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RESUMO 

 

Esse trabalho de conclusão de curso apresenta conceitos e técnicas de otimização e 

padronização de comandos e tarefas do AutoCAD, fazendo uso de funções e rotinas da 

linguagem AutoLISP em um processo conhecido como customização que consiste em adequar 

um conjunto de funções e instruções para resolver problemas específicos na elaboração de 

projetos de redes de eletrificação; visa também personalizar e criar novos comandos afim de 

agilizar as tarefas mais frequentes na execução dos croquis que são a representação gráfica dos 

desenhos de um projeto, assim como organizar os elementos e objetos do desenho. Por fim, os 

resultados mostram o quanto o uso da programação contribui para a melhoria do desempenho 

e o melhor aproveitamento dos recursos computacionais, possibilitando a redução significativa 

de instruções necessárias para a realização das tarefas, facilitando o acesso a execução dos 

comandos e manipulação das variáveis do sistema, visando garantir a precisão dos elementos 

que compõe o projeto.            

 

 

Palavras-chave: Otimização. Padronização. AutoCAD. AutoLISP. Customização. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os esforços empreendidos durante a 2ª Guerra, buscando aperfeiçoar os computadores, 

prepararam o terreno para avanços importantes nessa área na segunda metade do século XX. 

Segundo Campbell (2014), nos primeiros computadores da década de 1940, havia apenas dois 

níveis de linguagem de programação.  

 A evolução na linguagem e na arquitetura das máquinas veio com a ideia de projetar 

um computador de três níveis, objetivando um hardware mais simplificado. Foi então que, em 

1951, Maurice V. Wilkes, na Universidade de Cambridge, projetou então a máquina conhecida 

como EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), cuja função era executar os 

programas em linguagem de máquina, e com o desenvolvimento deste processo foram surgindo 

linguagens de programação cada vez mais próximas da linguagem humana, que foram chamada 

de linguagens de alto nível, servindo como base para a criação de softwares (FONSECA, 2014). 

A comunidade acadêmica, por sua vez, foi responsável por impulsionar grandes 

avanços tecnológicos alcançados pela informática nas décadas seguintes, encorajando os seus 

professores e discentes a desenvolverem projetos de pesquisas na área, obtendo grandes 

contribuições tanto em linguagens de programação como em algoritmos. Matemáticos, 

engenheiros, físicos e cientistas em geral foram precursores de uma nova área do 

conhecimento: a ciência da computação. Através dela, desenvolveram estudos e ferramentas 

em diversos campos do conhecimento - a própria internet surgiu a partir desses avanços e 

contribuiu drasticamente para o compartilhamento e divulgação de pesquisas.  

Softwares específicos foram criados com finalidades bem definidas, visando otimizar 

os processos e recursos, e alguns softwares, com sua arquitetura aberta, vindo a permitir e 

encorajar contribuições de usuários, passou a trazer a possibilidade de incrementar tarefas e 

adicionar funcionalidades não previstas na versão original. Tal processo vem a ser conhecido 

como “customização de software” (RABISER et al., 2009). 

Rabiser et al. (2009) afirma, ainda, que a customização é o ato de transformar, 

personalizar, realizar procedimentos de ajustes de um software às necessidades específicas dos 

usuários ou mesmo a sua implementação a partir de requisitos levantados para determinadas 

aplicações. Este processo está cada vez mais presente no dia-a-dia das empresas e move um 

mercado bilionário, haja vista que as empresas buscam desenvolver seus próprios sistemas, 

adaptados aos seus requisitos. 
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         A Autodesk é um exemplo desse novo modelo: desenvolvedora de ferramentas como 

CAD (Computer Aided Design) - desenho auxiliado por computador, e tendo no software 

AutoCAD versões para diferentes segmentos como civil, mecânica, elétrica, é capaz de permitir 

que sejam implementadas novas funções e comandos por meio da linguagem AutoLISP 

(desenvolvida utilizando a linguagem LISP como base). 

Diversas empresas utilizam o AutoCAD para elaborarem seus projetos nas mais 

variadas áreas: plantas baixas, desenhos de peças, modelagem em 3D e renderização de 

imagens são alguns dos principais usos do programa.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar da customização de softwares já existir há pelo menos quatro décadas, o 

primeiro software sob medida (customizado) surgiu no Japão em 1969, e tinha como objetivo 

aproveitar ao máximo a eficiência dos seus equipamentos, visto que a mão de obra era escassa. 

Somente nos últimos anos as empresas decidiram investir em massa em projetos de sistemas e 

softwares específicos para as suas necessidades, fazendo com que a customização se tornasse 

um mercado bilionário, com milhares de projetos de softwares e uma tendência de crescimento 

contínuo. 

Diante deste contexto, o presente trabalho se propõe a analisar as possibilidades de 

melhorias em processos internos de um software CAD (Computer Aided Design / Desenho 

Auxiliado por Computador), especificamente o AutoCAD, ao detectar as deficiências 

relacionadas a determinadas atividades e sugerir alternativas de instruções e comandos para o 

aumento de produtividade dos usuários. 

1.2 OBJETIVO GERAL 

          

Projetar e implementar novos comandos e funcionalidades para agilizar a inserção de 

dados no software AutoCAD através de programação na linguagem AutoLISP, otimizando os 

recursos e conferindo precisão em projetos de eletrificação de redes. Essas novas 

funcionalidades visam atender a forma que o software processa a entrada de dados. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

         Foram analisados e divididos sequencialmente os seguintes objetivos: 

 

● Elaborar um padrão de desenho em um arquivo de extensão .dwg; 

● Especificar os blocos de acordo com a norma da companhia energética; 

● Separar dos elementos em diferentes camadas e cores de acordo com a norma vigente; 

● Utilizar blocos dinâmicos e atributos; 

● Implementar rotinas lisp para criar novas funcionalidades e agilizar tarefas repetitivas; 

● Desenvolver mecanismos de acesso aos dados referentes a estruturas e materiais 

utilizados no projeto de forma rápida e precisa. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No capítulo 1 foi apresentada a introdução, o objetivo geral e os objetivos específicos 

do trabalho; no capítulo 2 serão descritos os critérios de projetos de redes elétricas e 

apresentados os princípios básicos do AutoCAD e as principais características da linguagem 

AutoLISP; o capítulo 3 descreve o processo de padronização, criação dos blocos e atributos, e 

as rotinas lisp associadas, evidenciando sua estrutura funcional, o capítulo 4 mostrará o 

resultados obtidos a partir da aplicação das rotinas AutoLISP, por fim no capitulo 5 são 

apresentadas as conclusões sobre o processo de otimização proposto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos básicos necessários para o entendimento 

da proposta deste trabalho. Serão demonstrados os principais elementos dos projetos de 

eletrificação de redes, assim como suas principais estruturas e nomenclaturas, posteriormente 

serão abordados os principais comandos e parâmetros do software AutoCAD e da linguagem 

AutoLISP por ele incorporada, possibilitando a implementação de novas funcionalidades e a 

customização de processos e tarefas. 

2.1 PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO 

 

 Silva (2011) destaca o papel da energia elétrica e sua importância para o 

desenvolvimento das sociedades atuais, fundamental para o setor industrial, seu uso está 

diretamente ligado a melhoria da qualidade de vida, ao prover recursos como iluminação, 

refrigeração e força motora para equipamentos elétricos. Entretanto para gerar todos esses 

benefícios, a energia precisa ser transmitida até o cliente, para isso, se faz necessário a 

elaboração de projetos de eletrificação, que precisam atender as normas das agências 

reguladoras do setor elétrico, para servirem de base para a construção das redes elétricas. 

2.1.1 Geração transmissão e distribuição de energia elétrica 

 

A energia elétrica é produzida em usinas que geralmente se situam em locais muito 

distantes dos centros consumidores e, dessa forma, a eletricidade gerada tem de viajar por 

longas distâncias através de um sistema complexo de transmissão. No Brasil, as principais 

fontes de geração de energia são as hidrelétricas, energia eólica e solar. A Figura 1 mostra 

também outros tipos de fontes de geração de energia como nuclear e térmica. 

Figura 1 - Principais fontes de geração de energia elétrica no Brasil 

 

Fonte: Pensamento Verde (2018) 

https://www.pensamentoverde.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1-fontes-de-energia.jpg
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A transmissão de energia é dividida em duas faixas: a transmissão propriamente dita - 

para potências mais elevadas e ligando grandes centros - e a distribuição, usada dentro de 

centros urbanos, por exemplo. A Figura 2 mostra que o ciclo da energia se inicia na sua 

produção em uma usina (que pode ter como fonte hidrelétrica, eólica, solar, térmica ou nuclear), 

onde a corrente produzida precisa ser transportada para os centros consumidores 

(Transmissão).   

