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LISP

PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO LISP IPDF

• Copiar a pasta IPDF para a pasta C:\Arquivos de programas\AutoCAD Map 3D 2010\Support;

• Abrir o programa AutoCAD Map 3D 2010;

• Na linha de Comando digitar: MENULOAD;

• Na caixa de diálogo apertar em BROWSE para localizar C:\Arquivos de programas\AutoCAD 
Map 3D 2010\Support;

• Apertar na pasta IPDF e depois no arquivo ipdf do tipo AutoCAD Menu Source;

• Na caixa Files of type (na parte debaixo da janela), selecionar Legacy menu files (*.mnu , 
*.mns) ;

• Apertar em OPEN e depois em LOAD e CLOSE;

• Apertar com o botão direito do mouse na parte cinza da barra de ferramentas, selecionar a opção
IPDF e habilitar as diversas palhetas com as ferramentas desejadas (ex.: Atualizar layer; Cálculo
de área; Cálculo da poligonal; Cálculo das vias etc.) 



CARREGAR O LISP PARA USO

• Apertar em Tools > Load Aplications; 

• No Startup Suite apertar em CONTENTS;

• Apertar em ADD;

• Na caixa Examinar localizar C:\Arquivos de programas\AutoCAD Map 3D 2010\Support\IPDF;

• Selecionar os arquivos ipdf, muda e rotinas; 

• Apertar em ADD, CLOSE e CLOSE;

• Apertar em LOAD e CLOSE;

• Os LISPs serão carregados automaticamente quando o AutoCAD for iniciado.



CASO HAJA ALGUM ERRO AO CARREGAR NO BROWSER:

1. Vá em “Disco C: - ARQUIVOS E PROGRAMAS – AUTOCAD- PASTA “SUPPOT”



CASO DE ALGUM ERRO AO CARREGAR:

2. Clicar com a tecla direita do mouse em Support. 

3. Clicar e Propriedades



CASO DE ALGUM ERRO AO CARREGAR:

4. Em “Nomes de grupos ou usuários” ------ Selecionar “TODOS OS PACOTES DE APLICATIVOS”;

5. Em “Para alterar permissões, clique em EDITAR” ----- Clicar em “Editar”



CASO DE ALGUM ERRO AO CARREGAR:

6. Na caixa em brando de “ Digiteos nomes de objeto a serem selecionados” escreva “todos”;

5. Em seguida, vá em verificar nomes.



CASO DE ALGUM ERRO AO CARREGAR:

6. Selecione “TODOS”

7. OK.

8. OK



CASO DE ALGUM ERRO AO CARREGAR:

9. Selecione “TODOS”

10. Em “Permissões para todos”, selecionar “Permitir” em:

• Controle total

• Modificar 

11. Aplicar

12. Ok em todas as janelas 



INICIAR UM TRABALHO

• Consultar o Mapa Índice para saber em qual folha 
do sistema SICAD localiza-se a área do projeto. 
Para consultá-lo:

• copiar a poligonal do projeto usando o comando 
Ctrl+C; 

• abrir o arquivo N:\DESENHO\Mapas do DF\mapa 
ind;

• colar a poligonal usando Edit>Paste to Original 
Coordinates;

• verificar em quais folhas do SICAD a poligonal está 
inserida;

• Para verificar as subdivisões da folha SICAD 
(escalas 1:5.000 e 1:2.000), ligar os layers
ARTIC_2000, ARTIC_5000, TEXTO_ART_2000 e 
TEXTO_ART_5000;

• a articulação na escala 1:1.000 não aparecerá. 
Basta subdividir a área de 1:2.000 em quatro 
quadrantes; 

As folhas do SICAD são divididas e numeradas da 

seguinte maneira:

1:10.000 = número inteiro de 1 a 244;

1:5.000 = algarismos romanos de I a IV;

1:2.000 = número inteiro de 1 a 6;

1:1.000 = letras de A a D.



• Verificar o Kr (coeficiente de deformação linear 
reduzido) para essa folha; 

• se a poligonal localizar-se em mais de uma folha do 
SICAD, pode-se fazer a média dos Krs das folhas ou
determinar o uso do Kr da folha que abranger a maior
parte do projeto.

• Na linha de Comando digitar: Kr; 

• Digitar o valor do Kr encontrado.
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FERRAMENTAS DO LISP IPDF 

 Atualizar layer: altera as entidades selecionadas para os layers especificados: 

Layer Eixos                  

       

     Layer Vias                            Layer Poligonal 
 

 
Layer Conjuntos                                                          

  
Layer Lotes 

 
 Cálculo áreas: calcula a área de acordo com o formado 

 
Área regular por pontos 
(apertar nos vértices do 
polígono)              
        

 

      

 
   

Área de círculos 
(selecionar entidade) 
 

Área irregular 
(apertar no centro do lote)                                                          

  
 

 
 Cálculo da poligonal:  

 
Escreve o azimute 
        

 

 

      

 
   

Escreve as distâncias  
e os azimutes 
 

Escreve o comprimento                                                          Escreve as      
coordenadas 

Edita os textos 

 

 Cálculo das vias: 
 

Escreve as coordenadas  
com um círculo        
 

           Escreve as 
           coordenadas 
com 
           linha de arrasto 
 
   

