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Dicas Rápidas de AutoCAD 

 

1. Utilidade das principais ferramentas básicas 
 

ORTHO  (F8) – Serve para lançar linhas ortogonais, ou para mover objetos conhecendo a 

distância de maneira alinhada, ou ainda para rotacionar os objetos mantendo a precisão da 

rotação e prendendo a mesma em ângulos de 90 em 90º. 

POLAR  (F10) – A mesma utilidade do ORTHO todavia, ele não prende o mouse, ele somente 

sugere os ângulos, possui uma vantagem sobre o ORTHO, pois ele pode usar de ângulos 

menores que 90º, normalmente usamos 45º. Como habilitar esses ângulos diferentes de 90º? 

Clique com o botão direito sobre o POLAR e escolha um ângulo diferente. 

OSNAP  (F3) – Garante que os cliques feitos com linhas e demais comandos sejam aplicadas 

com precisão, em pontos exatos como ponto final, ponto médio, centro, etc. Para alterar as 

opções dos tipos de pontos exatos a serem identificados, clique com botão direito sobre o 

botão do OSNAP e escolha uma das opções disponíveis (porção inferior da janela do AutoCAD). 

Caso o ponto que se deseja clicar não esteja sendo identificado, clique com o botão direito em 

cima do OSNAP, escolha settings... Acione as opções desejadas ex.: endpoint, midpoint, 

Center, etc. 

REGEN (RE) – Em alguns momentos do projeto ao alterar o zoom alguns círculos e arcos ficam 

com formas pontudas ou sextavados, digite RE <ENTER> ou acesse o menu View>Regen. 

Para descobrir ou alterar (aconselho fortemente não alterar) os atalhos para todos os 

comandos do AutoCAD, digite “aliasedit” e vc poderá acionar qualquer comando digitando seu 

atalho, a maioria dos usuários experientes preferem trabalhar por atalhos de teclado, uma 

vantagem que outros programas da área do Autocad não oferece. 

Passe o mouse sobre os ícones e aguarde 2 segundos para identificar o nome do comando, ele 

será descrito caso tenha alguma dificuldade em encontrá-los. 
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2. Como configurar o AutoCAD 2010 para ficar com o ambiente igual às 

versões antigas. 
1 – Na porção inferior direita ou na parte superior esquerda do AutoCAD clique sobre o 

desenho de uma roda dentada. Note que ao lado desta roda dentada tem algo escrito, e que 

ao clicar sobre ela aparecerá uma lista com diversas opções de configuração do ambiente de 

trabalho.

 

2- Na porção inferior média da tela, aparecem ícones (desenhos) no lugar onde seriam os 

botões do OSNAP, POLAR etc. Clique com botão direito sobre um destes ícones e na lista que 

aparece clique na opção “use icons”. 

 

Dicas: Como trabalhar só em 2D no AutoCAD está cada vez mais caindo em desuso aconselho 

trabalhar no Ambiente 3D modeling pois além de permitir o trabalho com os comandos de 2D 

com relativa facilidade também oferece os comandos em 3D gerando cortes, vistas plantas de 

situação automáticos. O AutoCAD é um programa de linguagem universal, e mais completo 

que a maioria dos softwares disponíveis, infelizmente a maioria dos cursos técnicos e 

faculdades existentes no Brasil, possuem professores ou pouco conhecedores  de suas funções 

ou despreparados didaticamente para usar e repassar suas funcionalidades, passando a 

impressão de um software incompleto, e que seria necessário outro software para completar 

alguma tarefa. Note que desde que o AutoCAD apresenta recursos de transparência em 2D, 

gradientes, e outros até o Corel Draw se tornou obsoleto para a humanização de projetos, e 

com as novidades e facilidades das últimas versões, softwares que eram considerados práticos 

e fáceis como o sketchup, se tornaram (relativamente) nada práticos, além de serem 

extremamente limitados em relação ao autoCAD (quando o treinamento é feito por alguém 

com muito conhecimento em AutoCAD)   até porque a conversão e exportação danifica muito 

o desenho. Tenho tentado esclarecer em meus vídeos, livros e apostilas, estes equívocos. 
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Objetos:  linhas, retângulos, círculos 

 

 

3. Como fazer linhas com comprimento exato. 
1 – Acione o comando LINE 

2 – Acione o ORTHO ou POLAR 

3 – Dê somente um clique no ponto inicial 

4 – Puxe o mouse para a direção desejada 

5 – Digite a distância pretendida <ENTER> 

4. Como desenhar retângulos com medidas conhecidas 
1 – Acione RECTANGLE 

2 – Acione somente um clique(botão esquerdo do mouse) no local desejado para a posição do 

retângulo 

3 – Digite @largura,comprimento <ENTER> (Se dynamic <DYN> estiver ligado não precisa do 

@) 

Observação: Digitando largura ou comprimento negativo (sinal de menos (-) as dimensões são 

desenhadas para o lado contrário. 

5. Como desenhar círculos 
1 – Acione CIRCLE 

2 –  Clique em qualquer lugar da tela para escolher a posição do centro do circulo 

3 – Digite o valor do raio <ENTER> 
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Posicionar objetos: selecionar, mover, copiar, rotacionar 

 

 

6. Como selecionar objetos 
O simples clique sobre os contornos dos objetos seleciona qualquer objeto, porém em 

quantidades maiores é necessário fazer seleção a partir de janelas. Para abrir janelas de 

seleção basta clicar em áreas onde não existem objetos, e arrastar o mouse em direção aos 

objetos desejados. Quando se abre uma janela da esquerda para a direita esta janela deverá 

englobar todo o objeto para que ele seja selecionado.  

Obs.: Para retirar objetos de uma seleção, objetos que não devem ser selecionados – 

Pressione SHIFT e clique novamente sobres objetos indesejáveis. 

