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AutoCAD 2D para Arquitetura

Capítulo 4

{OBJETIVOS}
Neste capítulo veremos:

 Construção do Piso - Offset
 Abertura dos Vãos - Offset / Trim
 Construção da Alvenaria em Vista e Esquadrias - Line / Osnap / Properties
 Construção da Soleira e Porta - Line / Osnap / Polyline / Arc

CONSTRUÇÃO DO PISO:

- Modify
Offset
Para Specify offset distance or [Through/Erase/Layer], digitar 0.20 (módulo do piso), confirmar (ENTER). 

Para Select object to offset selecionar a reta “A” e para Specify point on side to offset: , clicar acima da 
mesma. O AutoCAD voltará a solicitar Select object to offset , clicar então na reta “B” e, para o pedido Specify 
point on side to offset:, clicar agora para a esquerda. Dar ENTER para finalizar.

- Modify
Trim
Devemos agora cortar o excedente das retas criadas. Para a pergunta Select cutting edges... (retas 

cortantes) Select objects clicar as retas “A”, “B”, “C” e “D”, dar ENTER e, logo após, para Select object to trim  
clicar todos os trechos que ultrapassaram as linhas internas das paredes. Dar ENTER para finalizar.

Ao utilizarmos o comando offset em sua forma default (padrão) as retas são copiadas com todas as 
características (tamanho, layer, cor) do objeto original. Iremos então alterá-las.
Mais tarde veremos outras opções do comando offset.

- Modify
Properties
Será aberto o quadro de diálogo Properties. Neste quadro estarão listadas as condições gerais do desenho,

como por exemplo: layer, color, linetype correntes (atuais), etc. Isto acontece quando não temos ainda 
nenhum objeto selecionado (na parte superior do quadro, temos a opção No selection). Iremos então clicar 
sobre as últimas duas retas criadas (referentes ao piso) que desejamos editar. Repare que, agora, na parte 
superior do quadro, temos Line(2), o que significa que os objetos selecionados são linhas (Line) e que são um 
total de dois. Observe também que a listagem de propriedades também modificou-se, sendo agora relativa as 
propriedades comuns aos dois objetos selecionados.

Vamos então a edição. Clicar no campo referente a Layer, aparecerá uma seta ao lado do nome do layer 
(ALVENARIA-ACABADA), devemos clicar sobre ela. Ao clicarmos, é aberta uma pequena janela com todos os
layers disponíveis no desenho. Clicar sobre o layer PISO. Repare na tela que suas retas já foram modificadas,
devemos então fechar o quadro de diálogo, clicando sobre o “X” no canto superior esquerdo. As retas 
continuam selecionadas, pressionar então a tecla ESC.
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- Modify
Offset
Para a pergunta Specify offset distance or 

[Through/Erase/Layer] repare que o valor de 0.20 aparece 
já determinado. Isto porque foi o último valor com o qual 
trabalhamos, devemos então confirmar (ENTER). Para 
Select object to offset clicar a reta horizontal indicada pela 
pela letra “A” e, para Specify point on side to offset clicar 
um ponto acima da reta. O AutoCAD voltará a perguntar 
Select object to offset, clicar então na última reta criada e 
indicar novamente para cima, continuando assim até 
preencher totalmente o piso (não encerre o comando, pois 
faremos da reta vertical com a mesma distância).
Agora, para a reta vertical, faremos um pouco diferente. Para Select object to offset clicar a reta vertical 
indicada pela letra “A” e, para Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:, digitar M (de 
multiple) e Enter, o que indica que faremos vários offsets desta mesma reta. Para Specify point on side to 
offset clicar um ponto a esquerda da reta. O AutoCAD voltará a perguntar Specify point on side to offset , basta
ir clicando sempre a esquerda das retas. Quando estiver com todo o piso completo, presssionar  ENTER duas 
vezas para finalizar o comando.

- Modify
Trim
Para Select cutting edges... clicar a reta “A”, confirmar 

(ENTER) e, logo após, para a pergunta Select object to 
trim, clicar as retas indicadas pela letra “B” 
(aproximadamente nos trechos onde estão indicadas). Dar 
ENTER para finalizar.
Obs.: Reparar que uma das retas indicadas pela letra “B” 
ficou sobreposta à parede, clicar sobre ela mesmo assim, já
que a reta da parede permanecerá.

