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Introdução 

Cada vez mais o domínio de ferramentas que permitem o desenvolvimento 
projectual através do computador deixou de ser uma mera curiosidade de 
alguns para passar a ser um requisito, passivo de exclusão profissional para 
quem não as domine. 
O mercado da investigação e produção de software encontra-se no seu apo-
geu. Todos os anos surgem novos e melhorados programas capazes de reali-
zar tarefas impensáveis de serem levadas a cabo num computador pessoal há 
um punhado de anos atrás. Se tal poderá, por um lado, representar oportuni-
dades de carreira aliciantes e nichos de mercado rentáveis através do domínio 
e venda destes produtos, por outro lado poderá obrigar a formas confusas e 
extenuantes para tentar adquirir os conhecimentos necessários para se vingar 
no mercado de trabalho. De facto, evoluiu-se muito nos últimos anos, ao ponto 
de se ter passado da oferta de um grupo restrito de software, actualizado em 
cada três ou quatro anos, para um vastíssimo leque de soluções informáticas 
– grande parte delas com actualizações anuais e mesmo em períodos inferio-
res. 
Será mais importante que nunca, principalmente para quem está a construir os 
seus conhecimentos no Ensino Superior ou Secundário, não deixar que este 
conjunto de ferramentas, que são apenas um meio, acabem por funcionar 
como um fim. Nota-se, em muitos alunos, um desconhecimento muito grande 
sobre o software que lhes poderá ser útil, qual o que tem mais aceitação no 
mercado de trabalho e qual tem realmente uma legítima função prática e se 
adequa ao tipo de trabalho que executam. Esta é uma questão tão mais 
pertinente se pensarmos que muitas das vezes é alargada também ao corpo 
docente. Com frequência a escolha recai sobre a tentativa de se dedicarem ao 
maior número possível de ferramentas para cobrir a oferta existente. Esta é 
evidentemente uma escolha errada por não permitir dominar efectivamente 
nenhuma solução, numa época em que o mercado está cada vez mais 
exigente. 
Com a periodicidade já descrita do ritmo de saída das actualizações, facil-
mente um utilizador que não se debruce sobre elas – pelo menos uma vez por 
ano – irá progressivamente perdendo a capacidade de obter do software tudo 
o que lhe permitiria ser mais produtivo e inovador. 
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Por outro lado, ao não se aperceberem da evolução permanente do AutoCAD, 
muitos utilizadores não sabem do que actualmente o programa é capaz e 
tentam realizar com outro software tarefas por ele facilmente produzidas. 
Nesse sentido, o presente manual não é mais do que um contributo para quem 
está a iniciar o seu percurso neste programa, bem como para quem pretende 
actualizar-se relativamente às novidades da versão mais actual do AutoCAD. 
Foi escrito tentando transmitir ao leitor um conjunto de explicações que lhe 
permitam a apreensão da informação de uma forma leve e concisa. Será um 
manual ideal para acompanhar uma formação ou para quem deseje relembrar 
matérias que lhe tenham sido ministradas anteriormente. 
 



X. Pontos Notáveis 

Edição de entidades manipulando os seus Pontos 
Notáveis 

Os Grips (Pontos notáveis dos objectos) assumem por vezes uma importante 
forma de trabalho. Por um lado permitem realizar pequenas operações sem 
recorrer a qualquer tipo de função e, por outro, também permitem a aplicação 
de alguns comandos de edição sem ter de recorrer a qualquer uma das formas 
já tratadas no respectivo capítulo. 
Poderá referir-se que existem duas formas distintas de editar os objectos atra-
vés dos Grips (Pontos Notáveis): usando o botão do lado esquerdo do rato e 
utilizando o botão do lado direito. 

SELECCIONANDO O PONTO NOTÁVEL (GRIP) COM O BER 
Terá de começar por pressionar uma vez sobre o objecto para que este fique 
seleccionado, ou seja, apresentar-se a tracejado e com os GRIPS (pontos notá-
veis) activos. Depois poderá pressionar sobre um dos vértices do objecto para 
que este passe da sua cor azulada para a vermelha. 
 
