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PPaarraa  aa  aauuttoommaaççããoo  ddoo  sseeuu  pprroojjeettoo  ddee  ccoonnttrroolleess,,  hháá  
uummaa  eessccoollhhaa  llóóggiiccaa::  AAuuttooCCAADD  EElleeccttrriiccaall..  

 
Se você projeta máquinas ou 
equipamentos que executam algum 
tipo de movimento, certamente o 
controle elétrico será uma das fases do 
trabalho. Até agora, porém, equipes de 
projeto têm contado apenas com 
aplicações genéricas para elaborar 
manualmente os desenhos de 
esquemas e de layout de painéis.  

Bem, isso mudou !!! 
Baseado na plataforma AutoCAD, o AutoCAD Electrical é o primeiro software desenvolvido especificamente para 
projetos industriais de controle e potência. 
Com ferramentas que automatizam tarefas árduas de projeto, o AutoCAD Electrical organiza o trabalho do 
profissional minimizando as chances de erro, reduzindo sensivelmente os retrabalhos e correções, acelerando a 
produção e melhorando a qualidade dos produtos.  
Equipes multidisciplinares também contam com a ajuda do AutoCAD Electrical para construção de esquemas P&ID, 
hidráulico e pneumático. 
Projete sistemas de controle industrial de maneira mais rápida e precisa do que nunca com o AutoCAD Electrical. 
 
 
 
 

  ““FFeeii ttoo  ppoorr   eennggeennhheeii rrooss  eelleett rr ii cc ii ssttaass,,  ppaarraa  eennggeennhheeii rrooss  eelleett rr ii cc ii ssttaass..””   
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RReedduuççããoo  ddee  ttaarreeffaass  ccoommpplleexxaass  ee  RReeppeettiittiivvaass  

CCoommaannddooss  EEssppeeccííffiiccooss  ee  ccoomm  FFooccoo  nnoo  PPrroojjeettoo  

Comandos específicos para desenhos 
esquemáticos e de layout desenvolvidos 
por quem realmente entende do assunto. 
O AutoCAD Electrical ajuda na redução de 
tarefas repetitivas. Corte fios, insira, copie 
e apague componentes ou circuitos, 
arraste ou alinhe componentes com muita 
facilidade e ganhando tempo em 
detalhamentos. 

CCrriiaaççããoo  ee  eeddiiççããoo  iinntteerraattiivvaa  ddee  RRéégguuaass  ddee  BBoorrnneess  

Através de interface única e simplificada o 
AutoCAD Electrical controla a criação, edição e 
gerenciamento de bornes ou terminais para todo o 
projeto. As informações das réguas de bornes 
podem ser geradas automaticamente em forma de 
tabela ou em forma gráfica (dimensional). Dados 
como: tag do equipamento, número do fio ou do 
cabo, pinagem ou terminal de saída, local de 
instalação, etc, podem ser colocadas para ambos 
os lados dos bornes de conexão. Suporta régua de 
bornes com múltiplos níveis de terminais, 
mantendo sua hierarquia. Comando “Insert 
Jumper” para “Jumper” em bornes, com 
visualização no dimensional e mantém associação dentro do esquemático. Capacidade de posicionar bornes 
reservas em uma régua de bornes e quantificá-los em uma lista de material. Horas de trabalho serão poupadas 
com o uso desta funcionalidade que possibilita ao projetista um controle detalhado deste tipo de informação. 
Expansão da lista específica de fabricantes de régua de bornes. 
 

CCoonnssttrruuççããoo  iinntteerraattiivvaa  ddee  mmóódduullooss  ddee  EE//SS  ppaarraa  CCLLPP´́ss  

Apresente detalhadamente os esquemas de controle que especificam os 
módulos de E/S de sinais do CLP. O Autocad Electrical oferece uma 
exclusiva funcionalidade que torna esta tarefa rápida e interativa. 
Através de uma interface gráfica, o projetista escolhe e configura o 
módulo necessário e assiste em tempo real sua construção gráfica. Se o 
módulo desejado não está incluído na biblioteca do software, você pode 
facilmente incluí-lo para consultas futuras. Criação de esquemas 
automáticos de CLP’s a partir do “Schneider Unity” e o “Rockwell 
Automation’s”. Funcionalidade de exportar dados de E/S CLP em formato 
“.xml” suportados pelos sofwares do “Schneider Unity” e o “Rockwell 
Automation’s”. 
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UUnniiffiiccaaççããoo  ddee  BBaassee  ddee  DDaaddooss  