7. Como mover objetos 
1 – Selecione o objeto a ser movido 

2 – Acione o comando MOVE 

3 – Clique próximo do objeto 

4 – Mova o mouse para posição final e clique novamente 

8. Como copiar objetos 
1 – Selecione o objeto 

2 – Acione o comando COPY 

3 – Clique próximo, ou no próprio objeto. 

4 – Mova o mouse para posição final e clique novamente 
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5 – Note que o mouse continua com o objeto agarrado ao mouse, e, portanto podendo ser 

copiado varias vezes, pressione <ESC> quando perceber que não precisa fazer mais cópias. 

 

9. Como mover ou copiar objetos conhecendo a distância entre a cópia 

e original 
1 – Selecione o objeto 

2 – Acione o comando COPY ou MOVE. 

3 – Clique próximo, ou no próprio objeto. 

4 – Mova o mouse para a direção desejada com o ortho ligado 

5 – Digite a distância desejada <ENTER> 

10. Como rotacionar objetos (sem precisão) 
1 – Acione o comando ROTATE 

2 – Clique próximo do objeto, ou se preferir em sua área central 

3 – Gire o mouse ao redor do objeto e ao encontrar a posição final , clique novamente. 

11. Como rotacionar objetos (com precisão) 
1- Selecione o objeto a ser rotacionado 

1 – Acione o comando ROTATE 

2 – Clique próximo do objeto, ou se preferir em sua área central 

3 – Digite um ângulo qualquer, ex.:  45, 90, 180 e pressione <ENTER> 

Obs.: você pode usar o POLAR também para garantir o correto lançamento de ângulos, porém 

deve antes configurar o incremento de ângulos clicando com o botão direito sobre o mesmo. 

12. Copiar objetos em enfileirados em linhas e colunas 
1 – Selecione o objeto 

2 – Acione o comando ARRAY. 

3 – No campo “rows” preencha a quantidade de linhas. 

4 - No campo “columns” preencha a quantidade de colunas. 

5 – No campo “row offset” preencha o espaçamento  entre as linhas. 

6 – No campo “columns offset” preencha o espaçamento  entre as colunas. 

7 – Clique em “preview”. 
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8 – Caso o resultado não seja o esperado, clique em <ESC>, Caso o resultado seja o esperado 

clique em <ENTER>. 

13. Copiar objetos ao redor de um centro 
1 – Selecione o objeto a ser copiado 

2 - Acione ARRAY. 

3 – Clique em POLAR  ARRAY 

4 – Clique no botão ao lado de Center point. 

5 – Clique no local do desenho ao redor de onde o objeto irá girar 

6 – Ao lado de “Total number of items” digite o número de objetos a serem copiados 

7 – Clique em OK. 

14. Para fazer cópias paralelas 

1 – Acione OFFSET 

2 – Digite a distancia desejada <ENTER> 

3 – Selecione o objeto desejado 

4 – Escolha o lado para onde o objeto será copiado clicando em qualquer lugar da área de 

trabalho, observe, se clicar abaixo do objeto, ele será copiado para baixo. Observe também 

que não é necessário clicar próximo do objeto, para cima é para cima, não importa se está 

longe ou perto. Se o objeto é uma polyline fechada as escolhas serão para dentro ou para fora. 

15. Como espelhar objetos 
1 – Selecione o objeto. 

2 – Acione MIRROR 

3 – Clique num local qualquer para definir o primeiro ponto que define a linha do espelho. 

Logo em seguida clique em outro local para definir o segundo ponto do espelho. Note que 

neste momento o objeto gerado irá sumir da tela temporariamente. 

4 – O AutoCAD sugere que o objeto de origem não seja deletado, pressione <enter> para 

aceitar. 
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Aumentar/diminuir /cortar / extender o tamanho dos objetos 

16. Para alterar proporcionalmente o tamanho dos objetos 

conhecendo matematicamente o fator de escala utilizado. 
1 – Selecione o objeto 

2 – Acione SCALE 

3 – Clique mais ou menos no meio do objeto, ou próximo dele. 

4 – Digite o fator de escala desejado <ENTER> 

Obs.: Valores maiores que 1 vão aumentar o objeto, valores menores que 1 vão reduzir o 

mesmo 

17. Para esticar objetos 
1 – Acione STRETCH 

2 – Abra uma janela tracejada que abrangendo a região a ser esticada<ENTER> 

3 – Clique em qualquer lugar da tela 

4 – Como o polar ou ortho ligado, puxe o mouse para a direção a ser esticada 

5 – Digite a distância referente à quantidade de esticamento desejada <ENTER> 

Obs.: A janela para este comando deve sempre ser feita da direita para a esquerda 

18. Para alterar proporcionalmente o tamanho dos objetos 

conhecendo matematicamente o fator de escala utilizado. 
1 – Meça o objeto através do comando DISTANCE (Dist<ENTER>) anote este valor 

2 – Anote agora o valor que você pretende aplicar para o tamanho do objeto 

3 – Divida o primeiro valor pelo segundo para achar um fator de escala e anote-o. 

4 – Selecione o objeto 

5 – Acione SCALE 

6 – Clique sobre mais ou menos o meio do objeto 

7 – Digite o fator de escala encontrado no passo 3 e <ENTER> 

19. Para cortar pedaços das linhas 
1 – Acione TRIM 

2 – Selecione os objetos envolvidos com o corte <ENTER> 

3 – Agora selecione as pontas a serem cortadas. 
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Obs.: Para haver um corte deverá existir um cruzamento entre as linhas. Não havendo 

cruzamento, o comando correto é erase ou <DEL>. 

20. Para estender pedaços das linhas 
1 – Acione EXTEND. 

2 – Selecione a fronteira da extensão <ENTER> 

3 – Agora selecione as pontas a serem estendidas. 

Obs.: Para haver uma extensão , a ponta da linha em questão precisa estar direcionada à 

fronteira. 

 

Modificar a ordem dos objetos sobrepostos 

21. Para deslocar objetos sobrepostos (Enviar para trás trazer para 

frente) 
1 – Selecione o objeto 

2 – Digite DRAWORDER <ENTER> 

3 – Digite F<ENTER> para trazer à frente ou B <ENTER> para enviar para trás. 

