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O LOTECAD consiste em um conjunto de ferramentas das condições rápidas e eficazes, de forma automatizada, à produção de
peças técnicas individual de cada lote de uma quadra projetada de uma só vez, gerando os memoriais descritivos e plantas cadastrais
individualizadas, tanto para loteamentos urbanos quanto para rurais. São documentos essenciais para a aprovação e registro de um
projeto de loteamento e também para regularização junto a serviços cartoriais.
Pode ser aplicado no processo de aprovação de loteamento junto aos órgãos municipais, estaduais, federais, de regularização
fundiária e na elaboração de documento para o registro de imóveis. É indicado para projetistas, construtoras, empresas de
engenharia e profissionais como engenheiros agrimensores, civis, agrônomos e arquitetos, que são habilitados para esse trabalho.
Considera-se loteamento urbano a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação,
de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias já existentes.
Já no loteamento rural, pode-se considerar a subdivisão de glebas rurais em terrenos com área maior ou igual a fração mínima de
parcelado vigente no município. Não há grandes exigências de infraestrutura, no entanto, essas valorizam o empreendimento e
devem ser levadas em consideração.
Com a definição de uma área adequada para o loteamento, inicia-se o processo de aprovação junto aos órgãos municipais e
estaduais. Para isso, deverá apresentar à prefeitura um requerimento e uma planta do imóvel indicando as divisões da gleba, a
destinação de cada lote, a preservação de determinadas áreas, etc.
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Após a aprovação do projeto (publicação do Decreto Municipal), o loteador deverá submetê-lo a registro imobiliário (Cartório de
Registro de Imóveis) e atenção minuciosa aos documentos para aprovação dos lotes são itens essenciais para o sucesso do
investimento.
Uma das principais prioridades é produzir e/ou verificar a matrícula individual do imóvel, o que garante ao proprietário que aquilo não
é fruto de uma ocupação irregular. A matrícula é que individualiza o imóvel, identificando-o por meio de sua correta localização e
descrição. Nela serão feitos os atos de registro e averbação, mostrando o real estado do imóvel.
O registro declara quem é o verdadeiro proprietário do imóvel, ou se a propriedade deste bem está sendo transmitida de uma pessoa
para outra. Toda vez que se leva uma escritura de compra e venda ou hipoteca de um imóvel ao Cartório, ela é registrada na
matrícula, ou seja, os dados referentes ao negócio que se efetivou são anotados na matrícula do imóvel ao qual diz respeito.
O LOTECAD, de forma automatizada, calcula área e separa os produtos de cada lote da quadra, gerando documentos que garantirão
o sucesso da regularização do empreendimento. São esses os documentos:


Planta topográfica individualizada de cada lote, utilizando modelos personalizados pelo usuário;



Memorial descritivo e tabelas em formato .xls para atendimento à exigências específicas;



Detecção automática do perímetro dos lotes desenhados no AutoCAD;



Rotulação automática dos vértices ou definida pelo usuário;



Tabela de coordenadas;



Cadastro limites e confrontações;
4



Planilha descritiva áreas dos lotes;



Quadro resumo de áreas (dimensões e confrontações);



Memorial gerado diretamente em arquivo doc. do Word configurável conforme cada projeto ou padrão.

A utilização do LOTECAD agiliza o processo de produção de peças técnicas e reduz os custos com de seções técnicas, pois agiliza
todo o processo de confecção de desenhos e memoriais descritivos.
O LOTECAD funciona integrado ao AutoCAD
Abaixo será apresentada a barra de ferramentas do LOTECAD e serão descritas as funções de cada um dos botões:

Figura 1 – Barra Ferramentas LOTECAD

Botão

- Numerar Lotes

Botão

- Configuração de camadas

Botão

- Renomear Vértices

Botão

- Planta e memorial

Botão

- Cadastro de confrontantes e limites

Botão

- Planta e memorial modelos 2 e 3

Botão

- Dividir Áreas

Botão

- Ampliar ou reduzir desenhos
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Antes da elaboração da planta topográfica, planilhas de apoio e memorial descritivo, é desejável que o usuário já faça a
formatação dos padrões que estão inseridos na pasta raiz do MEMOCAD (C:MEMOCAD) para que os produtos já saiam com
logomarca e informações da empresa e do usuário. Essa configuração será feita somente uma vez e todas as outras utilizações já
utilizarão esse mesmo padrão.
O comando utilizado para elaborar a planta, memorial descritivo e planilhas com informações de todos os lotes, ou glebas rurais é
o Botão D.
COMANDO: LOTEAR1

