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 AutoCAD 2007 DocTec1| Apresentação  
 
 

O novo AutoCAD 2007 disponibiliza várias novas funcionalidades 2D, destacando-se as alterações a nível da 

modelação em 3D. Novas Tool Palletes foram criadas para proporcionar uma utilização ainda mais fácil do 

software, incluindo diversos comandos, bibliotecas de materiais, luzes, câmaras e estilos de visualização. As 

Palettes das versões anteriores também estão presentes. O AutoCAD 2007 apresenta ainda um novo formato 

de ficheiro. 

Ao abrir a aplicação, o utilizador pode de imediato seleccionar o ambiente de trabalho mais adequado ao 

trabalho a realizar, 2D (AutoCAD Classic) e 3D (3D Modeling). Poderá sempre adicionar outros ambientes de 

trabalho, acedendo ao comando workspaces. 

 

 

Fig. 01 | Workspaces 

 

DWF Insert 

Uma das grandes novidades desta versão é a possibilidade dos utilizadores inserirem ficheiros DWF dentro de 

um DWG, gerindo esse ficheiro como uma referência externa. O ficheiro DWF poderá ser actualizado por um 

utilizador com o Design Review (antigo DWF Composer), sendo o utilizador de AutoCAD notificado sempre que 

se verifiquem alterações. De salientar que quando o ficheiro DWG for enviado a terceiros, deverá também ser 

enviado o respectivo DWF inserido, tal como no caso das referências externas. 
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Estão também disponíveis novas ferramentas que podem ser utilizadas quando existem desenhos com 

referências DWF inseridas: 

     DWF Adjust – Permite controlar a intensidade da cor, o contraste e possibilidade de colocar a imagem a 

preto e branco ou a cores 

     DWF Clip – Permite cortar o DWF inserido 

     DWFframe – Variável que permite controlar a visualização da moldura. Existem 3 possibilidades de uso 

desta variável: 

       Valor 0 não mostra a moldura; 

       Valor 1 mostra a moldura e imprime-a; 

       Valor 2 mostra a moldura, mas não a imprime 

     DWFosnap – Variável que permite ter pontos notáveis na referência DWF: 

       Valor 0 não captura pontos 

       Valor 1 captura pontos 

 

 

Fig. 02 | Referências Externas 
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Fig. 03| Pontos Notáveis em DWF 

 

 

 

 

            

      Fig. 04 | Dwf Underlay                                                     Fig. 05 | Dwf Underlay                                                      
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Gestão de espaço de trabalho 

No AutoCAD 2007, o espaço de trabalho é gerido de forma ainda mais eficiente, libertando uma maior área 

para trabalho efectivo.  

As Palettes, janelas de propriedades e mesmo a janela do X-Ref Manager (agora com funcionamento idêntico 

ao de uma paleta), podem ser escondidas mesmo quando acostadas num dos lados do ecrã. Basta acostar as 

Palettes e no topo delas, pressionar o sinal menos. Ao passar o rato sobre as mesmas, as Palettes abrem para 

que se possam utilizar as suas funcionalidades. 

Para melhorar ainda mais a gestão de espaço útil de trabalho, existe a possibilidade de se esconder as tabs do 

model space e layouts, poupando assim mais uma pouco de espaço no ecrã, podendo utilizar-se os ícones que 

são colocados lado a lado com as opções Snap, Grid, Ortho, Polar, etc 

 

 

Produção de ficheiros PDF 

O AutoCAD 2007 disponibiliza também a possibilidade aos utilizadores de criarem ficheiros PDF, directamente 

do menu de plotagem. Para este efeito foi incluído um ficheiro .pc3 que realiza esta operação. 

 

 

Novo formato de ficheiro DWG 

O AutoCAD 2007 utiliza um novo formato de ficheiro, designado por DWG 2007 e DXF 2007. Este formato 

permite reduzir ainda mais o tamanho de ficheiros com entidades 3D. É também possível gravar para o formato 

R14. Quando os utilizadores definirem o formato por defeito do AutoCAD, ao utilizar o comando Wblock, o 

formato definido será respeitado, o que não acontecia na versão anterior. 

