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MEMOCAD
1. INTRODUÇÃO
A Topografia é a base inicial para engenheiros e arquitetos realizarem qualquer projeto ou
obra por representar em planta e em qualquer escala, todas as variações apresentadas em
uma superfície, a identificação de todos os limites de propriedades, a expressão exata de seu
relevo com todos os detalhes que estão ao seu interior (vegetação, vales, córregos, cercas,
cursos d’água, edificações e outros).
São várias as aplicações da topografia na implantação de projetos de engenharia, sendo
verificadas em diversas modalidades, tais como: Edificações em geral - aeroportos, portos,
conjuntos habitacionais, túneis, pontes, viadutos; Barragens; Sistema de drenagem;
Planejamento urbano; Paisagismo; Usinas Hidrelétricas; Telecomunicações; Agricultura;
Reflorestamento dentre outros.
Procuramos uma forma de facilitar o trabalho do profissional de maneira a usar direto no
Autocad os recursos para fazer todo o serviço de topografia sem necessidade de importação
e importação para outros softwares e de uma maneira fácil e objetiva.
A primeira versão do MEMOCAD tinha inicialmente o objetivo de fazer o memorial descritivo
no AUTOCAD. Posteriormente foram acrescentadas novas ferramentas para gerar as peças
técnicas da 1ª. Edição da Norma Técnica do INCRA. E novas ferramentas foram incluídas para atender
a 2a. Edição. Agora estamos na 3ª. Edição da Norma Técnica, fazendo além das peças técnicas que
geram automaticamente as planilhas para serem processadas no SIGEF os memoriais descritivos no
Sistema Geodésico Local, com dados iguais aos que serão gerados pelo SIGEF após certificação do
Imóvel.
O processamento completo de Georreferenciamento de Imóveis Rurais consta de 10 passos marcados
nos botões. Foram incluídas novas funções como de reconstituição do memorial descritivo a partir do
memorial tabular gerado pelo SIGEF, reconstituição dos memorias descritivos a partir de arquivos CSV
exportados do SIGEF, geração de cartas de anuência além de ferramentas de auxílio para a topografia.
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O MEMOCAD dispõe de outros aplicativos distintos que são módulos independentes e
funcionam em aquisições específicas.


MEMOCAD - Módulo de Georreferenciamento de Imóveis Rurais
O MEMOCAD traz soluções para Georreferenciamento de Imóveis Rurais - 3ª Edição
da Norma Técnica, trazendo agilidade na montagem da planta e memorial descritivo,
e cria automaticamente uma planilha com os dados que deverão ser inseridos na
planilha ODS.



MEMOLEGAL - Módulo de Georreferenciamento Amazônia Legal
O MEMOLEGAL é um software desenvolvido para fazer o processamento de
trabalhos georreferenciados, com fins de regularização fundiária em terras públicas
no âmbito da Amazônia Legal.



LOTECAD - Módulo de Loteamento
O LOTECAD calcula a área dos lotes de uma quadra de uma só vez e gera todos os
memorias descritivos e plantas cadastrais individualizadas, tanto para loteamento
urbano quanto para loteamento Rural.



FLORACAD/ SICAR - Módulo de FLORACAD/ CAR
O FLORACAD pode ser usado para representação gráfica e classificação de áreas para
uso e ocupação de solo e o SICAR para as áreas definidas pelo Cadastro Ambiental
Rural.



CADIEF - Módulo de Reserva Legal
O CADIEF tem o objetivo, de elaborar as plantas georreferenciadas, memoriais
descritivos e seus respectivos arquivos digitais, que serão apresentadas ao IEF
(Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais) para regularização da Reserva Legal.

2. SOBRE O MEMOCAD
O MEMOCAD é um aplicativo intuitivo, rápido e seguro que funciona integrado ao
AUTOCAD, daí a facilidade de fazer o trabalho da topografia, sem necessidade de
exportação e importação para outro ambiente.
O MEMOCAD tem como finalidade otimizar os trabalhos de profissionais da área
através de interface amigável, e pode ser usado para elaboração de cálculos e
desenhos topográficos com funções que abrangem a importação dos dados dos
relatórios do GPS, edição dos desenhos e geração de arquivos, relatórios e planilhas.
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Ele é destinado às diversas áreas da engenharia que utiliza a base topográfica no
desenvolvimento dos trabalhos de Regularização Fundiária, Reflorestamento,
Loteamento, Mineração, etc.

O Software é composto por 6 módulos que podem ser adquiridos separadamente:

2.1 Módulo de Georreferenciamento de Imóveis Rurais
2.1.1 Barra de ferramentas GEO
Botão 1 – Importar dados GPS
Botão 2 – Desenhar pontos
Botão 3 – Reconstituir dados de imóveis certificados na 1ª. E 2ª. Edicão da NT
Botão 4 – Reconstituir dados de imóveis certificados na 3ª. Edicão da NT
Botão 5 – Criar Pontos Virtuais
Botão 6 – Ordenar Planilha
Botão 7 – Capturar Confrontantes, Métodos e Limites
Botão 8 – Validação
Botão 9 – Criar peças téncias
Botão 10 – Reconstituir memoriais colados do SIGEF
O MEMOCAD traz soluções para Georreferenciamento de Imóveis Rurais - 3ª Edição
da Norma Técnica, trazendo agilidade na montagem da planta e memorial descritivo,
com coordenadas no Sistema Universal Transversa de Mercator (UTM) e no Sistema
Geodésico Local (SGL), correspondentes aos produzidos pelo Sistema de Gestão
Fundiária (SIGEF) e cria automaticamente uma planilha com os dados que deverão
ser inseridos na planilha ODS.