Obs: Nas versão atuais basta selecionar o objeto, clicar com o botão direito, entrar no 

submenu: draworder e escolher send to back. 

 

Calcular distâncias, áreas, perímetros e propriedades de massa 

22. Como conferir distâncias 
1 – Ative o OSNAP, para garantir que a medida será realizada com precisão 

2 – Acione o comando DISTANCE, ou digite DI<ENTER> 

3 – Clique sobre o ponto inicial da distância a ser conferida. 

4- Clique no ultimo ponto. 

Obs: No painel Ribbon home> Campo Utilities> Measure também acessamos tal comando. 

23. Como calcular áreas e perímetros 
1 – Acione o comando AREA, ou digite AA <Enter> 
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2 – Com os OSNAP ligado, clique nas extremidades do objeto a ser calculado, e após o ultimo 

ponto pressione <Enter> 

24. Como calcular áreas e perímetros de polylines 
1 – Acione o comando AREA, ou digite AA <Enter> 

2 – Digite “O” <Enter> 

3 – Clique sobre o contorno do objeto a ser calculado. 

Obs.: várias propriedades físicas necessárias a cálculos físicos e estruturais podem ser 

acessadas através do comando MASSPROP, porem aplicamos somente em sólidos 3D. 

Modificar os cantos 

25. Como arredondar quinas 
1 – Acione FILLET. 

2 - Digite R <ENTER> 

3 – Digite um valor para o raio a ser aplicado nesta quina ex.:  1 e pressione <ENTER> 

4 – Selecione a primeira linha 

5 – Selecione a segunda linha 

obs.: Caso o objeto seja uma polyline, podemos arredondar todas as quinas de uma só vez, 

através da opção, polyline que aparece na linha de comando, durante o comando fillet. 

26. Como chanfrar quinas 
1 – Acione CHAMFER. 

2 - Digite D <ENTER> para ajustar as distâncias 

3 – Digite um valor para a primeira distância do chanfro <ENTER> 

4 – Digite um valor para a segunda distância do chanfro <ENTER> 

4 – Selecione a primeira linha 

5 – Selecione a segunda linha 

27. Para suavizar os contornos dos objetos criados com polyline 
1 – Selecione o objeto desenhado com polyline 

2 – Dê um duplo clique sobre a mesma, ou clique com o botão direito e escolha “Polyline edit” 

3 – Se quiser uma curva mais agressiva digite “F” <ENTER> , caso queira uma curva mais suave 

digite “S”<ENTER> ( FIT / SPLINE). Para desfazer basta entrar na opção decurve. 
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Dividir /  quebrar / juntar objetos 

28. Como transformar polylines em lines (EXPLODIR) 
1 – Selecione a polyline desejada 

2 – Clique em EXPLODE (Ou X <ENTER>) 

29. Como transformar lines em polylines (Método JOIN) 
1- Selecione todos os objetos a serem unidos. 

2 – Digite J <ENTER> ou acione o comando join. 

30. Como transformar lines em polylines (Método MPEDIT) 
1 –Selecione todas as linhas a serem unidas 

2 – Digite MPEDIT <ENTER> 

3 – Mais uma vez pressione <ENTER> 

4 – Digite “J” <ENTER> 

5 – Mais uma vez pressione <ENTER> 

31. Como transformar lines em polylines (Método PEDIT) 
1 – Digite PEDIT <ENTER> 

2 –Selecione uma das linhas a serem unidas 

3 – Caso o objeto não seja ainda polyline ele irá perguntar se quer transformar, aplique um 

<ENTER> para aceitar a transformação 

4 – Digite “J” <ENTER> 

5 – Selecione todos objetos a serem unidos, e mais uma vez pressione <ENTER> 

32. Como transformar lines em polylines (Método Boundary) 
1 – Certifique-se de que a área esteja totalmente fechada 

2 – Digite “BO” <ENTER> 

3 – Clique em “Pick point” 

4 – Clique no desenho, no meio da área onde a polyline deverá ser criada <ENTER> 

5 – Clique no contorno para certificar-se de que a polyline foi criada. 
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Preencher, colorir, hachurar e alterar propriedades 

33. Como hachurar áreas sólidas 
1 – Acione o comando HATCH 

2 – Automaticamente aparecerão na parte superior opções para o hach, e em um campo de 

nome pattern escolha solid.  

3 – Clique no interior da área pretendida<ENTER> 

Obs.: Para trocar a cor da hachura, antes do <ENTER> descrito no passo 3, no campo Hatch 

color (na parte superior central da tela) clique sobre “use current” e altere para a cor desejada. 

 

Obs.: É comum que em objetos com muitos objetos o AutoCAD trave ao aplicar hatch’s.  

34. Como hachurar em degradê ou gradiente 
1 – Acione o comando HATCH 

2 – Automaticamente aparecerão na parte superior opções para o hach, e em um campo de 

nome Hatch type troque para a opção gradiente (normalmente está escrito pattern) ou no 

campo pattern vá rolando pela barra de rolagem até achar um desenho que se assemelhe ao 

gradiente desejado. 

 

3- No lado imediatamente direito a este campo, altere ao lado dos campo 1 e 2 para as cores 

desejadas. 

4 – Clique no interior da área pretendida<ENTER> 

Obs.: Caso este gradiente tenha de ser usado para compor 

uma humanização mais complexa, deverá ser ativada 

também a opção “Send to back” dentro do campo 

“options” que fica na porção superior direita da janela do 

HATCH.(a opção default a ser alterada normalmente é 

“Send behind boundary”) 

 

35. Como hachurar áreas sólidas selecionado polylines 
1 – Acione o comando HATCH 
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2 – Escolha a área a ser hachurada, ou seja clique em “Select” ao lado de pick points (porção 

superior esquerda da tela) e selecione os objetos<ENTER> 

36. Como hachurar desenhos repetitivos (pedras, areia, grama, e 

outras texturas) 
1 – Acione o comando HATCH 

3 – em Hatch  type verifique se está no modo predefined. 

