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1 Introdução 

Para que seja possível realizar a impressão da planta topográfica, também chamada de 

plotagem, temos que definir a escala do desenho. 

A escala é a relação entre o tamanho real do terreno medido e o tamanho da área ou 

dimensões úteis da folha. 

Temos que calcular o quanto o nosso terreno deve “diminuir” para caber na folha. Essa 

proporção é definida pelos valores de escala que as plantas topográficas apresentam, por 

exemplo: 1:100, 1:250, 1:500, etc. 

Sendo assim precisamos primeiramente calcular a dimensão útil, tanto na horizontal quanto 

na vertical, de cada folha para termos os valores de relação com nossas medidas em campo, o 

valor da dimensão ou tamanho útil da folha é fixo, pois seguiremos os tamanhos de folha de 

acordo com a norma técnica, e os valores das nossas medidas são variáveis de acordo com o 

terreno em que iremos trabalhar. 

 

A formula para se conhecer o denominador da escala foi estudada na Unidade Curricular de 

Desenho Técnico, na apostila dessa unidade consta a seguinte fórmula: 

 

Esc = d/D 

Sendo d a distância no papel e D a distância real no terreno 

 

Podemos interpretar também com a segunte fórmula: 

  

Denominador da escala =  Tamanho do terreno 

             Dimensão da folha 

Considerando que nossas escalas serão sempre 1: algum valor numérico no denominadore 

dessa fração podemos simplismente usar o tamanho do terreno/tamanho da folha e assim 

conheceremos o valor do denominador da escala. 

 

 Devemos observar a unidade de medida, sugestão usar tudo em milímetros ou tudo em 

metros etc... 

 Devemos calcular o denominador da escala para a largura e altura da folha para definir a 

escala final de representação. 

 

2 Tamanho de folha - NBR 10068 

Os tamanhos das folhas, margem e selo estão apresentados na NBR 10068, abaixo um 

resumo das principais informações para o cálculo de escala (tabela 1). 

 

Tabela 1: Tamanho da folha e das margens segundo NBR10068 

FOLHA LARGURA 
(mm) 

ALTURA 
(mm) 

MARGEM (mm) 

DIREITA ESQUERDA INFEIROR SUPERIOR 

A0 1189 841 10 25 10 10 

A1 841 594 10 25 10 10 

A2 594 420 7 25 10 10 

A3 420 297 7 25 10 10 

A4 (vertical) 210 297 7 25 10 10 
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Na tabela 1 apresentada consideraremos o uso da folha A4 na vertical, as demais folhas 

também podem ser utilizadas na vertical, mas usualmente se usa na horizontal. A tabela 

apresenta o tamanho das folhas e margens em milímetros. 

 

3 Cálculo das dimensões úteis da folha 

Como exemplo as dimensões úteis para folha A3, o cálculo pode ser refeito para os demais 

tamanhos de folhas apresentados na tabela 1. 

 A tabela 2 apresenta resumidamente somente o valor da folha A3. 

Tabela 2: Tamanho da folha e das margens segundo NBR10068 

FOLHA LARGURA 
(mm) 

ALTURA 
(mm) 

MARGEM (mm) SELO 
(mm) 

DIMENSÃO ÚTIL 
(mm) 

DIREITA ESQUERDA INFEIROR SUPERIOR LARGURA ALTURA 

A3 420 297 7 25 10 10 175 213 277 

 

Cálculo para a largura da folha (horizontal): 

 
Largura = 420mm (largura da folha) -7mm (margem direita) - 25mm(margem esquerda) - 175mm (selo) 

Largura = 213mm ou 0,213m 

 

 

Cálculo para a altura da folha (vertical): 

 
Altura = 297mm (Altura da folha) - 10mm (margem inferior) - 10mm (margem superior) 

Altura = 277mm ou 0,277m 

 

3.1 Exercício 01: 
Calcular a dimensão útil para largura e altura da folha A2 e folha A1 
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4 No AutoCAD 

 

No programa AutoCAD depois de desenharmos parte do terreno e de termos uma visão 

geral da área a ser impressa, podemos definir a escala de representação, para isso devemos 

desenhar um retângulo em volta de toda a área para conhecer as distâncias medidas. 

A figura a seguir mostra um exemplo do retângulo desenhado em verde no entrono de toda 

área a ser representada na planta, as medidas apresentadas em verde são as distâncias em metros 

desse retângulo, esses valores deverão ser utilizados na determinação da escala. 

 

Figura 1: Retângulo em torno do imóvel a ser representado 

 

 

4.1 Exercício 02 
 

Calcular a escala para uma área medida que tem 119,84 metros na horizontal e 113,61 metros na 

vertical. A impressão será feita em folha A3. 
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5 No Excel 

 

Foi elaborada uma planilha no programa Excel com os valores de tamanho de folha, 

margem e tamanho de selo conforme a NBR10068, a planilha calcula a dimensão útil na 

horizontal e na vertical para cada folha.  

O usuário da planilha deve entrar com as medidas tomadas no AutoCAD nas células em 

amarelo, tanto para linha horizontal, quanto vertical, a planilha irá calcular a escala para altura e 

largura da folha e irá apresentar o valor final a ser usado nas células com preenchimento rosa. 

Através dos resultados da planilha escolher a escala de representação no papel. 

A figura 2 mostra o resultado dos cálculos para todas as folhas e para as medidas de 200 

metros na horizontal e 100 metros na vertical. Por exemplo, para a folha A0 a escala apresentada 

na planilha ficou em 1:200. Para folha A1 a escala ficou em 1:300 e assim por diante. A planilha 

já está preparada para mostrar valores múltiplos de 50 evitando assim valores que necessitem de 

interpretação, desta forma auxiliando de forma rápida e eficaz o trabalho técnico de definição da 

escala de impressão. 

 

 

 

Figura 2: Planilha do Excel para cálculo da escala 

 