 
 
 
 

Figura 10.1: À esquerda, objecto seleccionado e à direita Grip deslocado 
 
A partir daí, poderá conduzir esse ponto para onde necessitar, sendo que o 
objecto irá distorcer a sua forma de modo a acompanhar o ponto. 
Essa afinal será uma forma de aplicar o Stretch (Esticar) ao objecto a partir do 
ponto em questão. 
Quando estiver a realizar esta operação, também poderá usar as coordenadas 
para que o movimento do ponto seja o mais exacto possível. Para sair do 
comando poderá pressionar em Esc. 
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Ainda sobre este procedimento será de referir que, quando pressiona sobre 
um Grip e este adquire a cor vermelha, ficam disponíveis na LINHA DE 
COMANDO algumas outras opções (Specify stretch point or [Base point/Copy/ 
Undo/eXit]:). 
Em Base Point (Ponto Base) poderá alterar o ponto que está a editar. Basta 
digitar B e de seguida o novo ponto sem sair da função. Em Copy (Cópia), 
quando escolhido, permite que, ao indicar a nova posição do ponto, seja pro-
duzida uma cópia do objecto. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10.2: Cópia de um objecto através da opção Copy 

 
Através de Undo (Desfazer) poderá desfazer o último passo dado e em Exit 
(Sair) sair do comando. 

SELECCIONANDO O GRIP E PRESSIONAR DE SEGUIDA COM O 
BOTÃO DIREITO DO RATO 
Quando selecciona um ponto, e pressiona com o botão direito do rato, con-
fronta-se com um menu de contexto onde é exposto um conjunto de opções. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 10.3: O botão direito do rato dá acesso a um menu de contexto 
 
Neste menu poderá escolher entre cinco comandos de edição existentes. 
Move (Mover), Mirror (Espelho), Rotate (Rodar), Scale (Escala) e Stretch (Esti-
car) são as opções. 

OBJECTO INICIAL 

CÓPIA PRODUZIDA 

COMANDOS EDIÇÃO 

IGUAL À LINHA DE 
COMANDO

ALTERAR 
PROPRIEDADES 

SAIR DO COMANDO 
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À excepção do Stretch (Esticar), que já foi explicado, as outras restantes fun-
ções modificam toda a figura seleccionada. A execução das funções é idêntica 
àquela já explicada nos comandos de edição. Aqui, apenas já está escolhido o 
ponto a partir do qual se irá fazer a edição. 

Edição da aparência dos Pontos Notáveis (Grips) 

A aparência destes pontos notáveis poderá vir a ser alterada. Par tal, terá de 
aceder à caixa de diálogo das Options (Opções), presente no menu descen-
dente Tools (Ferramentas), e ao separador Selection (Selecção). 
Como poderá observar na figura seguinte, estas são opções bastante simples 
onde se poderá estipular dimensões e cores para os pontos. Relativamente às 
opções gerais, poderá referir-se que Enable grips (Activar Pontos Notáveis) 
quando não está assinalado os pontos notáveis dos objectos não serão repre-
sentados; Enable grips within Blocks (Activar Pontos Notáveis em Blocos), 
quando activo, representa os Grips, também nos BLOCOS; Enable grip tips 
(Activar dicas nos Pontos Notáveis), quando activo, permite a visualização de 
uma dica quando o cursor está sobre algum ponto notável e, por fim, em 
Object Selection Limit for display grips (Número máximo de objectos a repre-
sentar Pontos Notáveis) permite controlar o número máximo de pontos notáveis 
que se pretendem visualizar caso o objecto seleccionado possua mais do que 
esse número e então não será representado nenhum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.4: Opções para alterar a aparência dos Grips na Caixa de Diálogo das Options 

DIMENSÃO DO GRIP (PONTO 
NOTÁVEL) 

COR DO GRIP QUANDO NÃO 
ESTÁ SELECCIONADO 

COR DO GRIP QUANDO ESTÁ 
SELECCIONADO 

COR DO GRIP QUANDO O 
CURSOR PASSA POR CIMA

OPÇÕES GERAIS 





XI. Níveis de Desenho (Layers) 

A ferramenta de trabalho que os Layers representam é a principal forma de 
organizar os elementos de desenho. Esta, de resto, não é uma ferramenta 
isolada do AutoCAD, visto que grande parte do software existente também a 
utiliza como principal forma de organização.  
Todos os objectos do desenho são constituídos por um conjunto de proprieda-
des, tais como a cor, o tipo de linha, a espessura da linha, entre outros. A utili-
zação de Layers (Níveis de Desenho) permite agrupar os objectos segundo as 
suas propriedades. 
A melhor explicação que se poderá dar será a de comparar cada Layer a uma 
folha de papel vegetal. Vamos imaginar que o projecto é composto por um 
conjunto destas folhas, e que em cada uma delas são representados apenas 
os objectos que possuem as mesmas propriedades, como, por exemplo: numa 
agrupam-se os Vãos, que têm todos a mesma cor, o mesmo tipo de linha e 
espessura, noutra as Paredes, noutra a Estrutura, e assim sucessivamente. A 
lógica será a de que quando estas folhas estão todas sobrepostas, ou seja, os 
Layers activos, então todo o desenho está presente, mas, quando se quiser, 
poder-se-á retirar as folhas de papel vegetal que se entender (desligar os 
Layers que se desejar) e aligeirar a informação presente no desenho. Por 
outro lado, ao alterar qualquer uma das propriedades presentes nos Layers, 
todos os objectos nele contidos assumem esse facto de imediato, o que sem 
dúvida se revela como uma forma muito eficaz de as gerir. 