 

Figura 2 - Ciclo de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

 

Fonte: ANEEL (2019) 

 

De acordo com a ANEEL (2019) a distribuição se caracteriza como o segmento do setor 

elétrico dedicado ao rebaixamento da tensão proveniente do sistema de transmissão e à conexão 

de centrais geradoras e ao fornecimento de energia elétrica ao consumidor. O sistema de 

distribuição é composto pela rede elétrica e pelo conjunto de instalações e equipamentos 

elétricos que operam em níveis de alta tensão - AT (superior a 69 kV e inferior a 230 kV), 

média tensão - MT (superior a 1 kV e inferior a 69 kV) e baixa tensão - BT (igual ou inferior a 

1 kV). 

Atualmente, o Brasil possui 105 distribuidoras de energia elétrica, sendo 54 

concessionárias e 38 permissionárias, além de 13 cooperativas de eletrização rural que atuam 

sob autorização precária e estão em processo de regularização para serem concessionárias ou 

permissionárias. A regulação técnica da distribuição é conduzida pela Superintendência de 

Regulação dos Serviços de Distribuição - SRD. 

  

https://www.pensamentoverde.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1-fontes-de-energia.jpg
http://www.aneel.gov.br/distribuicao2
http://www.aneel.gov.br/srd
http://www.aneel.gov.br/srd


17 

 

2.1.2 Distribuição e energia em MT e BT 

 

A grande maioria de novas redes construídas no Brasil são de MT/BT, cada estado tem 

uma companhia energética responsável que normaliza as estruturas utilizadas para a construção 

das redes elétricas, a especificação de materiais e condições de uso são regidas por por uma 

norma reguladora. No Ceará, a ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) é a empresa 

italiana que detém o contrato de expansão e manutenção de redes elétricas. Os materiais 

utilizados e suas normas principais serão demonstrados a seguir. 

 

• Transformadores  

Responsável pelo rebaixamento da tensão elétrica de MT para BT. A figura 3 mostra 

as principais características de um transformador de potência. 

Figura 3 - Ilustração de um transformador e suas principais características 

Fonte: ENEL (2019)

 

• Postes 

São responsáveis pelo suporte das estruturas e condutores da rede elétrica. A Tabela 1 

apresenta os postes e suas especificações  

Tabela 1 - Poste utilizados pela ENEL no estado do Ceará 

Especificação Descrição MT BT 

300/9 POSTE, CON; 

DT;9M;300DAN 

 X 

600/9 POSTE, CON; 

DT;9M;600DAN 

 X 

600/12 POSTE, CON; 

DT;12M;600DAN 

X  

1000/12 POSTE, CON; 

DT;12M;1000DAN 

X  

Fonte: ENEL (2019) 

  

https://www.pensamentoverde.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1-fontes-de-energia.jpg
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A nomenclatura utilizada na Tabela 1 refere-se as principais características dos postes 

utilizados, dessa forma o primeiro valor determina o esforço mecânico suportado pelo poste, a 

altura do poste é indicada pelo segundo valor número da nomenclatura.  

Os postes com altura de 9 metros são utilizados em redes de BT e os de 12 metros são 

utilizados para MT. A abreviatura “CON” significa o material utilizado na fabricação dos 

postes significando concreto armado, DT refere-se a duplo T devido a forma com que a sua 

ferragem é distribuída, o que ocasiona na estrutura dois sentidos de resistência mecânica, 

denominados maior e menor esforço respectivamente.  

O valor do esforço máximo suportado de carga em um poste é referente ao lado 

denominado “maior esforço”, que foi projetado para resistir a força resultante decorrente de 

ângulos no trajeto dos condutores. 

 

● Condutores  

Tem a função de transmitir a corrente elétrica do sistema. Para novas obras, a ENEL 

utiliza condutores nus para transmitir MT e condutores isolados para a transmissão de BT. 

Condutor isolado é o conjunto constituído pela alma condutora revestida de uma ou mais 

camadas de materiais isolantes, que garantem o seu isolamento elétrico, já os condutores nus 

não possuem qualquer isolamento elétrico. 

Os materiais utilizados na fabricação de condutores são Alumínio e Cobre. Os 

condutores de Alumínio são utilizados em grande escala, pois possuem baixo custo e tem uma 

boa resistência à corrosão para áreas não agressivas com baixo grau de salinidade, cobrindo 

a maioria das obras.  

No que concerne aos condutores de Cobre, estes são utilizados em locais com alta 

salinidade, obras situadas a distâncias menores ou iguais a 5 km da orla marítima, que devido 

a maresia requerem maior resistência à corrosão por parte dos cabos, o que motiva o uso de 

condutores desse material. A Tabela 2 mostra a especificação utilizada para condutores de 

baixa tensão. 

Tabela 2 - Especificação de condutores de BT 

Condutores de baixa tensão - (BT) - (1)AM050T40 

Serviço Material Diâmetro Nº Fases Extensão 

(1)-Implantar 

(2)-Deslocar 

(3)-Retirar 

A – Alumínio 50, 95, 150  

T-Trifásico 

 

40 metros 
C – Cobre 35, 70, 90 

Fonte: ENEL (2019) 
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A Tabela 3 mostra a especificação utilizada para condutores de média tensão. 

Tabela 3- Especificação de condutores de MT 

Condutores de média tensão - (MT) - (1)P3CN03580 

Serviço Nº de Fases 

P – Primário 

Material Diâmetro Extensão 

(1)-Implantar 

(2)-Deslocar 

(3)-Retirar 

1 – Fase 

2 - Fases 

3 – Fases 

AN-Alumínio Nu 010,266  

80 metros 

CN-Cobre Nu 035,070 

Fonte: ENEL (2019) 

 

Observação: Existem outros diâmetros de condutores MT/BT tanto de alumínio quanto 

de cobre, que seguem a mesma regra de nomenclatura demonstradas nas Tabelas 2 de 3 sendo 

a principal diferença os diâmetros de seus condutores, porém estão fora de padrão e sendo 

substituídos pelos novos condutores especificados nas Tabelas 2 e 3.  

 

● Cruzetas e armações secundárias 

 

São as estruturas responsáveis por fixar os isoladores que suportam os condutores de 

MT/BT respectivamente. As cruzetas são fabricadas de concreto pré-moldado e podem ser de 

três tipos: normal (N), meio-beco (M) e beco (B). As armações secundárias são fabricadas de 

ligas metálicas e sua estrutura variam de acordo com o comprimento do parafuso necessário 

para fixá-la no poste. A Figura 4 mostra os principais materiais e estruturas que são utilizados 

na construção de uma rede elétrica

Figura 4 - Ilustração de uma rede elétrica MT/BT com transformador instalado 

Fonte: ANEEL (2019

https://www.pensamentoverde.com.br/wp-content/uploads/2018/04/1-fontes-de-energia.jpg
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2.1.3 Normas e recomendações técnicas  

 

 A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é responsável por normalizar a 

geração, transmissão e distribuição de energia, assim como redigir resoluções e recomendações 

técnicas referentes a projetos de redes elétricas. Para redes de tensão secundária (BT) são 

indicados vãos com 40 metros de extensão, já para redes primárias (MT) o vão recomendado é 

de 80 metros, sendo permitidos vãos maiores em situações especiais. O ângulo formado pelo 

traçado dos condutores de MT sobre o poste indica o tipo de estrutura que deve ser usada. A 

Tabela 4 mostra as especificações das estruturas de MT de acordo com o ângulo formado pelo 

trajeto da rede. 

Tabela 4 - Especificação das estruturas de MT a partir do ângulo.  

Estrutura Ângulo Estrutura Poste (dAN) 

Tangente  0 a 5⁰ N1, M1, B1, NB1, MB1, BB1 150 

Pequena deflexão 6 a 20⁰ N2, M2, B2, NB2, MB2, BB2 300 

Média deflexão 21 a 60⁰ N4, M4, B4, NB4, MB4, BB4 600 

Grande deflexão >60⁰ N3.3, M3.3, B3.3, NB3.3, MB3.3, BB3.3 600 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 5 mostra as principais estruturas de MT utilizadas nas redes elétricas. 

Figura 5 - Ilustração das principais estruturas de MT 

  

Fonte: ENEL (2019) 
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Por padrão as estruturas demonstradas são referentes a uma configuração de rede 

trifásica, para estruturas bifásicas, basta apenas acrescentar o “B” de bifásico: MB1 por 

exemplo, é uma estrutura meio-beco tangente bifásica; o número “1” é associado para tangente, 

“2”, “4” e “3.3” para pequenas, médias e grandes deflexões respectivamente. 

