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Conceitos Gerais 

1. Introdução. 
O ato de "plotar" no AutoCAD ou outro software gráfico sempre envolve outro conceito, o conceito de 
escala. O desenho sempre é executado na escala 1:1, a chamada escala original, mas em determinado 
momento deve-se passar toda essa ideia para o papel e é aí que surge a dúvida: a escala em que deverá ser 
impresso o desenho. Na verdade essa dúvida já deveria ter aparecido bem antes do desenho ter sido 
acabado. Abaixo são expostas as diversas fases da elaboração de um desenho em um software de 
computação gráfica, como o AutoCAD 2010. 

1.1. Fases do desenho. 

Pode-se dividir a elaboração do desenho em três fases bem distintas, na primeira fase onde é executado o 
desenho propriamente dito, a segunda fase onde são inseridos os textos, as cotas e os símbolos indicativos 
(elevação, corte, vista, detalhe, etc.) e a terceira fase é a inserção do desenho acabado em um formato 
padrão para plotagem. 

1.2. Primeira fase - Elaboração do desenho. 

Nesta primeira fase elabora-se o desenho propriamente dito, sem nenhuma preocupação com escalas, isto 
é, tudo é elaborado na escala 1:1, ou escala natural onde se escolhe apenas a unidade de medida, que 
dependendo do tipo de desenho pode ser o quilômetro, o metro, o milímetro, polegada ou outras. 

 
 

 Inicie um desenho novo e click no menu AutoCAD . 
 

 Selecione o menu Drawing Utilities. 
 

 Click no menu Units para abrir a caixa de diálogos 
Drawing Utilities. 

 

 

 
 

 No menu Drawing Utilities defina o tipo de unidade de 
comprimento e angular. Defina também a precisão. 

 
 Selecione a unidade de medidas. 

 
 Em Lighting deixe selecionado Internacional.  

Ao iniciar um novo desenho no AutoCAD 2010 existe a possibilidade de formatar todas as unidades e os 
limites do desenho na caixa de diálogos Create New Drawing, mas para isso é necessário que a variável de 
sistema Startup esteja definida em 1 (ligada). 
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Se a caixa de diálogos não abriu, digite Startup na 
linha de comandos e defina o valor da variável em 1. 

 

 
Abra um desenho novo e a caixa de diálogos 
Create New Drawing se abrirá, selecione Use a 
Wizard e escolha Advanced Setup ou Quick Setup 
para formatar o seu novo desenho. Explore as duas 
opções para ter domínio completo desse comando. 

É neste ponto, com as unidades de medida e os limites do desenho definidos, que se inicia o desenho, o 
traçado de toda a forma geométrica que formará o objeto proposto. 

Ainda nessa primeira fase devemos definir a espessura das linhas em função das cores e o tipo de linha para 
cada entidade de desenho. 

Uma boa atitude seria prever tudo desde o início, separar convenientemente o desenho por layers, e cada 
layer com sua cor e o seu tipo de linha. 

 

Exercícios: 

 Abra um desenho novo e defina a variável de sistema Startup em 1 (ligada) e feche esse desenho em 
seguida sem nenhuma alteração e sem salvar. 

 

 Abra um desenho novo e verifique que a caixa de diálogos Create New Drawing se abre 
automaticamente a cada novo desenho. 

 

 Abra um desenho novo e na caixa de diálogos Create New Drawing, em Quick Setup, defina as 
unidades como Decimal e os limites do desenho em 120000 e 75000, para a largura e altura, 
respectivamente. Em Drawing Utilities defina a precisão das medidas de comprimento em uma casa 
após a vírgula e as unidades em Milímetros, defina ainda as medidas angulares em graus, minutos e 
segundos com precisão até segundos. 

 

 Abra o arquivo DES-01 de sua pasta de trabalho e: 
Verifique se os limites do desenho são os pontos (0, 0) e (21000, 15000) - Lembrete: Digite Limits na 
linha de comandos para essa verificação. 

 Desenhe um retângulo com as dimensões 21000 x 15000 com o canto inferior esquerdo no ponto 
 0,0. Tecle F7 várias vezes seguidas e repare o que acontece com o Grid. 

 

 Abra o arquivo DES-02 de sua pasta de trabalho e: 
Verifique os limites do desenho.  
Verifique as unidades de dimensão do desenho. 
Altere as unidades para o sistema decimal, milímetros com uma casa após a vírgula. 
Altere os limites do desenho para valores compatíveis com o desenho. 

