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 Para iniciar o Módulo de Georreferenciamento acesse, no AutoCAD a partir do 

Menu flutuante >Posição >Georreferenciamento >Módulo de Georreferenciamento.  

 Obs.: Durante todo o processo o AutoCAD deverá estar aberto. 

 

 

 

1. Tela Inicial: 

 

Ao clicar em Módulo de Georreferenciamento será aberta a seguinte janela:  
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Antes de criar o projeto, é necessário fornecer o nome do profissional responsável. Para 

isto clique em Cadastros > Profissionais no menu lateral. 

 

2. Criando o projeto 

 

No menu lateral, escolha a opção: 
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 Na janela Dados do Projeto insira o nome do projeto, selecione o meridiano central 

e o código de credenciamento conforme cadastrado anteriormente e clique no botão Criar 

Projeto.  

 

 

 

 Será gerada uma pasta no diretório C:\Projetos_Geo com o nome dado ao projeto, 

já com  a estrutura de pastas solicitada pela norma do INCRA. Será gerado também o 

desenho .dwg com os layers, tipo de linhas e texto exigidos pela norma. 

 

2.1 Dados 

2.1.1 Dados do Imóvel 

 

 Após criado o projeto, será necessário inserir os dados do imóvel, proprietário, 

processo e levantamento.  

 

 Para inserir os dados, basta posicionar o cursor na linha a ser preenchida, e para 

passar para a próxima célula digite >Enter. 

 

file://publico/Projetos_Geo
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 2.1.2 Dados dos Proprietários 

 

 

 

No cadastro de proprietários insira todos os proprietários da área do projeto 

individualmente, basta clicar em Adicionar, com a tela azul inserir os dados e clicar em 

Aplicar. 
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 Caso já exista esse cadastro no banco de dados, clique em Buscar no Cadastro de 

Pessoas, selecione o nome desejado e clique em Selecionar. 
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2.1.3 Dados dos Processo 

 

Nesta janela as informações dos Dados do Profissional já vêm preenchidas de acordo 

com as informações inseridas no Campo Cadastros> Profissionais. 

 

As informações referentes aos Dados do Processo, precisam ser indicadas. 
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2.1.4 Dados do Levantamento 

 

 É importante informar corretamente os dados solicitadas nos itens da janela que 

segue, pois estas informações farão parte do relatório técnico que será apresentado como 

documentação no INCRA . 

 

  Antes de preencher o item Equipamentos Utilizados, no menu lateral escolha a opção 

Cadastro de Equipamentos: 
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Na janela, Selecione a opção Adicionar e preencha as informações solicitadas: 

 

 

 

No item Equipamentos Utilizados e Estações RBMC Utilizadas clique na aba Adicionar e 

selecione quais os equipamentos utilizados. 
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As estações RBMC já estão inseridas no módulo de Georreferenciamento, basta apenas 

selecionar as estações utilizadas que as monografias automaticamente serão inseridas na 

pasta do projeto criado. 

   

Para este procedimento utilize a ferramenta Copiar Relatórios das Estações RBMC para a 

Pasta “Monografias” irá inserir nesta pasta o relatório da base no formato PDF. 

 

3. CADASTROS VÉRTICES EXISTENTES 

 

Se houverem pontos que já foram levantados anteriormente por outro profissional e 

que já tenham obtido a certificação do Incra, estes pontos devem ser inseridos na 

tabela de vértices existentes. 

Na tabela de vértices existentes insira os últimos pontos do tipo M, P, O ou V 

medidos em cada credencial que será utilizada no programa, desta forma, ao criar 

ou renomear os pontos importados, o Sistema identificará qual a sequência de 
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nomeação. 

Para inserir estes pontos, basta clicar no menu lateral na opção Vertices Existentes: 

 

E em seguida Adicionar os pontos: 

 

 Após a inserção dos dados, é necessário importar os pontos para o AutoCAD. 