O MEMOCAD calcula a área do imóvel com base nas coordenadas referenciadas ao
sistema Geodésico Local (SGL) de acordo com Norma técnica da 3ª edição e é a
mesma área que o SIGEF calcula.


Importação dos pontos

Faz a Importação dos dados do relatório do GPS, gravando-os numa planilha
Excel (Planilha base).
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Planilhas
o Gera planilha ODS totalmente automática.
o Tabela de coordenadas UTM, Geográficas e SGL.

 Documentos para registro em Cartório
Gera automaticamente os documentos para serem apresentados ao cartório:
o Desenho da planta da propriedade
o Memorial descritivo UTM gerado diretamente em arquivo doc. do
Word
o Memorial descritivo SGL gerado diretamente em arquivo doc. do
Word
o Declaração de reconhecimento de limites
o Requerimento pessoa Física
o Cartas de Anuência

2.1.2 Barra de ferramentas AUXILIAR GEO

Juntar planilhas (3ª. Edição da Norma Técnica INCRA)
Junta várias planilhas base, gravando todas as linhas das planilhas selecionadas numa
única planilha. Será solicitado o número de planilhas as serem unidas e será
selecionada cada uma das planilhas.

Imprimir confrontantes (3ª. Edição da Norma Técnica INCRA)
Se você tem a planilhas base já preenchida, inclusive com confrontantes, poderá
imprimir os mesmos ao redor da propriedade. Deverá abrir um arquivo DWG com a
poligonal já desenhada.
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Imprimir informações dos vértices (3ª. Edição da Norma
Técnica INCRA)
Imprimir todas as nomenclaturas, coordenadas, precisão dos vértices e código de
limites.

Cartas de anuência (3ª. Edição da Norma Técnica INCRA)
Gera as cartas de anuência a partir de dados selecionados no memorial SIGEF (PDF).

Gravar no SERVIDOR.
Grava os dados da planilha finalizada, controlando a numeração de vértices e
verificando duplicidade de pontos com os registros anteriores.

Reconstituir planilha base.
Reconstitui os dados dos memoriais descritivos em Coordenadas UTM e no SGL da
planilha base criada no botão 4 da barra GEO.

2.1.3 Barra de ferramentas APLICATIVOS
Memorial INCRA -2ª. Edição

Processo para fazer as peças de 2ª. Edição na NT de georreferenciamento de Imóveis
Rurais.

Memorial Padrão

Processo para fazer a planta de memorial de qualquer polígono com opção de cálculo
de rumo ou azimute de uma LT.
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2.2 Módulo Amazônia Legal
Amazônia Legal é uma área que engloba nove estados brasileiros pertencentes à
Bacia amazônica e a área de ocorrência das vegetações amazônicas.
A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro e
engloba a totalidade de oito estados Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Estado do Maranhão. Nela residem 56% da
população indígena brasileira. O conceito de Amazônia Legal foi instituído em 1953 e
seus limites territoriais decorrem da necessidade de planejar o desenvolvimento
econômico da região e, por isso, não se resumem ao ecossistema de selva úmida, que
ocupa 49% do território nacional e se estende também pelo território de oito países
vizinhos.
O MEMOLEGAL é um software desenvolvido para fazer o processamento de
trabalhos georreferenciados, com fins de regularização fundiária em terras públicas
no âmbito da Amazônia Legal.
Foi baseado na 1a Edição da Norma Técnica para Georreferenciamento em ações de
Regularização Fundiária aplicada à Amazônia Legal, aprovada pela Portaria
INCRA/SRFA/P/Nº 01 de 14 de julho de 2009.

2.3 Módulo 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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Considera-se loteamento 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.
Loteamento Rural. Processo de divisão de terras em lotes para serem vendidos e
destinados à colonização e à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou
agroindustrial, com observância de requisitos legais.
Loteamento Urbano. Desmembramento de imóvel urbano em áreas destinadas à
edificação de qualquer natureza, com a observância das formalidades legais dos
regulamentos administrativos e posturas municipais.
QUADRA é a área resultante do loteamento, delimitada por vias de circulação de
veículos, e podendo ter como limites as divisas desse mesmo Loteamento.
LOTE é a parcela de terreno contida em uma quadra, resultante de Loteamento,
Desmembramento ou Desdobro, e com pelo menos uma divisa lindeira à via de
circulação.
O LOTECAD calcula área e separa cada lote por quadra, gerando:
o Planta individualizada de cada lote, utilizando modelos feitos pelo usuário.
o Memorial descritivo / tabelas
o Detecção automática do perímetro dos lotes desenhados no
AutoCAD.
o Rotulação automática dos vértices ou definida pelo usuário.
o Tabela de coordenadas.
o Cadastro limites e confrontações.
o Planilha descritiva áreas dos lotes.
o Quadro resumo de áreas (dimensões e confrontações).
o Memorial gerado diretamente em arquivo doc. do Word:
 Modelo 1
 Modelo 2
 Modelo 3
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2.4 Módulo FLORACAD/SICAR
FLORACAD

SICAR

Através de dados informados, o aplicativo SICAR gera a classificação das áreas, tabelas
e gráfico efetuando cálculo da área, definição das áreas com hachuras, formatação das
camadas correspondentes às tipologias de cada área, elaboração das tabelas e gráficos
de percentual representativo das áreas e gera os arquivos em DXF correspondentes às
camadas a serem convertidas em SHP.