1.2.1. Segunda fase - Textos, cotas e símbolos. 

Nesta segunda fase, com o desenho acabado, na escala 1:1 (ou escala natural), é que se determina a escala 

de plotagem, a escala em que o desenho será apresentado impresso no papel. Essa escala de plotagem é 

determinada em função dos limites do desenho e do formato escolhido. Entende-se por: 
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• Limites do desenho: Espaço ocupado pelo desenho, pelo texto do desenho, pelas 

cotas e pelos símbolos. 

• Formato: Folhas de desenho padronizadas por normas técnicas. 

Exercício resolvido: 

 Abra o arquivo DES-03 e verifique o espaço ocupado pelo desenho. Esse desenho está preparado 
para ser plotado na escala 1:7,5 em uma folha padrão A3 da ABNT. O texto das cotas será plotado 
com 2,0 mm, textos gerais com 2,0 mm e os títulos com 4,0 mm. 

1.2.2. Terceira fase - Formato. 

Nesta terceira fase, com o desenho acabado, na escala 1:1 (ou escala natural), com a escala de plotagem 

definida, insere-se o formato que fará parte do desenho acabado. 

 

Exercícios resolvidos: 

 Abra o arquivo DES-04 e prepare uma folha de plotagem A3. Determine a escala de plotagem. Para 
bem entender siga os passos de 1 a 6 no desenho DES-04.  
 

 Abra o arquivo DES-05 (Desenho final do exercício anterior) e responda: 

• Quais as dimensões do formato?  

Resp.: L x H = 3150 x 2227,5 

• Qual a relação entre as dimensões desse formato com uma folha padrão A3? 

Resp.: Uma folha padrão A3 tem as dimensões L x H = 420 x 297  - 3150/420 = 7,5 e 

2227,5/297 = 7,5.  Portanto a relação é de 1 para 7,5.  

• Qual a altura do texto dos títulos no desenho acabado e no desenho plotado? 

Resp.: A altura dos textos dos títulos é de 30 mm no desenho acabado e de 4 mm no 

desenho plotado . 

• Qual a relação entre as alturas dos textos dos títulos no desenho plotado e no 

desenho acabado? 

Resp.: A relação é de 4 para 30, isto é 4/30 = 1/7,5. 

• Qual a escala de plotagem do desenho acabado? 

Resp.: A escala é de 1:7,5. 

1.3. Espaços de desenho no AutoCAD. 

O AutoCAD 2010 (desde a versão R11 de outubro de 1990) oferece dois espaços distintos para desenho. O 
primeiro deles, o Model Space ou Espaço de Modelamento, que é o mais antigo, presente desde a primeira 
versão (release 1 de dezembro de 1982) e o segundo que inicialmente teve o nome de Paper Space para 
depois passar a se chamar de Layout que é onde se complementa o desenho, gerando um desenho acabado. 

Um determinado desenho pode ser executado totalmente em Model Space ou ainda ocupando os dois 
espaços, o Model Space e o Layout.  

1.4. Espessuras e Tipos de Linhas. 

Para obter um produto final de boa aparência, um desenho plotado de qualidade e de fácil leitura, uma das 
providências é a diferenciação das entidades por meio de espessuras das linhas. O mais comum na área 
técnica são os desenhos plotados em preto e branco, com diferentes espessuras de linhas (fina, média e 
grossa) e também com diferentes tipos de linhas (contínua, tracejada, traço-ponto, etc.). Em alguns casos 
também são empregadas cores para maior esclarecimento dos desenhos plotados. 

O mais comum no AutoCAD, são os desenhos dependentes de cores, isto é, para cada cor estabelecemos 
uma determinada espessura de linha. 
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Desenhos Dependentes de Cores 

2. Introdução. 
Os desenhos devem ser convenientemente separados por layers, para cada layer devemos ter um tipo de 
linha e uma cor. Diz-se então que as cores e os tipos de linha são "bylayers", isto é, a cor e o tipo de linha são 
definidos no próprio layer. Uma entidade desenhada em um layer de cor azul e tipo de linha tracejada deve 
se apresentar azul e tracejada. 

 

Exercícios: 

 Abra o arquivo DES-06 e responda: 

• Qual o formato utilizado neste desenho?  

• Quais as dimensões desse formato? 

• Qual a altura dos textos gerais no desenho? 

• Qual a altura dos textos dos tag's e títulos? 

• Quais são as alturas de textos empregados no desenho (exceto carimbo)? 

• Quais os layers definidos nesse desenho? 

 

 Abra o arquivo DES-07 e responda: 

• Qual a diferença que você notou no desenho DES-07 em relação ao DES-06? 

• Qual a espessura que você daria para as linhas do formato representadas pela cor 

vermelha? E para as linhas amarelas? E para as linhas cian? 

 

 Abra o arquivo DES-08 e verifique que: 

• Todo o desenho está separado em layers. 

• Para cada layer foi estabelecido uma cor (cada layer tem uma única cor). 

