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1 Introdução

Os comandos listados na Tabela a seguir são os comandos explorados até o
momento e que serão necessários para execução do desenho da AV1.

Table 1: Tabela com os comandos de configuração inicial da área
de trabalho do AutoCAD e comandos básicos de desenho.

Ajuste inicial da folha de desenho
Comando Função

Limits {Enter}
0,0 {Enter}
420, 297 {Enter}

Configuração dos limites da folha de desenho (Neste caso, é con-
figurada uma página com origem no ponto {0,0} e limite superior
direito no ponto {420,297} - A3 (Formato paisagem).

Z {Enter}
A {Enter}
ou
E {Enter}

Zoom
Folha toda
ou
Somente no desenho

Comandos de desenho
Comando Função

L {Enter} Comando de seleção de linha
x,y {Enter} Comando de coordenada absoluta. O ponto será inserido com

distância em relação sempre o ponto de origem da folha {0,0}.
Ex: 50,50 {Enter} irá inserir um ponto com distância de 50mm
em relação à origem no eixo x e distância de 50mm em relação à
origem no eixo y.

@x,y {Enter} Comando de coordenada relativa. O ponto será inserido com
distância em relação sempre ao último ponto inserido. Ex: @10,30
{Enter} irá inserir um ponto com distância de 10mm em relação
ao último ponto inserido no eixo x e distância de 50mm em relação
ao último ponto inserido no eixo y.
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@T<A {Enter} Comando de coordenada polar, onde T é o tamanho da linha e A
é o ângulo da linha em relação ao eixo x positivo.

2 Desenhos em perspectiva isométrica

Para desenhos em perspectiva isométrica, os ângulos das linhas em diagonal são
sempre de 30◦ em relação ao eixo x. Sendo assim, dependendo do quadrante em
que a linha se encontre, são utilizados os seguintes ângulos:

• 1◦ quadrante: 30◦;

• 2◦ quadrante: 150◦;

• 3◦ quadrante: 210◦;

• 4◦ quadrante: 330◦;

Para as linhas perpendiculares ao eixo x ou ao eixo y, basta ativar a opção
Ortho, direcionar a linha com o mouse, digitar o tamanho da linha e confirmar
com Enter.

Figure 1: Desenhos em perspectiva isométrica
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