2.5 Módulo IEF
IEF – Instituto Estadual de Florestas

O CADIEF tem o objetivo, de elaborar as plantas georreferenciadas, memoriais
descritivos e seus respectivos arquivos digitais, que serão apresentadas ao IEF
(Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais), para regularização da Reserva Legal.
Etapa para elaboração de Plantas georreferenciadas, para regularização da Reserva
Legal, segundo a Portaria.
Portaria nº 98, de 11 de junho de 2010.
Dispõe sobre a autorização para recebimento e homologação de laudos técnico
ambientais e plantas georreferenciadas, elaborados por profissionais habilitados não
servidores do IEF, para regularização da Reserva Legal.
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3. BARRA DE FERRAMENTAS GERAL
3.1 Barra GERAL 1

GERAL 1
1. Identificar sentido da poligonal (VA) Identificar com uma seta
no início da poligonal.
2. Reverter polilinha (RV)
Mudar o sentido de uma poligonal
3. Rotaciona texto no sentido do objeto Alinha textos selecionados, no sentido da linha de
(RT)
referência base.
4. Alterar tamanho da fonte (LL)
Altera o tamanho da fonte dos textos
selecionados.
5. Imprime comprimento de polilinha
Imprime o comprimento de polilinha selecionada,
(LP)
6. Altera escala do desenho (FT)
Altera a escala de todos os textos do desenho.
7. Altera escala de textos e círculos
Altera fator de escala de textos e círculos
(FTS)
selecionados.
8. Polígono com orientação padrão
Altera sentido e início de poligonal.
(PONO)
9. Coordenada (CORXY)
Imprimir coordenadas XY.
10. Cálculos Topográficos (DOLINHA)
Calcular e imprimir azimute, distância, área,
perímetro.
11. Memorial Descritivo (SMEM)
Faz o memorial descritivo de qualquer polígono
selecionado.
12. Planta Topográfica (SPLAN)
Faz a planta topográfica de qualquer polígono
selecionado.
13. Planta (PLANTA)
Insere a planta em qualquer polígono selecionado
14. Tabela Coordenadas (STAB)
Faz a tabela de coordenadas, azimute, distancia de
qualquer polígono selecionado.
15. Malhas (MALHAS)
Desenha as malhas de qualquer retângulo
selecionado.
16. Desenhar pontos (LEX4)
Desenha os pontos lidos numa planilha Excel.
17. Filtrar pontos de uma área (FTAB4)
Filtra os pontos que estão dentro de uma área
selecionada.
18. Exporta desenho selecionado p/
Corta os desenhos de uma área selecionada e
novo arquivo (CEX)
salva em outros arquivos DWG.
19. Insere POINT em Vértices (POLINT)
Insere POINT em cada vértice da polilinha 3D
selecionada.
20. Liga Snap padrão (CL)
Liga Snap
21. Liga Snap Center (CN)
Liga Snap de centro
22. Desliga Snap (CF)
Desliga Snap
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3.2 Barra GERAL 2

1. Transformar UTM <=> GEO (CGU)
2. Imprime coordenadas geográficas –
texto (CGEO)
3. Imprime coordenadas geográficas Ponto (CGEO2)
4. Tabela para Polígono (TAB->POL)
5. Polígono para Tabela (POL->TAB)
6. Exportar Texto para Excel (TEX)
7. Plota nome dos pontos (XET)
8. Poligonal- Azimute e Dist. (AZU)
9. Poligonal- Rumo e Dist. (RUU)
10. Calcula, soma e imprime área (AT)
11. Soma perímetros (LENPOL)
12. Soma textos e imprime (STX)
13. Corta Objetos selecionados (TRIMF)
14. Amplia Detalhe (ADE)
15. Alinhar quadro de coordenadas
(ALIN)
16. Separar colunas (COLEX)
17. Texto acompanhando
spline/polilinha (TS)
18. Converte Spline/arco em polilinha
(SPO)
19. Lista Textos e Layers em Excel (DEX)
20. Substitui Textos (EXD)
21. Divide Áreas (DIVA)
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GERAL 2
Transforma coordenadas UTM em coordenadas
Geográficas e Vice-versa.
Transformação de coordenadas UTM para
Geográficas. Coordenadas UTM em texto.
Transformação de coordenadas UTM em
Geográficas. Clicar em um ponto UTM.
Desenha a poligonal com dados lidos de uma
planilha Excel.
Grava numa planilha Excel, as coordenadas de um
polígono selecionado.
Grava numa planilha Excel os textos selecionados
num desenho (arquivo DWG).
Imprime o nome dos vértices lidos de uma
planilha.
Desenha o polígono ao digitar o azimute e
distancia de cada segmento.
Desenha o polígono ao digitar o azimute e
distancia de cada segmento.
Calcula e imprime as áreas de polígonos
constituídos por polígonos fechadas (polyline).
Soma os perímetros de todos os polígonos
selecionados ou de um layer selecionado.
Soma e o imprime soma de números em textos
(arquivo DWG).
Corta e elimina (TRIM) todos os objetos externos a
um retângulo selecionado.
Amplia ou reduz os desenhos selecionados em um
círculo.
Ajusta o quadro de coordenadas em um espaço do
desenho.
Separa em colunas o texto lido em cada linha.
Imprime um texto acompanhado uma spline ou
polilinha selecionada.
Converte uma spline/arco em um polígono
comprimento de segmentos definidos.
Grava numa planilha Excel, todos os layers de
textos selecionados.
Substitui textos de um arquivo DWG
Divide área na medida definida.
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4. DESCRIÇÃO DA BARRA GERAL
4.1 Barra GERAL 1

