ele já mostra a quantidade 
mínima, porém pode-se digitar a quantidade desejada neste ponto.
Qtd de apartamentos por andar: Informar a quantidade de apartamentos por 
andar.
Qtd de apartamentos no térreo: Informar a quantidade de apartamentos no 
térreo caso houver.
Área da loja: Qual a área da loja, a partir desta informação o software já irá 
calcular a quantidade de pontos mínima exigida pela norma e aparecerá no 
campo Qtd de pontos na loja.
Qtd de pontos na sala: È a quantidade de pontos ou linhas telefônicas que terá 
na sala/escritório. A partir da área informada ele já mostra a quantidade mínima, 
porém pode-se digitar a quantidade desejada neste ponto.
Qtd nas lojas e salas: Informar a quantidade de lojas e salas.
Outros pontos complementares: Esta opção é utilizada para considerar pontos 
de condomínio e outros.

Total de pontos calculados: Após informar todos os dados anteriores basta clicar 
em calcular que aparecerá neste campo a quantidade total de pontos.
Lembrando que estas informações são necessárias para efetuar os próximos 
cálculos.

Cálculo das tubulações, caixas e cabos

Após informados os dados da edificação para calcular os tubulações, caixas e 
cabos, basta selecionar a opção do menu “Cabling” -> “Calculo de Telefonia” -> 
“Tubos, caixas e cabos”. 
A partir daí será necessário informar o numero de pontos na caixa de distribuição 
e caixas de passagem principais. 
Depois basta clicar no botão calcular que aparecerá todos os dimensionamentos 
de sua instalação, tubulação de entrada, caixa de entrada, cabo de entrada, e 
outros cálculos conforme demonstrado  na caixa de dialogo.

Cálculo dos trechos de interligação

Ao elaborar um projeto que possui várias edificações ou seja um condomínio com 
vários prédios, ou uma industria com edificações diversas, é necessário calcular 
qual será as caixas, tubulações e cabos que interligarão estas edificações. 
Para isso podemos utilizar este recurso bastando acessar a opção do menu 
“Cabling” -> “Calculo de Telefonia” -> “Trechos de interligação” .

Para inserir um trecho basta primeiramente digitar o nome do trecho (AB, ou 1) no 
campo nome do trecho, e em seguida clicar no botão inserir trecho.
Após inserido o trecho, clique no campo da tabela “Numero de Ptos” e digite a 
quantidade de pontos atendidos no trecho, em seguida basta clicar no botão 
calcular trecho que o mesmo será todo calculado. 
Para ver todas as informações utilize a barra de rolagem na parte inferior da 
tabela.
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Cálculo da contagem primária de apartamentos

Ao elaborar um projeto, este pode possuir várias apartamentos, e é necessário 
que seja feita a distribuição das linhas por apartamento. Para isso podemos 
acessar a opção do menu “Cabling” -> “Calculo de Telefonia” -> .

Para que seja possível fazer o cálculo da contagem de apartamentos, será 
necessário que o usuário informe :
Nro. de pavimentos:  O número de pavimentos deve ter sido informado anterior-
mente na tela de dados da edificação, mas nada o impede de poder informar um 
novo número de pavimentos pela tela de contagem de apartamentos. Se for este 
o caso, o projeto passa a assumir este novo número de pavimentos como padrão.
Nro. apartamentos andar: Uma  vez informado a quantidade de pavimentos que 
terá o edifício, o usuário deve informar a quantidade de apartamentos que um 
determinado andar conterá.
Nro. linhas apartamento: Após informar a quantidade de apartamentos de um 
determinado andar, deverá ser informado a quantidade de linhas que cada 
apartamento terá. Este campo será o responsável direto pelo cálculo de pontos.
Nro. de apartamentos no térreo: Como um determinado edifício poderá conter 
apartamentos no térreo, é possível informar a quantidade do mesmo neste 
campo. Os apartamentos que se encontram no térreo também entram na conta-
gem de apartamentos e de pontos no final.

Após ter sido informado todos os campos acima, o usuário deverá clicar no botão 
de calcular para que seja possível visualizar a distribuição dos pontos para cada 
apartamento e para verificar a quantidade total de pontos que o edifício em 
questão terá no final.

Dimensionamento interno da caixa

Uma vez que o projeto já se encontra em andamento, é possível calcular os 
dados do dimensionamento interno da caixa de uma edificação.
Para isso podemos acessar a opção do menu “Cabling” -> “Calculo de Telefonia” -
> “Caixas internas”. Para que seja possível visualizar os dados do dimensiona-
mento interno da caixa, é necessário que o usuário informe o número de pares da 
caixa de distribuição. Após ter sido informado este número, basta que se clique no 
botão de calcular para que seja feito o cálculo dos seguintes dados:
Caixa de distribuição, Quantidade de blocos BLI dentro da caixa, Cabo interno na 
caixa, Raio de curvatura do cabo, Comprimento da emenda, Braçadeira a ser 
utilizada, Tipo de conector AGS.