Figura 2 - Botão D – Planta e Memorial

Esse comando dá a opção de escolha pelo usuário de trabalho com Loteamento Urbano ou Rural. Da opção também de
configurações de cor de layer e tamanho da fonte que se deseja para cada fonte, de acordo com um padrão de escala 1/1000. Dá
opção também de customização dos dizeres no memorial de acordo com a exigência do Cartório de Registro de Imóveis de cada
Comarca que se vai submeter o trabalho.
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PRIMEIRA CAIXA DE DIÁLOGO

Figura 3 – Primeira caixa de diálogo do loteamento
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Opção LOTEAMENTO URBANO

Quando as coordenadas dos vértices definidores dos limites do imóvel forem referenciadas ao SGB, pode se optar por incluir as
coordenas no Memorial Descritivo. Já no caso das coordenadas locais ou dependendo da exigência do cartório pode se optar por
não incluir coordenadas no Memorial descritivo.

Opção LOTEAMENTO RURAL
O Memorial descritivo contém algumas expressões chaves que podem ser alteradas de acordo com o interesse.

Após a configuração da caixa de diálogo, deve-se prosseguir com o comando clicando em OK. Nesse caso, vamos utilizar os modelos
de Loteamento Urbano como exemplo.
Assim, tão logo a segunda caixa de diálogo aparece com novas recomendações e configurações específicas, como apresentado na
segunda caixa de diálogo.
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SEGUNDA CAIXA DE DIÁLOGO

Figura 4 – Segunda caixa de diálogo - Loteamento Urbano
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Figura 5 – Segunda caixa de diálogo - loteamento Rural
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Seguem características comuns a ambos os tipos de loteamento.
Informações sobre a configuração do desenho:

Preenchimento das informações básicas do loteamento:
Opção Loteamento Urbano

Opção Loteamento Rural
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Nomenclatura dos Vértices
Os vértices podem ser numerados sequencialmente, informando o prefixo e o número inicial para acréscimo
de 1 unidade. Ex: A1, A2, A3 ... ou 5, 6, 7... ou P-1, P-2, P-3.

Símbolos dos Vértices
Os vértices podem ser representados, na planta topográfica, por símbolos como um quadrado ou um
círculo.

Informações angulares
As informações de ângulos podem ser impressas, na planta topográfica e no memorial descritivo, em Azimutes
ou Rumos.

Tipo de Hachura
O lote pode ser representado com hachura na planta topográfica. Digitar o número da cor ou não preencher
se não quiser que o late seja hachurado. Ex. 1= vermelho, 2=amarelo,8=cinza, de acordo com as
características do Autocad.
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Tipo do formato
No Loteamento Urbano a opção do formato é apenas tamanho A4, para Loteamento Rural poderá optar por
tamanho A3 ou A4.

Número de decimais
Número de casas decimais para representar as distancias e as coordenadas na planta e no memorial.

Escala
Menor valor de escala para o desenho. Cada lote será avaliado e se a escala não for apropriada, será
recalculado a valor adequado, automaticamente. A escala será múltipla da escala definida.

Sistema Geodésico de Referencia

Como estratégia técnica e geopolítica para os países do cone Sul, foi adotado o Sistema de Referência Geodésico para as
Américas, chamado SIRGAS2000. Temos a opção de calcular pelo SAD69 ou SIRGAS2000.
Meridiano Central – selecionar o meridiano Central de localização do imóvel. No Brasil, poderá ser MC 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69 e
75.
Hemisfério - poderá indicar os hemisférios Norte ou Sul.
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Os vértices são numerados automaticamente no LOTECAD. Entretanto para situações como Regularização Fundiária, muitas
vezes essa numeração deverá seguir as nomenclaturas definidas no ato do levantamento no campo, das coordenadas registradas
pelo GPS.
Após o preenchimento das informações desejadas, deve-se marcar a opção “Renomear Vértices” para ajustar a numeração de cada
um dos vértices dos lotes da quadra em questão, conforme planilha de troca de vértices preenchida.

No Memorial descritivo do Loteamento Rural:

Opção para incluir os confrontantes ao Norte, Sul, Leste e Oeste do lote, no memorial descritivo do Lote.