Para usuários de versões anteriores, o AutoCAD Electrical traz um 
utilitário que unifica os recentes registros do catálogo original do software 
com todos os outros registros feitos anteriormente.  
Desta forma, sempre que houver uma ampliação de registros no catálogo 
original, o usuário poderá aproveitá-la sem perder seu catálogo 
personalizado. 
 
 
 
 
 

CCoonnssttrruuttoorr  ddee  CCoonneeccttoorreess    

Gere projetos de ligações 
ponto-a-ponto em uma fração 
de tempo, se comparado ao 
uso do AutoCAD tradicional. 
Com AutoCAD Electrical, você 
pode gerar rapidamente e com 
o mínimo de informação, 
conectores com pinagem 
definida e numerada, posição e 
direção certa para ser 
interligado a outro conector. 

EExxppoorrttaaççããoo  ddaass  AAnniillhhaass  ddee  FFiiaaççããoo  

Reduza o tempo gasto para criar o anilhamento da fiação. Utilize o 
comando para exportação das anilhas de fiação, extraia as 
informações de todo o projeto (ou somente de alguns desenhos) e 
mande para a impressão. Nunca foi tão fácil organizar e gerar estes 
identificadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IInntteerrffeerrêênncciiaa  eennttrree  ffiiooss  

Quando dois fios se cruzam em um projeto, o 
AutoCAD Electrical automaticamente indica como 
cada um dos fios está passando. Você pode escolher 
indicativos gráficos destes cruzamentos como gaps, 
loops ou solids.  
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CCoonnffiigguurraaççõõeess  SSiimmpplliiffiiccaaddaass  ee  OObbjjeettiivvaass  

Visualize e especifique em apenas uma 
caixa de diálogo unificada todas as 
configurações necessárias para o 
projeto ou para as folhas de desenho. 
Tire muitas vantagens da nova interface 
de projetos muito mais consistente e de 
fácil entendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSyymmbbooll  BBuuiillddeerr  

Utilize o utilitário construtor para converter símbolos 
padrão AutoCAD para símbolos inteligentes AutoCAD 
Electrical. Siga o passo a passo que o utilitário oferece para 
o processo de inserção dos atributos necessários, tornando 
a conversão fácil e não requerendo nenhum conhecimento 
prévio.  
 
 
 
 
 
 
 

MMiiggrraaççããoo  ddee  DDaaddooss  AAuuttooCCAADD®®  oouu  ddoo  AAuuttooCCAADD  LLTT®®  

Novos utilitários de migração de 
dados tornam fácil trazer projetos 

criados no AutoCAD® ou no AutoCAD LT® para o AutoCAD Electrical para futuras modificações. Com ferramentas 
de migração avançadas, você reduz drasticamente o tempo necessário para converter dados nativos do AutoCAD 
em projetos inteligentes do AutoCAD Electrical, se tornando mais produtivo.  
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IInnsseerrççããoo  ddaa  EEssttrruuttuurraa  LLaaddddeerr  ppaarraa  ddiiaaggrraammaass  

Construa esquemas de controles 
elétricos mais rapidamente 
eliminando tarefas tediosas como a 
construção de ladders inteiros ou de 
inserção de linhas em ladders 
existentes. Clique em qualquer lugar 
do esquema e insira automaticamente 
um novo ladder já com pontos de 
conexão e com distância pré-definida 
entre as linhas ou ainda insira uma 
nova linha conectada ao ladder de 
trabalho. 
 
 
 
 
 
 

NNaavveegguuee  ppeellooss  ddiissppoossiittiivvooss  ddoo  pprroojjeettoo  ––  
FFeerrrraammeennttaa  SSuurrffeerr  

Com o AutoCAD Electrical você pode visualizar e 
navegar facilmente entre os dispositivos relacionados. 
Use o comando Surfer em um componente no painel 
para “surfar” rapidamente para o correspondente 
dispositivo esquemático - seja através de múltiplos 
desenhos de um projeto ou entre dispositivos que 
carregam a hierarquia de pai/filho, como por exemplo 
as bobinas e seus respectivos contatos. 
 