Cada estrutura representa um conjunto de materiais utilizados que a compõe, facilitando 

dessa forma o processo de orçamento de materiais, visto que quando o projetista assinala uma 

estrutura N1 por exemplo, ele tem que especificar o material condutor que vai ser usado, assim 

quando a estrutura N1CAA1/0 é orçada, todo o material que compõe esta estrutura como 

cruzeta, parafusos, arruelas, pinos, isoladores, são selecionados os materiais referentes ao tipo 

de condutor especificado na estrutura. 

2.1.4 Especificações dos projetos de eletrificação  

 

Consiste na elaboração de um projeto para atender a novas unidades consumidoras 

(UC’s) quando o ponto do cliente se situa numa distância maior que 40 metros de uma rede 

elétrica de baixa tensão (220-380 V). O processo de solicitação de energia elétrica, segue o 

seguinte cronograma, o cliente solicita na companhia de energia a sua ligação, a companhia 

por sua vez, repassa os dados da ordem de serviço gerada (OS) para a empresa de projetos 

elétricos que lhe presta serviços. A empresa de projetos envia um projetista (Técnico de 

Elaboração de Projetos) ao local indicado pela OS, que analisa a rede mais próxima e a melhor 

forma de ampliar a rede para atender ao ponto do cliente. 

•  Projeto 

O projeto é iniciado a partir de uma rede existente, onde são coletadas as coordenadas 

dos postes (georreferenciamento) para determinar o melhor local de onde a nova rede vai 

derivar. Havendo a existência de um transformador nas proximidades (em um raio de 400 

metros de distância), é necessário que seja avaliada a possibilidade de ampliar a rede apenas 

com estruturas de BT a partir da observação de se a nova carga é suportada pelo sistema. Caso 

não seja possível, é feito uma ampliação da MT, na qual é necessária também a implantação 

de um novo transformador, cujas especificações serão de acordo com a norma vigente da 

companhia de energia. 
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•  Simbologia 

 

A representação do projeto (croqui) é feita seguindo certas convenções de simbologia 

e padrões de cores para os objetos que o compõe. A Figura 6 mostra os principais elementos 

de um projeto de eletrificação e seus significados: 

Figura 6 - Principais símbolos usados nos projetos de eletrificação de rede 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Convenciona-se que um número entre parênteses indica o tipo de atividade. Desta 

forma, o número “1” indica implantação ou material novo, “2” significa substituição ou 

deslocamento e “3” significa retirada ou material devolvido. A cor “azul” representa materiais 

novos, “branco” existentes, e “magenta” refere-se a materiais a serem retirados. A Figura 7 

mostra a imagem (croqui) de um projeto de redes de eletrificação. 

 

Figura 7 - Croqui de um projeto de redes de eletrificação 

 

Fonte: Autoria Própria 
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O texto em azul indica o material novo que vai ser projetado, incluindo postes, cabos, 

estruturas e transformadores, o texto em magenta significa o material que vai ser retirado e 

devolvido, o texto na cor preta indica o material já existente no local do projeto, e as 

coordenadas de georreferenciamento no sistema UTM (Universal Transversa de Mercator) são 

indicadas por uma seta na cor preta direcionada ao local de um poste existente ou projetado. 

2.2 O AMBIENTE DO AUTOCAD E A LINGUAGEM AUTOLISP 

 

AutoCAD é um software do tipo CAD (Computer Aided Design) desenho auxiliado 

por computador, criado pela Autodesk sua primeira versão foi lançada em dezembro de 1982, 

é amplamente utilizado em várias áreas da engenharia, design de interiores, e em vários outros 

ramos da indústria. 

Para Lima (2007) outra característica marcante do software é reconhecer o uso da 

linguagem interpretada AutoLISP, que foi implementada baseada na linguagem LISP, que 

funciona internamente com manipulação de listas e por este motivo escolhida para incorporar 

elementos CAD, possibilitando incrementar funcionalidades e potencializar os recursos do 

programa, rotinas LISP podem agilizar tarefas repetitivas, por meio de scripts, ou mesmo 

desenvolver novas ferramentas a serem incorporadas ao AutoCAD customizando os seus 

comandos para agilizar processos e tarefas, otimizar tempo e recursos além de conferir precisão 

aos projetos. 

2.2.1 Tela gráfica e personalização 

 

 A tela gráfica do AutoCAD é composta pelos principais menus e ferramentas utilizadas 

no programa, na parte superior estão os principais menus e comandos como salvar, salvar 

como, desfazer, imprimir, além dos comandos básicos de desenho com linhas, polilinhas, arcos, 

retângulos e círculos, na parte inferior temos a barra de comandos a qual é muito importante, 

pois serve como guia para indicar o passo a passo de determinada tarefa ou comando, seja 

solicitando novos inputs, ou opções de direcionamento dos comandos.  

A barra de status fica no canto inferior direito, nela podemos ver o status de todos os 

principais modos de execução, como ortogonal, grid, polar, dynamic input. O sistema de 

coordenadas é representado no canto inferior esquerdo da tela, o plano cartesiano indica os 

eixos X referente a este, e o eixo Y que equivale ao norte no sistema de coordenadas UTM. 
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A Figura 8 mostra os principais elementos e menus da tela gráfica padrão do AutoCAD, 

referenciado na versão 2016 do software. 

 

Figura 8 - Principais elementos da tela gráfica do AutoCAD 2016 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 O AutoCAD permite de forma simples e rápida a alteração de parâmetros do programa, 

tais como cores, tamanhos, escalas, unidades de medida, modos de utilização, configurações 

do sistema, entre outros, a caixa de diálogo Options disponibiliza uma grande variedade de 

variáveis que podem ser alteradas de acordo com a preferência do usuário. Portanto os 

parâmetros visto na Figura 7, podem ser alterados facilmente de acordo com o desejo do 

usuário ou sua preferência de cores, tamanhos, controlar os modos de seleção de objetos, 

visualização dos desenhos, resolução, opções de salvar e recuperar arquivos dentre outras. 

Quando um menu específico está selecionado, é possível visualizá-lo com cor mais clara, e 

sobressaindo-se dos outros num alto-relevo visual. 

2.2.2 Sistemas de coordenadas 

 

Para se construir desenhos na tela gráfica, é necessário que o usuário forneça os dados 

com as dimensões ou coordenadas de posicionamento baseando-se no plano cartesiano, 

usualmente esta entrada é fornecida via teclado ou mouse, podemos inserir as informações de 

medida e posição por três diferentes sistemas de coordenadas, absolutas, relativas e polares. 
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As coordenadas são compostas por pares ordenados, no caso de desenhos 

bidimensionais, e por triplas para desenhos tridimensionais, são fornecidas sempre na ordem 

(X, Y) ou (X, Y, Z), a vírgula separa os eixos cartesianos e o ponto é o separador de decimal 

usado para entrada de números reais.   

 

3.1.1. Coordenadas Absolutas 

 

Estas coordenadas possuem uma referência global, os pares ordenados são 

referenciados a partir de um ponto de origem do eixo cartesiano, onde X representa o eixo das 

abcissas, e Y representa o eixo das ordenadas, uma entrada (25, 30) indica que o ponto está 

distante 25 unidades da origem no eixo X e 30 unidades do eixo Y. 

Para a execução dos comandos o AutoCAD vai solicitando os dados a partir da barra 

de comandos e mostrando o resultado de cada passo na tela gráfica. A Figura 9 mostra o uso 

das coordenadas absolutas na criação de linhas a partir do comando line. 

 

Figura 9 - Execução do comando line utilizando coordenadas absolutas 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Além das coordenadas absolutas, o AutoCAD possibilita o uso de coordenadas relativas 

ao se utilizar a “arroba” @ no início do par ordenado, no sistema de coordenadas relativas as 

informações são referenciadas a partir do ponto sinalizado pelo símbolo de “arroba”, para 

coordenadas polares deve-se usar o símbolo de “menor que” < para separar a distância e o 

ângulo do par ordenado. 
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2.2.3 Barra de status 

 

 Na barra de status estão agrupados parâmetros que são ativados / desativados pelas 

teclas F1 a F11, garantindo uma rápida transição do modo de uso, contribuindo para dar 

agilidade às tarefas que necessitam utilizar estes componentes. 

 

Tabela 5 - Teclas de controle da barra de status 

TECLA MODO AÇÃO 

F1 HELP Exibe a tela de ajuda do AutoCAD. 

F2 LIST Exibe a lista detalhada dos comandos executados. 

F3 OSNAP Controla os elementos de precisão (Endpoint, Midpoint,...) 

F4 3DOSNAP Controla os elementos de precisão para elementos 3D 

F5 ISOPLANE Altera para o plano isométrico de desenho. 