Por fim, ao clicar em OK o comando começa a trabalhar e informações aparecem na tela para que sejam confirmadas. Caso haja
algum problema de inconstância do arquivo ou erro na preparação dos dados, esses serão expostos em caixa de diálogo e o usuário
deverá parar o comando, consertar e rodar novamente.
Se tudo estiver configurado corretamente todas as peças técnicas serão automaticamente elaboradas: planta individual. Memorial
descritivo e [lanilhas de controle de áreas daquela quadra.
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LOTEAMENTO URBANO
Desenho exemplo de uma quadra de um loteamento.

Figura 6 – Exemplo de desenho de loteamento
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LOTEAMENTO URBANO LOTE 04
O lote do exemplo 04, tem uma curva, sem hachura, foi calculado o azimute e o símbolo do vértice foi um círculo, e formato
tamanho A4.

Figura 7 – Planta de Lote 04 – Loteamento Urbano
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DETALHE LOTEAMENTO URBANO LOTE 04

Figura 8 – Detalhe da planta do Lote 04
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Essa etapa já retorna todas as peças técnicas individuais de cada lote dentro da quadra ao qual está se trabalhando.
São elas:

PLANILHA ÁREAS DE LOTES
Essa planilha serve de entrada para outros modelos padrão MODELO 2 e MODELO 3.
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PLANILHA RESUMO DE LOTES
Apresenta todos as informações detalhadas de cada um dos lotes da quadra.
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PLANILHA DE RESUMO DE ÁREAS
Apresenta todos as informações de áreas e perímetros de todos os lotes da quadra.

PLANILHA DE COORDENADAS
Apresenta todos as informações todas as coordenadas dos lotes da quadra.
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MEMORIAL DESCRITIVO LOTE 04
MEMORIAL DESCRITIVO

Lote Nº: 04

Quadra: 159

Município: Belo Horizonte

U.F.: MG

Área: 846,34 m² 0,0846 ha

Perímetro: 122,62 m

0,0846 ha

LIMITES E CONFRONTAÇÕES:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, de coordenadas E:
382.376,665 e N: 9.166.826,602; deste, segue em curva de comprimento
aproximado de 8,82 m, até o vértice P2, de coordenadas E: 382.384,634 e N:
9.166.825,740; deste, segue confrontando com a PRAÇA Z; com azimute de
174°13'16" e distância de 32,91 m, até o vértice P3, de coordenadas E:
382.387,948 e N: 9.166.792,992; deste, segue confrontando com a AVENIDA
FLORIANÓPOLIS; com azimute de 264°13'16" e distância de 35,00 m, até o
vértice P4, de coordenadas E: 382.353,126 e N: 9.166.789,468; deste, segue
confrontando com o LOTE 05; com azimute de 354°13'16" e distância de
7,62 m, até o vértice P5, de coordenadas E: 382.352,358 e N: 9.166.797,054;
deste, segue confrontando com o LOTE 02; com azimute de 39°26'28" e
distância de 38,26 m; deste, segue confrontando com a RODOVIA
ESTADUAL MA-140 até o vértice P1, ponto inicial da descrição deste
perímetro; perfazendo uma área total de 846,34m² (oitocentos e quarenta e
seis metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um
perímetro de 122,62m (cento e vinte e dois metros e sessenta e dois
centímetros).
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A planta do imóvel de um Loteamento Rural pode ser feita no formato A4 ou A3.
Nesse exemplo, o lote C.04, foi desenhado com as opções de cálculo do azimute. No caso do Lote ter mais de 6 vértices, o quadro
de coordenadas não caberá dentro do formato, então o quadro de coordenadas será desenhado do lado externo do desenho da
planta.

Figura 9 – Planta do Lote C.04 - Loteamento Rural
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DETALHE DA PLANTA LOTE C.04

Figura 10 – Detalhe da Planta do Lote C.04
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Detalhe do quadro de coordenadas, com legenda que pode ser alterado de acordo com o projeto, escala utilizada para o desenho
e informações geodésicas do ponto mais ao Norte do lote.

