
 

Divisão de Áreas

• Divisão por ponto:

Esta função cria uma nova área a partir de uma área existente (polilinha fechada), sendo a nova área
menor do que área inicial. Ao selecionar a ferramenta, indique a área inicial e o valor para a divisão, e
clique em qualquer parte da polilinha.

É possível indicar vários pontos para desenhar a área.

Para desfazer um ponto, digite >-.
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Após a divisão indique se a área inicial deverá ser eliminada, isso faz com que sejam criadas duas
novas áreas, a selecionada e a remanescente.

• Divisão por paralela:

Cria uma nova área, paralela ao um segmento selecionado. Ao selecionar a área, selecione o segmento
de referência e arraste até o ponto desejado.
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Uma caixa indicará o valor total da área e o valor da divisão, ao arrastar o segmento. Para inserir o valor
definido para divisão da área, tecle >Enter e insira o valor.

Após a divisão indique se a área inicial deverá ser eliminada, isso faz com que sejam criadas duas
novas áreas, a selecionada e a remanescente.

• Divisão por frente:

Irá criar novas área a partir de uma área inicial fazendo com que todas as divisões possuam uma face
do terreno na linha de frente, indicada pelo usuário. Selecione a polilinha e indique os segmentos da
frente, após a seleção dos segmento tecle >Enter.
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A divisão poderá ser feita de acordo com as seguintes opções:
•  Divisão  por  números  iguais  de  áreas:  Aponte  o  número  de  divisões,  onde  o

comprimento da frente de cada divisão não necessariamente é o mesmo e tecle >Enter para criar área
iguais e indique se deseja ou não remover a área inicial.

•  Divisão pelo comprimento da frente de cada parcela: Tecle “C” e insira o valor do comprimento em
metros da frente de cada divisão, tecle >Enter para área iguais e indique se deseja ou não remover a
área inicial.
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• Divisão por números iguais de áreas paralelas a um segmento: Indique o número de divisões, digite
“P” para divisão por paralela, tecle >Enter para áreas iguais e aponte o segmento de referência. Indique
se deseja ou não remover a área inicial.

• Criar área:

Cria uma polilinha fechada em segmentos não comuns. Selecione a ferramenta  e clique no interior da
área a ser criada.
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• Calcular área:

Utilize essa ferramenta para calcular a área de uma polilinha fechada em metro quadrado, hectare e
alqueire paulista. Basta selecionar a ferramenta e indicar a polilinha, os valores serão apresentados na
linha de comando do AutoCAD.

“Área = 1248981.09 m2. - 124.89811ha. - 51.61079alq. -> Perímetro = 4484.030 m”

BOM TRABALHO
SUPORTE TÉCNIC0
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