 

 

 É possível importar dados de diversos programas. A primeira opção se refere a 

importação direta dos projetos do LGO, neste caso o programa deverá estar fechado e 

para que seja possível realizar a importação deverá ser criado um Sistema de 

Coordenadas.   
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 Ao selecionar a opção GPS LEICA – Banco de Dados Leica Geo Office será 

habilitado no AutoCAD uma tela onde será apresentado todos os projetos registrados no 

banco de dados do LGO. Selecione o projeto desejado, o Sistema de Coordenadas, a 

classe dos pontos que deverão ser importados e o tipo de altitude (neste caso somente 

será possível importar a altitude ortométrica se esta já tiver sido calculada no programa, a 

partir do modelo geiodal). Em seguida clique em Importar. 
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 Será exibida a tela de importação (caso exista algum ponto sem identificação do 

método de levantamento, ou caso a opção Mostrar tela de importação de pontos somente 

quando não identificar o Método de Levantamento não seja marcada). Os pontos exibidos 

em vermelho não possuem método de levantamento. 

 



 

Página 14/75 

 

 Para indicar o método de levantamento para um ponto não identificado, ou ainda 

mudar o método do mesmo, clique com o botão direto sobre o ponto desejado e selecione 

o método de acordo com as opções. 
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 É possível indicar um método único para todos os pontos não definidos. Na barra 

inferior da tela, selecione o método desejado e clique em Aplicar a todos em branco. Caso 

não deseje definir o método de levantamento, selecione a opção Manter os campos 

Método Aplicado (Incra) em branco. 

 

 

 Ainda na tela de importação é possível padronizar o nome dos pontos. Esta 

ferramenta irá colocar os nomes importados do levantamento no formato padrão do Incra 

(ex: caso o ponto seja importado com o nome AQOM228, a ferramenta irá padronizar o 

nome para AQO-M-0288). 

 

 

 Se a opção Não padronizar nomes sem código estiver desmarcada, a ferramenta 

irá inserir o código do credenciado indicado na caixa para todos os pontos que iniciem 

com M, P, V ou O (ex: caso o ponto seja importado com o nome M01, o programa irá 

padronizar para AQO-M-0001). 

 A opção Usar Descrição como nome do ponto irá adotar a descrição indicada no 

ponto como nome do mesmo. 

 Todo o ponto que tenha seu nome editado será exibido com o fundo vermelho, 

conforme apresentado abaixo. 
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 Após realizada as edições necessárias, clique na opção Continuar, para finalizar a 

importação. 

 

 Caso o formato dos dados salvo pelo seu programa não esteja na lista, é possível 

importar os dados através da importação TXT. 
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Importação de arquivo de texto  

 

Inicialmente, é necessário criar um novo projeto no módulo de georreferenciamento. 

 

Em seguida clicar na opção Pontos, Importar Pontos: 
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Selecionar a opção Arquivo TXT configurável pelo Usuário 

 

Será aberta a janela para a importação dos pontos conforme a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para importar o arquivo txt, é necessário indicar ao programa exatamente a ordem que estão 

dispostas as colunas no arquivo txt, conforme exemplo: 

 

1. arquivo txt: 

BGT-M-0665 LINMARCO 722520.7397 7072443.0290 11.1223 0.0001 0.0002 0.0004 
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BGT-M-0666 LINMARCO 722401.4102 7072604.8596 12.7919 0.0001 0.0002 0.0003 

BGT-M-0667 LINMARCO 722383.1090 7072647.5049 11.4279 0.0003 0.0002 0.0006 

BGT-M-0668 LINMARCO 723113.8913 7073263.3395 19.2474 0.0293 0.0207 0.0736 

BGT-M-0669 LINMARCO 723178.8197 7073205.3215 18.6109 0.0001 0.0001 0.0002 

 

 

 

 

2. Configuração para importação do arquivo txt acima: 

 

 

 

Após a indicação das linhas de título das colunas, clicar no botão Importar:  
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Obs: O arquivo de texto poderá sofrer variações de acordo com cada tipo de programa de 

processamento GPS; pois os softwares são compilados de formas diferentes. 