Figura 11 – Detalhe da Planta do Lote C.04

24

MEMORIAL DESCRITIVO LOTE C.04
MEMORIAL DESCRITIVO
Proprietário:
Imóvel:
Comarca:
Município:
Estado/UF:
Doc.:
Área (ha):
Perímetro:

JOSÉ DA SILVA SAURO
LOTE C.04
Belo Horizonte
Belo Horizonte
MG
CCIR:2222
3,1848
822,49 m

DESCRIÇÃO
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V31, de coordenadas N 7.870.770,025m e E
606.476,015m; com azimute de 130°26'31" e distância de 285,72m até o vértice V30, de
coordenadas N 7.870.584,687m e E 606.693,464m ; deste, segue confrontando com LOTE
C.05; com azimute de 178°52'23" e distância de 62,11m até o vértice V22, de coordenadas
N 7.870.522,593m e E 606.694,686m ; deste, segue confrontando com Estrada municipal;
com azimute de 236°48'22" e distância de 106,97m até o vértice V26, de coordenadas N
7.870.464,031m e E 606.605,173m ; deste, segue confrontando com LOTE C.06; com
azimute de 328°41'36" e distância de 317,90m
até o vértice V34, de coordenadas N
7.870.735,640m e E 606.439,988m ; deste, segue confrontando com LOTE C.03; com com
azimute de 46°20'10" e distância de 49,80m; deste, segue confrontando com Rio das Velhas
até o vértice V31, ponto inicial da descrição deste perímetro., perfazendo uma área total de
3,1848ha (tres hectares e um mil e oitocentos e quarenta e oito centiares) e um perímetro de
822,49m (oitocentos e vinte e dois metros e quarenta e nove centímetros).
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro, e estão representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45°
WGr, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros
foram calculados no plano de projeção UTM.
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Deve-se iniciar criando uma pasta de trabalho em algum local de fácil acesso no computador ou rede. Dentro dessa pasta deve-se
encontrar o arquivo .dwg da quadra ou conjunto de áreas alvos do trabalho. Nesse arquivo deve-se também estar a identificação da
quadra, o arrumamento e todos os detalhes com as entidades em layers distintos e predefinidos quanto a nome.

Figura 12 - Desenho de loteamento

Deve-se separar a quadra isolada em um novo arquivo.
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A barra de ferramentas Geral 2 do MEMOCAD, que vem junto com o módulo LOTECAD, já tem um comando específico para esse
trabalho de separação de uma quadra de um projeto completo de loteamento.
COMANDO: CEX (corta e exporta)
Selecione o nome da quadra, que também será o nome do arquivo;
Selecione quadra incluindo as ruas laterais e o entorno desejado;
Esse comando cria um arquivo independente;

Figura 13 - Barra de Ferramentas Geral 2 do MEMOCAD

Cada lote deverá ter uma numeração exclusiva. O LOTECAD tem uma função que ajuda muito nessa operação:
COMANDO: NLOTE

Figura 14 - Botão A: Numerar Lotes
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É importante ressaltar que os lotes individuais deverão estar desenhados em polilinhas fechadas. Deve-se desenhar uma cruzando
no sentido crescente da numeração. Ao executar o comando, será solicitado o tamanho da fonte e a numeração inicial.

Figura 15 - Numeração de lotes
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Deve-se utilizar layers específicos para o perfeito funcionamento do LOTECAD. Esses layers são: LOTE, RUA, CX_FUNDO,
QUADRA.
O layer CX_FUNDO deverá ser destinado a tudo aquilo que está no desenho, mas não será utilizado efetivamente pelo LOTECAD
(exemplo: simbologia, blocos, iluminação, vias de circulação de outras quadras, etc.).
A seguir será apresentado o Botão B da barra de tarefas do LOTECAD, que tem a função de criar as camadas citadas acima e
organizar as layers conforme cor e tamanho de fonte:

COMANDO: CONFIGL

Figura 16 - Botão B: Configuração de Camadas
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Figura 17 - Tela do Botão B

Automaticamente são criadas as camadas e posteriormente deverão ser configurados os elementos para cada camada
correspondente.
Os polígonos do lotes devem ser criados através de polilinha fechada com a sequência topológica que se deseje no memorial
descritivo. O comum é iniciarmos sempre no vértice mais ao Norte e continuar o caminhamento no sentido horário. Pode-se usar p
comando PONO da barra de Ferramentas Geral 1 do MEMOCAD (8-Poligono orientação padrão PONO).
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Deve-se manter os nomes de cada lote dentro de sua respectiva poligonal. O texto com o nome do lote também deve estar no layer
“LOTE”.