- Modify
Extend
Para a pergunta Select boundary edges... , clicar a reta “A” (até onde desejamos estender), confirmar (dar 

ENTER) e, para Select object to extend , clicar todas as linhas do piso que não “tocaram” a parede ( retas 
indicadas pela letra “B” ). Dar ENTER para finalizar.

ABERTURA DOS VÃOS 
( Os vãos da janela e porta encontram-se alinhados, por isto faremos a abertura destes de uma única vez ):

Para facilitar a visualização do desenho, iremos tirar as linhas do piso temporariamente da tela.

- Format
Layer...
Na linha referente ao layer PISO, clicar no segundo ícone (Freeze).
Fazendo isto as linhas do piso desaparecerão, para que a visualização do desenho se torne mais clara.
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- Modify
Offset
Dar como offset distance 0.25, confirmar, selecionar a reta “A” e clicar para cima para indicar o side to 

offset (ENTER). Entrar novamente no comando (dando ENTER) e mudar o offset distance para 0.60, 
confirmar, selecionar a reta “B” e clicar para cima. Dar ENTER para finalizar.

- Modify
Trim
Selecionar como cutting edges as retas “B”, “C”, “D” e “E” (indicadas), confirmar (dar ENTER),e logo após 

clicar o que deve ser cortado (os trechos das retas “B” e “C” entre as retas “D” e “E” e os trechos entre as retas 
“B” e “C” que correspondem aos vãos da porta e janela). Dar ENTER para finalizar.

CONSTRUÇÃO DA ALVENARIA EM VISTA E ESQUADRIA:

- Format
Layer...
Selecionar o layer ALVENARIA-VISTA e colocá-lo como Current (OK). 

- Draw
Line
Para escolhermos o ponto de onde vamos iniciar a nossa reta (ponto “A”), precisamos de algum recurso 

que nos dê precisão necessária para selecionar exatamente o ponto. O AutoCAD nos permite fazer isto 
através dos pontos de atração (OSNAP) e, para acioná-los devemos pressionar simultaneamente a tecla “Shift
” mais o botão direito do mouse. Toda vez que utilizarmos este recurso na postila, citaremos: “Shift + Enter 
(botão direito do mouse)“.

Para Specify first point, pressionar Shift + Enter do 
mouse, escolher endpoint , e clicar o ponto “A” (endp of). 
Para Specify next point selecionar endpoint (Shift + Enter 
do mouse), e clicar o ponto “B”. Dar ENTER para finalizar. 
Voltar ao comando (dar novamente ENTER) e fazer o 
mesmo para os pontos “C” e “D” (ENTER).

Repare que, neste caso, o “ Snap “ intersection, 
também poderia ser utilizado, já que todos os pontos (“A”, 
“B”, “C” e “D”) além de ser o ponto final das retas 
(endpoint), são também interseções.

- Modify
Offset
Dar como offset distance 0.06, confirmar, selecionar a 

reta “A” e clicar para a direita indicar side to offset 
(ENTER). Selecionar agora a reta “B” e clicar para a 
esquerda. Dar ENTER para finalizar.

Podemos observar que as retas não ficaram no layer 
correto (ESQUADRIA), mas sim como Alvenaria Vista.
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- View
Zoom
Window
Abrir uma “window” na área correspondente ao vão da 

janela, clicando para isto os dois pontos referentes à 
diagonal desta “janela” (“A”, para Specify first corner e “B”, 
para Specify opposite corner).

- Modify
Properties
Selecionar as retas “C” e “D” (referentes ao desenho ao 

lado). Clicar no campo referente a Layer, e escolher 
ESQUADRIA. Fechar o quadro de diálogo clicando sobre o 
“X” no canto superior direito. Pressionar a tecla ESC duas 
vezes.

- View
Zoom
Previous
Podemos agora retornar à tela anterior e visualizar o desenho por completo novamente.

CONSTRUÇÃO DA SOLEIRA E PORTA:

- Format
Layer...
Selecionar o layer SOLEIRA, colocá-lo como 

CURRENT e dar OK.

- Draw
Line
Ligar o ponto “A” (Specify first point ) ao ponto “B” 

(Specify next point ), escolhendo intersection ou endpoint 
(“Shift + Enter (do mouse)“), para cada um deles, 
separadamente (ENTER). Fazer o mesmo para os pontos 
“C” e “D” (ENTER).