F6 DYN UCS Exibição de forma dinâmica na tela das ações executadas  

F7 GRID Exibe um grid de linhas imaginárias não imprimíveis 

F8 ORTHO Ativa/Desativa o modo ortogonal 

F9 SNAP Deslocamento ajustável do cursor 

F10 POLAR Exibe as posições correntes das coordenadas polares 

F11 TRACKING Exibe projeções a partir de referências de Osnaps  

Fonte: Autoria Própria 

 

2.2.4 Comandos Básicos 

 

 Além dos comandos comuns a todos os softwares como salvar, imprimir, copiar, colar, 

o AutoCAD possui alguns comandos funcionais que são a base dos desenhos, tais como pontos, 

linhas, polilinhas, círculos, retângulos, elipses, e arcos que são os principais comandos de 

criação de entidades. 

Para Baldam (2006), a criação de blocos e atributos agilizam o processo de execução 

de elementos repetitivos e padronizam as propriedades dos seus objetos, já os comandos mover, 

apagar, cortar, estender, alterar propriedades de cor, escala, alinhar objetos classificam-se como 

comandos de edição, todos os elementos são criados em camadas (layers) que são utilizadas 
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para agrupar informações em um desenho por função, e para reforçar o tipo de linha, cor e 

outros padrões, são equivalentes às sobreposições utilizadas em rascunhos de papel, sendo 

assim a principal ferramenta organizacional usada nos desenhos.  

 A Figura 10 mostra o gerenciador de camadas e todas as suas principais funções, como 

criar, deletar, tornar a camada corrente, filtrar, além das propriedades de cada camada como 

ligar, congelar, cor, tipo de linha, espessura da linha, transparência, estilo de plotagem, 

imprimível, todos estes modos podem estar no estado ligado/desligado estas configurações são 

a chave para uma boa organização dos elementos, agrupando os semelhantes na mesma 

camada, por cor, tipo de linha, dentre outros filtros possíveis. 

 

Figura 10 - Gerenciador de Camadas do AutoCAD 

 

Fonte: Autoria Própria 

2.2.5 Blocos e atributos 

 

 Os blocos no AutoCAD permitem agrupar entidades individuais em uma base de dados, 

quando há necessidade de inserção de elementos repetitivos associa-los a um bloco é uma 

forma elegante de garantir o padrão do desenho, seja por medidas, cores, elementos, ou mesmo 

permitindo a inserção de textos editáveis vinculados ao bloco (atributos), possibilitando a 

criação de uma biblioteca de blocos permitindo o compartilhamento em diferentes desenhos. 

 A criação de atributos sempre está associada aos blocos, pois se comportam como 

variáveis que podem ser manipuladas pelo usuário no momento da inserção do bloco, ou 

editada posteriormente no desenho, um exemplo típico de aplicação de atributos são as 

legendas de desenhos técnicos.  

 Na criação de blocos e atributos devem ser referenciados e fornecidos dados como fator 

de escala, ponto de inserção, ângulo de rotação, elementos componentes, tipos de textos, 

permissão para edição, dentre outros. 
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A Figura 11 mostra o processo de criação de um bloco simples (sem atributos) no AutoCAD. 

Figura 11 - Criação de bloco no AutoCAD 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Ao se digitar o comando [block] na linha de comando, a caixa de diálogo é aberta para 

auxiliar o usuário a definir os parâmetros do bloco (nome, elementos que compõe o bloco e 

ponto de inserção). A Figura 12 mostra o processo de criação de um bloco com atributo 

associado, composto por textos fixos e variáveis, a “Tag” identifica o atributo, “Prompt” e 

“Default” complementam as informações do atributo. A Figura 12 mostra o processo de criação 

de um atributo e seus principais elementos. 

Figura 12 - Criação de um bloco com atributo 

 

Fonte: Autoria Própria 



29 

 

2.2.6 A linguagem AutoLISP 

 

 Para Matsumoto (2002), um dos principais fatores de sucesso do AutoCAD é, sem 

dúvida, sua arquitetura aberta, que permite a expansão e adequação de seus recursos nativos às 

necessidades específicas de seus usuários, este procedimento é usualmente chamado de 

customização e no AutoCAD estas novas funcionalidades são implementadas por meio 

linguagem AutoLISP.  

 A linguagem de programação LISP (LISt Processing) criada durante a década de 1950 

no MIT (Massachusetts Institute of Technology), tem como principais características a 

programação recursiva e a manipulação de estruturas genéricas (MOANDFELDT, 1996).     

Inspirada na linguagem LISP, a Autodesk desenvolveu a sua própria linguagem 

denominada AutoLISP e implementou um ambiente de programação no AutoCAD 

denominado Visual LISP. 

2.3 VISUAL LISP 

 Criado para facilitar o desenvolvimento e a depuração de rotinas AutoLISP no ambiente 

do AutoCAD, o Visual LISP pode ser executado pelo comando [vlide], ou via Menu “Manage” 

no ícone do Visual LISP Editor, como demonstrado na Figura 13. 

 

Figura 13 - Acesso via Menu ao editor do Visual LISP 

 

Fonte: Autoria Própria 

  

A Figura 14 mostra o editor no qual os programas AutoLISP são codificados no ambiente do 

AutoCAD. 

Figura 14 - Ambiente do editor de Visual LIPS no AutoCAD 

 

Fonte: Autoria Própria 
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2.3.1 Acesso aos arquivos AutoLISP 

 

 Como forma de organizar o acesso aos arquivos criados pelo usuário, um diretório de 

trabalho onde estes arquivos serão armazenados deve ser criado e inserido na lista de arquivos 

de suporte do AutoCAD por meio do diretório [files], disponível no comando [options]. A 

Figura 15 ilustra o processo de inclusão do diretório na lista de suporte. 

 

Figura 15 - Acesso ao diretório Visual LISP 

 

Fonte: Autoria Própria 

  

O usuário pode adicionar ou remover diretórios de arquivos na fila de suporte do 

AutoCAD, no exemplo da Figura 15 o endereço da pasta de armazenamento de arquivos é 

C:\Users\Renatokms\Documents\VisualLisp que foi adicionada no suporte do AutoCAD, 

garantindo assim o reconhecimento dos arquivos pelo programa e o fácil acesso ao 

carregamento das rotinas LISP contidas neste diretório. 

 A organização dos arquivos em diretórios específicos proporciona um maior controle 

do usuário que pode escolher e permitir que as rotinas LISP mais usadas sejam 
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automaticamente carregadas pelo AutoCAD sempre que um novo arquivo de desenho seja 

executado, ou carregá-las “manualmente” quando achar necessário. 

2.3.2 Execução das funções AutoLISP 

 

No AutoCAD existem três formas de se executar instruções AutoLISP. 

●  Digitando na linha de comando do AutoCAD para uma aplicação obter uma execução 

imediata da instrução. Por exemplo, para calcular o valor da expressão 5 * 20, o 

resultado desta ação é mostrado na Figura 16. 

Figura 16 - Execução de AutoLISP no prompt do AutoCAD 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

●  Carregando para o AutoCAD um programa previamente codificado e armazenado em 

um arquivo de extensão “.lsp”, para habilitar o uso deste arquivo o mesmo deve ser 

“carregado” pelo gerenciador de aplicações do AutoCAD que é acionado pelo comando 

[appload]. A Figura 17 ilustra o processo de carregamento de rotinas LISP no 

AutoCAD. 

Figura 17 - Carregamento de rotinas LISP 

 

● Fonte: Autoria Própria 
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● Utilizando o editor Visual LISP, o comando [vlide] acessa o ambiente de edição 

permitindo que o usuário digite e teste interativamente as instruções AutoLISP, a Figura 

18 mostra o processo de edição de instruções no ambiente Visual LISP. 

 

Figura 18 - Ambiente de edição do Visual LISP 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

2.3.3 Sintaxe básica do AutoLISP 

 

AutoLISP é uma linguagem de programação baseada em listas, a seguir serão apresentados os 

principais elementos que compõem a sintaxe básica da linguagem. 

● Átomo: unidade básica do AutoLISP, pode ser numérico ou literal. 

Exemplos: 

 átomo numérico: 5, 8, -0.125, 123e+5 

 átomo literal: PT1, “texto” 

● Lista: agrupamento de átomos ou listas delimitado por “(“e“)”. 

Exemplos: 

 (8 9 “dez”) 

 (min 5 14 33) 

● Expressão: um átomo ou uma lista. 

Exemplos: 

 2020 

 (15 2 2019) 

 (defun SOMA (n1 n2) (+ n1 n2)) 

● Lista-Dados: uma lista cujos elementos são considerados apenas dados ou 

informações. 

Exemplos: 
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 (1000 2222 5220) 

 (“abc” “def” “ghi”) 

● Lista-Expressão: uma lista cujos elementos são considerados operadores de chamadas 

de função, o primeiro elemento é o nome da função e os demais são os dados de entrada. 

Exemplos: 

 (sin Y) 

 (max 2 8 15) 

● Lista-Vazia: conteúdo vazio ou nulo são indicados por “( )” ou nil. 