1. VA- Identificar o sentido da poligonal
Desenha uma seta posicionado no início da poligonal e no sentido de caminhamento da
mesma.

COMANDO: VA
1. Execute o comando e selecione a polilinha;
2. Pressione “Enter” para finalizar o comando.

2. RV - Reverter polilinha
Inverte o sentido da poligonal.

COMANDO: RV
1. Execute o comando e selecione a polilinha;

3. RT- Rotaciona texto no sentido do objeto
Alinha todos os desenhos selecionados com o mesmo ângulo do primeiro selecionado.

COMANDO: RT
1. Execute o comando e selecione o objeto de referência e continua selecionando todos os
outros desenhos a serem rotacionados.
2. Pressione “Enter” para finalizar o comando.

4. LL - Alterar tamanho da fonte.
Altera o tamanho da fonte de textos de uma seleção retangular. Não importa se seleção
passe por outras entidades.
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COMANDO: LL
1. Informe o tamanho do texto a ser impresso;
2. Selecione todos os outros textos para mudança do tamanho da fonte.
3. Pressione “Enter” para finalizar o comando.

5. LP – Imprime comprimento de polilinha.
Imprime o comprimento da polilinha selecionada.

COMANDO: LP
1. Execute o comando LP.
2. Selecione a polilinha.
3. Pressione “Enter” para finalizar o comando.

6. FT – Altera fator de escala dos textos do desenho.
Altera a escala de todos os textos do desenho, indicando apenas o fator de escala.

COMANDO: FT
1. Execute o comando FT.
2. Fator de escala:
3. Pressione “Enter” e será alterado, automaticamente, a escala de todos os textos do

desenho.

7. FTS – Altera fator de escala dos textos e círculos do desenho.
Altera a escala dos textos e círculos do desenho selecionado.

COMANDO: FTS
1. Execute o comando FT.
2. Fator de escala:
3. Selecione a área
4. Pressione “Enter” para finalizar o comando.
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8. PONO - Alterar orientação e início de poligonal.
Altera o sentido e o vértice inicial do polígono para o padrão usual: início no vértice mais ao
norte e sentido horário.

COMANDO: PONO
1. Selecione os objetos a serem alterados e execute o comando;
2. Todos os polígonos serão orientados com início no vértice mais ao norte e sentido de
caminhamento horário.

9. CORXY- Coordenadas
Imprime as coordenadas X e Y de um ponto selecionado.

COMANDO: CORXY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Defina as configurações para impressão:
Informe o tamanho do texto na impressão;
Defina as configurações para impressão:
Número de casas decimais <2>;
Prefixo Coordenada Norte <N=>:
Prefixo Coordenada Este <E=>:
Sufixo <m>:
Clique no ponto cuja coordenada deverá ser impressa e clique num ponto para imprimir.
Poderá continuar repetindo o tem 8 até imprimir todas as coordenadas dos pontos
desejados.
10. Ao terminar pressione a tecla “Enter”;

10. DOLINHA - Calcular e imprimir azimute, distância, área,
perímetro.
Calcula e imprime os azimutes e distancias de todos os segmentos da poligonal. Tem opção
de calcular a área e perímetro do polígono.

COMANDO: DOLINHA
1.
2.
3.
4.

Defina as configurações para impressão: fonte, precisão (no. casas decimais)
Marque os itens que deverão ser impressos como Distância, azimute, área perímetro.
Informe o prefixo de cada item.
Informe o sufixo. Para calcular a Área em hectares use o sufixo “ha”.
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5. Selecione a polilinha.
6. Ao terminar pressione a tecla “Enter”;

11. SMEM- Memorial descritivo
Elabora o memorial descritivo de qualquer polígono selecionado. Um modelo padrão no
Word é utilizado como base (C:/MEMOCAD_MEMORAIL_JUS.doc). Faça a adequação de
acordo com seus dados, alterando as expressões conforme desejar.

COMANDO: SMEM
1. Defina as configurações para impressão: fonte, precisão (no. casas decimais)
2. Preencha a tela com as informações básicas. Altere as expressões do texto, se
convier.
3. Escolha entre o cálculo de Rumo ou Azimute.
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4. Caso a numeração dos vértices seja sequencial, digite o prefixo e a numeração oficial
dos vértices.
5. 5-O nome do arquivo para gravar ser MEM1.doc, que poderá ser modificado.

6. Selecione a polilinha e clique no ponto onde deve iniciar a descrição.
7. Escolha a forma de obter a numeração dos vértices do polígono:
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8. Digite N para numerar automaticamente, S para selecionar os nomes de vértices ou
X para selecionar uma planilha Excel com o nome dos vértices na coluna A.