Figura 18 - Exemplo de lotes em poligonais fechadas

Para o LOTECAD entender que existe uma Quadra que tem nomenclatura específica, no desenho deve constar um texto com a respectiva
nomenclatura da quadra no layer QUADRA. O texto não necessariamente deverá estar dentro do polígono dos lotes. O sistema fará a varredura
e entenderá o nome da quadra mesmo que esteja fora do desenho.
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Quanto ao entendimento do LOTECAD no que diz respeito a ruas ou confrontantes, é necessário traçar uma poligonal fechada
acompanhando o caminhamento dos lotes, inclusive com vértices em todos os seus nós para que o comando entenda que aquele
polígono é um confrontante, seja ele rua ou um lindeiro. Os nomes das ruas, vias de circulação nome dos confrontantes devem estar
em texto, na layer RUA e dentro do respectivo polígono.
Seguindo todos esses procedimentos o software entende que aquele é o confrontante, sendo via ou qualquer outro tipo de
confrontante.

Figura 19 - Exemplo de confrontação por vias em polígonos fechados
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O LOTECAD adota como padrão gerar automaticamente a numeração de vértices de um polígono de acordo com um prefixo prédeterminado (V-, P-, etc.) e uma numeração inicial que será incrementada de forma crescente. No entanto, as vezes é necessário
alterarmos essa numeração e renomear os vértices definidos num levantamento de acordo com uma outra forma de apresentação
de codificação. Como exemplo podemos ter os vértices padrão INCRA num imóvel lindeiro.
O LOTECAD tem como solução para esse tipo de situação o comando atrelado a letra C de sua barra de tarefas. A seguir ele será
apresentado na prática:
COMANDO: LOTEARV

Figura 20 – Botão C – Renomear Vértices

Para definir os vértices desejados deve-se acionar o botão C, onde o comando mostra uma caixa de diálogo que deve ser configurada
conforme o projeto de trabalho:
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Figura 21 - Caixa de diálogo do Botão C

Definidas as informações do Loteamento e também o prefixo que será adotado, deve-se clicar em OK para o comando rodar a rotina.
Como produto desse comando são impressos textos próximos a cada um dos vértices do polígono somente para orientação. Vale
ressaltar que a sequência inicial e incremental da numeração atribuída é a mesma da sequência topológica da polilinha.
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Em paralelo, uma Planilha de Troca de Vértices é gerada na pasta raiz onde está localizado o arquivo de trabalho .dwg. Essa planilha
deverá ser utilizada caso haja necessidade de alteração de nomenclatura de vértices.
Pode-se notar na Figura 21 que a caixa referente a “Renomear Vértices” não foi marcada. Essa opção deve ser marcada apenas
quando já houver a definição da alteração da nomenclatura dos vértices a planilha de troca de vértices já ter sido preenchida.

Figura 22 - Planilha de Troca de Vértices

Assim, com a planilha de troca de vértices preenchida, basta acionar o comando novamente e escolher a planilha já alterada para
modificar a nomenclatura de cada um dos vértices.
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Em diversas situação, os profissionais de topografia e projetos de loteamento necessitam de um banco de dados com informações
dos lotes e seus confrontantes. Pensando nisso, o LOTECAD oferece a ferramenta perfeita para elaboração de uma planilha com o
cadastro de cada lote e seus confrontantes a Norte, Sul, Leste e Oeste. Essa planilha é necessária para criação dos modelos 2 e 3
de memoriais descritivos.

COMANDO: CONFLIM


Criar planilha Cadastro Confrontantes e Limites

Figura 23 - Botão E - Cadastro de confrontantes e limites

Ao clicar no botão E do LOTECAD, a primeira ação a ser tomada é o correto preenchimento das informações do projeto:
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Figura 24 - Caixa de diálogo do Botão E

Após a configuração e o OK na caixa de diálogo, deve-se iniciar o registro dos lotes seguindo as orientações que aparecerão na
barra de tarefas do AutoCAD e em caixas de diálogo para confirmações.
Os lotes serão registrados sempre na ordem que se registra o nome ou número do lote clicando no texto correspondente e depois
clicando nos textos dos confrontantes a norte, sul, leste e oeste, respectivamente.
Á medida que forem finalizadas as etapas, deve-se avançar clicando em “Enter”.
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Figura 25 - Mensagem de finalização de registro de lotes

Após a finalização é criada a Planilha de Limites de Lotes com todas as informações registradas e tabuladas:

Figura 26 - Planilha de Limites de Lotes
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Depois de elaborado o MEMORIAL MODELO1 executando corretamente as funções do botão D, e de posse da Planilha Limites de
Lotes, estará tudo preparado para se executar o botão F, que tem a função gerar uma planilha resumo de dimensões e limitações
ao Norte, Leste, Sul e Oeste e memoriais descritivos Modelo2 e Modelo3 que geralmente são solicitados em processos de
loteamentos urbanos e rurais.
COMANDO: LOTEAR2


Gerar Planilha e Memorial descritivo Modelo2 e Modelo3

Figura 27 - Botão F - Planta e Memorial Modelos 2 e 3

Figura 28 - Caixa de diálogo do Botão F
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Logo após a confirmação da caixa de diálogo apresentada na Figura 28, é necessário escolher os arquivos que contém as Planilhas
de Limites de Lotes e Planilha de Área de Lotes, já geradas pelos Botões E e D:

Figura 29 - Escolha da Planilha de Limites de Lotes correspondente

Figura 30 - Escolha da Planilha de Áreas de Lotes

Assim, como produtos do botão F temos os memorias descritivos nos Modelos 2 e 3 e um Quadro de Dimensionamento de Lotes:
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MODELO 2
MEMORIAL DESCRITIVO
LOTEAMENTO - QUADRA 160
MUNICÍPIO: Belo Horizonte/MG
DATA: 10 de Janeiro de 2017
QUADRA:
160
LOTE:
LOTE 01
ÁREA:
364,43 m ²
PERÍMETRO: 83,41 m

MUNICÍPIO: Belo Horizonte/MG
DATA: 10 de Janeiro de 2017
QUADRA:
160
LOTE:
LOTE 02
ÁREA:
443,30 m ²
PERÍMETRO:
95,55 m

LIMITES E CONFRONTAÇÕES:
NORTE:
14,35 metros. Do ponto P11, de coordenadas E:
849.997,830 e N: 7.500.024,360, segue com azimute de 64°58'59"por uma
distância de 14,35m, confrontando com REMANESCENTE até o vértice P9;
LESTE: 31,07 metros. Do ponto P9, de coordenadas E: 850.010,830 e N:
7.500.030,430, segue com azimute de 180°00'00"por uma distância de
31,07m, confrontando com LOTE 02 até o vértice P8;
SUL: 13,00 metros. Do ponto P8, de coordenadas E: 850.010,830 e N:
7.499.999,360, segue com azimute de 270°00'00"por uma distância de
13,00m, confrontando com RUA B até o vértice P10;
OESTE: 25,00 metros. Do ponto P10, de coordenadas E: 849.997,830 e N:
7.499.999,360, segue com azimute de 0°00'00"por uma distância de
25,00m, confrontando com RUA A até o vértice P11; onde teve início essa
descrição.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES:
NORTE:
14,35 metros. Do ponto P9, de coordenadas E:
850.010,830 e N: 7.500.030,430, segue com azimute de
64°58'59"por uma distância de 14,35m, confrontando com
REMANESCENTE até o vértice P7;
LESTE:
37,13 metros. Do ponto P7, de coordenadas E:
850.023,830 e N: 7.500.036,500, segue com azimute de
180°00'00"por uma distância de 37,13m, confrontando com LOTE 03
até o vértice P6;
SUL: 13,00 metros. Do ponto P6, de coordenadas E: 850.023,830 e
N: 7.499.999,360, segue com azimute de 270°00'00"por uma
distância de 13,00m, confrontando com RUA B até o vértice P8;
OESTE:
31,07 metros. Do ponto P8, de coordenadas E:
850.010,830 e N: 7.499.999,360, segue com azimute de 0°00'00"por
uma distância de 31,07m, confrontando com LOTE 01 até o vértice
P9; onde teve início essa descrição.

Figura 31 - Memorial Descritivo Modelo 2
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QUADRA:

160
LOTE 03

LOTE 01
De forma irregular, lote residencial medindo 14,35m
de frente por 13,00m de fundo , lado esquerdo 25,00m e
lado direito 31,07m com uma área de 364,43 m², com os
limites e confrontações seguintes: pela frente com a
REMANESCENTE, pelo Lado Esquerdo com RUA A, pelo Lado
Direito com LOTE 02 e pelos fundos com RUA B.

De forma irregular, lote residencial medindo 14,35m
de frente por 13,00m de fundo , lado esquerdo 37,13m e
lado direito 43,20m com uma área de 522,17 m², com os
limites e confrontações seguintes: pela frente com a
REMANESCENTE, pelo Lado Esquerdo com LOTE 02, pelo
Lado Direito com LOTE 04 e pelos fundos com RUA B.

