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Meu nome é Rafael Colucci, sou professor universitário e trabalho
na produção de cursos online há 4 anos.
Nestes últimos anos desenvolvi cursos e artigos sobre CAD, Excel,
Project e muitas outras áreas fundamentais para qualquer
engenheiro.
Quer saber um pouco mais sobre mim e meu projeto? Acesse
minha página de autor no link abaixo.
Para entrar em contato comigo, utilize os links abaixo, será um prazer manter contato com
você!

https://www.facebook.com/rafael.colucci.77

https://www.linkedin.com/in/rafael-colucci-4a957b45?trk=hp-identity-name

A engenharia é baseada na aplicação de cálculos matemáticos, baseados em teorias bem
fundamentadas, e que de alguma forma possa melhorar a qualidade de vida da população.
Ao longo dos anos, as pranchetas de muito engenheiros, traçaram o desenvolvimento de
nosso país a partir de desenhos precisos e consistentes. Tais desenhos foram
revolucionados a partir do surgimento dos computadores e do CAD (Desenho Auxiliado por
Computador).
Dentre os diversos softwares CAD existentes, um teve fundamental importância na evolução
da engenharia, o AutoCAD.
Devido à importância deste software, criei este minicurso, não para apresentar novas
maneiras de se fazer a Engenharia Civil. Mas sim para mostrar que por trás de uma poderosa
ferramenta existem inúmeras possibilidades, e que explorá-las poderá leva-lo a um novo
nível em sua profissão.
Este material está dividido em 3 partes, Novidades e Tendências, Comandos Básicos e
Comandos Geo referenciados. A escolha destas áreas se fez graças ao contato que tive com
diversos alunos do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário FEPI, onde pude
identificar algumas dificuldades apresentadas na realização de rotinas bem simples.
Agora que você já sabe o que será apresentado, podemos começar?

Para começar este material não poderia deixar de explanar um pouco sobre a diferença
entre o CAD e o BIM.
Como sua própria sigla diz, CAD é uma ferramenta criada para auxiliar a criação de desenhos
via computador, facilitando uma rotina que antes era feita manualmente. Apesar de toda
tecnologia que o CAD trouxe para os desenhos, muito ainda era necessário para que o
próprio processo de projetar deixasse de ser feito como antes.
Por sua vez o BIM é um novo conceito envolvendo a modelagem das informações do
edifício, o que cria um modelo digital que integra todas as partes de um projeto. Suas
principais características são a parametrização e a interoperabilidade.

Quer saber um pouco mais sobre o assunto? Acesse agora mesmo este artigo onde falo do
BIM e o uso do Revit.

Neste tópico falaremos um pouco sobre a colaboração entre equipes.
A colaboração entre equipes nos fornece uma ideia básica sobre o que significa trabalhar
em um projeto onde existem inúmeras pessoas fundamentais para a realização de cada
tarefa.
Esta colaboração pode acontecer de diversas formas, contudo estamos vivenciando uma
era conhecida como a Era da Conexão, onde o contato entre e pessoas e equipes ficou ainda
mais facilitado.
Existem aplicativos para envio de mensagens de texto, áudio, vídeo e tantos outros tipos de
informações podem ser enviadas rapidamente. Assim, um engenheiro consegue analisar e
revisar seus projetos no conforto de seu escritório, e discutir com os demais membros da
equipe que podem estar em qualquer lugar.
Para facilitar a colaboração entre equipes, o AutoCAD possui um disco virtual chamado
A360, que armazena documentos e permite a interação com vários membros de uma
equipe. Assim, basta que você tenha acesso à internet que todos os documentos
necessários para o seu trabalho estarão ao alcance de alguns cliques.
Veja na imagem a seguir o A360.

Vejam que é possível visualizar as atividades realizadas por vários membros da equipe em
um resumo que facilita a organização das informações.
Ao acessarmos um projeto existente, podemos visualizar os documentos compartilhados,
seu proprietário e a data da última atualização.

Devido a esta facilidade na interação de diversas pessoas em um projeto, podemos criar
analisar e revisar documentos com extrema facilidade ganhando uma grande quantidade
de tempo que era desperdiçada anteriormente.