 

 

UUttiilliittáárriioo  ddee  ttrrooccaa  ddee  bbllooccooss  

Economize horas de retrabalho substituindo rapidamente cada 
instância de um símbolo em uma folha ou em um projeto inteiro. 
Troque um símbolo individual onde quer que ele esteja dentro do 
projeto. Você pode até trocar padrões de símbolos normalizados 
entre duas bibliotecas. Por exemplo, se você precisa alterar o 
padrão utilizado em um projeto, você poderia executar este 
comando para automaticamente trocar cada dispositivo padrão IEC 
por seu equivalente JIC ou outro qualquer. 



 

 7 

EEnnddeerreeççaammeennttoo  ddee  SSiinnaaiiss  ((DDee//PPaarraa))  

Acompanhe facilmente o fluxo de uma rede de alimentadores 
ou de um simples fio por todas as páginas de um projeto. 
Utilize os marcadores de origem (source) e de destino 
(destination) para vincular eletronicamente todas as saídas e 
todas as chegadas de sinais em seu projeto. 
 
 
 
 
 
 

BBaallõõeess  OOrriieennttaattiivvooss  

Agilize o processo de detalhamento e de montagem 
inserindo balões inteligentes para cada item de construção 
do painel. Com esta identificação, a lista de materiais (BOM) 
mostrará os equipamentos com seu respectivo item 
informado no balão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IInnssttaallaaççããoo  CCuussttoommiizzaaddaa  

Usuários do AutoCAD Electrical tem a capacidade de escolher quais catálogos de fabricantes desejam incluir 
durante o processo de instalação. Rapidez e facilidade para o gerenciamento do conteúdo de seus fornecedores. 
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  RReedduuççããoo  ddee  eerrrrooss  

RReeffeerrêênncciiaa  CCrruuzzaaddaa  

Exceder na quantificação de contatos para um 
determinado relé ou contactor pode trazer 
conseqüências desagradáveis. Para evitar este 
tipo de erro, o AutoCAD Electrical  estabelece 
referência cruzada entre componentes, 
reduzindo de forma significativa o risco de 
incompatibilidade de dados. Através deste 
recurso, não é mais necessário rastrear bobinas 
e contatos durante a criação do esquema, pois 
o vínculo estabelecido pelo software cria uma 
hierarquia do tipo “pai/filho” de forma que 
qualquer inserção de contatos excedentes a 
capacidade nominal do componente será 
alertada ao usuário. 
Outro benefício da referência cruzada é a 
capacidade de indicar a numeração do par de 
terminais subseqüente ao último contato "filho". 
É possível exibir informações de referência 
cruzada em tempo real e em várias 
formatações normalizadas bem como tê-las em 
formato de relatório quando desejar. 
 
 

 
 
 
 
 

CChheeccaaggeemm  ddee  EErrrrooss  eemm  TTeemmppoo  RReeaall  

Evite erros que geram custos desnecessários 
para as horas trabalhadas de projeto 
verificando e eliminando erros durante a fase 
de desenho. AutoCAD Electrical rastreia as 
informações constantemente e compara as 
mudanças pedidas com a condição atual do 
projeto e o alerta sobre erros críticos como 
anilhas de fiação ou tag de componentes 
duplicados, etc. 
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TTaagguueeaammeennttoo  ddee  CCoommppoonneenntteess  ee  AAnniillhhaammeennttoo  ddee  FFiiooss  
AAuuttoommááttiiccooss  

Perder horas numerando manualmente a fiação é coisa do passado, assim 
como os erros inerentes a esse processo. O AutoCAD Electrical executa 
automaticamente a numeração de todos os fios e a identificação de 
componentes (tags), podendo ser de maneira seqüencial ou baseada em 
zonas de referências, de acordo com a configuração escolhida. 
Os números e tags baseados em referências recebem automaticamente 
um sufixo para garantir sua exclusividade junto as outras entidades do 
esquema, à medida que o projeto ou alguma outra especificação é 
alterada.  
Paralelamente, durante a execução do comando, se o AutoCAD Electrical 
detectar algum sobre-posicionamento entre o número do fio inserido com 
qualquer outro componente do esquema, ele automaticamente busca ao 
longo do fio por um espaço livre para inseri-lo. Caso isso falhe, o programa 
busca um espaço livre próximo e desenha uma linha de indicação. 
 