9. Selecione o nome do confrontante e a seguir no ponto final desse confronte,
continuando até chegar no ponto inicial do caminhamento.
10. Será apresentada uma tela com toas as informações de distancias, azimute ou rumo.
Nesse momento poderá editar o nome de cada confrontante.
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11. Ao terminar pressione a tecla “Enter”;
12. Será gravado o memorial descritivo no WORD.
MEMORIAL DESCRITIVO
Imóvel:
Proprietário:
Município/UF:
Comarca:

Fazenda Boa Sorte
Maria Nely Alvarenga :Lima
Itabira / MG
Itabira

Área (m²):
Perímetro (m):

331.300,94
2.792,83

LIMITES E CONFRONTAÇÕES:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ABC-M-0001, com
coordenadas E=607.372,606m e N= 7.806.797,402m; deste, segue confrontando com PAULO com
os seguintes azimutes e distâncias: 157°56'30" e 194,61m, até o vértice ABC-M-0002, coordenadas
E= 607.445,691m e N= 7.806.617,037m; 83°27'00" e 376,48m, até o vértice ABC-M-0003,
coordenadas E= 607.819,711m e N= 7.806.659,982m; 72°43'00" e 274,64m, até o vértice ABC-P0001, coordenadas E= 608.081,951m e N= 7.806.741,577m; deste, segue confrontando com
MIRIAM com azimute de 185°08'01" e distância de 336,32m, até o vértice ABC-M-0004,
coordenadas E=608.051,859m N= 7.806.406,609m; deste, segue confrontando com JOSÉ DA SILVA
com os seguintes azimutes e distâncias: 258°49'35" e 775,64m, até o vértice ABC-M-0005,
coordenadas E= 607.290,925m e N= 7.806.256,304m; 329°47'23" e 487,00m, até o vértice ABC-M0006, coordenadas E= 607.045,881m e N= 7.806.677,157m; deste, segue confrontando com
PEDRO com azimute de 69°47'41" e distância de 348,15m, até o vértice ABC-M-0001, ponto inicial
da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45° WGr.,tendo
como Sistema Geodésico de Referência o SIRGAS2000, época 2000,4.
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Itabira, 18 de Março de 2017

12.

SPLAN- Planta topográfica.

Elabora a planta topográfica de qualquer polígono selecionado. Escolher o tamanho do
formato. O padrão do formato poderá ser modificado conforme padrão de cada empresa.

[Digite texto]
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COMANDO: SPLAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preencha a tela com as informações básicas de informações da propriedade.
Selecione o tamanho do Formato: A0, A1, A2, A3, A4_RA4_P.
Marque a opção Vértices, para plotar os vértices no desenho.
Marque a opção Tabela para imprimir tabela de coordenadas.
Marque a opção Malhas para fazer a grade de malhas.
Escolha entre o cálculo de Rumo ou Azimute, se marcou Tabela de coordenadas.
Caso a numeração dos vértices seja sequencial, digite o prefixo e a numeração oficial
dos vértices. Siga as mesmas informações do SMEM.
8. Selecione a polilinha e clique no ponto inicial do caminhamento.

[Digite texto]
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13.

PLANTA- Elabora a planta topográfica em qualquer retângulo
selecionado.

Elabora a planta de qualquer retângulo selecionado. O formato padrão poderá ser
modificado conforme padrão especifico de cada empresa.

COMANDO: PLANTA
1.
2.
3.
4.

[Digite texto]

Preencha a tela com as informações básicas de informações do desenho.
Selecione o tamanho do Formato: A0, A1, A2, A3, A4_RA4_P.
Marque a opção Malhas para fazer a grade de malhas.
Clique no vértice superior esquerdo do retângulo e no vértice inferir direito. (Em
diagonal).
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14.

STAB- Elabora a tabela de coordenadas de qualquer polígono
selecionado.

Elabora a Tabela de coordenadas de qualquer polígono selecionado. Poderá indicar o prefixo
e numeração inicial dos vértices e optar por imprimir azimute ou rumo.

COMANDO: STAB
1. Preencha a tela com as informações da numeração dos vértices.
2. Optar por calcular rumo ou azimute.
3. Digitar o Meridiano Central.

[Digite texto]
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15.

MALHAS- Elabora a malha de qualquer retângulo selecionado.

Elabora a Tabela de coordenadas de quaisquer 4 pontos de um polígono. Indicar a largura e
a cor das linhas da malha, tamanho do texto e cor para a legenda.

COMANDO: MALHAS
1. Preencher a tela para configuração.

2. Clicar nos vértices limites da área util.
3. Preencher a tela para configuração.

[Digite texto]
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16.

LEX4- Desenhar pontos.

Para grande volume de levantamento topográficos, é comum fazer esses levantamentos em
diferentes datas. Os dados de levantamento topográfico podem ser importados do GPS,
gravando em vários arquivos diferentes, usando camadas (layer) e cores diferentes para
cada data de levantamento.
Os desenhos desses pontos podem ser feitos pelo comando LEX4, usando planilhas com
pontos importados do GPS. A planilha deve ter pelo menos 3 colunas: Coluna A= Vértices,
Coluna B=Coordenadas Este, Coluna C= Coordenadas Norte.

