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Impressão 

Escala 
Em Arquitetura a escala 1:50 significa reduzir 50 vezes. No papel se lê que cada 
1 cm plotado equilave a ½ m na vida real. 

Em mecânica a escala 4:1 significa ampliar 4 vezes. No papel se Lê que cada 1 
cm plotado equivale a 2,5 mm ou ¼ cm na vida real. 

E no AutoCAD o que isso significa ? Como funciona na plotagem? 

Layout 
Quando se plota em Layout ou mesmo em Model, devemos lembrar que o 
AutoCAD só conhece duas unidades: milímetros ou polegadas. 

Quando desenhamos em milímetros, não temos que fazer nada a não ser aplicar 
a escala, mas ao desenhar em outra unidade temos que fazer a compensação da 
unidade. 

Plotagem Model - Arquitetura – escala 1:100 – desenho metros. 

1:100 para o AutoCAD é 1mm:100, mas estamos desenhando em metros, logo 
1:100 deve ser 1m:100 ou 1000mm:100 ou 10:1 – esta é a escala a ser 
utilizada no comando plot. 

 

Plotagem Layout - Arquitetura – escala 1:100 – desenho metros.  

Texto 

Precisamos calcular a altura do texto pensando sempre no AutoCAD, ou seja em 
milímetros. Se os textos na plotagem tiverem altura de 3 milímetros, eles devem 
ser desenhados com altura de 0.3. Se a escala 1:100 no AutoCAD representa 
ampliação de 10 vezes, logo devemos ao criar reduzir 10 vezes. Para ficar mais 
fácil siga a formula abaixo: 
 

Altura do texto = Altura no papel x Escala / Unidade 
 

O valor da Escala é a medida da parte direita, ou seja, em 1:100 a escala vale 
100. O valor da Unidade é a quantidade de milímetros que cabe na unidade 
desenhada, ou seja, em metros temos 1000 milímetros. 
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Altura do texto = 3 x 100 / 1000 = 0,3 
 

Cota 

Precisamos ajustar o estilo de cota para acompanhar a escala de plotagem 
desejada. Como no exemplo vamos plotar em metros em escala 1:100. No estilo 
de cota devemos deixar os valores numéricos das abas Lines, Symbols and 
Arrows e Text sempre em milímetros, por exemplo, se a altura do texto tiver 3 
milímetros, iremos digitar 3 na caixa da altura. 

O ajuste será feito na aba FIT no item Use Overall Scale, seguindo uma formula 
similar ao do texto.  
 

Overall Scale = Escala / Unidade 
 

O valor da Escala é a medida da parte direita, ou seja, em 1:100 a escala vale 
100. O valor da Unidade é a quantidade de milímetros que cabe na unidade 
desenhada, ou seja, em metros temos 1000 milímetros. 
 

Overall Scale = 100 / 1000 = 0,1 
 

Layout 

Ao clicar na aba Layout iremos mudar para a vista de Layout onde iremos em 
primeiro lugar apagar a Viewport criada pelo AutoCAD. 



 

Viewport 

 

Devemos já ter uma plotter instalada para configurar a pagina. Se não 
soubermos qual plotter utilizar, pode-se instalar a mais padrão que é a HP650C. 

 

Instalação da HP650c 

Menu File – Plotter Manager 

Add-A-Plotter-Wizard 



 

 



 

Prosseguir até o concluir. 

Configuração das Folhas 

Agora que a plotter foi instalada, devemos alterar as folhas, pois o AutoCAD cria 
todas as folhas com margem de impressão. Devemos no Plotter Manager, entrar 
na plotter criada e adicionar folhas customizadas sem margens de impressão. 
Abaixo iremos ver um exemplo de uma A2 folha customizada. 

 

 



 

Clicar no Botão ADD. 

 



 

 

Avançar até o concluir. 

Configuração da Folha de Impressão 

Agora que a plotter foi instalada e já temos pelo menos uma folha sem margem 
de impressão, devemos alterar a configuração do Layout, pois o AutoCAD cria 
uma configuração padrão. Para isso clique com o botão da direita na aba 
Layout01 e escolha Page Setup Manager. 



 

Clique no botão Modify, mas já aproveitando ative a opção Display when creating 
a new layout. 

 



A configuração deve ficar como a mostrada abaixo: 

 

Foi deixado o Plot Style em MONOCHROME.ctb pois queremos uma impressão 
P/B. se quiser colorida, troque para ACAD.ctb 

 

Viewports na Folha de Impressão 

Agora que a plotter foi instalada e já temos pelo menos uma folha sem margem 
de impressão e o layout já tem sua configuração, iremos criar as viewports para 
acessar o que desenhamos no Model Space. 

Devemos criar um Layer para armazenar as viewports. Este layer será NÂO 
PLOTAVEL, por isso devemos tomar cuidado com o que colocamos dentro dele. 

 

Para facilitar, vamos ativar a toolbar Viewport, clicando com o botão da direita 
sobre um botão do AutoCAD e escolhendo a opção Viewport na lista. 

Sua tela deve estar algo deste jeito, com o layer Viewport como current e a 
janela flutuado ou dockada na parte superior. 

 



 

Neste exemplo vamos ativar apenas duas coisas na toolbar viewport. 

 
Escala da Viewport  

 
Cria Viewport 

 

Após criar a viewport, o truque é clicar nela com o botão da esquerda (na borda) 
e digitar a escala na toolbar. O calculo da escala é o inverso do utilizado na 
configuração das cotas. 

Viewport Scale = Unidade / Escala 
 

O valor da Escala é a medida da parte direita, ou seja, em 1:100 a escala vale 
100. O valor da Unidade é a quantidade de milímetros que cabe na unidade 
desenhada, ou seja, em metros temos 1000 milímetros. 
 

Viewport Scale = 1000 / 100 = 10 ou 10:1 

 



 

Caso não exista na lista a escala, devemos digitar o valor e pressionar a tecla 
ENTER no final. 
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