 
 
 

CCrriiaaççããoo  iinntteelliiggeennttee  ddee  LLaayyoouutt  ddee  PPaaiinnééiiss  ((FFlluuxxoo  BBiiddiirreecciioonnaall))..  

Usar o AutoCAD Electrical para o detalhamento de painéis proporciona ao projetista uma maneira sistemática de 
verificar se há algum dispositivo faltando, além de criar um link eletrônico entre o símbolo esquemático e seu 
respectivo dispositivo representado nos desenhos dimensionais dos painéis. Funciona da seguinte maneira: 
durante a criação de um esquema, o software armazena a lista de todos os componentes inseridos para futura 
alocação nos desenhos de layout de painel. Tudo o que se tem a fazer é escolher um dispositivo da lista. A 
representação dimensional, também chamada de "footprint" de cada dispositivo do esquema é inserida no desenho 
de layout no ponto que se desejar. Em seguida, o software cria um link entre estas duas formas representativas. 
Assim, quando você alterar informações no esquemático ou no dimensional, será requisitada uma permissão para 
atualização de todos os itens relacionados. 
O fluxo descrito acima é do tipo bidirecional, ou seja, a inserção de um símbolo esquemático pode partir de seu 
respectivo “footprint” inserido anteriormente no projeto.  

Você também pode adicionar itens não esquemáticos ao layout, tais como dutos e canaletas de fiação, acessórios 
de fixação e montagens, e eles serão automaticamente adicionados à lista de materiais (BOM) do painel. 
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GGeerraaççããoo  ddee  RReellaattóórriiooss  

Ganhe tempo na geração de relatórios reduzindo ainda os 
erros inerentes aos gerados manualmente. O AutoCAD 
Electrical dinamiza esta função permitindo gerar vários 
relatórios diferentes com apenas um comando. Por exemplo, 
você pode criar uma lista de materiais (BOM) e ao mesmo 
tempo uma lista de endereçamentos (De/Para). A lista pode 
ser inserida diretamente no desenho ou exportada para 
outros formatos possibilitando edições adicionais. Em 
qualquer alteração de desenhos, pode-se facilmente 
atualizar os relatórios. “Hyperlinks” entre componentes 
(esquemático/dimensional) e relatórios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAuuddiittoorriiaa  ddee  DDeesseennhhooss  ee  ddoo  PPrroojjeettoo      

Certifique-se da consistência dos dados colocados 
em projeto e verifique ainda se há alguma 
informação incompleta ou faltando nos desenhos. 
Extraia relatórios de possíveis incoerências de 
projeto e corrija-as antes que elas causem dores 
de cabeça e caros problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RReeuuttiizzaaççããoo  ddee  CCiirrccuuiittooss  

Uma vez construídos, circuitos podem ser guardados para reutilização em outros diagramas de outros projetos, 
economizando tempo e dinheiro. Após inseridos na folha, AutoCAD Electrical retagueia componentes e renumera 
as anilhas de fiação para manter a coerência e o padrão de configurações do projeto ativo. 
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IInnddiiccaaddoorr  VViissuuaall  ddaa  SSeeqqüüêênncciiaa  ddee  FFiiooss  

Indica graficamente a seqüência da fiação em um 
diagrama esquemático. Facilita a interpretação e 
modificação da seqüência de ligações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCaabbeeaammeennttoo  

Gerencie o uso de cabos e de seus 
respectivos condutores no AutoCAD 
Electrical com recursos de fáceis de 
usar. Indique fios individuais como 
pertencendo a um cabo, então gere 
relatórios baseados no uso de cabos 
para fins de fabricação. De forma 
similar a inserção de componentes, 
quando você define informações de 
catálogo para o cabo, o AutoCAD 
Electrical automaticamente atribui para 
este cabo somente a quantidade de 
condutores definidos no seu código de 

fabricante. 
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RReettaagguueeaammeennttoo  ee  AAttuuaalliizzaaççõõeess  ddee  uumm  PPrroojjeettoo  

Reduza o tempo de projeto e elimine 
erros retagueando todos os 
componentes de um projeto com um 
único comando. Este único comando 
permite que você altere a formatação 
do tag de componente configurado no 
início do projeto para que este possa 
se enquadrar a novos padrões 
determinados no andamento do 
projeto. Além disso, permite atualizar 
de uma só vez uma série de 
informações de projeto ligadas ao tag 
do componente. 