- Format
Layer...
Escolher o layer PORTA e colocá-lo como CURRENT (OK).

Poderíamos traçar a porta utilizando o comando Line, conforme fizemos com o contorno do Banheiro. 
Porém, fazendo isto, a porta seria composta por quatro objetos independentes entre si, o que dificultaria 
qualquer tipo de seleção. Faremos então com que a porta possua os quatro segmentos componentes, mas 
estes estarão “agrupados“ como um único objeto, através do comando a seguir.

- Draw
Polyline
Para selecionar o primeiro ponto (Specify start point) pedir endpoint (“Shift + Enter (do mouse)“), em 

seguida clicar o ponto “A” (desenho abaixo) e, para Specify next point determinar através das coordenadas: @-
0.60,0 (ENTER); @0,0.03 (ENTER); @0.60,0 (ENTER) e, para fazer o fechamento entrar com a opção de 
Close, digitando C e ENTER. Já fora de comando, clique sobre a porta. Podemos observar que todas as retas 
foram selecionadas de uma única vez, exatamente como desejávamos. Pressione ESC para desclicar a porta.
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- Draw
Arc

Start, End, Direction (verificar se o ORTHO 
encontra-se ligado)

Para Specify start point of arc selecionar o ponto “B” por
endpoint (“Shift + Enter (do mouse)). Para Specify end point
of arc escolher o ponto “C” e, para Specify tangent direction
for the start point of arc, mover o mouse até que o arco 
apareça na posição correta e clicar.

Como determinamos a direção do arco ao final do 
comando, não importa o sentido que selecionamos os 
pontos, porém, para outras opções de arco será necessário 
a seleção dos pontos no sentido ANTI-HORÁRIO. Veremos 
isto mais adiante.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Capítulo 5

{OBJETIVOS}
Neste capítulo veremos:

 Inserção dos BLOCOS (Mobiliário / Louças) - Block
 Construção do Box - Properties / Offset
 Acerto do Piso - Trim

INSERÇÃO DOS BLOCOS (MOBILIÁRIO):

- Format
Layer...
Escolher o layer MOBÍLIA e colocá-lo como CURRENT (OK).

Da mesma forma que na prancheta, as louças, ou outros tipos de mobília, não necessitam ser desenhadas.
Isto porque, normalmente, iremos dispor de uma “biblioteca” (espécie de gabarito) com todos estes objetos já 
prontos, bastando assim, trazê-los para o desenho correspondente.

Antes de trazermos os blocos para o desenho, vamos marcar
suas respectivas posições. Para isto faremos a marcação dos 
eixos do lavatório e vaso através de auxiliares.

- Modify
Offset
Para offset distance determinar 0.50, ENTER, selecionar a 

reta “A” e clicar para a esquerda (side to offset). Dar ENTER 
para finalizar. Fazer o mesmo processo, agora atribuindo como 
offset distance 1.30.

Faremos uso agora do Disco de Exercícios que acompanha esta apostila, para buscarmos os arquivos dos 
blocos. Caso você já tenha copiado para a sua máquina, buscar da pasta correspondente.

- Insert
Block...
Clicar Browse... no campo Examinar passar para o Disco de Exercícios (clicando na unidade 

correspondente) e procurar a pasta “Blocos” e escolher o arquivo Chuveiro (Abrir) . No campo Insertion point 
ativar a opção Specify On-screen (caso ainda não esteja), isto significa que iremos determinar o ponto de 
localização do bloco diretamente na tela. Agora, no campo referente a escala (Scale), a opção Specify On-
screen deve estar desativada. O que significa que a escala do bloco será a determinada no quadro noscampos
X, Y e Z, sendo que o valor default é de 1 (um) o qual iremos manter, já que não desejamos alterar a 
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dimensão dos blocos. No campo Rotation, ativar Specify On-screen para que possamos determinar a rotação 
do bloco diretamente na tela, conforme cada caso (OK). Para Specify insertion point selecionar o midpoint 
(“Shift + Enter (do mouse)”) da reta “A”, para Rotation angle <0>, movimentar o mouse a té o chuveiro 
aparecer na posição desejada e clicar.
Repetiremos o processo para os demais blocos (Lavatório / Vaso ), apenas alterando o ponto de inserção 
(Insertion point ) do vaso para a interseção “B” e do lavatório para a interseção “C”.