Exemplos: 

 ( ) 

 (nil) 

● Comentários: em um arquivo AutoLISP o símbolo “;” (ponto e vírgula) indica o início 

de uma linha de comentário, e “;|       |;” indica um bloco de comentário. 

 Exemplos: 

 ; esta linha é um comentário 

;| agora o comentário pode ser feito em bloco |; 

2.3.4 Avaliação de expressões no AutoLISP 

 

No AutoLISP a avaliação das expressões segue as seguintes regras: 

● se a expressão for um valor constante, retorna o próprio valor da constante. 

● se a expressão for uma variável, retorna o conteúdo nela armazenado. 

● se a expressão for uma “lista-dados”, retorna a própria lista. 

● se a expressão for uma “lista-expressão” a função identificada pelo primeiro nome é 

executada, e os demais elementos da lista são utilizados como parâmetros de entrada. 

● Exemplo 1: avaliar a lista-expressão (* 2 10 -5) 

 1º elemento [*] indica que o AutoLISP deve executar uma multiplicação; 

 outros elementos: são os fatores da multiplicação; 

 o resultado final retornado é -100 = 2 * 10 * -5. 

• Exemplo 2: avaliar a lista-expressão (max 5 40) 

 1º elemento [max] indica que o AutoLISP deve executar a função max; 

 outros elementos: são os parâmetros a serem avaliados pela função; 

 o resultado final retornado é 40, pois 40 é maior que 5. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

Neste capítulo serão mostradas as sintaxes para criação de novos comandos e 

funcionalidades no AutoCAD utilizando a linguagem AutoLISP, assim como, o processo de 

uso de comandos nativos ordenados para execução de tarefas, discorrerá também sobre a 

importância das camadas e blocos e suas principais propriedades detalhando seus elementos, 

por fim, demonstrará a associação das rotinas AutoLISP com tarefas especificas ao detalhar a 

implementação e o funcionamento das rotinas customizadas para a resolução das tarefas. 

 

3.1 CRIAÇÃO DE NOVOS COMANDOS PARA O AUTOCAD 

 

Para executar a criação de novos comandos e funcionalidades para o AutoCAD, é 

necessário entender a sintaxe básica de definição das funções AutoLISP, representada por uma 

lista-expressão no seguinte formato: 

 

(defun <IdFunc> (<Param1> <Param2> … / <VarL1> <VarL2> …) 

 (<Expr1>) 

 (<Expr2>) 

… ) 

 

● 1º elemento: função defun define uma nova função AutoLISP; 

● 2º elemento: <IdFunc> nome da nova função; 

● 3º elemento: uma lista dividida em duas partes: 

➢ 1ª parte: <Param1> <Param2> … - parâmetros de entrada da função: 

➢ 2ª parte: <VarL1> <Var 2> … - variáveis locais da função; 

● <Expr1> <Expr2> …: expressões que definem as ações a serem executadas. 

A Figura 19 mostra a definição da função ponto médio no editor do Visual LISP, o 

nome da função é PTMED, recebe como parâmetros dois pontos P1 e P2, atribui as variáveis 

X1 e Y1 as coordenadas X e Y do ponto P1 respectivamente, as variáveis X2 e Y2 recebe as 

coordenadas X e Y do ponto P2, por fim são atribuídos às variáveis XM e YM o ponto médio  

de P1 e P2, através da execução de um cálculo matemático da média das coordenadas dos dois 

pontos, por fim XM e YM são ordenados pela função list. 
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Figura 19 - Definição da função ponto médio dos pontos P1 e P2 

 

Fonte: Autoria Própria 

3.2 UTILIZAÇÃO DE COMANDOS DO AUTOCAD COM AUTOLISP 

 

 Os comandos nativos do AutoCAD podem ser executados diretamente no AutoLISP, 

para isso o usuário deve entender o fluxo sequencial dos dados solicitados pelo programa na 

execução do comando, para isso basta seguir a sintaxe do comando desejado. 

(command “<CMD_ACAD> <Arg1> <Arg2> …) 

Para criar uma linha com o seu ponto inicial na coordenada (0, 0) e o ponto final na 

coordenada (5, 5) por exemplo, basta digitar a seguinte linha de comando no prompt do 

AutoCAD: (command (“LINE” ‘(0, 0) ‘(5, 5) “”)). 

Este processo é a base para criação de scripts e de rotinas AutoLISP, pois permite a 

execução de vários comandos do AutoCAD de forma “instantânea” uma vez que o fluxo das 

informações solicitadas pelos comandos é conhecido este processo combinado com o controle 

de variáveis do sistema garantem agilidade e precisão aos comandos do AutoCAD. 

Os comandos AutoLISP podem ser definidos para que se comportem como comandos 

do AutoCAD, ou seja, para que possam ser chamados sem a necessidade de se utilizar a 

simbologia “(“ comando “)”, para isso basta utilizar o prefixo “C:” no nome da função 

AutoLISP, por exemplo o comando de criação de linha demonstrado anteriormente 

transformado em função AutoLISP seguiria a seguinte sintaxe: 

 

(defun C:linha1 () 

 (command “.line” (list 0 0) (list 5 5) ““) 

) 

 

 Algumas diferenças entre os comandos foram propositalmente inseridas para 

demonstrar algumas características da linguagem, por exemplo o nome do comando LINE 
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alterado de maiúsculo para minúsculo, evidencia que AutoLISP não é “case sensitive”, ficando 

a cargo do programador a convenção de acordo com suas preferências. 

 O comando LINE foi escrito com um ponto antes da palavra, “.line” essa simples 

mudança na sintaxe garante a execução do comando na implementação original do AutoCAD 

feita no idioma Inglês, e portanto não estará sujeita a tradução dos comandos para outros 

idiomas, evitando erros no carregamento das funções. 

 Por fim, a última diferença entre as duas versões do comando LINE, é a forma como o 

par de coordenadas é descrita, o símbolo “ ‘ “ também denominado como “quote” precede 

uma lista, na segunda versão a palavra “list” tem o mesmo significado, e por sua legibilidade é 

comumente mais utilizada pelos programadores da linguagem. 

Uma vez o comando carregado, sempre que o usuário digitar “linha1”, o AutoCAD 

executa em sua tela gráfica o desenho de uma linha em coordenadas absolutas, partindo do 

ponto inicial (0, 0) até o ponto final (5, 5), a Figura 20 exibe o resultado do comando. 

 

Figura 20 - Execução do comando “linha1” via prompt do AutoCAD 

 

Fonte: Autoria Própria 

3.3 PADRONIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ROTINAS AUTOLISP 

 

 Conhecer o processo de execução e elaboração de croquis de redes de eletrificação é 

parte importante para se planejar a padronização dos elementos usados na composição do 

desenho, assim como verificar quais comandos do AutoCAD são mais utilizados, quais tarefas 

são mais frequentes, ou mesmo analisar a melhor forma de ordenar o fluxo das informações 

inseridas, assim como identificar algumas deficiências que podem haver nos comandos nativos 

do AutoCAD, para desta forma buscar nas rotinas AutoLISP uma alternativa para otimizar 

tarefas especificas e agrupar objetos semelhantes, garantindo uniformidade nas propriedades 

dos elementos inseridos no desenho. 
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3.4 CONTROLE DE CAMADAS E INSERÇÕES DE BLOCOS 

 

 Os elementos que possuem uma tendência de frequente uso em projetos são geralmente 

transformados em blocos. No caso de projetos de eletrificação, postes, transformadores, 

condutores, aterramentos, assim como a representação de casas, estradas, cercas, entre outros. 

A execução do desenho em AutoCAD é feita utilizando camadas, ou seja, qualquer elemento 

inserido na tela gráfica do programa vai estar vinculado a uma camada.  

 As camadas são o método principal para organizar os objetos em um desenho por 

função ou finalidade. É possível reduzir a complexidade visual de um desenho e melhorar o 

desempenho de exibição ocultando informações que o usuário não precisa ver no momento. 

 Entretanto essa característica de vincular o objeto a camada corrente, restringe algumas 

ações do usuário que precisa certificar-se de estar inserindo ou desenhando o objeto em uma 

camada específica. A ação de trocar as camadas para inserir elementos a ela pertencentes afeta 

o desempenho do processo de execução dos desenhos, além de incorrer na possibilidade de 

erros, fazendo com que determinados objetos sejam inseridos em uma camada diferente da 

planejada. 

 Para inserção de blocos no desenho, o AutoCAD segue um fluxo de ações como 

solicitar ao usuário o nome do bloco, o ponto de inserção, a escala determinada, o ângulo de 

rotação, além de inserir o bloco na camada corrente do desenho. Esse conjunto de 

características citadas, possibilita a implementação de uma rotina LISP que controla a camada 

corrente do desenho, e a inserção de blocos e suas propriedades. 