  

  

FFeerrrraammeennttaass  ppaarraa  RReevviissõõeess  ddee  PPrroojjeettoo  ((AAss  BBuuiilltt))  

O AutoCAD Electrical permite a fácil acomodação de 
modificações de projeto em estágios adiantados do 
ciclo sem afetar trabalhos anteriores. Quando você 
altera o status de um número de fio para o formato 
“fixed”, ele permanecerá inalterado durante uma 
renumeração de fios ou retagueamento de 
componentes. Se alterações são necessárias depois 
que montador já recebeu os projetos e começou 
construir o painel, você pode facilmente adicionar 
novos números de fios e de componentes sem afetar 
os números existentes.  
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AAuummeennttoo  ddee  PPrroodduuttiivviiddaaddee  

BBiibblliiootteeccaass  eemm  MMeennuuss  ddee  IInnsseerrççããoo  

O sistema simples orientado a menus do AutoCAD 
Electrical torna fácil a inserção de dispositivos elétricos. A 
partir dos menus você pode acessar uma completa 
biblioteca de símbolos que inclui dispositivos tais como 
disjuntores, sensores, lâmpadas, contactores, reles, PLC’s 
e muito mais. Basta selecionar o dispositivo que você 
quer do menu e rapidamente criar projetos de controles 
elétricos. 

  

  

CCrriiaaççããoo  ddee  eessqquueemmaass  aa  ppaarrttiirr  ddee  ppllaanniillhhaass  

Gere desenhos esquemáticos a partir das instruções de E/S (Entrada/Saída) do CLP (Controlador Lógico 
Programável) definidas para o projeto e listadas em uma simples planilha eletrônica. Certamente o tempo de 
projeto será reduzido por eliminar a necessidade de criação destes desenhos no ambiente AutoCAD. E não é só 
isso - todos os dados permanecem consistentes, já que a descrição de cada bit de endereçamento E/S pode ser 
extraída e importada para o seu programa de lógica no CLP, garantindo a coerência entre os desenhos e o 
programa CLP. 

AAPPII  FFlleexxíívveell  ee  AAbbeerrttoo  ppaarraa  PPrrooggrraammaaççããoo  

Use a “Interface de Programação para Aplicações” ou simplesmente “API” que é oferecida como uma ferramenta 
flexível e aberta para que o próprio usuário aumente o poder e funcionalidade do AutoCAD Electrical a fim de 
atender suas necessidades específicas de desenho e projeto. Esta API embutida consiste em quase 200 pontos de 
entrada de programação no software, permitindo integrar facilmente o AutoCAD Electrical com seus sistemas de 
negócios e engenharia existentes. 
Com conhecimentos básicos em programação e alguma prática no desenvolvimento de aplicações, a API pode ser 
usada para criar poderosas aplicações customizadas, tais como utilitários especiais de desenho e projeto. É 
possível escrever aplicações utilizando AutoLISP, Visual LISP, Visual Basic, VBA, C, C++, ou scripts genéricos para 
AutoCAD. Alguns usuários Autodesk usam a API para criar interfaces customizadas para entrada de dados que 
automatizam ainda mais o processo de desenho gerando projetos automaticamente. 
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CCaattáállooggoo  ddee  FFaabbrriiccaanntteess  ccoomm  mmaaiiss  ddee  335500..000000  iitteennss    

Especificações de projeto como: fabricantes, 
códigos de identificação, informações técnicas e 
outras mais constam no catálogo de 
equipamentos e dispositivos do AutoCAD Electrical. 
Em uma lista com mais de 350.000 itens 
cadastrados, Allen-Bradley, SquareD, Siemens, GE 
e Eaton estão entre as empresas que apresentam 
grande parte de seus produtos de forma 
catalogada. A procura do componente é feita 
através de filtros de busca disponibilizados pelo 
próprio software. A inclusão de novos registros de 
fabricantes e componentes pode ser feita de 
maneira rápida e definitiva, permitindo a 
reutilização dos novos dados em projetos futuros. 
Use este recurso para indicar especificações reais 
do fabricante aos componentes do projeto, 

possibilitando futuramente, a extração destes dados em forma de relatórios, otimizando o processo de 
documentação do projeto.  