COMANDO: LEX4
1. Selecionar a planilha Excel (dados importados do GPS).
2. Digitar a camada. (Será o layer dos pontos desenhados).
3. Informa a cor definida para o desenho.

17.

FTAB4- Filtrar pontos.

Essa rotina filtra no desenho, os pontos de uma área selecionada e busca em planilhas Excel,
as informações correspondentes a esses pontos.
Para grande volume de levantamento topográficos, é comum fazer esses levantamentos em
diferentes datas. Os dados de levantamento topográfico podem ser importados do GPS,
gravando em vários arquivos diferentes, usando camadas (layer) e cores diferentes para
cada data de levantamento. Os desenhos desses pontos podem ser feitos pelo comando
LEX4.
Muitas vezes são várias propriedades com pontos registrados em várias planilhas diferentes.
Com a base de dados muito grande é inviável usar todos os dados de uma só vez.
Para utilizar os dados de uma área onde está localizada a propriedade, é possível filtrar os
dados da planilha dentro das várias planilhas de dados importados de diferentes datas.
Exemplo:
Imagine um levantamento topográfico simbólico de uma região.
Esse levantamento tenha sido feito em 2 dias diferentes: 13-04 – verde, 14-03 – vermelho;
Nesses 2 dias foi feito o levantamento topográfico de 3 propriedades;
Quero ter as informações dos dados da área delimitada com um retângulo.
O comando FTAB4, vai filtrar apenas as informações dos dados da área dessa área e gravar
em nova planilha base.
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COMANDO: FTAB4

1. Execute o comando FTAB4.
(Todos os arquivos (planilhas) devem estar dentro da mesma pasta).
2.
3.
4.
5.
6.

Clicar num ponto inferir esquerdo da área selecionada.
Clicar num ponto superior direito da área selecionada.
Digitar o nome do arquivo para gravar os dados.
Número de arquivos para ler os dados.
Selecionar cada uma das planilhas Excel (item 4).

7. Os dados serão gravados numa planilha Excel (item 3).

18.

CEX- Corta e exporta.

Cortar, exportar e gravar desenho selecionado em retângulo para novo arquivo, deixando o
arquivo de origem sem alterações.

COMANDO: CEX
1. Execute o comando CEX.
Selecione a área que será exportada para novo arquivo:
2. Clique num ponto superior esquerdo, para cortar!
3. Clique num ponto inferior direito!
4. Selecione o nome da propriedade que será o nome do arquivo!

[Digite texto]
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19.

POLINT – Insere POINT (X, Y, Z) em vértices de uma polilinha
3D.

Desenha um “POINT” (Z, Y, Z) de polilinha 3D selecionada.

COMANDO: POLINT

20.

CL – Liga Osnap

Trabalhar com o comando de precisão snap significa conseguir de forma simples trabalhar com mais
precisão, isso porque quando estamos com o snap habilitado o AutoCAD cria uma espécie de malha
magnética que guia o cursor entre intervalos dimensionais que podemos também configurar
Trabalhando assim podemos criar geometrias com medidas exatas dando apenas poucos cliques no
mouse.

COMANDO: CL – Habilita o snap EndPoint, MidPoint, Intersection, Quadrant, Node.

21.

CN – Liga Osnap Center

COMANDO: CN - Habilita o SNAP Center.
COMANDO: F1 - Habilita o SNAP Point (digite “F” “1”.
COMANDO: F3 - Habilita o SNAP Point (digite “F” “3”.

22.

CF – Desliga Osnap

COMANDO: CF - Desabilita todos os SNAP.

4.2 Barra GERAL 2

[Digite texto]
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23.

CGU – Transformar UTM <=> GEO

Converte dados de coordenadas UTM de uma planilha Excel para coordenadas geográficas e viceversa.

COMANDO: CGU
1. Execute o comando CGU.
2. Escolha uma das opções:
CONVERSÃO DE COORDENADAS UTM PARA GEOGRÁFICAS:
Converter as coordenadas UTM inseridas numa planilha Excel para coordenadas geográficas. A
planilha deve ter colunas com nome do vértice, coordenada X e coordenada Y.

Exemplo:
Vamos converter dados da planilha abaixo:

3. As informações solicitadas deverão ser preenchidas:

[Digite texto]
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4. Deverá selecionar a planilha Excel.

5. Será gravada a planilha será com as coordenadas UTM:

CONVERSÃO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS PARA UTM
Converter as coordenadas geográficas inseridas numa planilha Excel para coordenadas UTM. A
planilha deve ter colunas com nome do vértice, latitude e longitude.

COMANDO: CGU
1. Execute o comando CGU.
2. Escolha uma das opções:
[Digite texto]
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Vamos converter dados da planilha abaixo:

3. As informações solicitadas deverão ser preenchidas:

4. Deverá selecionar a planilha Excel.

5. Será gravada a planilha com as coordenadas geográficas.
[Digite texto]
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24.

CGEO – Calcula e imprime as coordenadas geográficas de um
texto (Coord. UTM).

Converte e imprime as coordenadas geográficas de um texto selecionado (coordenadas UTM (Este,
Norte) .
COMANDO: CGEO
1. Executar o comando CGEO
2. Seleciona os textos das coordenadas ESTE e NORTE!
3. Clique num ponto para imprimir!

25.

CGEO2 – Calcula e imprime as coordenadas geográficas de um
ponto (coord. UTM).