 

Após a importação, os dados serão apresentados da seguinte maneira no Módulo de 

Georreferenciamento do sistema posição: 

 

 

As células aparecem em vermelho pois o método de levantamento não foi definido; 

Após pressionar o botão  

 

 

Os pontos serão importados para o módulo de georreferenciamento. 

As células que aparecem sem informação não poderão ser preenchidas dentro do módulo 

de  georreferenciamento, estas células somente aparecerão preenchidas caso a 

informação seja adicionada no arquivo txt e importadas para o módulo. 

 

 

4. Escala do Desenho 

  Após realizada a importação dos pontos, é necessário definir a escala do 
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desenho. 

 

 

 Para isso selecione o tamanho da folha desejada. 

 

  Será apresentada a seguinte mensagem: 

 

 

 No AutoCAD, primeiramente clique no canto inferior esquerdo da área do desenho 

e em seguida no canto superior direito. 
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 Será calculada a escala de acordo com a seleção, em seguida insira a Escala do 

Desenho mais adequada ao seu trabalho, com base na escala calculada. 

 

  

 Após a seleção da escala, será habilitado o comando do AutoCAD na parte 

superior esquerda do programa, ao clicar no ícone os pontos importados no CAD serão 

abertos e serão exibidas as ferramentas para o auxílio da edição do desenho: 
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 Vértices: 

 

 É necessário executar os itens 1 e 2. 

 

1. Carregar Padrões do Incra: irá criar os layers, tipo de linhas e textos padrões da 

norma; 

2. Apagar e Redesenhar Vértices no AutoCAD: Ao importar os pontos, o texto é gerado 

sem escala, ao definir ou modificar a escala utilize essa ferramenta para redesenhar de 

acordo com a escala definida; 

 

 

 

 Criar Vértice no Ponto: Ao selecionar esta ferramenta, clique no local onde o 

ponto será criado, será apresentada a tela para seleção do tipo de vértice, a 

credencial inserida será a cadastrada nos dados do profissional e o número 

inicial será indicado a partir do último número cadastrado no banco de 

vértices existentes (é possível modificar este campo). Clique em >OK e o 

ponto será criado; 
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 Criar Vértice na Polilinha: Esta ferramenta irá criar pontos em cada vértice 

de uma polilinha, ao selecionar a polilinha, indique o tipo de vértice que será 

criado e confira o número inicial e clique em >OK; 
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 Renomear Vértices no Ponto: É necessário que todos os pontos do projeto 

possuam nomeação de acordo com a norma do INCRA, caso algum ponto 

tenha sido importado sem as credenciais, é possível renomeá-los. Utilizando 

essa ferramenta, basta selecionar o ponto, indicar o tipo de vértice e o 

número inicial; 

 

 

 Renomear Vértices na Polilinha: Basta selecionar a polilinha com os pontos 

a serem renomeados, indicar qual o tipo de vértice e a numeração inicial. Os 

pontos serão renomeados em ordem crescente, na direção de criação da 

polilinha; 
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 Copiar atributos de vértices de polilinhas paralelas: Para executar esta 

ferramenta, primeiramente será necessário criar a linha de offset através das 

ferramentas do AutoCAD. Em seguida selecione a ferramenta Criar Vértices 

na Polilinha no menu lateral do Posição do AutoCAD e na opção tipo de 

vértice escolha OFFSET. 