• Layers diferentes podem ter cores iguais. 

2.1. As Cores e as Espessuras. 
O desenho DES-08, separado por layers e tipos de linha deve ser preparado para plotagem e para isso é 
necessário estabelecer uma relação entre as cores e as espessuras das linhas, conforme tabela abaixo: 

LAYER COR TIPO DE LINHA ESP. (mm) JUSTIFICATIVA / COMENTÁRIOS 

ACESSÓRIOS DE LINHA 2-AMARELA CONTÍNUA 0,2 Espessura fina para as válvulas e acessórios. 

EQUIPAMENTOS 1-VERMELHA CONTÍNUA 0,1 Espessura bem fina para os equipamentos. 

FORMATO-F 1-VERMELHA CONTÍNUA 0,1 A linha de corte deve ter uma espessura bem fina. 

FORMATO-G 4-CIAN CONTÍNUA 0,6 A margem do formato deve ter uma espessura grossa. 

FORMATO-M 2-AMARELA CONTÍNUA 0,2 Linhas interiores do formato com espessura média. 

HACHURA SÓLIDA 254 CONTÍNUA 0,2 Esta cor produz um sombreado. 

HUMANOS 252 CONTÍNUA 0,2 Fino e sombreado, só para ser notado ao fundo. 

LINHAS DE PROCESSO 5-AZUL CONTÍNUA 0,6 Linha grossa, é o assunto principal do desenho. 

LINHAS DE UTILIDADES 3-VERDE TRACEJADA 0,3 Linha média tracejada, é o secundo assunto (*). 

PISOS 7-BRANCA CONTÍNUA 0,1 Polilinhas com espessura grossa. 

TEXTO-G 4-CIAN CONTÍNUA 0,6 Texto grande exige linha grossa. 

TEXTO-M 2-AMARELA CONTÍNUA 0,2 Texto médio exige linha média. 

(*) NOS FLUXOGRAMAS AS LINHAS DE UTILIDADES SÃO CONTÍNUAS, AQUI FORAM REPRESENTADAS COMO TRACEJADAS POR DIDÁTICA. 
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2.2. Arquivo de Plotagem. 
Após a definição dos layers, das cores, e dos tipos de linha e das espessuras, já se pode iniciar a elaboração 
de um arquivo de plotagem, ou arquivo de definição de cores e espessura de linha.  

O AutoCAD por instalação default apresenta-se configurado para plotagem com arquivos dependentes de 
cores, mas se não for essa a situação, pode ser reconfigurado conforme figuras abaixo. 

 

 
 

Click no menu AutoCAD  e abra a caixa de diálogos Options, selecione a aba Plot and Publish e nesta aba 
click em Plot Style Table Settings para abrir a caixa de diálogos de mesmo nome e nesta caixa verifique se o 
botão Use Color Dependent Plot Styles está marcado, caso contrário deixe-o marcado. 

 

Esta opção também pode ser assinalada deixando a 
variável de sistemas Pstylepolicy com o valor 1 (ligada). 

Na linha de comandos digite Pstylepolicy e deixe a 
variável com o valor 1 (ligada). 

 

2.2.1. Padronização e Produtividade. 
Padronização e produtividade sempre andam juntas. Para haver produtividade, em primeiro lugar deve-se 
pensar em padronização, e no AutoCAD padronização é uma palavra chave, tudo pode e deve ser 
padronizado. 

No assunto aqui abordado para se ter uma boa produtividade, deve-se padronizar os layers, as cores dos 
layers, os tipos de linha e a espessura das linhas em função de suas cores. 

2.2.2. Definição do Arquivo de Plotagem. 
Abra um arquivo de plotagem existente, por exemplo, o arquivo Acad.ctb, faça as modificações necessárias e 
salve com outro nome. 
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Selecione a aba Output, click em Plotter Manager para abrir a pasta Plotters, com um click duplo abra a 
pasta Plot Styles. 

 
Com um click duplo, abra o arquivo Acad.ctb, selecione a aba From View e imediatamente click em Save As, 
escolha um nome para seu arquivo de plotagem, por exemplo "curso-autocad". 

Agora siga o passo-a-passo da edição do arquivo curso-autocad.ctb nas figuras abaixo. 
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Selecione Color 1 e na coluna  Properties, em 
Color, escolha Black para plotar na cor preta e 
em Lineweight selecione a espessura 0,1 mm, 
conforme nossa tabela do item 2.1 - As Cores 
e as Espessuras. 

 

Selecione Color 2 e na coluna  Properties, em 
Color, escolha Black para plotar na cor preta e 
em Lineweight selecione a espessura 0,2 mm, 
conforme nossa tabela do item 2.1 - As Cores e 
as Espessuras. 

 

Repita o mesmo processo para as cores 3-verde, 4-cian, 5-azul e 7-branca.  

 

 

 

 
Selecione Color 252, na coluna  Properties, em 
Color, escolha Select Color para abrir a caixa de 
diálogos Select Color. 

  

Na caixa de diálogos Select Color, selecione a cor 
252, para plotar na cor cinza escura e em 
Lineweight selecione a espessura 0,2 mm, 
conforme nossa tabela do item 2.1 - As Cores e as 
Espessuras. 

 

Repita o mesmo processo para a cor 254 e salve o arquivo clicando em Save & Close. O novo arquivo está 
pronto e salvo para uso.  

Para localizar a pasta do arquivo: Options > Files > Printer Support File Path > Plot Style Table Search Path. 
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Impressoras e Plotadoras Virtuais 

3. Introdução. 
Nem sempre se tem uma impressora ou uma ploter instalada e à disposição para realizar as indispensáveis 
impressões dos desenhos e muitas vezes se deseja enviar os arquivos de plotagem (.PLT) por e-mail para 
outros locais ou outros participantes do mesmo projeto. 

3.1. Impressora Virtual. 
Uma impressora virtual bastante interessante para ter instalada em seu sistema e disponível para o AutoCAD 
bem como para os demais aplicativos, como o pacote Office, Photoshop, etc. é a impressora CutPDFWriter, 
grátis e disponível em http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp. Ao imprimir com essa 
impressora o resultado desta impressão não é um papel, mas sim um arquivo em pdf (Portable Document 
Format), muito comum e difundido. Esse arquivo poderá ser enviado às plotadoras para impressão em 
papel. 

3.2. Plotadora Virtual. 
Uma ploter muito interessante para ter instalada em seu AutoCAD é a Ploter da HP modelo 755CM C3198B. 
Use essa ploter para produzir arquivos PLT. Esses arquivos podem ser lidos pela maioria das impressoras. 
Sempre use arquivos PLT para enviar às plotadoras, pois além de mandar os arquivos já configurados 
corre-se um risco menor de ter os desenhos difundidos. 

Para instalar essa ploter siga o roteiro abaixo: 

� Click no menu AutoCAD , selecione Print 
(apenas selecione com o cursor sobre o ícone, 
sem clicar), na aba Output the drawing to a 
plotter or other divice, click em Manage 
Plotters (ao lado).  

� Na pasta que se abre dê duplo-click para abrir 
o arquivo Add-A-Plotter Wizard (abaixo). 
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� Em Add Plotter - Introduction Page click em 
Avançar. 

� Em Add Plotter - Begin deixe selecionado o 
botão My Computer e click em Avançar. 

� Em Add Plotter - Plotter Model selecione HP 
em Manufacturers e  DesignJet 755CM 
C3198B em Models e click em Avançar. 

 
  

� Na caixa de diálogos Driver Information 
aparece a informação da disponibilidade do 
driver genérico HP-GL/2. Click em continue.  

� Na caixa de diálogos Add Plotter - Import Pcp 
or Pc2 click em Avançar. 

 
  
Em Add Plotter - Ports deixe selecionado o botão Plot 
to File e click em Avançar (ao lado). 
Em Add Plotter - Plotter Name escolha um nome 
para a sua ploter e click em Avançar (abaixo). 

 
 

Em Add Plotter - Finish click em Concluir para terminar a instalação. 
A Ploter da HP modelo DesignJet 755CM C3198B já estará disponível para uso.   
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Desenhos Executados em Model Space 

4. Introdução. 
Alguns desenhos podem ser totalmente executados em Model Space e sem perda de qualidades, são os 
desenhos adimensionais como os fluxogramas, os isométricos, desenhos de símbolos, esquemas de ligação, 
e etc. Desenhos elaborados em uma única escala também podem ser totalmente elaborados em Model 
Space, embora certas entidades devam ser escaladas. Os desenhos dependentes de duas ou mais escalas, se 
executados totalmente em Model Space, perdem muito de sua qualidade produtiva, pois os detalhes 
deverão ser ampliados para o seu perfeito entendimento.  

4.1. Desenhos Adimensionais. 

Como dito anteriormente os desenhos adimensionais como os desenhos de fluxogramas, isométricos, 
símbolos e esquemas, entre outros, podem ser totalmente executados em Model Space. 

Esses desenhos pelo fato de não necessitarem de dimensões e, portanto podem ser desenhados em escala, 
são elaborados diretamente no próprio formato a que se destinam. 

Exercícios: 

 Abra o arquivo DES-09 e responda: 

• Quais as dimensões desse formato? 

• Qual o formato utilizado neste desenho? 

• Qual a unidade de medida utilizada? 

• Qual a precisão? 

 

 Abra o arquivo DES-10 e responda: 

• Quais as dimensões desse formato? 

• Qual o formato utilizado neste desenho? 

• Qual a unidade de medida utilizada? 

• Qual a precisão? 

 

 Abra o arquivo DES-11 e responda: 

• Quais as dimensões desse formato? 

• Qual o formato utilizado neste desenho? 

• Qual a unidade de medida utilizada? 

• Qual a precisão? 

 

 

Exercícios Resolvidos: 

 Plotar o DES-09 para arquivo PDF com as espessuras de linhas definidas no arquivo de plotagem 
curso-autocad.ctb. Plotar no formato A2. 
 

Resp.: Em primeiro lugar deve-se saber qual a unidade do desenho e o formato.  

� Abrir o desenho DES-09 e certificar que a unidade utilizada foi o Milímetro e o formato é o A2. 
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� Click no menu AutoCAD , selecione o 
menu Print (apenas posicione com o cursor 
sobre o ícone, sem clicar), na caixa de diálogos 
Output the Drawing to a Ploter or other 
device click em Plot para abrir a caixa de 
diálogos Plot - Model. 

 
 

 
 

� Em Printer / Ploter selecione CutePDFWriter. 
� Deixe o botão Plot to file desmarcado. 
� Em Paper Size escolha o formato ISO A2. 
� Em What to plot escolha Window. 
� Em Plot offset (origin set to printable area) deixe marcado o botão Center the plot. 
� Em Plot style table (pen assignments) selecione curso-autocad.ctb. 
� Em Quality escolha a qualidade de impressão (normal / draft ...). 
� Em Plot scale deixe desmarcado o botão Fit to paper.  
� Em Scale selecione 1:1 (1 mm = 1 unit). 
� Em Plot area - What to plot: selecione Window. 

 



 

� Click em Window< (figura abaixo) 
selecione a área do desenho a ser plotada.
Para selecionar o desenho por inteiro, 
selecione dois extremos na diagonal, os 
pontos A e B, na linha de corte do formato
(figura ao lado). 

 
 

� Ainda na caixa de diálogos 
em Preview para ver o resultado da 
plotagem. 

 

 

� Estando a imagem Preview
esperado, click na imagem 
direito do mouse e no menu suspenso click 
em Plot para plotar o desenho 
Exit para voltar  à caixa
Plot - Model para reconfigurar

� Para plotar sem um Preview, 
caixa de diálogos Plot - Model

� Em ambos os casos abre
diálogos Salvar como, escolha o local de 
salvamento, escolha também o nome do 
arquivo e click em Salvar (ao lado)

 

� E está finalizado o exercício
formato A2. Se tivesse escolhido uma ploter
uma impressão em papel, no formato 

� Deu errado? Consulte o Capítulo 6 desta apostila.
 

(figura abaixo) e 
elecione a área do desenho a ser plotada. 

Para selecionar o desenho por inteiro, 
selecione dois extremos na diagonal, os 
pontos A e B, na linha de corte do formato 

 

Ainda na caixa de diálogos Plot - Model click 
para ver o resultado da 

 

Preview de acordo com o 
na imagem com o botão 

direito do mouse e no menu suspenso click 
o desenho ou em em 

caixa de diálogos 
para reconfigurar a plotagem.  

Para plotar sem um Preview, click OK na 
Model (abaixo). 

bre-se a caixa de 
, escolha o local de 

salvamento, escolha também o nome do 
(ao lado). 

 

o exercício, o desenho DES-09 está plotado e o resultado é um arquivo 
formato A2. Se tivesse escolhido uma ploter real, conectada ao seu computador, o resultado seria 

no formato A2, deste desenho. 
Consulte o Capítulo 6 desta apostila. 
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está plotado e o resultado é um arquivo PDF no 
eu computador, o resultado seria 

12 13 14 15 1716 18 19 20 21 22
1812 13 14 15 16 17 19 20 21 22
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 Plotar o DES-09 para arquivo PDF com as espessuras de linhas definidas no arquivo de plotagem 
curso-autocad.ctb. Plotar no formato A3
 

Resp.: Em primeiro lugar deve-se saber qual a unidade do desenho e o formato. 

� Abrir o desenho DES-09 e certificar que a unidade utilizada foi o Milímetro e o form
o DES-09 é adimensional não se perderá qualidade pelo fator escala, mas 
dimensões do novo formato
plotado no formato A4, dependendo do desenho, teremos 

� Click no menu AutoCAD 
Print (apenas posicione com o cursor sobre o 
ícone, sem clicar), na caixa de diálogos 
the Drawing to a Ploter or other device
em Plot para abrir a caixa de diálogos 
Plot - Model. 