Este tópico é bastante interessante para quem leu o tópico anterior sobre a colaboração
entre equipes.

Como dito anteriormente, vivemos uma era da conexão onde os dispositivos móveis
facilitam a interação entre pessoas. Antes era necessário levar para uma obra uma grande
quantidade de plantas impressas em diferentes formatos, agora é possível levar um Tablet
ou celular e acessar todos os dados do projeto de uma forma mais rápida e intuitiva.
Para isso, basta utilizar um aplicativo conhecido como Autodesk 360, que conectará ao disco
virtual e permitirá a você interagir com um desenho em formato DWG e realizar pequenas
modificações.

Dificilmente um usuário do AutoCAD não tenha feito uso do poder de corte do comando
Trim para corrigir alguns erros em seu desenho. Basicamente, o Trim utiliza um objeto
cortante para aparar pedaços de linha que foram criados erroneamente ou então que não
são necessários para o desenho.

O que nem todo mundo sabe é que os comandos Trim e Extend possuem uma ligação muito
próxima, bastando que você mantenha a tecla Shift pressionada. Isso significa que
enquanto a tecla estiver pressionada, o comando Trim age como Extend e permite a você
alongar pedaços de linha com facilidade.

O comando Offset é bem simples, e basicamente cria cópias paralelas com relação à objetos
de desenhos selecionados previamente.
O que algumas pessoas não sabem, é que este comando possui algumas opções extras que
permitem a você excluir o objeto utilizado para cópia ou então copiar um segmento de linha
e cria-lo em um novo layer. Esta segunda opção é muito importante quando se trabalhar
com construção civil e deseja-se copiar uma linha que está em uma parede para representar
a tubulação da rede hidráulica.

Veja estas opções na imagem abaixo.

É muito comum utilizarmos o comando mais básico de criação de textos, Dtext, contudo a
opção Mtext nos permite criar textos de várias linhas, que por sua vez nos permite utilizar
ferramentas de formatação mais avançadas, corretor ortográfico e máscaras de textos.

A comando Array permite a você realizar cópias de um determinado objeto a partir de
posicionamento retangular e polar. Contudo, nas versões mais atuais uma nova opção foi
acrescentada e permite realizar as cópias com base em um caminho definido pelo usuário.

Na imagem a seguir é possível visualizar o resultado deste comando.

Uma das formas de definir o traçado que será utilizado pelo comando Array Path é
utilizando Polylines. Você conhece a importância deste tipo de linha para projetos de
Engenharia Civil? Então aproveitei para acessar um conteúdo sobre as Polylines e sua
Importância no Civil 3D.

Uma de minhas ferramentas favoritas do AutoCAD se chama Select Similar. Esta ferramenta,
extremamente útil em grandes projetos, nos permite selecionar automaticamente objetos
que possuam características parecidas.
Um exemplo prático disto é selecionar apenas um círculo em um desenho, e solicitar que o
AutoCAD faça a seleção dos demais objetos que sejam parecidos com este. O resultado
pode ser visualizado na imagem abaixo.

A ferramenta Quick Select permite que você defina as características que serão consideradas
pelo AutoCAD no momento de seleção de objetos similares.
Pense, por exemplo, que você possua inúmeros objetos similares, contudo uma certa
quantidade pertence ao Layer Janelas e o restante ao Layer Portas. Basta que você selecione
o Layer desejado para que o AutoCAD selecione automaticamente os objetos.

A ferramenta Isolate Objects é extremamente útil para trabalhos que envolvam grandes
projetos. Em grandes projetos trabalhamos com uma enormidade de objetos que dificultam
a análise de informações.

A partir do uso da ferramenta Isolate Objects somos capazes de reduzir o número de objetos
apresentados, isolando aqueles que não são necessários no momento.

A ferramenta Add Selected é uma das formas mais simples de realizar cópias no AutoCAD.
Isso por que ela nos permite replicar um objeto existente em um desenho com base em suas
características. Por exemplo, ao clicar em um círculo e selecionar a opção Add Selected será
iniciado o comando Circle pois solicitamos ao AutoCAD que adicione um objeto igual ao
selecionado.