        Escreve a 
distância 

               e o azimute 
 

Comprimento  
das extensões  
dos eixos  
 

  
 

Edita os textos 

 



 Cálculo dos lotes: 
 
Escreve a dimensão 
        

 

Escreve o 
azimute 
   

        Escreve a 
distância 
        e o azimute 

 

  Edita os textos 
 
 

Escreve dimensão do  
Lote contínuo 

Escreve as 
coordenadas 

Cálculo de área 

 
 

 Ferramentas de endereçamento: forneça os elementos pedidos na linha de comando 
para escrever o endereçamento 

 
Nº do lote A 
        

 

Nº do lote B 
 
   

Sistema viário 
 

Nº dos Conjuntos 
 

 Nº das Quadras 

Nº do lote A:  

 entrar com a escala; 

 entrar com o nº inicial; 

 entrar com o incremento; 

 escolher ordem crescente ou  decrescente; 

 escolher posição da escrita; 

 entrar com o afastamento da frente do lote; 

 apertar no 1º canto, no próximo e sucessivamente. 
 
Nº do lote B:    

 entrar com a escala; 

 entrar com nº inicial; 

 entrar com o incremento; 

 escolher ordem crescente ou  decrescente; 

 definir a origem e apertar; 

 dar a direção e apertar; 

 definir a posição da numeração e apertar.  
 
Nº dos Conjuntos, n° das Quadras e Sistema Viário:  

 entrar com a escala; 

 entrar com nº inicial; 

 entrar com o incremento;  

 escolher ordem crescente ou  decrescente;  

 definir a origem e apertar,  

 dar a direção e apertar;  

 definir posição da numeração e apertar.  

 Ferramenta de consulta: 
 
Consulta distância       
 
 

 
   

Consulta elementos de 

curva 

Consulta coordenadas  Consulta azimute 
 
 
 

 Ferramentas de desenho: desenha cada linha no layer correspondente 
 

Vias    
 
Eixos 

     Conjuntos Círculo das vias 
 

Círculo dos lotes 
 
Lotes 
 

   
 

Círculo dos conjuntos 
Estacionamento 
 

 
Poligonal 

 
Círculos do estacionamento 

 
 
 

 Ferramentas de edição com Kr: faz offset, cópias, fillet e chanfros usando o Kr da 
folha do SICAD inserido no projeto 

 
Offset no layer vias    
 
Offset no layer eixos 

     Offset no layer  
     conjuntos 

Chanfro com catetos iguais 
 

 
 
Offset no layer lotes 
 

 Chanfro com  
catetos diferentes 

Offset no layer estacionamento 
 
Offset no layer corrente 

 
 

Fillet 
 

Faz múltiplas cópias 
 
 
 

 Ferramentas das variáveis: usadas para atualizar o Kr, a escala e gerar a folha do 
SICAD no AutoCAD. Selecione o ícone desejado e entre com o Kr ou a escala na linha 
de comando do AutoCAD 

 
Atualiza o Kr      
 

 
   

Atualiza a escala 

  Carrega a folha do SICAD 
 

 



FOLHA SIRGAS

• INSTALAÇÃO DO FOLHAS SIRGAS (COMPLEMENTO DO AUTOCAD)

• Copiar a pasta FolhaSirgas para C:, 

• Abrir a pasta FolhaSirgas e dentro da pasta Instalar Primeiro, rodar os quatro aplicativos nas suas 
respectivas ordens.

• Depois retorne a pasta Folha Sirgas e execute o aplicativo FolhaSIRGAS (Compiled Pyton File), 
na janela que se abre mande gravar e encerrar.

• Abra o AutoCad e digite o comando appload, na barra inferior.

• Em examinar – C: depois FolhaSIRGAS (do meio) da extensão .fas

• Então aperta LOAD



Instalação do FolhaSIRGAS:

1. Instalar os programas nessa sequência

OBS: No final da instalação do arquivo 
executável “4 - wxPython2.8-win32-
unicode-2.8.12.1-py27”, se atentar para 
deixar selecionado os últimos dois itens.



Instalação do FolhaSIRGAS:

1. Abrir o Autocad:

2. Escrever “APPLOAD”



Instalação do FolhaSIRGAS:

3. Vá até a pasta do FolhaSirgas

4. Selecionar o Arquivo “Folha Sirgas”

5. Load e Close



RESTITUIÇÃO

• Abre o Geoportal

• Seleciona a camada CARTOGRAFIA

• Depois CARTAS 1_1000

• Irão abrir as folhas SICAD na escala de 1:10.000, procure a folha referente 
ao seu projeto, selecione-a (caso necessário, desbloqueia o pop up) e faça 
o download do anexo

• Feito isso vão abrir 4 abas, uma em branco do download, uma com a 
prancha em pdf da restituição, uma com a foto em PDF e outra com a 
nuvem de pontos, baixe-os também, clicando com o botão direito e 
colocando para baixar.



Base sirgas









• Após o download 
abra o arquivo e 
ele virá assim



• Caso a imagem não 
carregue, só executar 
o comando XREF e a 
opção RELOAD ALL 
REFERENCES e a 
imagem irá carregar



Modelos de Pranchas:



Modelos de Pranchas:



Modelos de Pranchas:



Modelos de Pranchas:



Modelos de Pranchas:


