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1 PLOTAGEM 
 

1.1 Definir escala e tamanho da folha 
Para que possamos  plotar o desenho devemos definir a escala e tamanho da folha 
para inserir os blocos de folha, selo e símbolo dos pontos. Caso o serviço não 
especifique a escala, esse procedimento pode ser feito por tentativa ou cálculo da 
relação entre o tamanho da folha e o tamanho da 
maior distância que engloba o terreno para que todos 
os elementos caibam na folha. 

1.1.1 Verificar a unidade do seu desenho 
a) Digitar na barra de comandos: DDUNITS 
b) A sua tela deverá ser configurada como a 

janela apresentada ao lado. 
c) Insertion scale deve estar em metros 

1.2 Inserir Bloco 
a) Ir na aba Inserir do Menu e depois em Blocos 

(figura ao lado). 
b) Aparecerá uma janela para inserção do bloco 

conforme figura abaixo. 
c) Buscar na pasta o desenho que você tem interesse em inserir. 
d) Neste caso inserimos uma folha A2. É possível calcular qual escala 

caberá na folha pelo tamanho do desenho, também pode ser feito por 
tentativas. 
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1.3 Impressão em PDF 
Para que seja possível imprimir a planta em PDF você deve ir em File e depois Plot, 
aparecerá uma janela conforme figura abaixo. 

a) Escolher a impressora DWG to PDF.pc3 
b) Usar as folhas ISO full bleed, pois as mesmas não cortam as margens na hora 

da impressão, no nosso caso usamos a A2 que foi a inserida pelo bloco. 
c) No Plot Scale você deve inserir o valor de escala que foi usado na hora de 

inserir o bloco. No nosso caso ficou 1000/500, pois a folha está em mm. 
d) Use a Plot Area por window para selecionar a folha com o mouse. 
e) A pena de impressão (NBR13133.ctb) deve ser configurada. Como já foi feito 

na aula de Autocad você pode copiar o arquivo .ctb na pasta Plot styles. Nos 
computadores do IFSC pode ser que a pasta esteja no endereço 
C:\Users\Professor\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 
2016\R20.1\enu\Plotters\Plot Styles 

f) Lembre que seus layers devem estar configurados conforme ensinado na 
disciplina de AutoCad (tabela abaixo) para que o arquivo de pena funcione 
plenamente. 

 
g) A sua tela deve estar semelhante com a tela abaixo, no caso mostrado com os 

destaques em vermelho perceba que a pena usada não é a NBR13133.ctb. 
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