 

� Em Printer / Ploter selecione 
� Deixe o botão Plot to file desmarcado
� Em Paper Size escolha o formato 
� Em What to plot escolha Window.
� Em Plot offset (origin set to printable area) deixe marcado o botão
� Em Plot style table (pen assignments)

para arquivo PDF com as espessuras de linhas definidas no arquivo de plotagem 
. Plotar no formato A3 (Redução do formato original A2 para o formato A3)

se saber qual a unidade do desenho e o formato.  

09 e certificar que a unidade utilizada foi o Milímetro e o form
é adimensional não se perderá qualidade pelo fator escala, mas sim

ensões do novo formato. Exagerando um pouco, imagine um desenho no formato 
, dependendo do desenho, teremos um borrão e não um desenho plotado.

, selecione o menu 
cione com o cursor sobre o 
na caixa de diálogos Output 

the Drawing to a Ploter or other device click 
abrir a caixa de diálogos 

selecione CutePDFWriter. 
desmarcado. 

escolha o formato A3. 
Em What to plot escolha Window. 
Em Plot offset (origin set to printable area) deixe marcado o botão Center the plot.

Plot style table (pen assignments) selecione curso-autocad.ctb. 
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para arquivo PDF com as espessuras de linhas definidas no arquivo de plotagem 
(Redução do formato original A2 para o formato A3). 

09 e certificar que a unidade utilizada foi o Milímetro e o formato é o A2. Como 
sim pelo fator visual das 

, imagine um desenho no formato A0 sendo 
um borrão e não um desenho plotado. 

 

 

Center the plot. 



 
17 

� Em Quality escolha a qualidade de impressão (normal / draft ...). 
� Em Plot scale deixe marcado o botão Fit to paper.  
� O conteúdo de Scale ficará inabilitado. 
� Por fim em Plot area click em Window para voltar ao desenho e neste selecione dois extremos na 

diagonal conforme executado no exercício anterior. 
� Estando a imagem Preview de acordo com o 

esperado, click na imagem com o botão 
direito do mouse e no menu suspenso click 
em Plot para plotar o desenho ou em em 
Exit para voltar  à caixa de diálogos 
Plot - Model para reconfigurar a plotagem.  

  

� Para plotar sem um Preview, click OK na 
caixa de diálogos Plot - Model. 

� Em ambos os casos (com ou sem Preview) 
abre-se a caixa de diálogos Salvar como, 
escolha o local de salvamento, escolha 
também o nome do arquivo e click em 
Salvar. 

 

 

� E está finalizado o exercício, o desenho DES-09 está plotado e o resultado é um arquivo PDF no 
formato A3. Se tivesse escolhido uma ploter real, conectada ao seu computador, o resultado seria 
uma impressão em papel, no formato A3, deste desenho. 

� Deu errado? Consulte o Capítulo 6 desta apostila. 
 

 

 Plotar o DES-10 para arquivo PLT com as espessuras de linhas definidas no arquivo de plotagem 
curso-autocad.ctb. Plotar no formato original. 
 

Resp.: Em primeiro lugar deve-se saber qual a unidade do desenho e o formato.  

Abrir o desenho DES-10 e certificar que a unidade utilizada foi o Metro e o formato é o A2 e como se pede 
para plotar no formato original, deve-se plotar no formato A2. 

� Click no menu AutoCAD , selecione o menu Print (apenas posicione com o cursor sobre o ícone, 
sem clicar), na caixa de diálogos Output the Drawing to a Ploter or other device click em Plot para 
abrir a caixa de diálogos Plot - Model, exatamente com foi feito no exercício anterior. 

� Em Printer / Plotter, selecione Default 
Windows System Printer.pc3 ou outra 
impressora instalada. 

� Marque a opção: Plot to file. 
� Selecione o formato ISO A2. 
� Em Plot scale deixe desmarcada a opção 

Fit to paper. 
� Em Scale selecione Custom e informe: 

1000 mm = 1 unit. Isso quer dizer que 1 
unidade de desenho corresponde a 1000 
mm na plotagem. 

 
 

Obs.: O AutoCAD só possui 
duas unidades de 
plotagem, o milímetro e a 
polegada. 
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� Em Plot style table selecione seu 

arquivo de plotagem, aqui foi 
selecionado o arquivo curso-
autocad.ctb. 

� Em Numbers of copies a 
quantidade de cópias está inativa 
porque a plotagem é para 
arquivo. 

� Em Plot options é importante 
deixar marcado a opção Plot with 
plot syles. 

� Em What to plot: selecione 
Window. 

� Click em Window< para abrir o 
desenho e selecione os seus 
extremos, como executado no 
exercício anterior. 