Converte e imprime as coordenadas geográficas de um texto selecionado (coordenadas UTM (Este,
Norte).

COMANDO: CGEO2
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Executar o comando CGEO2
Selecione o ponto de coordenada UTM!
Escala: (1: 1000) = 1
Hemisfério (N / S) <S>
Meridiano Central :45
Clique num ponto para imprimir!
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26.

TAB->POL – Desenha um polígono com os dados lidos na
planilha Excel.

Lê os dados de uma planilha Excel e desenha um polígono.

COMANDO: TAB->POL
1. Execute o comando TAB->POL.

2. Tamanho do texto: <10>
3. Selecionar a planilha Excel.
4. Será elaborado um desenho com as coordenadas lidas na planilha Excel.
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Página 32

27.

POL->TAB – Grava os dados de um polígono numa planilha
Excel.

Lê as coordenadas de um polígono e grava numa planilha Excel.

COMANDO: POl->TAB
1. Executar o comando TAB->POL.
2. Selecionar a polilinha,
3. A planilha será gravada numa planilha Excel, conforme exemplo abaixo.

28.

TEX – Exporta texto para a planilha Excel.

Função para capturar textos do arquivo DWG e salvar numa planilha Excel.
Útil para capturar nome de confrontantes, vértices e qualquer texto desejado.
COMANDO: TEX
10. Executar o comando TEX
11. Selecione todos os textos na sequência desejada.
12. Pressione “Enter” para finalizar o comando.
13. O texto será gravado na Coluna A de uma planilha Excel.

[Digite texto]
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29.

XET – Imprime os vértices lidos de uma planilha Excel.

Essa rotina lê os nomes dos vértices (coluna A sem título) e plota o nome dos vértices no arquivo
aberto (DWG).

COMANDO: XET
1. Executar o comando XET.
2. Selecione o arquivo para leitura dos nomes dos vértices na coluna A.
3. Selecione a polilinha. Os nomes dos vértices serão impressos em cada vértice seguindo o
caminhamento da poligonal.

30.

AZU – Desenha o polígono ao digitar o azimute e distância de
cada segmento.

Desenha o polígono, ao ser digitado a distância e azimute de cada segmento.

[Digite texto]
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COMANDO: AZU
1.
2.
3.
4.
5.

31.

Executar o comando AZU.
Clique no ponto de Origem, onde será o ponto inicial do caminhamento.
ENTER para finalizar. Distância:
Azimute (formato: GGG.MM.SS):
O polígono será desenhado e será gravado numa planilha Excel.

RUU – Desenha o polígono ao digitar o Rumo e distância de
cada segmento.

Desenha o polígono, ao ser digitado a distância e rumo de cada segmento.

COMANDO: RUU
1.
2.
3.
4.
5.

32.

Executar o comando RUU.
Clique no ponto de Origem, onde será o ponto inicial do caminhamento.
ENTER para finalizar. Distância:
Rumo (formato: GGG.MM.SS.DD):
O polígono será desenhado e será gravado numa planilha Excel.

AT - Calcula, soma e imprime área

Calcula as áreas de polígonos constituídos por polígonos fechadas (polyline), soma as áreas e
imprime o resultado num local indicado.

COMANDO: AT
1. Informe o tamanho do texto a ser impresso;
2. Escolha a unidade de medida a ser considerada: m² ou ha (m/h);
3. Clique nas áreas a serem somadas. A área individual de cada polígono será impressa em seu
centro.
4. Ao terminar de capturar os polígonos de interesse, calcula e imprime o somatório das áreas
no local indicado.
5. Clique no ponto onde se deseja imprimir a soma das áreas;

33.

LENPOL - Soma os perímetros de todos os polígonos
selecionados.

Calcula a soma de perímetros de polígono fechados (polyline), com opção de captura de
polígonos na tela ou escolha de um layer, e imprime o valor total num local indicado.

COMANDO: LENPOL

[Digite texto]
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1. Informe o tamanho do texto a ser impresso;
2. Informe a forma de seleção de polígonos: Selecionar / Layer (S/L);
a. Selecionar: Selecionar manualmente os polígonos para aplicação do comando. Uma
seleção por varredura também pode ser realizada, não importando se há mais
entidades como textos ou linhas;
b. Layer: Selecione qualquer entidade com o Layer desejado. Todos os polígonos
fechados que estiverem no respectivo Layer serão selecionados e o cálculo os levará
em consideração;

34.

STX – Soma textos e imprime.

Função para fazer a soma de valores de textos selecionados ou capturados.
Os valores podem conter textos com prefixos ou sufixos e decimal usando “.” ou ”,”.

COMANDO: AT
1. Clique num ponto para imprimir a soma das áreas.
2. Digite o número de casas decimais na soma a ser impressa.

35.

TRIMF - Corta e elimina (TRIM) todos os objetos externos a um
retângulo.

Corta e elimina (TRIM) todos os objetos externos a um retângulo selecionado.

COMANDO: TRIMF
1. Clique no canto inferior esquerdo de um retângulo ao qual se quer cortar todos os elementos
externos;
2. Clique no canto superior direito do retângulo.

[Digite texto]
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36.

ADE – Amplia ou reduz detalhes do desenho.

Amplia ou reduz os desenhos selecionados em um círculo.

COMANDO: ADE
1.
2.
3.
4.