3 – Escolha o tipo de hachura a ser aplicada clicando nas setinhas do lado direito do campo 

pattern. 

 

4 – Caso não esteja com um tamanho adequado, clique em cima do numero à frente do campo 

scale e altere este valor para uma proporção próxima da desejada. Aproxime o mouse da área 

desejada (no interior). Repita esta ação várias vezes até descobrir uma boa escala. Caso 

descubra a boa escala pressione <ENTER>  Ex.: 0.1 , 0.01 , 0.005, 10, 100 

37. Como hachurar com linhas paralelas indicando o espaçamento 

entre elas 
1 – Acione o comando HATCH 

2 – Automaticamente aparecerão na parte superior opções para o hach, e em no campo Type 

altere para User Defined (o padrão é pattern).  

 

3 – Em Hatch spacing digite a distância desejada entre as linhas. Ex.: 0.20 

4 – Clique no interior da área pretendida <ENTER> 

Obs.: Caso queira inclinar as linhas altere o valor do campo angle ex.: 45. 

38. Como hachurar com com paginação de piso quadrada (ladrilho) 
1 – Acione o comando HATCH 

2 – Automaticamente aparecerão na parte superior opções para o hach, e em no campo Type 

altere para User Defined (o padrão é pattern).  

3 – Em Hatch spacing digite a distância desejada entre as linhas. Ex.: 1 
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5 – Acione a “opção 

double” após clicar 

sobre properties. 

Obs.: Caso queira 

inclinar as linhas 

altere o valor do 

campo angle ex.: 45. 

4 – Clique no interior 

da área pretendida 

<ENTER> 

39. Como alterar um HATCH depois de pronto 
1 – Dê um clique sobre o HATCH e altere qualquer dos padrões que aparecem na janela e 

depois de um <ENTER>. 

40. Como trocar a cor de um objeto 

1 – Selecione o objeto 

2 – Clique na lista de de cores que fica no campo properties 

(bylayer) , e nesta lista escolha uma das opções imediatas, ou 

entre em “select color” e escolha uma das cores para fazer o 

projeto colorido. 

3 – Acione <ESC> 

Obs.: Não pressione <ENTER> 

 

41. Como copiar a propriedade de um objeto para outro (ex.: cor, 

padrão de hatch, layer, altura e estilo de texto, etc) 
1 - Clique no objeto que possui a propriedade a ser imitada. 

2 - Clique sobre o ícone match properties (ou MA <ENTER>). 

 

3- Clique sobre o(s) objeto(s) a receberem a nova propriedade. 
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Trabalhar com camadas 

42.  Como criar um layer 

1 – Clique no botão ao acima da lista de layers 

(Layers properties) ou digite LA <ENTER> 

2 – Clique  no botão New layer, aparecerá um 

nome qualquer para o novo layer criado. 

3 – Digite o nome desejado. 

4 – Clique no quadrado abaixo da guia color e 

escolha uma das cores da tabela que aparecerá, e OK. 

5 – Ao final feche a janela no X que fica na porção superior esquerda desta janela. 

43.  Como trocar o layer de um objeto 

1 – Selecione o objeto 

2 – Clique na lista de layers , e nesta lista escolha o layer desejado clicando em cima do nome 

do mesmo. 

3 – Acione <ESC> 

Obs.: Não pressione <ENTER> 

Blocos 

44. Como configurar as unidades dos blocos 
 

1 - Digite UNITS <ENTER> 

3 – Na opção de unidades altere para metros ou centímetros. 

Obs: Estas configuração devem ser feita antes de criar ou inserir qualquer bloco 
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45. Como inserir blocos 

 

1 – Clique em “insert block” ou digite “i” <ENTER> 

2 – Clique em “browse”  

3 – Navegue pelas pastas e procure o bloco pelo nome do bloco que você salvou. 

4 – Clique no nome do arquivo desejado, e escolha abrir. 

6 – Clique em open. 

7 – Clique no local do projeto onde deseja posicionar o bloco. 

Obs: Se você já inseriu o bloco anteriormente não é necessário procurar em Browse, basta 

acionar o seu nome na lista ao lado da setinha. Se o AutoCAD perguntar se deseja substituir os 

blocos anteriores responda que não, caso esteja trabalhando com um bloco dinâmico, pois os 

blocos de “esticamento” tendem a dar pau. 

46. Como criar blocos 
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1 – Selecione os objetos 

2 – Digite WBLOCK <ENTER> 

3 – Clique em “pick point” e logo em seguida clique no meio ou numa extremidade dos 

objetos. 

4 – Clique em “...”. 

5 – Navegue  até achar a pasta onde deseja salvar seus blocos, e digite um nome para este 

bloco. Clique em salvar 

6 – Voltando para a janela do Wblock clique em ok. 

Obs.: a - Antes de criar qualquer bloco certifique-se que as configurações do AutoCAD  para 

blocos estão corretas em relação a unidade que deseja trabalhar. Como fazer isto? No menu 

Format>Units>Em insertion scale altere a unidade para metros(paisagismo) ou 

centimetros(design).(No intellicad seria Format>Units>”Units to scale inserted context”) 

b – Note que quando um bloco é criado, ele se torna um objeto especial. Ao ser selecionado o 

único ponto de “grip” (nózinho azul) que aparece é justamente o lugar onde você aplicou o 

“pick point” no momento da criação do bloco. Perceba ainda que este grip serve para mover 

os objetos, basta clicar sobre o grip e arrastar. 

C – Se este bloco não precisa ser arquivado para uso posterior basta usar o comando “block” 

ou simplesmente “B” e o bloco será criado de forma semelhante e de maneira mais pratica. O 

AutoCAD não irá apresentar a opção Browse, e você não precisará indicar uma pasta.Quando 

precisar inserir, basta clicar na lista da caixa de diálogo de inserir. 

