
As edificações podem ser seccionadas com planos horizontais (gerando as plantas baixas) ou 
planos verticais (gerando os cortes). As plantas baixas são obtidas quando imaginamos um plano 
de corte com visão de cima da casa, em uma altura média de 1,20 a 1,50m (em relação ao piso do 
pavimento em questão) e considerando o sentido de visualização do observador de cima para baixo, 
acrescido de informações técnicas.  



Tabela 1 – Modelo básico de Layers para projeto arquitetônico 

LAYER COR LINHA
ARQ-ALVENARIA 4 (cyan) continue 

ARQ-COTAS 30 continue 

ARQ-ESQUADRIA (0.1) 1 (vermelho) continue 

ARQ-ESQUADRIA (0.2) 2 (amarelo) continue 

ARQ-ESTRUTURA 6 (magenta) continue 

ARQ-FOLHA-01 7 (branco) continue 

ARQ-HACHURA 252 continue 
ARQ-LINHA-01 1 (vermelho) continue 

ARQ-LINHA-02 2 (amarelo) continue 

ARQ-LINHA-03 3 (verde) continue 

ARQ-LINHA-04 4 (cyan) continue 
ARQ-LINHA-05 5 (azul) continue 

ARQ-LINHA-06 6 (magenta) continue 

ARQ-LINHA-CORTE 3 (verde) dashdotx2 

ARQ-NIVEL 1 (vermelho) continue 

ARQ-PROJEÇÃO 1 (vermelha)  hidden (tracejada) 

ARQ-SOLEIRA 1 (vermelho) continue 

ARQ-TEXTO1 1 (vermelha) continue 

ARQ-VEGETAÇÃO 81 continue 

ARQ-VIEWPORT 251 continue 

Para formatarmos nosso arquivo de trabalho, será necessário configurar um arquivo padrão para 

plotagens com extensão CTB. Para imprimir do segundo arquivo em diante, inclusive em sua 

impressora A4, basta carregar o arquivo já criado (exceto se você usar outra configuração de cores 

para os layers). Com base nas cores dos layers definidos na tabela 1 e na hierarquização de linhas 

exigida pelo desenho arquitetônico, seguiremos o padrão da tabela 2 a seguir. 
Tabela 2 – Configuração de padrões para plotagem (penas) 

Cor de layers
(PLOT STYLES)

Cor para 
impressão
(COLOR)

Espessura para 
impressão

(LINEWEIGHT)

1 (vermelho) preto 0.10 

2 (amarelo) preto 0.20 

3 (verde) preto 0.30 

4 (cyan) preto 0.45 

5 (blue) preto 0.53 

6 (magenta) preto 0.60 

7 (branco) preto 0.10 

8 preto 0.09 

10 1 (vermelho) 0.10 

81 105 0.10 

252 preto 0.10 

Obs.: apesar da cor 251 constar na tabela, não será impresso o que estiver no ARQ-VIEWPORT. 



As seções ou cortes são obtidas por planos verticais que interceptam as paredes, janelas, portas e 
lajes com a finalidade de permitir esclarecimentos que venham facilitar a execução da obra. 
Devemos passar um dos cortes preferencialmente por um dos compartimentos de área molhada e 
pela escada (quando houver). 
  



 ATENÇÃO!

- No corte, as COTAS são somente VERTICAIS, a fim de indicar as alturas dos elementos que o 

compõem.   

- As portas e janelas aparecem SEMPRE FECHADAS (mesmo que na planta estejam abertas). 

  