 

  

- Modify
Erase
Para Select objects selecionar as retas auxiliares criadas e dar ENTER.

CONSTRUÇÃO DO BOX:

- Format
Layer...
Na linha referente ao layer PISO, clicar no segundo ícone correspondente a Freeze, fazendo com que as 

linhas do piso retornem à tela (OK).

- Modify
Properties:
Selecionar a reta “A” do piso (que será aproveitada), 

clicar Layer e mudar para ESQUADRIA. Fechar o quadro e 
pressionar ESC.

- Modify
Offset
Dar offset de 0.03 (distance) da reta “A” para a direita 

(side to offset) (ENTER).

 

OBS.: Se clicarmos (fora de comando) em algum destes blocos inseridos, percebemos que todos os objetos 
encontram-se agrupados. Se por algum motivo desejarmos fazer alguma modificação nos desenhos dos 
blocos, devemos desmembrá-los. Para o desmembramento do bloco, devemos utilizar o comando Modify – 
Explode e, ao pedido de Select objects clicar no bloco e confirmar.
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ACERTO DO PISO:

Antes de executar o comando a seguir, leia todos os 
passos com atenção, pois iremos executar comandos 
de visualização (zoom e pan) dentro do comando ativo 
(trim) sem que o mesmo seja cancelado. Caso ocorra 
algum problema, pressione a tecla ESC e recomece.

- Modify
Trim
Selecionar como cutting edges as linhas externas 

(contorno) dos blocos (conforme figura), confirmar 
(ENTER).

 

Devemos agora clicar como object to trim os trechos excedentes do piso de dentro de cada um dos objetos, 
sendo que para isto, deveremos visualizar os blocos mais de perto. Iremos então em View - Zoom – Window 
e abriremos uma janela clicando para Specify first corner o ponto “A” (aproximadamente) e, para Specify 
opposite corner, o ponto “B”.
Clicar então nas linhas do piso que ultrapassaram o lavatório (conforme figura).

Ao terminar os cortes, devemos fazer o mesmo processo para o vaso; vamos então visualizá-lo. Sabemos que
o vaso encontra-se do lado esquerdo do lavatório e, como desejamos manter o zoom atual, devemos 
simplesmente “arrastar” o desenho na tela. Iremos então em View-Pan- Real Time. No lugar do cursor irá 
aparecer o símbolo de uma “mão”, que nos permite arrastar o desenho em qualquer direção. Devemos clicar 
aproximadamente o ponto “A”, manter o clique pressionado e arrastar o mouse para a direita até que o vaso 
apareça totalmente na tela. Soltar o clique e pressionar a tecla ESC. Ao pressionarmos ESC, saímos do modo 
Pan, porém o comando trim continua ativo, devemos assim, fazer os cortes das linhas do piso que 
ultrapassaram o vaso.

Finalizados os cortes, devemos fazer o mesmo processo para o chuveiro, arrastando novamente o desenho 
para a direita e também para baixo (pan) e proceder os devidos cortes. Dar ENTER para finalizar o comando 
Trim.
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- View
Zoom

All
Para visualizarmos todo o desenho.

Fazer o mesmo procedimento (Modify - Trim) para a porta e 
esquadria do box (selecionando como cutting edges estes 
últimos e usando Zoom e Pan caso julgue necessário).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Capítulo 6

{OBJETIVOS}
Neste capítulo veremos:

 DIMENSIONAMENTO do Desenho - Dimension Style / Quick Dimension
 Inserção do TEXTO e cálculo de ÁREA - Text Style / Single Line Text / Area
 Acabamento - Filet
 Limpeza e Fechamento do Desenho - Purge / Save / Save as /Close

DIMENSIONAMENTO:

- Format
Layer...
Selecionar o layer COTA, clicar Current (OK).

- Format
Dimension Style... (ou Dimension - Dimension Style...)
No quadro de diálogo Dimension Style Manager, verificar se em Current Dimstyle (na parte superior do 

quadro) está determinado o estilo COTARQ. Caso contrário, selecionar este estilo na listagem abaixo (Styles ) 
e clicar no botão Set Current (Close).

- Dimension
Quick Dimension
Para Select geometry to dimension selecionar as retas “A”, “B”, “C” e “D”, indicadas e pressionar ENTER. 