� Em Plot offset marque a opção 
Center the plot e click em 
Preview para ver uma imagem 
do desenho plotado. 

 

 

� Na imagem do desenho click com o botão direito 
do mouse para abrir o menu suspenso de 
opções: 

� Exit - volta ao menu Plot Model (anterior). 
� Plot - Plota o desenho. 
� Demais opções servem para visualizar a imagem. 

� Click na opção Plot para plotar o desenho. 

 
� Na caixa de diálogos Browse for Plot File, selecione o local para salvar, dê um nome para o 

arquivo e click em Save. 

� O arquivo gerado na plotagem, 
DES-10-Model.plt, encontra-se 
disponível em sua pasta de 
trabalho renomeado com o 
nome de DES-10.plt, juntamente 
com os arquivos de exercícios e o 
arquivo plotado para arquivo 
PDF, no exercício anterior, 
DES-09.pdf. 

� Deu errado? Consulte o Capítulo 
6 desta apostila.  
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4.2. Desenhos com Dimensões. 

Desenhos com dimensões geralmente são dependentes de escala, ao plotar deve-se escolher uma escala de 
plotagem.  Esses dados devem vir impressos no carimbo - formato e escala. 

Esses desenhos podem ser executados com uma única escala ou ainda com mais de uma escala, mas sempre 
existirá uma escala geral ou de plotagem, a escala em que o formato foi ampliado para compor todo o 
desenho. 

 
 Plotar o DES-11 para arquivo PLT com as espessuras de linhas definidas no próprio desenho. Plotar 

no formato original. 
 

Resp.: Em primeiro lugar deve-se saber qual a unidade do desenho e o formato.  

Abrir o desenho DES-11 e certificar que a unidade utilizada foi o Milímetro e o formato é o A1 (ampliado em 
50 vezes) e como se pede para plotar no formato original, deve-se plotar no formato A1. As dimensões do 
formato são: 42050 por 29700  = 841x50 por 594x50 - É o formato A1 ampliado de 50 vezes. 

Nota-se um quadro no canto inferior esquerdo do formato com todas as informações de plotagem. Os dados 
desse quadro devem gerar um arquivo de plotagem que darei o nome de celio.ctb, para configurar esse 
arquivo proceda da mesma forma como no item 2.2.2 Definição do Arquivo de Plotagem. 

 
� Na caixa acima foi determinado que a plotagem das cores de 1-vermelha a 10-vermelha escuro 

deverá ser em preto, definidas em Color e com as espessuras definidas em Lineweight. 

 

 
� Na caixa acima foi determinado que a plotagem das cores de 251-cinza escuro a 255-cinza claro 

deverá ser com suas próprias cores ou tonalidades de cinza, definidas em Color e com as espessuras 
definidas em Lineweight. 

 

Obs.: Para plotagem colorida, em Color, selecionar a cor desejada. 
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� Em Plot style table selecione o arquivo 
de plotagem celio.ctb. 

� Em Plot scale selecione a escala 1:50. 
� Proceda da mesma maneira dos 

exercícios anteriores para gerar o 
arquivo de plotagem DES-11.plt. 

 

 
  

� Preview do desenho DES-11 impresso 
com o arquivo de plotagem celio.ctb. 

 

 

� Escolha o local de salvamento e o nome 
do arquivo e click em salvar. 
 

 
� O arquivo gerado na plotagem, DES-11, encontra-se disponível em sua pasta de trabalho com o 

nome de DES-11.plt.  
� Deu errado? Consulte o Capítulo 6 desta apostila. 

 
 
 
 

 Plotar o DES-12 para arquivo PLT com as espessuras de linhas definidas no próprio desenho. Plotar 
no formato original. 
 

Resp.: Em primeiro lugar deve-se saber qual a unidade do desenho e o formato.  

� Abrir o desenho DES-12 e certificar que a unidade utilizada foi o Centímetro e o formato é o A1 
(ampliado em 10 vezes) e pede-se para plotar no formato original, A1. As dimensões do formato são: 
841 por 594  = 84,1x10 por 59,4x10 - É o formato A1 (em centímetros) ampliado de 10 vezes. 



 

� Nota-se um quadro no canto inferior esquerdo do formato com todas as informações de plotagem. 
Os dados desse quadro, os mesmos do exercício anterior que gerou o arquivo de plotagem e foi 
dado o nome de celio.ctb.  
 

� Inicie a plotagem do documento DES
caixa de diálogos Plot - Model
selecione <Previus plot> 
configuração da última plotagem.

� Bastam apenas alguns ajustes para a escala e a 
unidade de medida, agora o centímetro.

