FLORACAD
Este manual foi desenvolvido para auxiliar o usuário na utilização dos melhores
recursos na elaboração de cálculo e classificação "macro" de alguma área.

Podemos usar o FLORACAD para representar qualquer tipo de estratificação, como
por exemplo, uso e ocupação de uma determinada paisagem, características físicas
do solo, fase de desenvolvimento de vegetação, manejo de área pós plantação,
fases da vegetação, controle de atividades urbanas e rurais, preservação do meio
ambiente e outros controles:

O FLORACAD é um aplicativo que funciona integrado ao AUTOCAD.

Através de dados informados, o aplicativo FLORACAD gera a classificação das
áreas, tabelas e gráficos efetuando cálculo da área, a definição das áreas com
hachuras, a formatação das camadas correspondentes às tipologias de cada área e
elaboração das tabelas e gráficos de percentual representativo das áreas.

É indicado para construtoras, empresas de engenharia e profissionais como
engenheiros civis, agrônomos, agrimensores e arquitetos que trabalham com
dimensionamento e classificação de áreas.
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1 PREPARAÇÃO DO ARQUIVO
•
•

No EXCEL:
A planilha a ser criada para configurar as camadas deve conter as informações
com todas características da área. Este arquivo será usado para leitura na
montagem do desenho coma as áreas.
A planilha com as configurações das camadas deve ser gravado com o nome
DB_VEG.XLSX ou similar.

Fig.01 – Exemplo de configuração das camadas na planilha
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2 CONFIGURAÇÃO DA PLANILHA
•

Obrigatório criar camada com o nome de PERÍMETRO.

•

Inserir informações que definirão a tipologia, cor, espessura, escala, hachura,
classificação e camada das áreas;

Coluna A = tipologia
Coluna B = cor do polígono
Coluna C = tipo de linha de contorno
Coluna D = espessura do contorno do perímetro
Coluna E = escala da hachura
Coluna F = hachura
Coluna G = camada (os polígonos no arq DWG devem estar na camada definida.
Coluna H = classificação da tipologia e indicação inclusão no GRAF_1
Coluna I = parcela de tipologia definidas para entrar no GRAF_1
Coluna J = define descrição APP e parcelas para entrar no GRAF_2

GRAF-1
•

TOTAL é área da propriedade (definido na coluna I no GRAF-1)

•

Não Utilizado = TOTAL - Soma das parcelas definido no GRAF-1 (coluna H)

•

PARCELA indica que serão incluídos no Gráfico 1

•

Seguem a ordem da CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO E GRAF-2
•

TOTAL é área da propriedade (definido na coluna I no GRAF-1)

•

CLASSIFICAÇÃO indica que serão incluídos no gráfico 2
No MEMOCAD:

CONFIGF
Abrir o desenho com os polígonos das áreas. Digitar na linha de comando CONFIGF
e selecionar a planilha DB_VEG e as camadas indicadas na planilha será criado
automaticamente, no desenho.
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•
•

No AUTOCAD:
Selecionar as poligonais e usar as camadas conforme registradas na planilha.
As poligonais devem estar fechadas.

Fig.02 – Classificação das poligonais (áreas) por camadas

3 CONFIGURAÇÃO DAS ÁREAS
No MEMOCAD:
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•

Selecionar o botão FLORACAD.

•

No drive C:/MEMOCAD, selecionar a planilha DB_VEG. XLSX para configuração
das áreas.

•

O aplicativo efetuará o cálculo da área, definirá as áreas com hachuras de acordo
com a tipologia definida. As camadas serão formatadas com tipologia
correspondente de cada área definida na planilha e serão elaborados tabelas e
gráficos de percentual representativo de cada área.

•

Deverá selecionar as áreas para elaboração do procedimento.
Observações importantes:

•

Explodir as polilinha quando não for considerada área. Ex: cursos d’águas.

•

Quando se tratar de área encravada, recortar a poligonal para que seja
reconhecida como áreas separadas.

4 RESULTADOS

Fig.03 – Apresentação da classificação e cálculo das áreas com tipologias
diferenciadas
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Fig.04 – Apresentação das áreas e classificação da ocupação
Fig.05 – Gráfico Ocupação / Área do perímetro / Legenda e Gráfico APP
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