LOTE 02

LOTE 04

De forma irregular, lote residencial medindo 14,35m
de frente por 13,00m de fundo , lado esquerdo 31,07m e
lado direito 37,13m com uma área de 443,30 m², com os
limites e confrontações seguintes: pela frente com a
REMANESCENTE, pelo Lado Esquerdo com LOTE 01, pelo
Lado Direito com LOTE 03 e pelos fundos com RUA B.

De forma irregular, lote residencial medindo 43,50m
de frente por 36,00m de fundo , lado esquerdo 43,20m e
lado direito 39,66m com uma área de 1.732,57 m², com os
limites e confrontações seguintes: pela frente com a
REMANESCENTE; PRAÇA NY, pelo Lado Esquerdo com LOTE
03, pelo Lado Direito com RUA C e pelos fundos com RUA B.

Figura 32 - Memorial Descritivo Modelo 3 (mais simples)
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Figura 33 - Quadro de Dimensionamento de Lotes
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O LOTECAD tem uma ferramenta para auxílio na divisão de lotes e glebas rurais dentro de uma gleba maior:
COMANDO: DIVA


Divide áreas maiores em áreas com áreas predeterminadas com base em uma linha de limite, que deve ultrapassar as linhas
limites da gleba que se quer dividir.

Figura 34 - Botão G - Dividir áreas

A área a ser dividida deverá ser uma polilinha fechada e é necessário informar o valor da área desejada a desmembrar ou dividir e
ainda criar uma linha de divisa provisória que servirá de orientação para que seja calculada a área desejada e realizada a
elaboração do polígono.
Assim, as etapas são:
1. Informar a área para corte em m²;
2. Selecionar a polilinha ao qual se deseja realizar a divisão;
44

3. Desenhar uma linha de corte com a mesma orientação da divisa ao qual se deseja e que ultrapasse o polígono total em ambos
os lados;
4. Clicar num ponto inicial da área a ser cortada (dentro do polígono total) e clicar em outro ponto no final ainda dentro do
polígono;
5. Clique num ponto final da área restante (ponto interno da área).

Figura 35 - Procedimento de divisão de áreas

Após a divisão da mesma área, o software remete a mensagem inicial e dá a liberdade para o usuário continuar a divisão do
restante da área remanescente.
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O LOTECAD tem uma função para ampliar ou reduzir entidades de desenho para se adaptarem a espaços disponíveis na planta
em formatos .dwg. Essa ferramenta é ideal para desenhos que não necessitam de estarem em escala definida.
COMANDO: AMPLIAR OU REDUZIR DESENHO

Figura 36 - Botão H - Ampliar ou Reduzir Desenho

A ferramenta é indicada para incluir um desenho dentro de outro sem se preocupar com escala, por exemplo, incluir um quadros de
coordenadas, detalhamento, ou uma planta de situação dentro de um formato. O desenho será ampliado ou reduzido com base nos
pontos limites de origem selecionados para e os pontos de destino da inserção, respectivamente na mesma ordem de seleção.

46

Figura 37 - Exemplo de redução de formato para planta de Localização de um lote

47

Importação dados GPS
Os dados dos relatórios pós-processados do GPS podem ser importados automaticamente para uma planilha base do MEMOCAD
e os pontos podem ser desenhados.
Loteamento Urbano e Loteamento Rural.
A planta topográfica e o memorial descritivo podem ser elaborados para Loteamento Urbano e Loteamento Rural, apenas escolhendo
as opções.
Formato da planta topográfica
Pode-se alterar o formato da planta topográfica Loteamento Urbano

(FORMATO_LOTEAR1.dwg) e do Loteamento Rural

(FORMATO_RURAL_A3 e FORMATO_RURAL_A4.dwg), para que seja personalizado conforme o padrão dos documentos da
empresa e do proprietário, incluindo cada planta de situação específica da quadra.
Memorial descritivo – Cabeçalho e Rodapé
Pode-se incluir cabeçalho e rodapé no memorial descritivo WORD_MODELO_JUS.doc para que seja impresso conforme padrão da
empresa.
Símbolo de orientação Norte
O símbolo de orientação do Norte, planta de situação, etc. podem ser incluídos nos formatos de Loteamento.
Aproveitem ao máximo os recursos do LOTECAD.
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Maria Nely Alvarenga Lima
Belo Horizonte, 16 de abril de 2017
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