37.

Selecione o círculo que contorna o detalhe.
Escala da planta <1/1000> 1/
Escala para o detalhe (1/500) 1/
Clique no ponto onde será inserido o detalhe ampliado.

ALIN – Alinha quadro de coordenadas.

Converte Spline, arcos e círculos e polígonos em polígonos com medidas de segmentos definidos.

COMANDO: ALIN
1. Execute o comando ALIN.
2. Selecione o objeto: Spline, arc, circle, etc.
3. Comprimento de cada segmento (m)?100

38.

COLEX – Separar texto em colunas.

Caso eu tenho um texto, mesmo em arquivo PDF e ao copiá-lo no Excel, fique posicionado em uma
coluna, poderá usar a função SEPARA COLUNAS para organizar os dados conforme desejar.

COMANDO: COLEX
1. Executar o comando COLEX.
2. Selecione um arquivo Excel cujo conteúdo de cada linha está em na coluna A.
3. Será gravado nova arquivo Excel com as palavres separas em colunas.
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39.

TS – Texto acompanhando Spline, arc, circle.

Amplia ou reduz os desenhos selecionados em um círculo.

COMANDO: ADE
1.
2.
3.
4.

40.

Execute o comando TS.
Tamanho do texto: <20>
Digite o Texto: <> CÓRREGO DAS LARANJEIRAS
Selecione a linha ou spline!

SPO – Converte Spline, arc em polilinha.

Converte Spline, arcos e círculos e polígonos em polígonos com medidas de segmentos definidos.

COMANDO: SPO
1. Execute o comando SPO.
2. Selecione o objeto: Spline, arc, circle, etc.
3. Comprimento de cada segmento (m)?100

41.

DEX – Lista numa planilha Excel, todos os layer de textos do
desenho.

Identifica o Layer de todos os textos do desenho.

COMANDO: DEX
1. Execute o comando DEX.
[Digite texto]
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2. Será criado o arquivo PLANILHA_VERIF_ORTOGRAFICA.XLS, com todos os Layer de cada
texto. Poderá ser base para substituir textos no desenho pelo comando EXD.

42.

EXD – Substitui textos alterados no arquivo elaborado pelo
DEX.

Substitui textos informados no arquivo Excel PLANILHA_VERIF_ORTOGRAFICA.XLS
(elaborado pela função DEX).

COMANDO: EXD
1. Execute o comando EXD.
2. Selecione o arquivo PLANILHA_VERIF_ORTOGRAFICA.XLS.
No exemplo apenas um texto será substituído no desenho.

43.

DIVA – Divide Área

Divide uma área de acordo com a medida definida.

COMANDO: DIVA

[Digite texto]
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1. Execute o comando DIVA.
2. Digite a Área para corte (m2): 2000
Selecione a polilinha!
3. Clique num ponto para fazer a linha de divisa para cortar a polilinha (fora da polilinha):
Clique num ponto dentro da área a ser cortada (máximo no início da área).

5. RECOMENDAÇÕES
É fundamental que saibamos a importância da topografia e da sua utilização em nosso
trabalho. Podemos dizer que a TOPOGRAFIA é aplicada em todos os segmentos ligados a
ENGENHARIA. Todas as vezes que vamos projetar uma obra de Engenharia, Arquitetura ou
Agronomia se faz necessário o prévio levantamento topográfico do local para fazer qualquer
construção, daí a importância da Topografia e de um bom software para agilizar, padronizar e
otimizar os serviços.
A partir da topografia e geodesia, podemos utilizar a cartografia, estabelecendo assim um
sistema de projeção cartográfica para representação planificada do mapeamento. Todas as
vezes que vamos projetar uma obra de Engenharia deveremos utilizar a Planta Topográfica do
local onde será executada a mesmo. Temos a necessidade de conhecermos a topografia para
podermos tirar, da referida planta, todos os dados técnicos necessários a um bom projeto.
Usando nosso software ficou muito fácil preparar e executar o trabalho feito no campo,
importar os dados de levantamento feitos por GPS, efetuar o tratamento do dados recolhidos,
gerar mapas dentro da especificação exigida pelas Normas Técnicas, cartas para representar
matematicamente toda e qualquer feição posicionada no globo terrestre, elaborar memoriais
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descritivos para registro dos imóveis nos cartórios, no CCIR, reduzindo o tempo de produção
e consequentemente melhorando o resultado econômico do processo.
Temos o compromisso de garantir a otimização e o funcionamento das soluções que
oferecemos. Com nosso suporte técnico é possível ampliar de forma significativa a agilidade
do serviço prestado pois a solicitação é atendida em minutos. Para prestar o melhor
atendimento e garantir a resolução imediata a eventuais imprevistos atendemos nossos
clientes usando as tecnologias de acesso remoto que permitem o técnico do suporte acesse o
ambiente dos clientes, sem que haja necessidade de sua presença física.
Contamos também com um grupo de usuários do MEMOCAD no Whatzapp. É uma
comunidade cujos membros compartilham experiências valiosas de várias regiões do Brasil,
dão sugestões, opiniões, resolvem problemas e que contribuem de forma positiva com
assuntos exclusivos que envolvem a topografia o software MEMOCAD.

Maria Nely Alvarenga Lima
Belo Horizonte, 26 de março de 2017.

[Digite texto]

Página 41