Dimensionamento das calhas

Com o projeto em andamento, é possível se fazer o cálculo da ocupação de 
calhas.
Para isso basta acessar o recurso  pelo menu “Cabling” -> “Calculo de lógica” -> 
“Dimensionamento das calhas” .
Ao acessar o comando aparecerá a seguinte caixa de dialogo:
No caso do exemplo anterior, temos no primeiro trecho que, para o número de 
cabos UTP igual a 5, no cálculo da ocupação de calhas, tem-se os seguintes 
resultados informados para largura e altura, dados em mm (milímetros), nas 5 
opções possíveis. Para isto, basta apenas informar este número de cabos UTP e 
apertar o botão de calcular.
Neste mesmo formulário pode-se calcular a ocupação de canaleta específica. 
Basta informar também o número de cabos UTP para este modulo que será 
possível obter as dimensões do mesmo, devendo o usuário clicar no botão de 
calcular para que seja realizado o cálculo.

Dimensionamento da tubulação

O Autopower Cabling  também disponibiliza um recurso para que se possa ser 
feito o cálculo da quantidade de dutos e o tamanho a serem utilizados. 
Para isto basta acessar o recurso pelo menu “Cabling” -> “Calculo de lógica” -> 
“Dimensionamento tubulação”. 

Para que se possa obter o cálculo da quantidade de dutos e do tamanho do 
dimensionamento da tubulação, o usuário deverá informar para o aplicativo o 
número de cabos UTP. Logo depois, o mesmo deverá selecionar qual o trecho 
desejado para o dimensionamento, isto é, Lance reto, Com uma curva ou Com 
duas curvas. Informado os dados , basta clicar no botão de calcular para que seja 
feito os respectivos cálculos de Quantidade de dutos e de Tamanho.
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Desenhando detalhes dos Racks

Após a elaboração do projeto, é importante o detalhamento do mesmo para o 
enriquecimento das informações. Para isso no sistema de segurança podem ser 
alocados em um Rack ou seja uma central de monitoramento dos equipamentos, 
estes detalhes.  Para montar o Rack com os equipamentos siga as instruções a 
seguir.

Inserindo Racks: Primeiramente é necessário inserir o Rack propriamente dito. 
Para isso basta selecionar o menu “Cabling” opção “Racks” e aparecera uma lista 
de opções de Racks para serem selecionados.  De acordo com o tamanho da sua 
instalação e quantidade de equipamentos a serem instalados, selecione um 
Rack. Pode se observar que o tamanho do Rack e definido pela quantidade de “U” 
ou seja quantidade de gavetas ou espaços padrões para colocar os equipamen-
tos.
Após inserido o Rack vamos inserir os equipamentos.

Inserindo equipamentos no Rack: Para isso basta selecionar o menu “Cabling” 
opção “Hub/Swithc” ou “Equipamentos” e aparecerá uma lista de opções para 
serem selecionados.  Cada equipamento já é feito em medida padrão ocupando 
espaços de 1 ou mais “U” 
Após selecionar o objeto aparecerá a tela solicitando os dados do equipamento, 
em seguida confirme os dados e insira o equipamento no Rack.
Para inserir, o Rack possui já orifícios laterais, e o equipamento possui este 
mesmo orifício. Insira pelo ponto base do equipamento, na lateral esquerda no 
orifício do Rack na altura que deseja colocar o equipamento, e o seu equipamen-
to irá encaixar exatamente na posição correta. 
Para inserção correta é importante o osnap  inserção de símbolos (configurações 
Autopower)  estar selecionado a opção circulo. Para projetos novos está opção já 
vem pré-configurada no Autopower. Para inserção de acessórios faça da mesma 
maneira.

Comandos similares

Quanto aos comandos Detalhes Construtivos, Barras de ferramentas, Lista de 
materiais, Legenda Automática, os mesmos adotam os mesmos recursos e 
formas já descritas neste manual nos capítulos anteriores porém limitados e 
separados de forma organizada para uso somente de projetos de segurança.

9. Projeto de alarme e CFTV

Para começar o projeto de Alarme e CFTV, pode-se utilizar os comandos de 
inserções de símbolos. O software possui uma ampla biblioteca onde encontrare-
mos todos os tipos de simbologias para trabalharmos. As simbologias se encon-
tram no menu “Security”.