47. Como fazer blocos humanizados 
1 – Desenhe o bloco usando os recursos que achar melhor (polyline, circle, trim, etc) 

2 – Hachure o bloco com o tipo de HATCH de sua preferencia (item”como hachurar áreas 

sólidas” ou  ”como hachurar em degradê” da apostila) 

3 – Crie o layer para os quais estes blocos farão parte (item “como criar layers”) 

4 – Troque o layer do objeto para o layer criado no passo 3. 

5 – Transforme estes vários objetos em bloco (item “como criar blocos”) 

48. Como distribuir objetos (blocos) dada a distância entre eles 
Comando só para blocos: 

1 – Digite MEASURE 

2 – Selecione a polyline sobre a qual serão distribuídos os blocos. 

3 – Digite “B” <enter> 
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4 – Digite o nome do bloco que você já o possui criado dentro do seu arquivo <ENTER>. Ex.: 

agave. 

5 – Ele pergunta se os blocos devem ser alinhados e sugere que sim, pressione <Enter> para 

aceitar. 

6 – Digite o comprimento da distância entre os blocos <ENTER>. 

Para objetos simples: 

1 - Desenhe uma polyline sobre o caminho que este objeto deve percorrer, e mova=o para 

uma das extremidades desta polyline. 

2- Selecione este objeto e Acione Path array no campo “Modify” do Ribon “Home” (ou digite 

arraypath <ENTER> 

 

Altere os dados conforme seus objetivos sendo: 

Rows- quantidade de copias paralelas 

Levels-Quantidade de copias em Z (3d) 

Between- Distancia entre os objetos 

Total – de objetos ou de distância percorrida pelo somatório de objetos. 

Alterne de “measure” para “divide” tal qual nos comandos para blocos. 

3 – Pressione <ESC> ao final 

49. Como distribuir objetos (blocos) dada a quantidade de blocos 
Comando só para blocos: 

1 – Digite DIVIDE 

2 – Selecione a polyline sobre a qual serão distribuídos os blocos. 

3 – Digite “B” <enter> 

4 – Digite o nome do bloco que você já o possui criado dentro do seu arquivo<ENTER>. Ex.: 

agave. 

5 – Ele pergunta se os blocos devem ser alinhados e sugere que sim, pressione <Enter> para 

aceitar. 

6 – Digite a quantidade de blocos  que se deseja distribuir <ENTER> 
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Layout / paper space 

50. Para montar o projeto na prancha (Layout ou paper space) 
Obs.: Se você montou a prancha usando o conteúdo do item seguinte da apostila (Como 

aproveitar um layout já montado em outro arquivo) você deve pular para o passo 5, pois a 

prancha e a viewport já está desenhada.  

1 – Aplique um ZOOM máximo na tela (Zoom extents) através do duplo clique com a roda 

central do mouse ou Z<ENTER>E<ENTER> (ainda no model), para conferir se existem objetos 

perdidos no projeto. Caso existam apague-os com cuidado para não apagar o projeto original, 

caso não tenha certeza de onde está o projeto não apague nada. 

2 – Vá para a guia do paper space, clicando em um das guias de layout que se encontram na 

porção inferior da tela do autocad. ex.: Layout1 

3 – Note que o AutoCAD desenha uma viewport que nem sempre apresenta todos objetos do 

seu projeto, portanto aconselho criar uma nova devido a este risco. 

4 – Desenhe uma margem com o tamanho da folha de papel desejada. Ex.: A3 (420x297) 

(Comando retângulo um clique e digite @420,297<ENTER>)  

5 – Prefira acionar o comando de viewport pelo atalho MV (make viewport) ou vá ao Painel 

ribbon Layout >Layout Viewports e escolha no campo viewports a opção retangular: 

6 – Para aplicar a viewport dê cliques nas extremidades de alguma área como se estivesse 

desenhando um retângulo (sempre faça um pouco menor que as margens) . 

7 – Aplique um duplo clique sobre o interior da viewport, e perceba que o contorno da 

viewport deverá ficar mais grosso (cuidado para não aplicar duplo-clique na borda aplique 

desfazer caso isto aconteça).  

8 – Ajuste o zoom da área do projeto que você deseja imprimir. 

9 – Depois de ajustado o zoom do projeto à viewport, posicione o mouse numa área externa à 

viewport, e aplique novamente um duplo clique (ou na porção inferior da tela na barra de 

status clique no botão MODEL para alternar para PAPER). 

10 – Selecione a viewport, ou seja clique no contorno da viewport. Aparecerão os grips (grips 

são os nós azuis que aparecerem na extremidade da viewport ao ser selecionada), desligue o 

OSNAP e o ORTHO. 
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11 – Perceba que na barra de inferior do AutoCAD, aparece um numero 

qualquer escrito, este número é o resultado da divisão dos fatores de escala 

que atualmente estão na viewport sem que você tenha feito algo com 

precisão.  Clique sobre a setinha ao lado, e perceba que existe uma lista de 

escalas. Infelizmente elas estão reguladas para milímetros e não nos 

servem, mas perceba que na lista existe um campo chamado custom. 

Acione-o e perceba uma nova janela. Clique em Add para criar suas escalas 

Ex. Se a escala desejada é 1:200 e o seu projeto está em metros, o valor do paper units a ser 

digitado é 1000 e no Drawing units será 200 <ENTER> Se fosse em centímetros seria: 10 e 200 

respectivamente <ENTER>. 

Note que ao sair desta caixa de diálogo basta selecionar uma viewport, e na barra inferior do 

AutoCAD, no mesmo campo onde aparecerá o numero irregular, terá uma lista de escalas que 

foram  recém-criadas. Ao escolher uma destas escalas (com a viewport selecionada), o 

desenho da viewport mudará automaticamente obedecendo a escala desejada. 

Observação: As escalas escritas com “:” são do autocad (ex.: 1:50). As sugeridas por esta 

apostila fora feitas com “/” (ex.1/50). Não escolha as escalas feitas pelo autocad, pois estão 

desconfiguradas. 