3.5 DEFINIÇÃO DE PROPRIEDADES E FINALIDADES DOS OBJETOS 

 

 Na busca por simplificação e legibilidade dos objetos e elementos do projeto, as 

camadas associadas foram projetadas de forma a permitir o agrupamento de entidades 

semelhantes em sua estrutura básica, ficando a cargo da rotina lisp alterar os parâmetros que 

se diferenciam. A Tabela 6, mostra os objetos e elementos suas respectivas camadas e suas 

propriedades. 

Tabela 6 – Camadas usadas no projeto e suas propriedades 

CAMADA ENTIDADE COR TIPO LINHA ALIAS AÇÃO 

 

CABOS_MT 

 

 

LINHA 

 

7 CONTINUA MTE EXISTENTE 

1 TRACEJADA MTI IMPLANTAR 

6 TRACEJADA MTR RETIRAR 
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CABOS_BT 

 

LINHA 

7 CONTINUA BTE EXISTENTE 

3 TRACEJADA BTI IMPLANTAR 

6 TRACEJADA BTR RETIRAR 

CERCA POLILINHA 30 X_LINE CE DESENHAR 

COORDENADA COMPOSTA 1 CONTINUA N DESENHAR 

MATERIAIS BLOCOS VAR VAR VAR INSERIR 

MATERIAIS_NOVOS ATRIBUTOS 5 CONTINUA VAR INSERIR 

MATERIAIS_DESC ATRIBUTOS 1 CONTINUA VAR INSERIR 

Fonte: Autoria Própria 

 

A simbologia “VAR” mostrada na Tabela 6 refere-se a variável, podendo ser composta 

por duas ou mais entidades ou blocos diferentes e por consequência a variação de propriedades 

como cor ou tipo de linha. A coluna “ALIAS” é uma forma simplificada de chamar o comando 

agilizando a chamada da função ou bloco, por exemplo ao se digitar “MTI” é inserida a linha 

com propriedades referentes ao condutor de média tensão com sua simbologia de implantação, 

dessa forma a legibilidade do projeto não é prejudicada e a velocidade de execução pode ser 

potencializada ao simplificar a chamada do comando ou função. 

Visando garantir que a inserção de blocos seja feita de forma precisa e ágil, o AutoCAD 

disponibiliza o Objetc Snap, que é uma ferramenta de localização de pontos geométricos 

estratégicos, como extremidades, ponto médio, centro, tangentes, entre outros. A Figura 21 

mostra os controles dos modos de precisão do AutoCAD “osmode”. 

 

Figura 21 - Object Snap do AutoCAD 

 

Fonte: Autoria Própria 
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 Para Oliveira (2016) o controle das variáveis do Object Snap do AutoCAD é 

fundamental para garantir a precisão dos elementos e o posicionamento correto nas inserções 

de blocos e atributos. O acionamento de cada variável funciona como uma chave de bits, dessa 

forma o bit menos significativo representa o “Endpoint”,  o próximo bit “Midpoint”,  e assim 

sucessivamente, permitindo gerar diversas combinações de elementos e impossibilitando 

ambiguidades, assim para ativar o “Endpoint” e “Midpoint” simultaneamente, o valor 3 em 

decimal deve ser atribuído a variável “osmode”, pois a representação do número 3 no sistema 

binário equivale a “11” sinalizando que os bits de controle destes objetos estão ativados. 

A Tabela 7, mostra os principais blocos e atributos utilizados nos projetos de redes de 

eletrificação, a camada vinculada ao desenho e o “alias” para sua inserção na tela de desenho 

do AutoCAD. 

 

Tabela 7 – Principais blocos e atributos utilizados nos projetos 

CAMADA ENTIDADE NOME ALIAS 

 

 

 

 

MATERIAIS 

 

 

 

 

 

 

BLOCOS 

POSTE_IMPLANTAR PI 

POSTE_SUBSTITUIR PS 

POSTE_RETIRAR PR 

POSTE_EXISTENTE PR 

TRAFO_IMPLANTAR TI 

TRAFO_SUBSTITUIR TS 

TRAFO_RETIRAR TR 

TRAFO_EXISTENTE TE 

... ... ... ... 

 

 

MATERIAIS_NOVOS 

 

 

 

BLOCOS 

ATRIBUTOS 

 

AM050T AE 

AM050TI A 

P3AN010 P3E 

P3AN010I P3 

... ... 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Apenas os principais elementos foram demonstrados na Tabela 7, entretanto os demais 

elementos seguem o mesmo padrão de nomenclatura e desenvolvimento. Para garantir a 

normalização e legibilidade dos blocos com atributos, a nomenclatura utilizada para nomeá-los 

segue a seguinte estrutura, a descrição do cabo regida pela norma elétrica vigente representa o 

cabo existente, se for finalizado com a letra “I” refere-se a implantação, finalizada com “R” 

retirada, as cores e símbolos associadas ao tipo de serviço indicado são controladas por funções 
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AutoLISP para garantir a padronização dos elementos durante a execução do projeto. Cada 

“Alias” é uma chamada por uma função de inserção do bloco. 

3.6 DEFINIÇÃO DAS TAREFAS E ROTINAS AUTOLISP ASSOCIADAS 

 

 A implementação de funções e rotinas AutoLISP que confiram velocidade de execução 

e garantam a precisão dos dados associados as principais tarefas durante a elaboração de 

projetos de redes de eletrificação, possibilitam um ganho na produtividade do usuário, 

eliminando a necessidade de alteração “manual” das propriedades dos elementos envolvidos 

na execução das tarefas. 

3.6.1 Função para inserção de blocos e elementos 

 

 A inserção de blocos e elementos na tela gráfica é a principal tarefa na elaboração dos 

croquis. Visando garantir a organização dos elementos inseridos em camadas definidas, foram 

elaboradas rotinas AutoLISP para inserção dos objetos que compõe o conjunto de símbolos 

que representam os materiais e estruturas projetados em uma rede de eletrificação, como 

mostrado na Figura 5 (Capítulo 2), a função genérica func_name mostra a sintaxe usada na 

rotina AutoLISP para a execução dos comandos do AutoCAD, e pode ser implementada para 

as mais variadas tarefas, tais como inserções de blocos, alteração de propriedades dos 

elementos, manipulação de variáveis do sistema. 

 

(defun c:func_name()  

(command “<CMD_ACAD> <Arg1> <Arg2> …) 

… 

(command “<CMD_ACAD> <Arg1> <Arg2> …) 

) 

 
 A definição da função pi usada para inserir na tela gráfica do AutoCAD o bloco 

POSTE_IMPLANTAR que representa um poste novo a ser projetado durante a elaboração do 

croqui, é detalhada a seguir: 

 

(defun c:pi()  

(command ".Layer" "set" "MATERIAIS" "" "") 

  (command "insert"  "POSTE_IMPLANTAR" "_end" pause 1 1 pause)  ) 
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 A função pi ao ser chamada pelo usuário executa o comando [layer] ativando a camada 

(MATERIAIS) como corrente, a seguir é executado o comando [insert] fornecendo o nome do 

bloco a ser inserido (POSTE_IMPLANTAR), “_end” é utilizado para garantir que o bloco será 

inserido na extremidade de um elemento (Endpoint), “pause” solicita a interação do usuário 

que deve fornecer as coordenadas ou clicar em um ponto da tela gráfica, o primeiro valor “1” 

fornece o fator de escala no eixo X, o segundo valor “1” refere-se ao fator escala no eixo Y, e 

por fim o “pause” solicita fornecimento de um ângulo para a inserção do bloco. 

 Essa função pode ser generalizada por meio do fluxo de execução dos comandos e o 

fornecimento dos dados por eles solicitados, permitindo o controle das propriedades dos 

elementos e possibilitando a execução ordenada de vários comandos do AutoCAD conferindo 

ao projeto a padronização dos elementos inseridos. 

3.6.2 Função para inserção de coordenadas 

 

 A representação das coordenadas dos postes existentes das redes de eletrificação assim 

como a projeção de novas coordenadas dos postes projetados corresponde a uma das tarefas 

mais comuns na execução da representação gráfica dos croquis dos projetos. Todos os postes 

precisam apresentar a sua coordenada, e por meio delas são realizados os cálculos que 

influenciam diretamente na elaboração e no planejamento dos materiais a serem utilizados na 

execução de uma obra de redes elétricas. 

 As distancias entre os postes representam a dimensão do vão, influenciando na 

quantidade de condutores, os ângulos formados pelo trajeto dos postes, influenciam nas 

estruturas projetadas nos postes tanto de MT como BT. A nomenclatura padronizada pela 

ENEL para representar o par de coordenadas georreferenciadas no sistema UTM segue a 

sintaxe (Este, Norte), com uma seta indicando o poste ao qual ela se refere.  