 

 Esta possibilita copiar os atributos de uma polilinha paralela, criada por 

offset. Primeiramente selecionar a polilinha que contém os atributos e digite 

Enter, em seguida selecione a polilinha que receberá os atributos e digite 

Enter. Serão copiadas as informações do sigma, descrição, método de 

levantamento, data de ocupação, ponto de origem, datum, meridiano central 

e imagem; 
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 Editar Ponto Posição: Esta ferramenta apresenta uma tela com as 

informações do ponto, e possibilita editar os itens que são apresentados em 

branco (nome, descrição, projeto de origem, método de levantamento, data 

de ocupação, ponto de origem, datum, meridiano central e imagem); 

 



 

Página 29/75 

 

 Esconder nome do vértice: Permite esconder o texto com o nome do vértice, 

mantendo o símbolo do vértice, basta selecionar os pontos desejados e 

digitar >Enter; 
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 Mostrar nome do vértice: Caso o texto com o nome do vértice tenha sido 

escondido, basta utilizar esta ferramenta, selecionar o ponto e digitar Enter, 

para mostrar nome novamente; 

 

 

 

 

 Rotacionar Blocos Bissetriz Polilinha: Irá rotacionar os blocos com o nome 

dos vértices a partir da bissetriz das retas que formam a polilinha, para isso 
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basta selecionar a polilinha e digitar Enter; 

 

 

 

 Copiar Rotação de Bloco: Esta ferramenta permite selecionar o bloco 

desejado e copiar a rotação deste para o campo p/ ângulo, para que seja 

possível rotacionar outros blocos para o mesmo ângulo. Basta selecionar o 

bloco desejado e digite Enter. 
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 Rotacionar Blocos: Insira o valor de rotação desejado, selecione os pontos 

que terão os blocos rotacionados e digite Enter. 

 

 Após nomear todos os pontos de acordo com a norma e realizar as devidas 

edições no desenho, clique novamente no ícone do AutoCAD para retornar ao módulo de  

Georreferenciamento e selecione a opção Áreas. 

5. Áreas 

 

 Nesta etapa será cadastrado inicialmente o perímetro geral e em seguida todas as 

áreas que formam este perímetro. Para cadastrar o perímetro não é necessário que a 

área no AutoCAD esteja fechada, basta clicar em Adicionar e em seguida, com a tela azul, 

clique em Criar Área no AutoCAD.  

 

 Obs.: É necessário que todos os pontos do perímetro geral estejam 

cadastrados, inclusive os pontos virtuais através de uma polilinha que 

ligue todos os pontos do perímetro, sem exceção. 

Ainda é necessário que seja exportado o arquivo Rinex no LGO para a 
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pasta GNSS dentro de C: Projetos_Geo/Fazendaxxxx/Imóvel 

Fazendaxxx/3-Arquivos_GNSS/C1, C2, C4, C5, C7 de acordo com a 

norma do Incra. 

 

 No AutoCAD será apresentado apenas o contorno do desenho, clique no interior da 

área geral. 
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 Em Dados da área será apresentada o valor da área calculada, basta clicar em 

Aplicar.  
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 Caso exista algum ponto na lista de vértices existentes que esteja dentro do raio de 

3 sigma de outro ponto, definido pela norma, será apresentada uma tela para realizar a 

substituição das coordenadas medidas pelas coordenadas do ponto existente. Se 

realizada a substituição é necessário voltar para o desenho para apagar a linha anterior. 
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 Após cadastrado o perímetro geral é possível  acessar a tabela de pontos: 

 



 

Página 37/75 

 Clicando com o botão direito do mouse sobre qualquer ponto será apresentada a  

tela de edição: 

 

 Visualizar ponto selecionado no AutoCAD: Irá abrir a tela do AutoCAD, com o zoom 

no pontos selecionado; 
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 Editar Ponto: Exibe a tela de edição de ponto posição; 

 

 Iniciar no Ponto mais ao Norte: Irá iniciar a área no ponto mais ao norte, isso 

implicará apenas na geração do memorial descritivo e na planilha de dados cartográficos; 

 

 Iniciar no ponto selecionado: Irá iniciar a área no ponto indicado, isso implicará 

apenas na geração do memorial descritivo e na planilha de dados cartográficos; 

 

 Mudar área para Sentido Horário: Esta ferramenta estará habilitada após o 

cadastro do perímetro geral, após o cadastro de uma área, a ferramenta ficará 

desabilitada. 