12 – Clique sobre os grips, e estique-os até ajustar o tamanho da viewport, ao tamanho do 

projeto caso a vieport esteja muito grande ou cortando parte do desenho. 

 

UNIDADE Número a ser 

digitado antes 

da barra 

Exemplo de 

escala 

Exemplo do que 

deve ser digitado 

CENTÍMETROS 10 1/20 10/20 

MILÍMETROS 1 1/100 1/100 

METROS 1000 1/50 1000/50 
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Como ajustar  a prancha 

13 - Caso a viewport esteja com um enquadramento inadequado em relação à prancha, acione 

move para movê-la. 

14 - Mude para o layer correto da viewport. 

Obs.: para que o tamanho do papel fique corretamente aparecendo um fundo branco para 

desenhar sua prancha você deverá clicar com o botão direto sobre a guia do nome do layout, 

escolher “page setup manager”>Modify> 

51. Como aproveitar um layout já montado em outro arquivo de 

desenho (Usando o design center) 
1 – Abra os dois arquivos ( o que contem o layout, e o que você esta iniciando um projeto). 

Verifique com atenção que você deve estar no arquivo que necessita do layout, e não no que 

contem o layout antes de abrir o design center. 

2 – Acione o comando AutoCAD Design Center (digite ADC) 

3 – Na janela que aparece procure pelos arquivos abertos na guia “open drawings”. 

4 – Clique no sinal de “+” ao lado do nome do arquivo que contem o layout 

5 – Note que existem varias informações internas que poderiam ser copiadas como estilos de 

texto, cotas, blocos. Mas no caso clique em layouts. 

6 – Escolha o layout a ser copiado e clique em arraste sobre a área de trabalho do arquivo que 

esta sendo iniciado, ou simplesmente dê um duplo clique sobre o nome do layout desejado, ou 

com o botão direito escolha “add layout”. 

7 – Observe que depois de alguns segundos a guia de layout desejada já faz parte do novo 

arquivo. O procedimento para importar layer, estilos de texto(text styles), visual styles, estilos 

de cotas(Dimstyles), layers, e outras informações internas é exatamente o mesmo. 

52. Como aproveitar um layout já montado no mesmo arquivo de 

desenho  
1 – Clique com o botão direito sobre o nome da guia de layout (porção inferior da tela). 

2 – Escolha “move or Copy” e na janela que aparece escolha “create a copy” para copiar e  

“move to end” caso queira copiar para o fim das guias, e escolha “OK” 

Plotagem / impressão 

53. Como configurar as penas para impressão (fazer a 

correspondência entre cores e espessuras para a plotagem) 
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1 – Acione a caixa de impressão – PLOT 

2 – Caso a caixa de diálogo de plotagem esteja reduzida,clique numa setinha que fica na 

porção inferior direita desta janela, para ampliar a mesma. 

3 – No campo plot style table, clique na lista existente e procure por acad, e escolha esta 

opção. 

4 – Clique no botão ao lado (Edit...) 

5 – Observe os dois campos à direita, “Properties” e à esquerda “Plot styles”. 

6 – À direita existem dois campos que deverão ser editados: “Color” e “Lineweight”. Clique nas 

cores correspondentes abaixo de properties, e uma a uma altere os campos color e lineweight 

segundo a tabela abaixo: 

UNIDADE red yello

w 

green cian blue magenta Black 

white 

Demais 

cores 

Color black black black black black black black Não altere 

lineweight 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 Não altere 

7 – Clique em Save as... (porção inferior direita da janela) 

8 – Digite o nome da configuração desejada. Ex.: Raul Chagas <Salvar> 

9 – Clique em Save & Close... 

54. Para fazer a plotagem depois de montada a prancha 
1 – Acione a caixa de impressão – plot 

7 – Vá ao campo plot style table e escolha um padrão de configuração que você saiba que 

possui as cores e espessuras desejadas.Ex.: Raul Chagas 

8 – Clique em apply to layout, para salvar estas configurações de plotagem. 

9 – Pressione preview para ver se a plotagem está correta (porção inferior esquerda da janela) 

pressione. 

10 – Pressione <ENTER> para voltar à caixa de dialogo e escolha OK para plotar. 

Textos 

55. Para criar um estilo de texto 
 

AUTOCAD 
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1 – Na Ribbon Anotate escolha o botão “Text Style” ou digite ST<ENTER> 

2 – Clique em New... e na janela que 

aparece, digite o nome do estilo 

desejado segundo a tabela a seguir, 

e pressione OK.  

3 - Clique em “font name” e altere para “romans”, clique em “height” e altere conforme a 

tabela que segue. (AUTOCAD) 

4 – Clique em apply. Repita o procedimento para cad estilo criado. E no final clique em close. 

Tipo de texto Altura adequada Font name 

Texto comum 2,50 mm Romans 

Título 3,50 mm Romans 

Especificações 2,00 mm Romans 

Cotas 0,00 mm Romans 

Repita o procedimento acima até conter todos os nomes de estilos desejados. 

56. Para escrever o texto 
1 – Acione o comando MTEXT (Ícone com uma letra “A” grande.) 

2 – Abra uma janela indicando a área onde deseja escrever o texto (como se estivesse dando 

dois cliques em diagonal para desenhar um retângulo). 

3 – Na Janela que segue digite o que deseja, e ao final clique em “Close text editor” na porção 

superior direita da tela. 

Observação: antes de acionar o comando de desenhar textos, verifique se ao lado do ícone, o 

estilo de texto desejado está escolhido. 

 

Cotas / dimensionar objetos 

57. Para configurar um estilo de cotas 
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Configurar o estilo de cotas é um processo longo e cansativo da primeira vez caso o usuário 

precise entender tudo que está fazendo. Um dica que dou caso queira atingir resultados 

rápidos sem necessidade de entender tudo. Simplesmente lhe para as caixas de diálogo que 

apresento e digite igual ao que vê. Caso algo fique diferente do que desejaria procure ler as 

funções de cada configuração. Desta maneira você configura uma única vez epoderá 

reaproveitar o estilo para sempre através do AutoCAD Design Center. 