  

MMúúllttiippllaa  IInnsseerrççããoo  ddee  FFiiooss    

Permite ao projetista inserir múltiplos fios com somente um comando. AutoCAD Electrical automatiza o processo de 
conexão dos equipamentos indicando visualmente vários pontos de conexões que cada componente pode ter. 

  

CCoonnffiigguurraaççõõeess  ddee  DDeesseennhhoo    

Abra uma nova folha para começar um novo desenho e, 
através de um clique, sincronize todas as configurações de 
projeto para o desenho corrente. Fácil e objetivo.  

  

  

  

  

GGaannhhooss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee    

Muitos comandos que eram executados em múltiplos 
desenhos sofreram alterações em sua arquitetura de 
funcionamento. Com isso, houve um ganho de 
performance na execução destes comandos nos arquivos 
de um projeto. 
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AAmmbbiieennttee  MMuullttii--UUssuuáárriioo    

 
 
O ambiente multiusuário do AutoCAD Electrical está mais eficiente e torna fácil o 
compartilhamento de projetos e a colaboração de informações. O software traz 
indicadores de status do desenho e melhor controle de comandos que são 
executados em todo o projeto, tornando assim o ambiente da equipe muito mais 
produtivo.  

  

  

  

CCoonnssttrruuttoorr  ddee  MMóódduullooss  ddee  EE//SS  ppaarraa  CCLLPP  

A funcionalidade de edição do banco de dados de CLP’s 
torna ainda mais fácil a criação de desenhos com cartões 
de E/S. Se o módulo desejado não se encontra na 
biblioteca atual, você pode facilmente adicionar o que 
precisa através de uma eficiente e interativa interface 
gráfica.  
 
 
 
 
 
 

AAlltteerrnnaannddoo  CCoonnttaattooss  NNAA//NNFF  

Com apenas um clique do mouse, troque o estado de um dispositivo de 
normalmente aberto para normalmente fechado e vice-versa. Se este 
dispositivo é parte de uma hierarquia pai/filho tal como bobina e contato, 
o AutoCAD Electrical atualiza automaticamente o dispositivo 
correspondente. 
 
 
 

CCoommppaattiibbiilliiddaaddee  ccoomm  6644  bbiitt  

Funcionamento similar com o sistema de 32 bit. Suporta hardware e 
sistema operacional de 64 bit. 
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BBiibblliiootteeccaa  ddee  SSiimmbboollooggiiaa  ppaarraa  PPrroojjeettooss  MMuullttiiddiisscciipplliinnaarreess    

Gere rapidamente esquemas 
pneumáticos, hidráulicos e P&ID, 
utilizando uma completa 
biblioteca de símbolos 
normalizados segundo padrões 
internacionais.  
A biblioteca de hidráulica inclui 
filtros, válvulas, cilindros, 
interruptores de pressão, 
motores, bombas, medidores, 
retentores, conexões rápidas, 
indicadores de fluxo, etc; - 
seguindo padrões da norma 
NFPA/T3.10.4R1-1990 e 
AS1101.1-1993. 

A biblioteca de pneumática inclui operadores, válvulas, distribuidores de fluxo, filtros, reguladores, cilindros, 
medidores, motores, conexões rápidas, silenciadores, manifolds, indicadores de fluxo e outros mais. 
A biblioteca de P&ID inclui simbologia de equipamentos, tanques, bocais, bombas, reguladores, válvulas, atuadores, 
símbolos de funções lógicas, instrumentação, indicadores de fluxo, etc, - seguindo padrões da norma ANSI/ISA's 
S5.1. 