� Em Plot scale selecione a escala 1:10
importar com a unidade de medida

� Como já foi visto, temos apenas duas unidades 
de medidas, o milímetro e a polegada. Para usar 
o milímetro, ajustar para centímetro, basta 
ajustar para 10  e automaticamente 
ser Custom (10 mm = 1 cm). 

� Se o formato estivesse em Metros, esse valor 
seria ajustado para 1000 (1000 mm = 1 m). 

� Click em Preview para ver uma prévia do arquivo 
de plotagem, em seguida click
direito do mouse sobre a imagem para abrir o 
menu suspenso e por fim click em Plot para gerar 
o arquivo PLT. 

� O arquivo gerado na plotagem, 
encontra-se disponível em sua pasta de trabalho 
com o nome de DES-12.plt. 

� Deu errado? Consulte o Capítulo 6 desta apostila.

 
 
 
 

se um quadro no canto inferior esquerdo do formato com todas as informações de plotagem. 
Os dados desse quadro, os mesmos do exercício anterior que gerou o arquivo de plotagem e foi 

Inicie a plotagem do documento DES-12 e na 
Model, em Page setup 
 para recuperar a 

configuração da última plotagem. 

apenas alguns ajustes para a escala e a 
unidade de medida, agora o centímetro. 
Em Plot scale selecione a escala 1:10, sem se 
importar com a unidade de medida. 

Como já foi visto, temos apenas duas unidades 
de medidas, o milímetro e a polegada. Para usar 
o milímetro, ajustar para centímetro, basta 

e automaticamente Scale passa a 
.  

Se o formato estivesse em Metros, esse valor 
seria ajustado para 1000 (1000 mm = 1 m).  

para ver uma prévia do arquivo 
de plotagem, em seguida click com o botão 
direito do mouse sobre a imagem para abrir o 

click em Plot para gerar 

O arquivo gerado na plotagem, DES-12, 
se disponível em sua pasta de trabalho 

 
Consulte o Capítulo 6 desta apostila. 
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se um quadro no canto inferior esquerdo do formato com todas as informações de plotagem. 
Os dados desse quadro, os mesmos do exercício anterior que gerou o arquivo de plotagem e foi 

 

 

 

 

 



 
22 

Desenhos Executados com Layout 

5. Introdução. 
Os desenhos executados em Model Space e visualizados em Layout por meio de janelas são a forma mais 
correta de se produzir documentos dependentes de uma ou mais escalas. 

Deve-se fazer o desenho em Model Space e o formato é inserido em Layout e o desenho é visualizado por 
meio de uma ou mais janelas, de Layout para Model. 

Em Layout não mais se importa com o Model, basta saber qual é o formato (A0, A1, A2...) e a unidade de 
medida desse formato deve ser o milímetro ou a polegada. 

 

5.1. Desenhos com Formatos em Milímetro. 

 

 Plotar o DES-13 para arquivo PLT com as espessuras de linhas definidas no próprio desenho. Plotar 
no formato original. 
 

Resp.: Em primeiro lugar deve-se saber qual é o formato e a unidade de medida.  

� Abrir o desenho DES-13 e certificar que o formato é A1 e a unidade de medida é o Milímetro.  
 

� Inicie a plotagem do documento DES-13 
e na caixa de diálogos Plot - Model, em 
Page setup selecione <Previus plot> 
para recuperar a configuração da última 
plotagem. 

� Se não for possível reconfigure 
conforme exercícios anteriores.  

� Em Plot scale selecione a escala 1:1. 
� Proceda da mesma maneira dos 

exercícios anteriores para gerar o 
arquivo de plotagem DES-13.plt. 

 
 

� O arquivo gerado na plotagem, DES-13, encontra-se disponível em sua pasta de trabalho com o 
nome de DES-13.plt. 

� Deu errado? Consulte o Capítulo 6 desta apostila. 

 

 

 

5.2. Desenhos com Formatos em Polegada. 

Formatos com dimensões em polegada não será abordado em nosso curso. 

 

 

 

 

 



 

 

Deu Errado? 

 
O desenho está atravessado no formato

 

 
O desenho tem trechos coloridos e deveria ser em 
preto e branco. 

 

Desenho incompatível com o formato.

 

O desenho ocupa parte do formato. 
 

 

 
O desenho está atravessado no formato 

 
Mude a orientação do desenho para Landscape.

 

 

O desenho tem trechos coloridos e deveria ser em 
Verifique o arquivo de plotagem.

 

 
Desenho incompatível com o formato. Verifique o formato e a escala.

 

 
 

Verifique o formato e a escala.
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Mude a orientação do desenho para Landscape. 

 
plotagem. 

 
Verifique o formato e a escala. 

 
Verifique o formato e a escala. 
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