Como criar um Nível de Desenho 

Das diversas formas possíveis para aceder à caixa de diálogo dos Layers, as 
mais expeditas serão através da barra de ferramentas e do Ribbon, até porque 
a partir daqui poderá fazer toda a gestão necessária dos mesmos, no desen-
volvimento do trabalho. 
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Figura 11.1: Barra de ferramentas dos Layers em cima, e Ribbon em baixo 
 
 
Para criar um Layer (Nível de Desenho), terá de aceder à caixa de diálogo dos 
mesmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 11.2: Caixa de diálogo dos Layers 
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O primeiro passo para criar um Layer será o de pressionar sobre o botão de 
criação de novo Layer. Depois de executado esse procedimento, irá surgir 
mais um item na lista, no qual poderá escrever o nome que desejar. Depois de 
atribuir o nome, terá de estipular quais as propriedades que este irá possuir. 

Propriedades dos Níveis de Desenho (Layers) 

Para alterar qualquer uma destas propriedades terá sempre de pressionar na 
sequência do nome do Layer e na coluna da propriedade em questão. 
 
 
 
 

 
 

Figura 11.3: Forma de alterar a propriedade em questão 
 
Em COR (Color) terá acesso a uma caixa de diálogo que lhe permite fazer a 
escolha de três formas diferentes. Através do Sistema de cores indexadas do 
AutoCAD (Index), que fornece um conjunto de 255 para serem escolhidas, 
através das cores verdadeiras (True Color), na qual poderá chegar a uma 
aproximação muito fiel da cor que pretende, através da definição de valores 
como a gama e a tonalidade, e, por fim, através das cores de impressão (Color 
Books), onde é apresentado um conjunto de soluções de padrões internacio-
nais de cores predefinidas, tipo PANTONE, RAL OU DIC (Sistema Japonês de 
padronização de cores), entre outros. 
Na propriedade seguinte, TIPO DE LINHA (Linetype), ao pressionar no item da 
coluna correspondente irá ter acesso a uma primeira caixa de diálogo onde 
estarão listados todos os tipos de linha disponíveis no desenho. Caso o utili-
zador não tenha carregado mais nenhum, então só aparecerá disponível um 
tipo de linha, que é a contínua. 
Neste caso terá de pressionar em Load…(Carregar…) para aceder à biblioteca 
de linhas do AutoCAD. Aqui, terá de escolher no tipo de linha pretendida 
seguido de Ok. Novamente na caixa inicial, será necessário pressionar uma 
vez mais na linha em questão antes de fazer Ok, para que esta fique asso-
ciada ao Layer. 
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Figura 11.4: Da esquerda para a direita, caixa de diálogo dos tipos de linha, tipos de linha existentes 
no AutoCAD e novamente a caixa de diálogo dos tipos de linha do desenho com um tipo de linha 

extra 
 
Depois de associada, todos os objectos que desenhar neste Layer ficarão a 
tracejado, contudo a escala do tracejado poderá não ficar como pretende, ou 
eventualmente até nem ser representado. 
Este facto acontece porque, para além de ser necessário configurar o Layer, 
tal como acabou de ser referido, também é indispensável na maior parte das 
vezes acertar a escala da linha. Para tal, terá de pressionar duas vezes sobre 
o objecto em questão. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11.5: Da esquerda para a direita, para alterar a escala de uma linha terá de pressionar duas 

vezes sobre ela, introduzir outro valor em Linetype Scale e fechar a caixa 
 
Surge de imediato a caixa de diálogo das propriedades, onde na opção 
Linetype Scale (Escala da Linha) poderá colocar outros valores de forma a 
aumentar ou diminuir a escala da linha. Quando achar a escala correcta, 
poderá fechar a caixa. 
Na ESPESSURA DA LINHA (Lineweight) terá acesso a uma caixa de diálogo, 
onde poderá pressionar sobre a espessura que mais lhe agradar, seguido de 
Enter para ser associada ao Layer. 
Se não fizer este procedimento, então a espessura que ficará atribuída será a 
que existe no desenho POR OMISSÃO(Default).  
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