Classes:
Pontos de Alarme, Pontos de Circuito Tv, Caixas, Indicação de tubulação, Racks, 
Equipamentos de CFTV, Acessórios
Independente da Classe a forma de inserção dos símbolos é a mesma como 
descrita anteriormente no manual.
Importante: Estes recursos do software, contidos neste capitulo, somente estão 
disponíveis para as versões “Security” ou “Professional” do Autopower, e não tem 
estes recursos fora destas versões. Caso você desejar obter estes recursos, 
entre em contato com nosso departamento comercial (www.autoenge.com.br), e 
adquira uma versão mais completa.

Indicação de cabos de Alarme e CFTV

No Autopower, pode-se utilizar os comandos de indicação de cabos e fios de 
Alarme e CFTV, e utilizar a linha de chamada para colocar estas representações. 
Indicação de cabos Alarme: Para a indicação de Alarme, o software apresenta 
apenas o tipo do cabo que irá passar por aquele trecho. Esta representação 
poderá ser indicando a quantidade de pares de fios do sistema de alarme. 
Exemplo:   4P  (significa a passagem de 4 pares de fios)

Indicação de cabos CFTV: Para  a indicação de cabos e fios de CFTV, o softwa-
re já apresenta  a lista de cameras a serem atendidas, e o cabo que irá atender.-
Exemplo: CV1 a CV4 (indica que irá atender da camera 1 a 4)
4RG59U (Indica que irá passar 4 cabos do tipo RG59U)
Importante: A indicação de cabos é utilizada como uma indicação na planta 
(desenho) e não entra no quantitativo de materiais. 
Linha de Chamada: Permite-nos inserir linhas de chamada em nossa tubulação 
para colocar de forma mais organizada no projeto a indicação dos cabos. Para 
isso, acione a opção “linha de Chamada”, através do menu “Security”, e selecione 
a tubulação onde sairá indicação ou seja o local de onde partirá a linha, e em 
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Calculando lentes e editando propriedades

Para se fazer um projeto de CFTV, é necessário definir os tipos de cameras e 
lentes para ter uma melhor qualidade nas imagens filmadas. Para isso temos o 
recurso “Calculo das Lentes” que pode ser acessado através do menu “Security -
>Calculo das Lentes” 
A partir daí, é necessário informar a distancia focal, que é a distancia entre a lente 
da camera e o objeto a ser filmado, o tamanho do objeto que será filmado, se este 
tamanho indicado é na horizontal e vertical, e por final o Ccd, que é o formato do 
captor da camera.
Para obter os resultados basta clicar no botão “Calcular” que em seguida o 
software irá apresentar o tamanho da lente (mm) o ângulo de abertura e a lente 
sugerida para aquele caso.

Desenho de detalhes dos racks: Após a elaboração do projeto, é importante o 
detalhamento do mesmo para o enriquecimento das informações. Para isso no 
sistema de segurança podem ser alocados em um Rack ou seja uma central de 
monitoramento dos equipamentos, estes detalhes.  Para montar o Rack com os 
equipamentos siga as instruções a seguir.
Inserindo Racks: Primeiramente é necessário inserir o Rack propriamente dito. 
Para isso basta selecionar o menu “Security” opção “Racks” e aparecera uma 
lista de opções de Racks para serem selecionados.  De acordo com o tamanho 
da sua instalação e quantidade de equipamentos a serem instalados, selecione 
um Rack. Pode se observar que o tamanho do Rack e definido pelas quantidades 
de “U” ou seja quantidade de gavetas ou espaços padrões para colocar os 
equipamentos. Após inserido o Rack vamos inserir os equipamentos.
Inserindo equipamentos e acessórios no Rack: Para isso basta selecionar o 
menu “Security” opção “Equipamentos” ou “Acessórios” e aparecerá uma lista de 
opções para serem selecionados.  Cada equipamento já é feito em medida 
padrão ocupando espaços de 1 ou mais “U” 
Após selecionar o objeto aparecerá a tela solicitando os dados do equipamento, 
em seguida confirme os dados e insira o equipamento no Rack.
Para inserir, o Rack possui já orifícios laterais, e o equipamento possui este 
mesmo orifício. Insira pelo ponto base do equipamento, na lateral esquerda no 
orifício do rack na altura que deseja colocar o equipamento, e o seu equipamento 
irá encaixar exatamente na posição correta. 
Para inserção correta é importante o osnap  inserção de símbolos (configurações 
Autopower)  estar selecionado a opção circulo. Para projetos novos está opção já 
vem pré-configurada no Autopower. Para inserção de acessórios faça da mesma 
maneira.
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10. Editor  de  Símbolos