Foi também alterado o ícone do ficheiro DWG  e incluída uma ferramenta que detecta automaticamente, 

se o DWG aberto foi ou não gravado numa aplicação Autodesk que utiliza o formato nativo DWG. Caso seja 

uma aplicação que exporta em DWG, é mostrado uma aviso no canto inferior direito do AutoCAD, alertando o 

utilizador para o facto de poder estar a utilizar dados, que podem potencialmente criar problemas, ou danificar 

o ficheiro.  

 

 

Gestão de Layers 

As Express Tools passam a não incluir a Toolbar dos Layers, que passa a estar integrada no próprio AutoCAD. 

Funcionalidades como Layer On, Layer Freeze ou Layer Walk, entre outras, passam a estar disponíveis na base 

do AutoCAD. O comando Chspace também foi integrado no AutoCAD base. 

 

 

Fig. 06 | Toolbar Layers II 

 

 

Tabelas 

O AutoCAD 2007 permite atribuir formatações separadas a cada célula de uma tabela, sendo possível 

acrescentar prefixos, sufixos, entre outras. Para aceder a estas opções, basta seleccionar a célula que se deseja 

formatar, clicar com o botão direito do rato e seleccionar Format. Esta opção também pode ser aplicada ao criar 

um estilo de tabela. 

O comando FIELDS do AutoCAD, campos com propriedades automáticas ou fórmulas, passam a suportar LISP, 

sendo possível mostrar o estado das variáveis LISP do AutoCAD. 

Adicionalmente nas Tabelas, a vírgula é agora reconhecida como ponto. 
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         Fig. 07 | Double Click Options                                        Fig. 08 | Double Click Options 

 

 

 

Dynamic Input 

Ao utilizar o dynamic input, se colocarmos algum valor inválido ou informação que o AutoCAD não reconheça, 

esse valor fica destacado, permitindo ao utilizador modificar esse valor directamente. 

 

Fig. 09 | Erro de Introdução 
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Parametrização 

Outra das novidades do AutoCAD 2007, é o facto de podermos controlar o duplo clique do rato, de acordo com 

a entidade onde o efectuamos. Por exemplo, seleccionando uma linha, se o utilizador quiser que, após dar um 

duplo clique em cima da linha, seja executado o comando copy, basta aceder ao CUI, Double Click Options, e 

no campo Macro, mudar o texto ^C^C_Properties para ^C^C_Copy. 

 

Fig. 10 | Double Click Options 

 

 

 

 

Outras funcionalidades 

Ao criar Tool Palettes personalizadas com comandos do software, já não é necessário ter aberta a janela 

Customize Tool Palettes, pelo que o drag & drop pode ser feito directamente do local onde se encontram os 

comandos (CUI). 
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Modelação 3D 

Relativamente às novas funcionalidades 3D, o AutoCAD 2007 apresenta uma nova interface e um vasto 

conjunto de novas ferramentas, incluíndo modelação avançada, luzes, materiais, etc.  

Os requisitos de hardware para satisfazer as novas funcionalidades são agora mais elevados, pelo que o 

AutoCAD inclui um aplicativo que verifica as capacidades da placa gráfica, oferecendo a possibilidade de 

desactivar as funcionalidades não suportadas. Para utilização do mesmo, basta aceder às opções do AutoCAD, 

no separador System, e activar o botão com o nome Performance Settings.  

O comando 3DCONFIG permite também configurar estas opções. O AutoCAD mostra também uma lista de 

placas gráficas testadas e recomendadas para a utilização do software com o máximo de eficácia. 