SSeelleeççããoo  ee  EEssppeecciiffiiccaaççããoo  ddee  FFiiooss      

Gerenciar as propriedades de um fio através do gerenciador de 
layers do AutoCAD tradicional não é mais necessário. Durante 
inserção do fio, tais propriedades poderão ser mostradas e 
escolhidas no momento da execução do comando. Para isto, acione 
a tecla de atalho "T" para acessar imediatamente a caixa de 
configurações para tipos de fios. Você também pode criar novos 
fios, editar fios existentes ou converter linhas comuns em fios. 

CCiirrccuuiittooss  BBii  ee  TTrriiffiillaarreess  

Projete rapidamente circuitos bi e trifilares usando bibliotecas de 
símbolos inteligentes que incluem chaves, disjuntores, seccionadoras 
e mais. Estes símbolos se adaptam automaticamente ao 
espaçamento entre linhas poupando tempo e mantendo você 
produtivo.  
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CCoommuunniiccaaççããoo  ee  GGeerreenncciiaammeennttoo  ddee  DDaaddooss  

IInntteeggrraaççããoo  ccoomm  oo  mmóódduulloo  ““CCaabbllee  aanndd  HHaarrnneessss””  ddoo  AAIIPP    --  EElleettrroommeecchhaanniiccaall  PPrroojjeeccttss  

Transfira informações de cores, 
bitolas, número de fios, pinagens, 
etc, do seu esquema ponto a ponto 
2D para o módulo 3D “Cable and 
Harness” do Autodesk Inventor 
Profissional ou vice-versa. A 
comunicação de dados pode ser de 
forma bidirecional entre o AutoCAD 
Electrical e o Autodesk Inventor 
Profissional. O AutoCAD Electrical 
oferece este tipo de integração com 
objetivo de suportar dados para 
projetos de cabeamentos especiais 
como os de chicotes elétricos e 
conexões automotivas. Para usuários do Autodesk Inventor Professional também é possível migrar dados de um 
cabeamento 3D para o AutoCAD Electrical, onde as informações serão base para a montagem do respectivo 
diagrama 2D. 

CCoommppaarrttiillhhaammeennttoo  ee  RRaassttrreeaammeennttoo  ddee  IInnffoorrmmaaççõõeess  ––  MMaarrkk//VVeerriiffyy  

O AutoCAD Electrical torna fácil trabalhar com outros 
usuários AutoCAD porque qualquer usuário de programa 
integralmente compatível com DWG, como AutoCAD ou 
AutoCAD LT pode visualizar e editar arquivos feitos no 
AutoCAD Electrical. Através da funcionalidade 
“Mark/Verify” oferecida no AutoCAD Electrical para 
acompanhamento de revisão, não importa quantas 
pessoas acessam seu desenho, você poderá acompanhar 
todas as mudanças feitas desde a última atualização. 
 

 

PPuubblliisshh  ttoo  WWEEBB  --  PPuubblliiccaaççããoo  ddee  DDeesseennhhooss    

Divulgue facilmente desenhos de projetos na web 
utilizando interface HTML. Publique o formato DWG em 
DWF (Drawing Web Format). Compartilhe e troque 
dados de projetos com fornecedores, clientes e/ou 
equipes de engenharia. 
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AAttrriibbuuttooss  ddeeffiinniiddooss  ppeelloo  UUssuuáárriioo    

Customize informações específicas utilizadas pela empresa 
à simbologia do AutoCAD Electrical. Utilize a capacidade 
dos “atributos definidos pelo usuário” que o software 
oferece e extraia relatórios e listas personalidadas ao 
padrão da empresa. 
 
 

  

AAuuttooddeesskk  VVaauulltt  --  GGeerreenncciiaammeennttoo  ddee  
DDooccuummeennttooss  

O Autodesk Vault oferece uma solução para 
gerenciamento de dados de engenharia sem 
custos adicionais e totalmente integrado e 
incorporado ao AutoCAD Electrical. Esta aplicação 
auxilia no sincronismo de todas as informações 
envolvidas no grupo de trabalho, para que seja 
mais rápido e preciso o compartilhamento de 
dados ao longo de todo o projeto. Muitas 
empresas têm dificuldade de gerenciar, organizar 
e acessar as informações de um projeto, o 
Autodesk Vault auxilia no aumento de 
produtividade de uma engenharia, gerenciando e 
administrando arquivos Autodesk Inventor, 
AutoCAD, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical,  
FEA, CAM, Microsoft Word, Microsoft Excel ou 

qualquer outro arquivo utilizado durante a execução de um projeto (até mesmo arquivos de outros sistemas CAD). 
O Autodesk Vault é um gerenciador de fácil instalação e configuração, podendo ser utilizado com muito pouco 
treinamento e tempo de manutenção. 



