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TUTORIAL LOTECAD
Todo loteamento, seja ele Urbano ou Rural, demanda muito trabalho na elaboração das
peças técnicas individuais de cada lote ou gleba. Pensando nisso, toda automatização
de processos gera redução de tempo de trabalho de escritório e, consequentemente,
aumenta os lucros. Neste tutorial vamos verificar na prática o poder do LOTECAD para
elaboração das peças técnicas, como plantas, memoriais e planilhas individuais. Vamos
ver também alguns outros recursos que dão agilidade aos trabalhos de escritório.
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APRESENTAÇÃO
O LOTECAD consiste em um conjunto de ferramentas rápidas e eficazes, de forma automatizada, de
produzir peças técnicas 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.

TUTORIAL LOTECAD

2

Figura 1 - Ilustração de um loteamento

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.
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Já no loteamento rural, pode-se considerar a subdivisão de glebas rurais em terrenos com área maior
ou igual à fração mínima de parcela 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.

Após a aprovação do projeto (publicação do Decreto Municipal), o loteador deverá submetê-lo ao
registro imobiliário (Cartório de Registro de Imóveis). 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.
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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
● Planilha de limites e confrontações
● Planilha descritiva das áreas dos lotes
● Quadro resumo de áreas (dimensões e confrontações)
● Memorial gerado diretamente em arquivo “*.doc” (Word), configurável conforme cada projeto ou
padrão

A utilização do LOTECAD agiliza o processo de produção de peças técnicas e reduz os custos com
seções técnicas, pois agiliza todo o processo de confecção de desenhos e memoriais descritivos.

O LOTECAD funciona integrado ao AutoCAD.

A seguir será apresentada a barra de ferramentas do LOTECAD e serão descritas as funções de cada
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um dos botões:

Figura 2 - Barra de Tarefas do LOTECAD

Botão

- Numerar Lotes

Botão

- Configuração de camadas

Botão

- Renomear Vértices

Botão

- Planta e memorial

Botão

- Criar planilha de limites

Botão

- Planta e memorial modelos 2 e 3

Botão

- Dividir Áreas

Botão

- Ampliar ou reduzir desenhos
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PREPARAÇÃO DO ARQUIVO
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 arruamento e todos os
detalhes com as entidades em layers distintos e pré-definidos quanto ao nome.

Figura 3 - Desenho de uma quadra no loteamento
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Deve-se separar a quadra isolada em um novo arquivo. A barra auxiliar 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 4 - Botão CEX da Barra de Ferramentas Auxiliar do MEMOCAD
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NUMERAR LOTES
Cada lote deverá ter uma numeração exclusiva. O LOTECAD tem uma função que ajuda muito nessa
operação:
COMANDO: NLOTE

Figura 5 - Botão A: Numerar Lotes

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

Figura 6 - Numeração de lotes
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CONFIGURAÇÕES DAS CAMADAS
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, 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 7 - Botão B: Configuração de Camadas
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Figura 8 - Tela do Botão B

Automaticamente, são criadas as camadas e posteriormente deverão ser configurados os elementos
para cada camada correspondente.

Os polígonos dos lotes devem ser criados através de polilinha fechada com a sequência topológica que
se deseje no memorial descritivo.
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O comum é iniciarmos sempre no vértice mais ao Norte e continuar o caminhamento no sentido horário
(poderá usar a função PON). 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 9 - 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 ou dos confrontantes devem estar em texto, na layer RUA e dentro do
respectivo polígono. Esses polígonos não aparecerão nos desenhos depois de prontos.

Seguindo todos esses procedimentos, o software entende que aquele é o confrontante, sendo via ou
qualquer outro tipo de confrontante.

Figura 10 - Exemplo de confrontação por vias em polígonos fechados
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RENOMEAR VÉRTICES
O LOTECAD adota como padrão gerar automaticamente a numeração de vértices de um polígono de
acordo com um prefixo pré-determinado (V-, V, P-, P, etc.) e uma numeração inicial que será
incrementada de forma crescente. No entanto, às 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 à letra C de sua barra
de tarefas. A seguir ele será apresentado na prática:

COMANDO: LOTEARV

Figura 11 – 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 12 - 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 12 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 e a
Planilha de troca de vértices já tiver sido preenchida.