 

   

Fig. 11 | Performance Tunning 
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Fig. 12 | Performance Tunning 

 

 

Workspace 3D 

Ao inicializar o AutoCAD, podemos escolher o ambiente em que desejamos trabalhar seleccionando um 

Workspace. Escolhendo o Workspace 3D Modeling, iremos seleccionar o novo template acad3d.dwt incluído no 

AutoCAD 2007. As diferenças são imediatamente notadas. O fundo é cinzento, com linhas de eixo de cor igual 

ao respectivo UCS, com uma grelha auxiliar, e encontra-se de imediato numa vista de perspectiva.  

Nota-se igualmente que o ponteiro de trabalho é diferente, representando as 3 coordenadas, x,y,z. 

 

Fig. 13 | 3D Template 



 
www.tecad.pt                     AutoCAD 2007 DocTec1                           tecad@tecad.pt 

 

Ao utilizar este template, surge uma janela designada Dashboard, que funciona como uma Tool Palette, onde se 

encontram as principais ferramentas 3D desta versão do AutoCAD. No Dashboard é possível ter todos os 

comandos 3D e 2D do AutoCAD, menus de vistas e animação, luzes, opções de render e estilos de visualização. 

 

 

Fig. 14 | Dashboard 

 

É também possível mostrar os comandos ou funcionalidades básicas de cada categoria, ou clicando com o botão 

direito dentro de uma delas, seleccionar funcionalidades avançadas para cada uma. Estas categorias podem 

também ser ocultadas. 
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Opções 3D 

Foi criado o novo separador 3D Modeling nas opções do AutoCAD. 

 

 

Fig. 15 | 3D Modeling 

 

 

Esta janela permite a configuração dos mais variados parâmetros, relativamente ao funcionamento da aplicação 

em ambiente de modelação 3D.  

  - Mostrar o eixo Z no ponteiro do rato 

  - Mostrar a indicação x, y, ou z no ponteiro do rato 

  - Mostrar a indicação x, y, ou z ao usar o UCS dinâmico 

  - Personalizar a aparência dessas indicações permitindo utilizar usar a, b, c em vez de x, y, z 

  - Controlar a visibilidade do ícone do UCS 

  - Definir o estilo visual para as vistas e modo de representação das isolines 

  - Controlar as definições de animação 
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Espaço de trabalho 3D 

O processo de modelação 3D está bastante facilitado, permitindo por exemplo, ao desenhar uma caixa, ver 

previamente os sólidos, seleccionando a área da base e depois a altura. Para aumentar o comprimento ou a 

largura dos objectos, basta selecioná-los e arrastar umas das setas de direcção. 

 

 

Fig. 16 | Box 

 

 

Fig. 17 | Box 

 

 

De salientar que ao seleccionar um sólido, o AutoCAD possui agora bastantes mais grips que permitem 

distorcer a peça de uma forma muito simples e intuitiva. Premindo a tecla CTRL, o utilizador pode também 

distorcer apenas uma das faces do objecto. 

Na parte de modelação, uma das grandes vantagens do novo AutoCAD é a opção DUCS, que pode ser activada 

e desactivada junto do Otrack, Osnap, ou Dyn. 

Esta funcionalidade permite que o UCS do utilizador mude automaticamente, conforme a face ou o plano que 

pretende usar. O AutoCAD detecta automaticamente o plano e destaca a face do objecto correspondente, 

tornando assim desnecessária a constante troca manual de UCS. 
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Fig. 18 | Box 

 

 

Também o Autotrack foi desenvolvido, permitindo também usar utilizar pontos de referência no eixo Z.  

 

 

Fig. 19 | AutoTracking 
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Modelação com Sólidos  

No processo de criação de sólidos destacam-se os seguintes comandos: 

     Pyramid – Permite a criação de uma pirâmide 3D 

     Helix – Criação de formas helicoidais. O utilizador pode criar este tipo de formas complexas, especificando a 

altura, raio na base e no topo, numero de curvas e direcção (sentido dos ponteiros de um relógio ou o inverso). 