 

 19 

AAuuttooddeesskk  DDWWFF  

Nos dias de hoje, umas das funcionalidades mais 
importantes em um software de engenharia, são 
as ferramentas disponíveis para o 
compartilhamento dos dados do projeto. Para isso, 
assim como todas as outras soluções Autodesk, o 
AutoCAD Electrical também suporta a publicação 
de seus arquivos de desenho 2D no formato DWF 
(Design Web Format), para que possam ser 
visualizados no DWF Viewer (visualizador gratuito 
disponível para download). Desta forma, 
informações de projeto (desenhos ou documentos) 
podem ser compartilhadas com qualquer outra 
pessoa ou empresa de forma rápida, fácil e com 
garantia de segurança dos dados. 
 
 

SSiisstteemmaa  AAvvaannççaaddoo  ddee  AAjjuuddaa  ((AAddvvaanncceedd  HHeellpp  SSyysstteemm))  

Arquivo HELP do AutoCAD 
Electrical com busca interativa 
de assuntos e tópicos de ajuda 
divididos em categorias. O 
premiado Design Support 
System (DSS) fornece suporte 
baseado em uma interface muito 
simples, para que se torne 
rapidamente produtivo, 
oferecendo uma infra-estrutura 
eletrônica para uma fácil 
aprendizagem. Suporta 
impressão total ou parcial de 
assuntos. Novo “Infocenter” que 
faz busca simultânea em vários 
sistemas de ajuda, inclusive para informações de AutoCAD e AutoCAD Electrical. Informações do “Comunication 
Center” atualizadas. 

FFaacciilliiddaaddee  nnaa  UUttiilliizzaaççããoo  

O AutoCAD Electrical oferece o caminho mais rápido e fácil para a produtividade em projetos devido ao ambiente 
baseado na plataforma AutoCAD. Devido a grande popularidade que esta plataforma ganhou junto aos usuários, 
certamente o profissional de projetos sentirá segurança e familiaridade no início da implantação do software. 
Todas as funcionalidades tradicionais do AutoCAD são integralmente preservadas no AutoCAD Electrical oferecendo 
ao usuário condições de continuidade aos trabalhos iniciados previamente ao Electrical. 

MMuullttiippllee--DDrraawwiinngg  IInntteerrffaaccee  ((MMDDII))  

Suporta abertura de múltiplos desenhos simultaneamente em uma única sessão de AutoCAD Electrical.  Comandos 
como “Copiar” e “Colar” de uma folha para outra são possíveis de ser executados. 
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ee--LLeeaarrnniinngg  

O acesso a tutoriais e a exercícios torna a aprendizagem fácil e rápida. Um componente valioso do Programa de 
Subscrições Autodesk, o e-Learning fornece um conjunto de exercícios para formação em áreas específicas, que 
ajudam a ampliar seus conhecimentos. 
 

AAuutteennttiicciiddaaddee  ddoo  ffoorrmmaattoo  ““ddwwgg””  

Reconhecimento do formato “dwg” padrão 
Autodesk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPData Serviços 
O SUCESSO ABSOLUTO APÓS O INVESTIMENTO EM PODEROSAS FERRAMENTAS DE PROJETO É SABER UTILIZAR E 
APLICAR À SUA REALIDADE. POR ISSO É IMPRESCINDÍVEL TER SERVIÇOS COM FOCO EM RESULTADOS. A MAPDATA 
SUPRE TODOS OS QUESITOS PARA FAZERMOS DE SUA EMPRESA, MAIS UM CASO DE SUCESSO DE NOSSO PORTFÓLIO. 
CONSULTE-NOS SOBRE: 
 

• Consultoria de Produtividade 
• Implantação e Acompanhamento Técnico 
• Desenvolvimento de Sistemas 
• Gerenciamento de Documentos 
• Análises por Elementos Finitos 
• Contrato de Suporte Técnico 
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