1- Na barra de estilos de cota, ou na barra dimension existe um ícone de uma cota sob um 

pincel, este ícone dá acesso à caixa de configuração dos estilos de cota. 

2- Na caixa de dialogo que aparece, clique em New... 

3 – Em New Style name digite: Cotar no Layout e clique em “Continue” 

4 - Preencha as caixas de diálogo (somente de lines até primary units, conforme os valores que 

seguem nas ilustrações abaixo, e depois clique em OK, e no final de tudo clique em close. 

 

 

Dimension lines 

Linhas de cota. normalmente paralela ao objeto cotado 
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Color – Configura a cor da linha de cota 

Lineweight – Atribui uma espessura da mesma forma que na barra de propriedades, ou na 

caixa de diálogo de layers. Obs.: Quando se trabalha com plot styles (cores que são 

substituídas por espessuras) o que realmente influencia nas cores é a cor escolhida no campo 

color, anteriormente citado, de forma que se deve mantê-lo inalterado (Byblock). 

Extend Beyond Ticks – especifica o comprimento da porção da dimension line que vai além da 

extension line ao usar oblique, architectural, tick, integral, e formatos que permitem extensão. 

Baseline Spacing – especifica a distância entre as dimension lines desenhadas pelo comando  

baseline dimension.  

Suppress – Suprime a exibição de porções da dimension line. Dim Line 1 suprime a primeira 

porção da dimension line; Dim Line 2 suprime a segunda porção da dimension line.  

Extension Lines 

Linhas de extensão da cota. Normalmente perpendicular ao objeto cotado.  

Color – Configura a cor da linha de cota 

Lineweight – Atribui uma espessura da mesma forma que na barra de propriedades, ou na 

caixa de diálogo de layers. Obs.: Quando se trabalha com plot styles (cores que são 

substituídas por espessuras) o que realmente influencia nas cores é a cor escolhida no campo 

color, anteriormente citado, de forma que se deve mantê-lo inalterado (Byblock). 

Extend Beyond Dim Lines - especifica o comprimento da porção da extension line que vai além 

da dimension line. 

Offset From Origin – Configura a distância entre o objeto cotado e o início da extension line 

Suppress – Suprime a exibição da 1ª ou da 2ª extension line. Ext line 1 suprime a primeira 

extension line; Ext line 2 suprime a segunda extension line. 
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Arrowheads – configura o tipo de simbologia utilizado na intersecção da dimension line com a 

extension. 1st configura o tipo de seta usado na primeira porção da dimension line. 2nd 

configura o tipo de seta usado na segunda porção da dimension line. Para especificar uma seta 

personalizada crie um bloco, e escolha-o a partir da opção user-defined.  

Leader - configura o tipo de seta usado na indicação de textos. 

Arrow Size – Tamanho das setas 

Center Marks for Circles – escolha o tipo de marca usado pelo comando center mark.  

Type  

Mark: cria uma marca em forma de cruz com o tamanho indicado no campo size 

Line: cria uma marca em forma de cruz que vai além do perímetro do círculo o tamanho 

indicado no campo size 

None: não permite a criação de marcas de centro 

Size : Indica o tamanho das marcas de centro. 
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Text Appearance  

Controla a formatação e o tamanho do texto 

Text Style – Exibe e torna o estilo de texto corrente disponível para uso no texto das 

cotas. Caso o estilo que deve ser usado nas cotas não seja criado até o momento de 

configurar as cotas é possível criá-lo ou editá-lo, clicando sobre [...], e a caixa de 

diálogo de estilo de texto é exibida. 

Text Color – Especifique aqui a cor usada nos textos das cotas.  

Text Height – Configura a altura dos textos da cota. Para que não haja conflito entre a 

altura indicada no estilo de texto e a altura deste campo é interessante usar estilos de 

texto com altura igual a 0. 

Fraction Height Scale – Esta opção está disponível somente quando Fractional é 

escolhido na guia Primary Units. O valor aqui indicado é multiplicado pelo valor da 

altura do texto para aplicar à altura da parte fracional do texto. 

Draw Frame Around Text – Desenha uma fronteira ao redor do texto 

Text Placement – Controla o posicionamento do texto 
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Vertical Position – Controla a posição vertical do texto em relação à dimension line. 

Vertical position inclui as seguintes opções: 

 Centered: Centraliza o texto entre as duas partes da dimension line. 

 Above: Posiciona o texto na porção superior da dimension line.  

 Outside: Posiciona o texto da cota externamente em relação ao objeto cotado 

 JIS: Posiciona o texto confome o padrão industrial japonês de representação. 

 

Horizontal Position  

Controla o posicionamento horizontal do texto da cota em relação à dimension line e 

às extension lines. Horizontal position inclui as seguintes opções:  

 Centered: Centraliza o texto ao longo da dimension line e entre as extension lines. 

 At Ext Line 1: Alinha o texto com a primeira extension line 

 At Ext Line 2: Alinha o texto com a segunda extension line 

 

 Over Ext Line 1: posiciona o text ao longo da primeira extension line 

 Over Ext Line 2: posiciona o text ao longo da segunda extension line 

 

Offset from Dim Line – Distância do texto à dimension line  

Text Alignment – Alinhamento do texto 

Horizontal – Mantem o texto sempre na horizontal 

 

Aligned With Dimension Line – Alinha o texto com a dimension line (A ABNT possui 

normas de desenho técnico que se assemelham a esta opção). 

ISO Standard – Alinha o texto com a dimension line quando ele se encontra entre as 

extension lines, quando é posto para fora, se mantêm na horizontal.  
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Fit options 

Controla o posicionamento do texto e as setas de acordo com o espaço disponível entre as 

extension lines: 

Either the Text or the Arrows, Whichever Fits Best – O AutoCAD escolhe entre o texto 

e a cota qual dos dois deve ser posicionado externamente ao espaço entre as 

extension lines, se couber o texto, será este, o mesmo acontece com as cotas. Se não 

couberem nenhuns dos dois, ambos serão posicionados externamente em relação a 

este espaço, se couberem os dois nenhuma alteração será feita. 