Para a pergunta Specify dimension line position (localização da linha de dimensão), orientar o mouse para 
cima e clicar aproximadamente conforme figura.

- Dimension
Quick Dimension
Para Select geometry to dimension selecionar as retas “A” e “B”, indicadas (ENTER). Para a pergunta 

Specify dimension line position, orientar o mouse para cima e clicar aproximadamente como na figura. Repetir 
o processo para as retas “C” e “D”, posicionando a cota movendo o mouse agora para baixo.
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- Dimension
Quick Dimension
Selecionar as retas “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, indicadas (ENTER) e posicionar as cotas conforme figura 

orientando o mouse para a esquerda. Repetir o processo para as retas “F”, “G”, “H”, “I” e “J”.

- Dimension
Quick Dimension
Selecionar as retas “A” e “B” (ENTER) e posicionar as cotas conforme figura orientando o mouse para a 

esquerda. Repetir o processo para as retas “C” e “D” (ENTER), orientando o mouse para a direita.

TEXTO:

- Format
Text Style
Na parte superior direita do quadro Text Style, clicar em New..., no quadro New Text Style atribuir um 

nome para o seu novo estilo de texto (Style Name), ARIAL, OK. Em Font, no campo Font Name clicar e 
escolher a fonte ARIAL, em Font Style manter Regular (default) e em Height (altura da letra) manter 0.00, pois
iremos definir o valor do tamanho do texto na tela. No campo Effects, as opções Upside down e Backward 
(que fazem com que as letras sejam escritas de forma rebatida, ou seja, de “cabeça para baixo” e de “trás 
para frente”, respectivamente) não deverão estar selecionados, Width Factor (que indica a largura da letra em 
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relação a sua altura) poderá permanecer com o valor 1.00 e, Obliquing Angle (que determina a inclinação das 
letras) poderá permanecer igualmente como 0 (zero). Clicar Apply e Close.

Agora, qualquer texto acrescentado ao desenho, irá assumir fonte e determinações escolhidas.

- Format
Layer...
Selecionar o layer TEXTO, clicar Current (OK).

- Draw
Text

Single Line Text (as cotas foram suprimidas na apostila)
Para começarmos a escrever, devemos primeiro definir como queremos que o texto seja alinhado. Por 

exemplo, pelo ponto inferior esquerdo (BL - Bottom Left), pelo ponto superior esquerdo (TL - Top Left), etc.. 
Em nosso desenho, iremos alinhar o texto por seu ponto médio ao centro. 
Para a pergunta Specify start point of text or [Justify/Style], digitar J ( de Justify) e pressionar ENTER, digitar 
agora MC (de midle center ) e ENTER. Ao pedido Specify midle point of text (ponto médio do texto) clicar 
aproximadamente o ponto “A”, para Specify height (altura do texto), digitar 0.08 (ENTER). Para Specify 
rotation angle of text <0>, confirmar, já que escreveremos na horizontal. Aparecerá um cursor exatamente no 
ponto clicado, onde já podemos digitar o texto “BANHEIRO”, dando ENTER ao final para passarmos para a 
linha seguinte; digitar então 3.44m2 e pressionar duas vezes ENTER no teclado (o primeiro ENTER passará 
para a linha seguinte e o segundo finalizará o comando).
Obs.: Para inserir o número 2 (dois) sobrescrito, pressionar a tecla Alt ( da direita ), manter pressionada e 
digitar 2 (dois). 

BANHEIRO
3.44m²

Como no desenho já tínhamos a área calculada, entramos 
direto como texto. Mas, supondo não termos ainda este 
cálculo, deveríamos proceder conforme a seguir.

- Tools
Inquiry

Area
Para a pergunta Specify first corner point or [Object / 

Add / Subtract], clicar a interseção (Shift + Enter (do 
mouse)) “A”. Continuando, para Specify next corner point or
press ENTER for total, clicar agora o interseção (Shift + 
Enter (do mouse)) “B”, em seguida clicar “C”, “D”, “E”, “F” e 
dar ENTER para obter o total. O AutoCAD terá calculado a 
área do banheiro e também o seu perímetro, mostrando os 
valores na linha de comando: Area = 3.4400, Perimeter = 
8.4000

BANHEIRO
3.44m²
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- Express
Text

Text Mask
Vamos fazer agora um “corte” nas linhas de piso para melhor visualização do texto; seria uma espécie de 

máscara para o texto. Para a pergunta Select text objects to mask or [Masktype/Offset] digitar O (da opção 
offset) e pressione ENTER. Para a pergunta Enter offset factor relative to text height, digitar 0.20 (este valor é 
relativo à altura do texto) e confirmar. O AutoCAD retornará a pergunta inicial solicitando a seleção dos 
objetos texto (Select text objects to mask), clicar então os textos indicados pela letra “A” e confirmar.