Após a criação de uma forma deste tipo, ela pode ser usada como caminho para um Sweep. O Sweep é 

também um novo comando do AutoCAD 2007, permitindo criar uma extrusão de um perfil ao longo de um 

caminho 

     Polysolid – Cria polilinhas 3D. Também permite ao utilizador indicar um caminho para a sua criação 

     Planesurf – Cria superfícies planares. Pode utilizar-se o modo de rectângulo ou utilizar a opção Object, e 

seleccionar um objecto com qualquer forma 

 

 

Fig. 20 | Helix + Sweep 

 

 

Extrude e Revolve 

No comando Extrude também existe uma nova funcionalidade, permitindo extrudir uma geometria aberta, por 

exemplo uma linha, sendo criada uma superfície. 

Esta opção é também válida para o comando Revolve. Se usarmos um perfil fechado é criado um sólido; se o 

perfil for aberto é criada uma superfície. 

Ainda no comando Extrude, é possível criar um novo sólido a partir de uma face já existente, bastando premir a 

tecla CTRL em simultâneo com a selecção do objecto a extrudir, sendo detectadas automaticamente as faces do 

novo sólido. 

No comando Revolve o procedimento é o mesmo, permitindo efectuar a revolução de uma face seleccionada. 
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Fig. 21 | Superfície 

 

Loft 

O AutoCAD 2007 disponibiliza a ferramenta Loft, um novo e poderoso comando de modelação 3D, que permite 

utilizar a definição de vários perfis para construir um sólido ou superfície. 

O utilizador pode escolher qualquer número de perfis para utilização neste comando. Se o perfil for aberto, será 

criada uma superfície. 

Este comando possui ainda algumas opções que o utilizar pode ajustar, para obter os resultados pretendidos. 

 

Fig. 22 | Loft Options 
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Fig. 23 | Loft  

 

 Slice 

O comando Slice permite utilizar uma superfície para cortar um sólido. 

 

Thicken 

O comando Thicken permite atribuir espessura a uma superfície, tornado-a num sólido. 

 

Convtosolids e Convtosurface 

O comando Convtosolids permite converter objectos 2D com espessura de traço em sólidos 3D; 

O comando Convtosurface permite converter em superfícies os mais variados objectos 

 

Explode 

O comando Explode, quando aplicado a um sólido, cria superfícies nas zonas curvas e regiões nas zonas planas. 

 

Xedges 

O comando Xedges extrai a geometria de qualquer sólido, superfície ou região, para o formato 2D. 

 

Interfere 

O comando Interfere foi melhorado tornando mais fácil a identificação de interferência entre sólidos, 

suportando operações com blocos e referências externas. 

 

3D Rotate 

O comando 3D Rotate permite seleccionar os objectos a rodar seleccionando o respectivo eixo de rotação. 
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Visualização 3D 

O AutoCAD 2007 introduz uma série de novas funcionalidades para controlo de visualização. 

 

Constrained Orbit e Free Orbit 

O Constrained Orbit permite que o utilizador rode o modelo até ao topo ou até ao limite inferior, impedindo o 

objecto de por vezes desaparecer do ecrã. O Free Orbit roda o modelo livremente no ambiente de trabalho do 

AutoCAD. Premindo a tecla SHIFT em simultâneo com o botão do meio do rato, executa o comando 3D Orbit. 

 

Fig. 24 | 3D Orbit 

3D Swivel 

O novo comando 3D Swivel permite manter a posição do observador, enquanto se roda ou ajusta o local para 

onde está apontado o alvo da câmara, simulando a existência de um tripé. 

 

3D Walk 

O comando 3D Walk permite visualizar o desenho e modificar a vista, através dos cursores do teclado e das 

teclas W, S, A e D. Uma janela com a posição corrente da câmara permite ao utilizador a tirar o máximo partido 

desta funcionalidade. 