Arrows – Põe a cota para fora do espaço entre as extension lines.  

Both Text and Arrows – Nenhuma análise é feita, ambos serão posicionados 

externamente em relação a este espaço. 

 Always Keep Text Between Ext Lines – Não aplica alterações mesmo que o espaço 

seja pouco 
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Suppress Arrows If They Don't Fit Inside Extension Lines – Além de aplicar os efeitos acima é 

possível suprimir as setas se o espaço for limitado. 

Text Placement  

Define em qual posição deve ficar o texto caso ele não esteja em sua posição inicial, ou seja, de 

acordo com as opções anteriores de ajuste (Fit options) quando o texto for posicionado fora 

das extension lines será posicionado de acordo com as opções: 

Beside the Dimension Line – Posiona o texto ao lado da cota 

 

Over the Dimension Line, with a Leader – posiciona o texto acima da cota, e liga-o à cota 

através de uma Leader.  

 

Over the Dimension Line, Without a Leader - posiciona o texto acima da cota, sem Leader. 

 

 

Scale for Dimension Features  

Use Overall Scale Of - Aplica um fator de escala para todos os valores já configurados nas guias 

anteriores. Normalmente é utilizado para fazer com que uma mesma configuração de cotas 

possa ser utilizada para várias escalas, cria-se uma configuração para a escala 1:1, e neste 

campo altera-se o valor igual ao da escala correspondente. Selecionar ou digitar valor para 

controlar a escala de apresentação do texto, setas e demais elementos do dimensionamento. 

A escala deve ser definida de acordo com a escala de plotagem. 

Fine Tuning  

Place Text Manually When Dimensioning  - Ignora qualquer configuração indicada na 

horizontal justification e permite o posicionamento do texto enquanto se está cotando (o texto 

se desloca para a direita ou esquerda). 

Always Draw Dim Line Between Ext Lines – Evita que o AutoCAD suprima a dimension line 

quando as setas da cota forem enviadas para fora do espaço entre as extension lines. 
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 Esta ficha controla o formato de apresentação das unidades primárias no 

texto de dimensionamento, definindo o tipo de unidade, número de casas 

decimais, etc. 

Unit format – Apresenta os mais diversos formatos de número, dentre eles architectural e 

engineering (polegadas) e decimal (compatível com sistema métrico usado no Brasil) 

Precision – Número de casas decimais. 

Fraction format – Formato da  parte fracionária (só disponível em formatos de número em 

polegadas ou fracionário). 

Decimal Separator – Separador de decimais: ponto, vírgula ou espaço em branco. 

Round off – Permite arredondar a medida da cota para valores múltiplos do número aqui 

digitado. Ex: medida: 1.56 round off: 0.05 valor de retorno: 1.55 

 

Prefix: Texto a ser acrescentado antes da cota. 

Suffix: Texto a ser acrescentado após a cota. 
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Measurement Scale – Fator de escala aplicado sobre o valor medido pela cota. Ex: medida 

real: 2.00 measurement scale: 1.50 valor de retorno: 3.00. Este recurso foi muito usado para 

alterar o valor da cota em desenhos que sofreram scale para adaptar dois desenhos de escala 

diferentes na mesma prancha. Para usuários que sabem manipular o paper space este recurso 

é normamlmente considerado uma adaptação desnecessária. 

As demais configurações não precisam ser alteradas pressione OK para finalizar. 

58. Como cotar uma planta baixa de maneira simplificada 
 1 – Verifique se no campo dimensions, do Ribon Anotate, está escolhido o estilo “cotar no 

layout”, ou o estilo de cotas configurado anteriormente, conforme o tópico anterior desta 

apostila. 

 

2 – Acione o OSNAP, e em seguida na barra “dimension” existe um ícone chamado linear, 

escolha este ícone. 

 

3 – Aplique um clique sobre o ponto inicial da extensão a ser medida, e outro clique sobre o 

ponto final desta mesma extensão. 

4- Puxe o mouse para fora da área do ambiente e clique num lugar qualquer para posicionar a 

cota inicial. 

5 – Acione na mesma barra dimension o ícone continue. Vá clicando sempre nas próximas 

extremidades dos próximos espaços e perceba que são desenhadas cotas continuadas 

alinhadas com a inicial. 

 

Obs.: Preste bastante atenção no sentido de sequência das cotas, se o pretendido é cotar da 

esquerda para direita vá clicando sempre no sentido desejado, pois se isto for ignorado ao se 

usar o continue, as cotas serão invertidas e o resultado será truncado. 
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Usando imagens / fotos 

59. Para inserir imagem no AutoCAD 
 

1 – Clique no menu INSERT 

2 – Clique em Raster image reference 

3 – Navegue na janela e procure pela pasta e pelo arquivo desejado e clique em abrir 

4 – Aparecerá uma janela (image) clique em ok. 

5 – Clique em qualquer lugar da tela para posicionar a imagem, estique o mouse para 

determinar o tamanho da imagem , e dê mais um clique para afixar a imagem na tela. (Ou dê 

dois <ENTER> e depois aproxime o zoom) 

Dica: Um amaneira fácil de inserir uma imagem é arrastar a foto direto da janela do explorer e 

soltar na janela do AutoCAD. Mais fácil que isto impossível. Mas torna-se necessário possuir 

conhecimentos primários de informática básica. 

Obs.: Se a imagem ficar muito pequena ou muito grande, selecione-a novamente e clicado nos 

“grips”, estique-os até que a imagem atinja o tamanho desejado. Repita o passo 5. 

Obs.: Uma vez inserida este arquivo não faz parte do arquivo dwg, ela fica somente anexada, 

ou seja, toda vez que for enviar o arquivo par alguém será necessário enviar junto a imagem 

também. 
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OFFSET, 8 
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