 As informações necessárias para a representação das coordenadas, devem ser inseridas 

no projeto em um texto com uma fonte específica e com um elemento gráfico(seta) indicando 

a posição referente a esta coordenada. 

O AutoCAD não possui um comando nativo que solucione a inserção destes elementos 

de forma rápida e eficaz, entretanto uma rotina que implemente funções especificas de 

AutoLISP combinadas com comandos do AutoCAD para a inserção de dados na tela gráfica, 

potencializa os recursos do programa, otimiza o desempenho e garante a padronização dos 

elementos do desenho.  
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A Figura 22 mostra a implementação da função coordenada na linguagem AutoLISP 

que é utilizada para a inserção do texto com as coordenadas Este e Norte e a seta indicativa 

referente ao poste. 

 

Figura 22 - Implementação da função Coordenada no Visual Lisp 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 As funções get e set na linguagem AutoLISP são usadas para armazenar e ativar valores 

nas variáveis do sistema, a função getpoint atribuiu a lista de coordenadas do ponto fornecido 

pelo usuário dentro da variável “p”, a função initget é responsável pelo tratamento da entrada 

de dados no sistema, a representação binaria “111” equivalente ao número decimal 7, significa 

que foram ativados os valores dos três modos de restrição de dados, não permitindo entradas 

negativas “100”(4), entradas com valores iguais a zero “010”(2), ou entrada nula “001”(1), 

gerando assim a combinação presente na função (initget 7). A ativação da camada coordenada 

garante que os elementos desenhados estarão a ela associados. 

 A Figura 23 ilustra um trecho de um projeto de eletrificação com a aplicação do 

posicionamento das coordenadas. 

 

Figura 23 - Representação das coordenadas dos postes 

 

Fonte: Autoria Própria 
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3.7 FUNÇÃO PARA INSERIR O DIMENSIONAMENTO DOS VÃOS 

 

 Devido a grande variedade de condutores usados nas redes elétricas e todas as 

combinações referentes a sua simbologia, tais como número de fases, material utilizado na 

fabricação dos cabos, tipo de liga utilizada. Estes fatores influenciam em uma variedade de 

blocos e atributos para representar cada uma das possibilidades. 

 A fim de conferir legibilidade e evitar erros na inserção dos blocos, a função pegaCabo 

recebe uma string formada pela simbologia definida do material condutor. A função para 

inserção de blocos pode usar esta função internamente. A função p3 é responsável pela inserção 

do condutor de MT de nomenclatura P3AN010I. 

 

(defun c:p3()  

(setq cabo "P3AN010I") (pegaCabo cabo) 

 ) 

 
Uma maneira de otimizar o desempenho dos recursos é facilitar a inserção dos blocos 

e elementos mais utilizados, dessa forma, ao associar p3 como “alias” para o bloco P3AN010I, 

permite ao usuário a facilidade da inserção da informação no croqui, ficando a cargo da função 

pegaCabo inserir o bloco com as informações obtidas por meio de cálculos realizados 

internamente na função, como demonstrado na Figura 24. 

 

Figura 24 - Implementação da função pegaCabo 

 

Fonte: Autoria Própria 
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 A função pegaCabo recebe uma string como argumento, que representa o nome do 

bloco a ser inserido, pela natureza da função que se propõe a medir a distância entre dois 

pontos, é necessário garantir que o usuário forneça corretamente estes dados, a manipulação 

das variáveis do programa referentes a precisão Objetc Snap (OSNAP) se faz necessário, por 

boa prática é armazenado na variável “old_snap” o valor do “osmode” (OSNAP MODE), 

corrente, em seguida é ativado o modo de precisão “Midpoint”, solicitando o fornecimento do 

ponto médio da linha que se deseja medir, o modo “Node” recebendo o segundo ponto, os 

valores das listas de coordenadas destes pontos foram atribuídos as variáveis p1 e p2 

respectivamente. 

 De posse dos valores de p1 e p2 é executado um cálculo para garantir que o ponto inicial 

tenha uma coordenada no eixo X de valor menor que o ponto final, dessa forma o ângulo obtido 

garante a rotação do bloco de forma que a nomenclatura do cabo esteja disposta a facilitar a 

visualização na tela gráfica. 

 A seguir são realizados os cálculos de ângulos, distancias, ponto de inserção do bloco, 

e o comando “insert” é chamado com os seus parâmetros atribuídos, para finalizar o valor 

original da variável “osmode” é ativado. 

A função progn possibilita executar um bloco de instruções dentro da função if, na 

linguagem AutoLISP não existe a função else, assim, ao ser retornado um valor verdadeiro é 

executado a próxima instrução ou conjunto de instruções através da função progn, caso o valor 

seja falso é retornado o bloco de instruções seguinte contidos no corpo da função if. 

 As propriedades dos blocos e atributos são configuradas na função de chamada ou 

inseridas no momento da sua criação no AutoCAD, a função pegaCabo é responsável por 

atribuir ao bloco inserido o valor de seu atributo, posicionar e inseri-lo na tela gráfica. 

3.8 FILTROS E SELEÇÃO DE OBJETOS NO AUTOCAD 

 

A organização e padronização dos objetos e elementos que compõe os projetos, 

permitem utilizar de maneira simplificada o uso de filtros e métodos de seleção nativos do 

AutoCAD, os filtros podem ser implementados diretamente em sua caixa de diálogo e 

permitem o uso de operadores como and, or e not, para implementar um filtro que indique 

quantos postes novos foram projetados, basta usar a sintaxe do comando “ou”, que buscará no 

desenho, todos os blocos que são (POSTE_IMPLANTAR ou POSTE_SUBSTITUIR), o 

comando nativo do AutoCAD [select similar] encontra elementos que possuem características 

similares.  
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4. RESULTADOS 

 

 Neste capitulo serão apresentados os resultados obtidos com a aplicação de funções e 

rotinas AutoLISP utilizadas para inserções de blocos, controle de precisão dos elementos, 

organização de camadas, manipulação de variáveis do sistema e fornecimento interno de 

valores aos atributos dos condutores utilizados na execução da elaboração de projetos de redes 

de eletrificação e no gerenciamento e flexibilização de tarefas. 

 A análise será efetuada por meio de comparativos sobre a forma tradicional de se 

realizar as tarefas ou executar os comandos nativos do AutoCAD, com a forma customizada 

pela implementação de rotinas AutoLISP para a realização do mesmo conjunto de atividades. 

4.1 OTIMIZAÇÃO DO NÚMERO DE CAMADAS 

 

 Vimos que o AutoCAD desenha/insere somente da camada corrente, e que para garantir 

a organização e padronização dos elementos, devemos associa-los a camadas especificas que 

representem as suas propriedades, essa característica pode tornar o fluxo do desenho 

“engessado” compelindo o usuário a particionar as etapas do desenho de acordo com a camada 

ou blocos que ele deve desenhar/inserir. 

 Caso o usuário passe para a próxima etapa do desenho e precise adicionar um novo 

elemento na camada da etapa anterior, deverá fazer a troca “manual” de camada mais uma vez, 

ou desenhar na camada atual, selecionar o objeto, e alterar a camada a ele vinculada, 

ocasionando uma perda de desempenho ou mesmo a possibilidade de manter um elemento 

associado a uma camada que não deveria. Esse processo também se aplica as propriedades dos 

elementos a serem inseridos, tais como cor, tipo de linha, modo de visualização, entre outros. 

A Figura 25 compara o gerenciador de camadas dos modelos base para a elaboração dos croquis 

dos projetos de redes elétricas 

 

Figura 25 - Comparativo do número de camadas dos modelos antigo e atual 

 

Fonte: Autoria Própria 
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A diferença do número de camadas componentes dos dois modelos, 151 camadas no 

modelo antigo e 20 no atual, deve-se a melhor padronização dos elementos, no modelo atual 

por exemplo, postes, transformadores, aterramentos foram associados a camada material, já no 

modelo antigo cada um destes elementos tem sua própria camada. 

A análise de associação de um elemento a uma camada especifica, não pode ser 

determinada pela dificuldade de se alterar as propriedades para conseguir adequá-las, mas sim 

a própria essência do que o elemento representa ou constitui, postes, transformadores e 

aterramentos são usados na construção de redes elétricas e embora tenham algumas 

propriedades divergentes se enquadram precisamente na categoria materiais. 

Apesar do número de comandos necessários para inserir um elemento na tela gráfica 

sejam semelhantes, a versão com a implementação da rotina AutoLISP simplifica toda a tarefa 

a uma simples chamada de função, deixando a cargo da implementação a realização das 

mudanças de camadas e propriedades, a versão antiga por sua vez precisa da interação direta 

do usuário. Na versão atual, o resultado é instantâneo, pois sua implementação é beneficiada 

pelo poder de processamento dos computadores. 