BANHEIRO

3.44m² 3.44m²

BANHEIRO

ACABAMENTO

- Modify
Fillet
Faremos agora o acerto dos cantos internos das paredes. Para a seleção das retas aqui relacionadas, é 

importante que as mesmas sejam clicadas aproximadamente onde estão indicadas na figura abaixo, para que 
o canto feche para o lado correto.
Para a pergunta Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:, selecionar a reta “A” 
(aproximadamente no trecho onde está indicada) e, para Select second object or shift-select to apply corner:, 
clicar a reta “B”. Fazendo isto, o comando é encerrado, pois o AutoCAD entende que temos apenas um canto 
a editar. Para que isto não aconteça, devemos retornar ao comando (dando ENTER) e, para a pergunta Select
first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:, digitar M (de Multiple) para indicarmos que desejamos 
editar vários cantos. O AutoCAD volta a solicitar os objetos Select first object, clicar a reta “C” e, para Select 
second object or shift-select to apply corner:, a reta “D”. Quando fazemos isto, o AutoCAD volta a solicitar 
Select first object, clicar então “E” e “F” e, finalmente “F” e “G”. Sempre selecionando as retas nos trechos que 
devem permanecer. Dar Enter para encerrar o comando. Utilizar os comandos Zoom-Window e Zoom-
Previous para a seleção dos objetos, caso julgue necessário.

 

LIMPEZA DO DESENHO

Ao executarmos um desenho, criamos layers, text styles, dimension styles, blocks, etc. Ocorre que, alguns 
destes elementos criados, muitas vezes não são utilizados. E, apesar de não utilizados, eles permanecem no 
seu desenho, sobrecarregando seu arquivo. Para que isto não aconteça, normalmente ao final do desenho, 
devemos fazer uma espécie de “limpeza” do nosso arquivo, jogando fora todos os elementos e determinações 
não utilizados. Vamos então executar o comando a seguir.

21

cadlab.com.br – Apostila para Arquitetura
ensino@cadlab.com.br    (21) 2556-3163



cadlab
cadlab

cadlab
cadlab

- File
Drawing Utilities

Purge...
É aberto o quadro Purge com uma relação de todos os itens que podem ser “purgados” (eliminados) em 

Itens not used in drawing, como Blocks (blocos), Layers, etc. Um sinal de “+” a esquerda dos nomes, indica 
que há itens a serem purgados. Clicando neste sinal podemos ver os nomes dos itens. Mais abaixo no quadro,
vamos clicar na opção Purge nested itens, que permite purgar itens que possuem correlação uns com outros.
Por exemplo:
Em um desenho inserimos um bloco de nome “Ralo”, que foi criado com o layer “InstSanit”. Em determinado 
momento do desenho, apagamos este bloco. Ao purgar, existe uma interdependência entre os itens, ou seja, 
temos que “purgar” o bloco de nome “Ralo”, para aí então podermos “purgar” o layer “InstSanit”. Se, no 
entanto, ativarmos a opção  Purge nested itens, isso não acontece, pois o AutoCAD irá considerar estes itens 
relacionados, purgando todos de uma única vez.

Dando sequência, devemos clicar em Purge All (verifique que, logo após, o botão fica desativado, 
indicando que não há mais nada a “purgar”) e Close. Pronto, eliminamos todos os itens não usados do nosso 
desenho.

FECHAMENTO:

- File 
Save
Fazendo isto o desenho será salvo com o nome e na pasta especificados no momento da criação do 

desenho.
Caso deseje gravar o arquivo em outra pasta ou com outro nome, proceder conforme a seguir.

- File
Save as
No campo Salvar em , clicar e escolher o local; em Nome do  arquivo digitar o nome desejado e clicar em 

Salvar.

- File
Close
Este comando fechará o arquivo.

Caso deseje finalizar o AutoCAD, ir em File – Exit.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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