
autoCAD 

 

Rui Pereira, Arqtº 

Coordenadas: 

Quando precisamos construir um desenho com dimensões exactas no 
AutoCAD, necessitamos orientar esta construção fornecendo dados de 
sentido e de valores pelo rato ou através do teclado. 
 
IMPORTANTE: 
- A vírgula separa os pontos coordenados (X, Y) – em qualquer situação dentro do 
AutoCAD e o ponto separa números “quebrados”. (por uma condição americana), 
ex. 54.87 – 12.14 – 34.69 etc. 
- A orientação X sempre será na horizontal – lembramos que para direita – valores 
positivos (+) e para esquerdos valores negativos (-). 
- A orientação Y sempre será na vertical – lembramos que para cima – valores 
positivos (+) e para baixo valores negativos (-). 
- Os pares ordenados sempre X e o primeiro termo e Y sempre é o segundo. (X,Y) 

 

 

AS COORDENADAS ABSOLUTAS cartesianas trabalham como se estivesse a 
introduzir coordenadas de pontos num gráfico, adicionando-se um ponto na 
tela ou teclando em pares coordenados X e Y, separados por vírgula. Essas 
coordenadas tem como base o zero absoluto (Canto inferior esquerdo da 
tela gráfica) do AutoCAD (intersecção do eixo X com o eixo Y). 

 

Command : LINE 

From point: 40,50 <ENTER> 

To point: 80,50 <ENTER> 

To point:80,40 <ENTER> 

To point: 70,40 <ENTER> 

To point: 70,20 <ENTER> 

To point:60,0 <ENTER> 

To point:50,20 <ENTER> 

To point:50,40 <ENTER> 

To point:40,40 <ENTER> 

To point:40,50 <ENTER> 

To point: <ENTER> finalizando 

 



autoCAD 

 

Rui Pereira, Arqtº 

AS COORDENADAS RELATIVAS especificam uma distância em relação ao 
último ponto, podendo ser cartesianas ou polares. Para o AutoCAD entender 
a coordena relativa, utiliza-se o símbolo “@”antes do par coordenado. 

 

Command : LINE 

From point: P1 (Ponto Qualquer) <ENTER> 

To point: @30,0 <ENTER> 

To point:@0,10 <ENTER> 

To point: @-10,0 <ENTER> 

To point: @0,20 <ENTER> 

To point:@-10,20 <ENTER> 

To point:@-10,-20 <ENTER> 

To point:@0,-20 <ENTER> 

To point:@-10,0 <ENTER> 

To point:@0,-10 <ENTER> 

To point: <ENTER> finalizando 

 

A COORDENADA RELATIVA POLAR necessita do comprimento L (distância) e 
da abertura do ângulo medido entre o eixo 0 (zero) e a linha que se 
pretende realizar. 

 

Command : LINE 

From point: P1 (Ponto Qualquer) <ENTER> 

To point: @25 <0 <ENTER> 

To point:@10 <60 <ENTER> 

To point: @10<120 <ENTER> 

To point: @25 <180 <ENTER> 

To point:@20 <135 <ENTER> 

To point:@20 <270 <ENTER> 

To point:@5 <0 <ENTER> 

To point:@5,6 <270 <ENTER> 

To point:@5 <180 <ENTER> 

To point:@20<270 <ENTER> 

To point:@20<45 <ENTER> 

To point: <ENTER> finalizando       
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COORDENADAS AUTOMÁTICAS ORTOGONAIS é usado, empurrando o rato 
para o lado que se quer construir a linha vertical ou horizontal. O comando 
ORTHO deve estar accionado (teclando em F8 ou clicando duas vezes no 
botão ORTHO na barra de status). Quanto às diagonais, devem ser dadas 
coordenadas relativas ou polares.  

Command : LINE 

From point: P1 (Ponto Qualquer) <ENTER> 

To point: 30 → <ENTER> 

To point:10↑ <ENTER> 

To point: 10 ← <ENTER> 

To point: 20 ↑ <ENTER> 

To point:@-10,20 <ENTER> 

To point:@-10,-20 <ENTER>  
To point: 20 ↓ <ENTER> 

To point: 10 ← <ENTER> 

To point: 10 ↓ <ENTER> 

To point: <ENTER> finalizando     
 

 

COORDENADAS AUTOMÁTICAS POLARES é quando se move o cursor 
próximo dos ângulos polares e caminhos de alinhamento e Tooltips são 
exibidos. A predefinição do autocad, busca medição á 90 graus, pode-se 
adicionar outros ângulos usando a caixa de diálogo (clicando com botão 
direito do rato em cima do botão de POLAR na barra de Status) - [Opção 
Settings]. Use o caminho de alinhamento (linha pontilhada) e Tooltip 
(indicação do ângulo referente) para desenhar a sua linha inserindo uma 
medida no teclado.  

 

 

 

 

 
PROJECÇÕES ISOMÉTRICAS 
Com a introdução das coordenadas automáticas polares, torna-se mais fácil 
criar peças isométricas. E´ necessário configurar a caixa conforme a 
explicação abaixo: 
 
1) Clique o botão direito do mouse em cima da palavra POLAR na barra de Status. 
2) Em Increment angle – Clique na “setinha” caixa selecione o ângulo de 30º. 
3) Mantenha como esta ao lado a selecção Track all polar angle para que todos 
angulos complementares de 30º sejam mostrados em sua projeção. 
4) Mantenha também a opção Abolute para a partir de cada ponto mostre o ângulo 
absoluto.  
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A partir dessa configuração podemos traçar nossa peça isométrica, com 
ângulo de 30º e seus ângulos complementares sempre com linhas 
paralelas. 
 
 

 