4.2 OTIMIZAÇÃO DE BLOCOS E ATRIBUTOS 

 

De maneira semelhante ao desenho de elementos, a inserção de blocos e atributos 

necessita de parâmetros para serem inseridos na tela gráfica, o tratamento das propriedades, 

como camadas permanece, além do cuidado com a precisão dos dados, os valores dos atributos 

e o posicionamento dos blocos. A função pegaCabo é responsável por agilizar a inserção dos 

blocos referentes a distância dos vãos e tipos de cabo utilizados, tarefa comum nos projetos de 

eletrificação, pois entre postes adjacentes sempre existem condutores conectando as estruturas. 

 Sem uma rotina AutoLISP para agilizar o processo de dimensionamento dos vãos, o 

usuário precisa calcular vão a vão a distância, verificar o ângulo entre os postes, para depois 

inserir o bloco referente a estas informações, com o auxílio da rotina AutoLISP esta tarefa é 

realiza com a chamada da função e dois cliques, o tratamento de propriedades, assim como as 

informações necessárias para a inserção do bloco são calculadas internamente na função. 

 Inserções de bloco e desenho de elementos na tela gráfica são as principais atividades 

realizadas no processo de execução de projetos de redes elétricas, ao se utilizar implementações 

que permitam adicionar funcionalidades aos comandos do AutoCAD, possibilitam um 

incremento no desempenho e na produtividade nas tarefas relacionadas ao desenho de croquis 

de projetos de redes de eletrificação. 
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  A Figura 26 mostra o processo de dimensionamento do vão e inserção do bloco, a 

indicação do número 1 da imagem refere-se a chamada da função e solicitação do primeiro 

ponto, “2” a solicitação do segundo ponto, e “3” mostra o resultado final na tela gráfica do 

programa. 

 

Figura 26 - Processo de dimensionamento e inserção do bloco 

 

Fonte: Autoria Própria 

4.3 DESEMPENHO, PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROJETOS 

 

O uso das funções e rotinas da linguagem AutoLISP auxiliam no processo de 

organização e padronização de tarefas e propriedades dos elementos que compõe os projetos, 

e devido a implementação e controle de variáveis dentro da função, conferem uma maior 

precisão no fornecimento de dados, manipulação de variáveis e alteração de propriedades, além 

de uma maior velocidade na execução das instruções e comandos.  

O processo de fornecer os dados internamente nas funções e retirar do usuário a 

responsabilidade de fornecer informações referentes a ângulos e distancias, assim como, de 

organizar os elementos gráficos nas camadas de forma “manual” possibilita a padronização de 

forma precisa, além de prover um ganho de desempenho na execução das tarefas ao reduzir o 

número de instruções necessárias para a ação ser concluída. 

A customização se aplica na implementação de funções especificamente criadas para 

acelerar tarefas repetitivas, resultando assim, em um aumento de produtividade. 
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A Tabela 8 mostra um comparativo da execução de tarefas utilizando o método 

auxiliado por rotinas AutoLISP e o método convencional, o número de cliques necessários 

para concluir determinada tarefa, foi usado como base no critério de desempenho. 

 

Tabela 8 – Comparativo na execução das principais tarefas do desenho 

MÉTODO INSERÇÕES 

(nº Cliques) 

PRECISÃO DADOS 

EXTERNOS 

EXECUÇÃO  

AutoLISP 1 a 3 SIM NÃO INSTANTANEO 

Convencional 5 a 10 NÃO SIM VARIAVEL 

Fonte: Autoria Própria 

 

Os dados referentes as diferenças de desempenho entre os dois métodos de execução 

das tarefas, com a implementação de funções e rotinas AutoLISP auxiliando na execução das 

atividades, na coluna 1 vemos que o número de cliques necessário para concluir determinada 

ação é sempre menor do que no método convencional, isso se deve ao fato dos parâmetros 

solicitados pelos comandos já estarem inseridos diretamente na função, no método 

convencional o usuário precisa fornecer estes dados, afetando assim o desempenho. 

Na coluna 2 que se refere a precisão dos dados, alteração de propriedades, manipulação 

de variáveis, todas estas tarefas são realizadas pelas rotinas AutoLISP, pois sem o seu uso, fica 

a cargo do usuário o fornecimento das informações requeridas. 

A necessidade de verificação de dados externos é mostrado na coluna 3, que mostra se 

há necessidade de verificar informações ou calcular parâmetros, no método convencional 

sempre há a necessidade de se verificar as propriedades dos elementos para garantir a 

organização dos dados, além da necessidade de averiguação de ângulos/distancia na inserção 

de blocos e atributos. As rotinas AutoLISP por sua vez executam estes cálculos internamente 

e já fornecem os dados requeridos durante a execução da tarefa. 

A coluna 4 mostra que ao se executar o método com auxílio da linguagem AutoLISP o 

resultado é instantâneo, beneficiado pelo poder de processamento dos computadores atuais que 

executam bilhões de instruções por segundo, mesmo com grande número de instruções na 

função, a variação se dá apenas pela velocidade que o usuário executa os cliques. No método 

convencional por sua vez, cada clique se refere a uma instrução influenciando no tempo 

necessário para concluir determinada tarefa. 
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4.4 PROPRIEDADES DO DESENHO 

 

 Como resultado da aplicação da organização proposta nesse trabalho, foi observado 

uma redução no tamanho do arquivo, ao se comparar os dois métodos de execução, essa 

redução se deve principalmente a redução do número de camadas, haja visto que o AutoCAD 

utiliza uma tabela interna onde armazena valores para suas propriedades, a redução de estilos 

de texto, estilo de cotas, blocos e atributos também contribuíram para deixar o desenho 

tecnicamente mais preciso e organizado. A Figura 27 mostra um comparativo do tamanho do 

arquivo gerado no formato .dwg de uma amostra de 30 croquis para cada método, a amostra 

foi colhida aleatoriamente dentre os desenhos executados durante o mês de janeiro de 2019. 

 

Figura 27 - Comparativo do tamanho do arquivo gerado 

 

Fonte: Autoria Própria 
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 De acordo com os dados da Figura 27, a parte 1 mostra que os 30 arquivos gerados pela 

execução do desenho convencional sem uso de rotinas AutoLISP tem um tamanho total de 

aproximadamente 142 MB, a parte 2 da Figura revela que o tamanho resultando pela utilizado 

do método com a implementação de rotinas foi de aproximadamente 20,6 MB resultando assim 

numa economia de 86% de espaço. 

 Com a finalização de todo o processo de desenho, orçamento e estudo técnico, as 

informações precisam ser enviadas via internet para análise na ENEL, dessa forma o upload do 

arquivo ocorre em média 7 vezes mais rápido para os desenhos padronizados, além de 

flexibilizar a manipulação e edição dos desenhos no próprio AutoCAD. 

5. CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos pela aplicação de rotinas da linguagem AutoLISP foram bastante 

animadores, as metas para otimização e padronização dos processos e tarefas referentes a 

elaboração de projetos de redes de eletrificação alcançaram os objetivos de forma satisfatória, 

ao se considerar os objetivos propostos. 

 A organização e padronização dos desenhos são garantidas pela implementação de 

funções e rotinas de controle das variáveis envolvidas no processo de execução de comandos 

e funcionalidades do programa. 

 A redução do tamanho dos arquivos no formato .dwg tiveram um resultado excelente, 

todo este procedimento também favorece a etapa seguinte a elaboração do croqui, que é o 

orçamento dos materiais a serem projetados para a execução da obra, a realização da contagem 

de matérias se beneficia da padronização, assim como o uso de filtros de seleção, rotinas e 

funções também auxiliam nesta tarefa. 

 Algumas dificuldades foram encontradas em relação a variedade de combinações 

possíveis de postes e estruturas existentes, como solução foram criados blocos com as 

estruturas mais comuns na inserção, porem permitindo a alteração dos seus atributos. 

 A regulação e normalização de redes elétricas é um processo em evolução, e mudanças 

podem acontecer motivadas por fatores que vão desde inovações nos materiais utilizados pelo 

sistema, a situações relacionadas à segurança das equipes de construção de redes, tornando 

necessárias algumas alterações na execução dos projetos, que por sua implementação funcional 

é facilmente adaptada a novos contextos e situações, bastando para isso customizar as rotinas 

e funções para solucionar as novas dependências incorporadas aos projetos. 
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5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como trabalhos futuros serão considerados as seguintes melhorias para potencializar 

os recursos do sistema de otimização proposto. 

• Uma atualização das rotinas AutoLISP objetivando a integração com o sistema 

Google Earth para a localização das redes elétricas existentes; 

• Agilizar o todo o processo e vincular a elaboração dos projetos com a etapa de 

orçamento de materiais, 

• Possibilidade de construção de uma interface gráfica para tornar a aplicação mais 

amigável, além de permitir a comunicação e exportação dos dados. 
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