 

 Inverter Sentido da Área: Esta ferramenta estará habilitada após o cadastro do 

perímetro geral, após o cadastro de uma área, a ferramenta ficará desabilitada. 

 

 Importar arquivo TXT: Gera um arquivo .txt com o nome do ponto, coordenada este, 

coordenada norte, altitude e RMS da latitude, longitude e latitude. 

 

 

 Em seguida é necessário registrar todas as matrículas da área. Para isso clique 

novamente em Adicionar, selecione a área no AutoCAD e preencha os campos solicitados. 

É necessário cadastrar ao menos uma área após cadastrar o perímetro geral, que poderá 

ser uma área de matrícula, transcrição, posse, gleba, faixa de domínio, faixa de servidão 

ou ilha*. 
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*Ilha:  é um tipo de área que não possui confrontação com o perímetro geral, ou seja, não 

possui vértices que coincidem com perímetro geral.  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA O CADASTRAMENTO DE ÁREAS: 

Exemplo (1): se houver a matrícula 2 dentro da matrícula 1, a matrícula 2 será uma 

ilha e no cadastramento da mesma é necessário assinalar a opção “ILHA – Área sem 

confrontação com o Perímetro Geral”. Se a ilha pertencer a outro proprietário é 

necessário assinalar a opção “Esta área ILHA pertence a outro proprietário”. 

 

 

 

Exemplo (2): quando houver o cadastramento de uma faixa de domínio ou faixa de 

servidão deve-se tomar o cuidado de verificar se na polilinha correspondente a área em 

que o mesmo está vinculado (perímetro geral ou matrícula) também possuem vértices.  

Atenção: não se trata somente dos vértices do Tipo “O” mas sim dos vértices da própria 

polilinha. Note que ao selecionar a polilinha que passa pelo vértice MFS-O-0004 ela não 
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possui segmentação. 

 

Caso a polilinha não possua vértices é possível inseri-los utilizando a ferramenta do 

Sistema Posição. “Posição > Editar > Inserir vértice da polilinha”. Desta forma os 

vértices do tipo “O” e os que representam a segmentação da polilinha devem coincidir, 

conforme figura abaixo: 

 

Este procedimento deve ser realizado com todos os vértices das áreas de faixa de 

domínio e servidão. 

   

 Ao cadastrar várias glebas dentro de uma matrícula, por exemplo, na tela da área, 

no canto inferior direito, a matrícula ficará verde ao completar a área total da área 
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vinculante.  

 

 

 Após cadastrar as áreas, acesse Confrontantes Geral. O programa indicará que o 

cadastro de confrontantes está incompleto, enquanto não terminarem todas as divisas:  

 

 

 

  Clique em Adicionar, a tela Dados da linha de Confrontante ficará azul. Clique em 

Selecionar Pontos de Início e Fim no AutoCAD, a seleção deverá ser realizada no sentido 

horário, caso o sentido não tenha sido editado anteriormente. Após selecionado no 

AutoCAD o ponto de início e fim, insira os dados da propriedade.  
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 Selecione a opção Não confronta com um imóvel caso não exista nenhum imóvel 

confrontante, neste caso indique apenas o nome da divisa. 
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 Ao clicar na opção Copiar Confrontante Cadastrado, será apresentada uma tela 

com todos os confrontantes já cadastrados no projeto, é possível selecionar um dos 

confrontantes, para copiar os dados. 

 

 

 Em seguida clique em Dados dos Proprietários do Imóvel Confrontante, na tela de 

cadastro indique qual é o tipo de cadastro e insira as informações. Caso o programa não 

esteja configurado para gravar automaticamente o registro de pessoas (ver em 

Configuração, página XX), clique em  Acrescentar Registro ao Cadastro de Pessoas para 

salvar no banco de dados. 
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 A opção Buscar no Cadastro de Pessoas apresenta o banco de dados, para 

seleção de uma pessoa já cadastrada. 
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 Insira todos os proprietários da matrícula e clique em Aplicar. Ao cadastrar a 

próxima divisa, as já cadastradas ficam realçadas, facilitando a seleção. 

