
Tutorial Módulo Viário – Drenagem

A ferramenta de cálculo de drenagem está disponível na Nota de Serviço do 
Módulo Viário.

1 - Selecionar Bueiros em Planta (Pontos):

Para inserir pontos que correspondam a bueiros BSTC0.40 o Layer dos pontos no 
AutoCAD deverá ser BUEIRO2

Para inserir pontos que correspondam a bueiros BSTC0.60 o Layer dos pontos no 
AutoCAD deverá ser BUEIRO

No AutoCAD, introduzir os Layers e Cores (se desejar).
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No desenho, selecionar o Layer BUEIRO2 para introduzir pontos que correspondam ao 
BSTC0.40 ou Layer BUEIRO para os pontos que correspondam ao BSTC0.60. Digitar o 
comando de pontos (point) para introduzir os pontos correspondentes ao bueiros no 
desenho.

Na ferramenta de Drenagem da Nota de Serviço, clicar na opçõa Selecionar Bueiros em 
Planta (Pontos). Desta forma as informações são tranferidas do AutoCAD para a tabela 
do cálculo de drenagem automaticamente..
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2 - Desenhar Bueiros no Perfil (Blocos):

Para desenhar os bueiros já calculados em Perfil, clicar em Desenhar Bueiros no 
Perfil (Blocos). Após clicar no menu Arquivo / Salvar.

Para desenhar os blocos no perfil, ir até a “aba” Desenhos / Desenho de Planta e Perfil / 
Desenhar;
Marcar a opção Desenhar Bueiros no perfil e clicar na caixa Desenhar Planta e Perfil.
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Desta forma o bloco do bueiro é inserido no desenho da Planta e Perfil
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3 - Selecionar Bueiros em Perfil (Blocos):

Em um novo desenho criar um símbolo.
Preferencialmente que a origem seja na origem 0,0,0.

Salvar o arquivo dwg.
Para BSTC 0.40 salvar o arquivo de bloco como BSTC40.dwg
Para BSTC 0.60 salvar o arquivo de bloco como BSTC60.dwg 
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Para inserir o bloco, clicar em no menu Insert / Block...

Clicar em Browse...

Selecionar o arquivo com o símbolo desejado (BSTC40.dwg ou BSTC60.dwg), e 
clicar em Open.
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Em Insertion point, marcar a opção Specify On-screen e após clicar OK.

Indicar no Perfil onde deseja introduzir o bloco.
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Após clicar em Selecionar Bueiros no perfil (Blocos)
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Pode-se também introduzir valores manualmente.

Para desenhar os bueiros em Perfil, seguir o procedimento do item 2.

BOM TRABALHO!
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