Figura 13 - 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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ELABORAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL
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 14 - Botão D – Planta e Memorial

Esse comando dá a opção de escolha, pelo usuário, de trabalho com Loteamento Urbano ou Rural.
Permite também opções de configurações de cor, de layer e tamanho da fonte que se deseja, de
acordo com um padrão de escala 1/1.000. Possui também opção 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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Figura 15 - Primeira caixa de diálogo do Botão D

Após a configuração da caixa de diálogo apresentada na Figura 15, deve-se prosseguir com o
comando clicando em OK. Nesse caso, vamos utilizar os modelos de Loteamento Urbano como
exemplo.
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A seguir, a segunda caixa de diálogo aparece, com novas recomendações e configurações específicas,
como apresentado na Figura 16:

Figura 16 - Segunda caixa de diálogo do Botão D

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.
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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, estes serão expostos em caixa de diálogo e o usuário deverá parar o comando, consertar e
rodar novamente.

Essa etapa já retorna todas as peças técnicas individuais de cada lote dentro da quadra ao qual está se
trabalhando. São elas:

Figura 17 - Planilha de Áreas dos Lotes
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Figura 18 - Planilha de Resumo de Coordenadas

Figura 19 - Planilha de Resumo de Lotes
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Figura 20 - Planilha de Resumo de Quadras
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Figura 21 - Memorial Descritivo de todos os lotes (Modelo 01)

Figura 22 - Criação de pasta com arquivos das Plantas Individuais de cada lote
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Figura 23 - Criação das plantas individualizadas de cada lote

O LOTECAD já tem, predefinidos, outros modelos de Memorial Descritivo. Posteriormente, serão
apresentados os Modelos 02 e 03.
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PLANILHA DE LIMITES
Em diversas situações, 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 de Limites

Figura 24 - 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 25 - 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 confirmação.
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. A medida que forem finalizadas as etapas, deve-se avançar clicando em “Enter”.
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Figura 26 - 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 27 - Planilha de Limites de Lotes

TUTORIAL LOTECAD

27

ELABORAÇÃO DE MEMORIAL MODELO 2 E MODELO 3
Depois de elaborado o MEMORIAL MODELO1, executando as funções do botão D, que gera a
“Planilha de Áreas de Lotes” e de posse da “Planilha Limites de Lotes”, estará tudo preparado para se
executar o botão F. O mesmo tem a função de 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 28 - Botão F - Planta e Memorial Modelos 2 e 3

TUTORIAL LOTECAD

28

Figura 29 - Caixa de diálogo do Botão F

Logo após a confirmação da caixa de diálogo apresentada na Figura 29, 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:
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Figura 30 - Escolha da Planilha de Limites de Lotes correspondente

Figura 31 - Escolha da Planilha de Áreas de Lotes
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Assim, como produtos do botão F temos os memórias descritivos nos Modelos 2 e 3 e um Quadro de
Dimensionamento de Lotes:

Figura 32 - Memorial Descritivo Modelo 2
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Figura 33 - Memorial Descritivo Modelo 3 (mais simples)
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Figura 34 - Quadro de Dimensionamento de Lotes
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LOTEAMENTO RURAL
O LOTECAD também tem padrões e modelos para elaboração de projetos de Loteamentos Rurais.
Esses podem ser gerados de forma análoga ao Loteamento Urbano, visto anteriormente. Entretanto, a
planta e memorial descritivo tem padrões diferentes.

Tem opções de definir o Sistema de referência, Meridiano Central, hemisfério para cálculo das
coordenadas geográficas do ponto inicial do polígono.
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DIVIDIR ÁREAS
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 glebas com áreas pré-determinadas com base em uma linha de limite,
que deve ultrapassar as linhas limites da gleba que se quer dividir.

Figura 35 - 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.
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Assim, as etapas são:
1. Informar a área para corte em m²
2. Selecionar a polilinha ao qual se deseja realizar a divisão
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)
ponto no final ainda dentro do polígono

e

clicar

em

outro

5. Clique num ponto final da área restante (ponto interno da área)

Figura 36 - 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.

TUTORIAL LOTECAD

36

AMPLIAR OU REDUZIR DESENHOS
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 37 - 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 quadro 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 os pontos de destino da inserção, respectivamente na mesma ordem de seleção.
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Figura 38 - Exemplo de redução de formato para planta de Localização de um lote
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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.
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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, legendas, etc. podem ser incluídos nos formatos
de Loteamento.

Aproveite ao máximo os recursos do LOTECAD!

Maria Nely Alvarenga Lima
João Paulo Duarte Luís
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