 

Fig. 25 | 3D Walk 
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Acedendo ao Dashboard, o utilizador pode gravar para vídeo os movimentos efectuados, criando assim uma 

animação. Esta funcionalidade permite ainda controlar a velocidade de gravação, o tipo de vídeo a usar e o tipo 

de visualização a aplicar. 

 

 

Fig. 26 | Animation 

 

A nível de visualização, esta versão do AutoCAD possui ainda uma nova variável, de nome Perspective, que 

controla a visualização das vistas em perspectiva cónica (1) ou paralela (0). Esta variável também pode ser 

controlada no Dashboard. 

 

 

Visual Styles 

Os Visual Styles permitem seleccionar e editar os estilos de visualização do AutoCAD, estando disponíveis as 

seguintes opções: 2D Wireframe, 3D Wireframe, 3D Hidden, Conceptual e Realistic. Novidade portanto, o estilo 

Conceptual, que permite reproduzir uma vista desenhada à mão. No Visual Styles Manager, os utilizadores 

podem ainda criar novos estilos e editar os existentes.  

No Dashboard é também possível alterar um estilo de visualização. 

 

 

Fig. 27 | Visual Styles - Dashboard 
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Fig. 28 | Visual Styles Manager 

 

 

Iluminação 

Também no Dashboard podemos encontrar uma zona para adicionar luzes, onde se podem seleccionar as 

seguintes opções: Point Light, Spot Light e Distant Light. Pode-se ainda controlar o efeito da luz solar e a 

localização geográfica que queremos considerar. Podemos visualizar a lista de luzes aplicadas e ligar ou desligar 

as pretendidas. 
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Fig. 29 | Geographic Location 

 

 

 

Fig. 30 | Sun Properties 
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Materiais 

A nível de colocação de materiais nos objectos de AutoCAD, a tarefa é bastante simples. Ao abrir as Tool 

Palettes, estão disponíveis as Palettes de materiais configuradas, bastando arrastar o material pretendido para 

o objecto pretendido. Caso os utilizadores tenham seleccionado o modo de visualização Realistic, o material é 

imediatamente visível no ambiente de AutoCAD. Todos os materiais podem ser ajustados na sua escala, brilho 

contraste, etc. O utilizador pode também criar os seus próprios materiais. 

 

 

Fig. 31 | Materials 
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Render 

A produção de imagens realistas beneficia também de várias novas funcionalidades, disponíveis através da 

janela Advanced render Options. É inclusive possível controlar a capacidade dos objectos de emitirem e 

receberem sombras. 

 

  

Fig. 32 | Advanced Render Options 

 

 

Live Section 

O Live Section permite ter cortes actualizáveis em tempo real. Esta funcionalidade pode ser activada através do 

Dashboard e permite ao utilizador seleccionar uma face do objecto que pretende cortar, podendo 

posteriormente arrastar essa mesma secção para onde desejar. Após criar a secção, o utilizador pode ainda 

aceder a algumas opções desta ferramenta, como por exemplo a criação do corte em 2D, bem como a 

possibilidade de visualizar a vermelho, a parte que vai ser cortada pela secção. Clicando com o botão direito do 

rato sobre uma secção, vão aparecer também algumas opções, incluindo a possibilidade de gerar a secção em 

entidades 2D. 
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Fig. 33 | Live Section 

 

 

 

Fig. 34 | Live Section Options 
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Fig. 35 | Live Section Options 

 

 

Flatshot 

Está ainda disponível o novo comando Flatshot, que permite a criação de um bloco ou desenho externo 2D de 

qualquer objecto 3D, facilitando assim a produção de alçados e vistas. 

 

Conclusão 

O AutoCAD 2007 apresenta um importante conjunto de inovações, focando a comunicação e produtividade em 

projecto 2D e a facilidade de modelação 3D de formas complexas. A qualidade de apresentação de projecto 2D 

e 3D em imagem ou animação é também reforçada, mantendo um elevado nível de controlo em paralelo com 

uma grande facilidade de utilização. 