Mesmo o software sendo projetado para ser um programa padrão para todos os 
usuários ele possui algumas personalizações para que o cliente modifique o software 
de acordo com suas necessidades.
Uma dessas opções e a de EDITOR DE SIMBOLOS onde podemos criar e editar 
símbolos já existentes em nosso software.
Para acessar esta opção basta clicar no meu Autopower > configurações > Editor de 
Símbolos. Será aberta a caixa de dialogo ilustrada abaixo:

Para iniciar um novo objeto, vá ao menu Objetos/Novo. Conforme mostrado na 
tela acima.
Aparecerá o um assistente que lhe ajudará durante os procedimentos. 
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Este é o primeiro passo, onde você deve escolher qual tipo de objeto que irá fazer, 
pois a partir deste as outras janelas serão apresentadas.

Usaremos como exemplo marcando a opção Símbolo, pois os outros são bem 
parecidos.
Quando marcar a primeira opção e clicar em Avançar aparecerá o segundo passo 
do assistente.

Nesta janela deve-se colocar a descrição do símbolo, ou seja o nome do mesmo.
Digite o nome desejado e clique em Avançar.

Este é o terceiro passo, devemos informar qual a classe deste símbolo. Para 
poder seguir em frente.
Feito isso clique em Avançar.

Neste passo você deve escolher qual layer deve pertencer o seu símbolo.
Feito isso clique em Avançar.

Este é o quinto passo, clique somente em avançar pois este passo é configurado 
a partir do passo anterior.
Depois de clicar em Avançar aparecerá a o sexto passo.

Nesta opção você escolhe a cor do seu objeto. Você pode deixar a opção 
marcada (BYLAYER) ou escolher outra cor na paleta de cores ou selecionado 
algum dos números abaixo. Feito isso clique em Avançar.
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Neste passo você escolhe a forma que vai ser desenhado o símbolo a partir da 
escala informada; há somente duas opções. REAL, ou PAPEL.

Neste oitavo passo, devemos informar qual propriedade que desejamos que 
apareça fixa na janela de parâmetro quando for inseri-lo. Feito isso Clique em 
Avançar.

Neste passo devemos escolhe o símbolo, para não haver problemas com escala 
e tudo mais aconselhamos que copie um objeto da biblioteca do Autopower que 
geralmente encontra-se “C:\Arquivos de Programas\AUTOENGE\APWR\DWG” 
e edite o mesmo. Caso já tenha editado o símbolo clique em “Escolher símbolo” e 
selecione o DWG desejado. 

Feito este procedimento clique em Avançar, e no passo 10, clique em Voltar, para  
poder criar o slide e outras configurações.

De volta ao passo 9, repare que aparece o botão Alterar Símbolo. Clique no 
mesmo para poder criar o slide, que é essa figura a sua esquerda. Irá observar 
que abrirá o AutoCAD, porém com o menu  File (Arquivo), será substituído pelo 
menu Objetos.
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Neste menu existe algumas opções para configurar o símbolo. Quando terminar 
vá ao menu Objetos/Voltar Para o Gerenciador de Objetos. Quando perguntar se 
deseja salvar as Alterações clique em Sim. Feito isso Clique em Avançar.

Neste passo, devemos escolher as composições e insumos do seu objeto 
selecionando os na lista que aparece conforme mostrado na figura acima e 
depois clique na seta indicada para baixo que irá adicionar a composição.Caso a 
Composição já exista no banco de dados do Autopower, clique no binóculo e 
digite o que deseja procurar e depois aperte ENTER. Caso não tenha clique em 
Alterar Composições para criar uma nova.

Clique em nova Composição e digite a descrição da composição para o objeto. 
Feito isso é necessário criar os Insumos desta composição, para isso clique em 
Insumos.

Esta janela é parecida com a de Composição, caso não tenha o insumo desejado 
clique em Alterar Insumos para cria-lo. E se tiver os insumos basta seleciona-los 
na lista mostrada e adicionar conforme foi explicado na composição.

Digite a descrição do insumo, feito isso escolha o tipo de unidade que é o mesmo, 
e depois em OK.
Na janela que aparecer clique no binóculo e procure a composição criada e 
depois clique na seta para baixo para poder adicioná-la. 
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Clique em OK nas janelas abertas para poder voltar ao passo 11 – 11. Onde você 
deve procurar pela composição criada. E adiciona-la clicando na seta para baixo.

Feito isso Clique em Avançar. 

Clique em Finalizar para salvar o símbolo Criado.
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