As referências externas são fundamentais quando a questão é o aumento de sua
produtividade. Isso por que nos possibilita criar desenhos fazendo uso de referências
existentes em outros desenhos, imagens e arquivos como planilhas do Excel.

Um bom exemplo disso é um projeto elétrico de uma planta industrial que conta com várias
páginas de desenhos parecidos. Ao invés de criar um a um, utiliza-se um deles como
referência externa e realiza as modificações necessárias.

Muitos usuários acreditam que a possibilidade de usar componentes de um desenho, na
forma de blocos foi fundamental para que o AutoCAD se tornasse o principal software CAD
do mundo.
Como a ferramenta por si própria já era fantástica, foram necessárias atualizações que a
aumentasse a capacidade dos blocos, e para isso foram desenvolvidas as ferramentas para
criação de blocos dinâmicos e desenho paramétrico.
A partir dos blocos dinâmicos podemos criar objetos inteligentes que se adaptem às
características de um projeto sem que o usuário necessite realizar alterações manualmente.

Em muitos momentos se faz necessário incluir uma imagem de fundo em um desenho de
forma a representar um terreno existente. E utilizar imagens do Google Earth é uma
excelente forma de trazer o mundo real para dentro dos projetos.
Para isto, basta salvar a imagem do Google Earth em alguma pasta do seu computador e
depois inseri-la no AutoCAD utilizando o comando Attach.

Existem formas de exportar informações para o Google Earth, você sabia? Que tal aproveitar
e ler este artigo onde mostro o procedimento de Exportação de objetos do AutoCAD Civil
3D para o Google Earth? Aproveite, pois este conteúdo é gratuito e fácil de acessar.

Em certos momentos é necessário utilizar cartas topográficas no AutoCAD. Felizmente, o
procedimento para inserir uma carta topográfica é o mesmo que foi citado acima, bastando
que você possua a imagem e utilize o comando Attach.

De nada adianta possuir imagens de satélite ou cartas topográficas se estas não
apresentarem suas coordenadas e escala originais. Assim é fundamental utilizar as
ferramentas do AutoCAD para geo referenciar estes arquivos.
Para isso faremos uso do comando Align, que tomará 2 pontos de referência para ajustar a
imagem em suas coordenadas reais.

Por mais que seja possível inserir imagens de satélite e cartas topográficas no AutoCAD é
necessário que existam ferramentas que nos ofereçam um pouco mais que isso.

Uma destas ferramentas nos permite utilizar um “local geográfico” que basicamente
consiste em utilizar um sistema de coordenadas UTM para enriquecer projetos de
engenharia.
A adoção de sistemas de coordenadas é fundamental em muitos projetos de infraestrutura.
Assim, se faz importante conhecer um pouco mais sobre o tema, não é mesmo? Acesse
agora mesmo este artigo onde comento sobre o procedimento de adoção de sistemas de
coordenadas no AutoCAD Civil 3D, que pode ser facilmente expandido para o AutoCAD.

Os mapas online da Autodesk nos permitem utilizar imagens de satélite, ou então de
estradas para enriquecer projetos de engenharia trazendo informações do mundo real para
o desenho.

Utilizando a plataforma de mapas Bing, muito similar ao Google Maps, o AutoCAD importa
imagens de satélite com base no sistema de coordenadas adotado. Assim, algumas das
ferramentas citadas acima acabam não tendo muita utilidade.

Bom, vou parando por aqui, tenho certeza que a partir de agora você conhece um pouco
mais sobre algumas funcionalidades do AutoCAD e principalmente sobre as principais
tendências da engenharia!
Como vocês sabem, a AprenderWeb é uma empresa de criação de conteúdo online! Dentre
inúmeras vantagens de se aprender algo novo com cursos online está a praticidade, pois
você aprender em qualquer lugar, e a agilidade, já que os cursos foram criados pensando
em quem tem pouco tempo para estudar.
Como sabemos que muitos ainda relutam quando o assunto é este tipo de conteúdo,
deixamos aqui um artigo onde falamos sobre os motivos para se estudar online. Aproveite
para tirar qualquer dúvida sobre o assunto.
Espero receber em breve algum contato seu, então fique à vontade quando tiver alguma
dúvida e precisar de nossa ajuda.
Forte abraço!!!
RC