 

 Quando todas as confrontantes forem cadastradas, o programa indicará: 



 

Página 46/75 

 

 

NOTA: se houver ilhas e o cadastramento das mesmas não tenha sido realizado nos 

confrontantes o programa indicará a seguinte mensagem: 

 

Neste caso é necessária a seleção das ilhas, clicando na ferramenta “Selecionar Área 

Ilha”. Preencha com os dados do imóvel e os dados do proprietário se a mesma pertencer 

a outro proprietário. 

 

 

 

E por fim, quando todas as confrontantes forem cadastradas, o programa indicará: 
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 Em seguida acesse novamente o AutoCAD (pelo ícone no canto superior esquerdo) 

e selecione a ferramenta Divisas e Confrontantes. 

 

* confrontantes: para linha de divisas entre glebas, não será necessário cadastrar 

confrontantes, porém será necessário cadastrá-las no cadastro de divisas. 

 

  

Divisas e Confrontantes: 
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 Cadastro de Divisas: Ao selecionar esta ferramenta, será apresentada a tela 

de seleção de divisas, que poderá ser realizado por polilinha ou ponto de 

início e fim, neste caso somente para seleção de divisas do perímetro geral). 

Em seguida indique o tipo de divisa e clique em Aplicar e Desenhar.  
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 Obs.: É necessário cadastrar todas as divisas da área, bem como as divisas entre 

as área internas, inclusive as faixas de domínio, faixas de servidão, glebas, e áreas ilha. 

neste caso a seleção da divisa deverá ser feita por polilinha. 

 

 Realçar Divisas Cadastradas: Esta ferramenta irá realçar todas as divisas já 
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cadastradas 

 

 

 Retirar realce das Divisas: Irá retirar o realce das divisas cadastradas; 

 

 Desenhar Texto Confrontante: Irá inserir um texto com os dados 

cadastrados do confrontante, ao selecionar a ferramenta, será apresentada 

uma tela com todos os confrontantes cadastrados, selecione o confrontante 

desejado e em seguida indique o local de inserção do texto; 
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 Realçar Confrontantes Cadastrados: Irá realçar as linhas de confrontantes 

cadastrados; 

 

 Retirar realce dos Confrontantes: Retira o realce das linhas de confrontantes 
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cadastrados. 

 

 Para gerar a documentação após o cadastro de todos os confrontantes e todas as 

divisas da área, primeiramente gere os arquivos rinex dos pontos do projeto e copie os 

mesmos para a pasta C:\Projetos_Geo\Nome do Projeto\IMOVEL_Nome do Projeto\3-

Arquivos_GNSS\Cn\Rinex, onde n se refere a classe dos pontos.  

 Em seguida clique em Localizar Arquivos Rinex e Localizar Divisas e Confrontantes, 

para que estes dados sejam preenchidos na tabela e assim os documentos sejam 

gerados. 

 

 

  Todos os documentos gerados ficarão salvos na pasta do projeto. 

 

6. Planta AutoCAD 
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 Neste item será introduzido o formato padrão de folha, de acordo com a escala e o 

tamanho selecionado no item 3. Também é possível inserir o bloco de norte, selecionando 

o ponto de referência e também desenhar a malha de coordenadas. 

 

 

 Inserir Formato Padrão Incra: Irá inserir no desenho, de acordo com a área 

selecionada no AutoCAD e o tamanho da folha indicada, o formato padrão 

solicitado pelo Incra; 
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 Inserir bloco de Norte: O bloco de norte já é inserido automaticamente na 

planta ao inserir o formato, utilizando o ponto mais ao norte como referência. 

Esta ferramenta permite selecionar o vértice e a data de referência, uma tela 

será apresentada com todos os pontos do projeto, selecione o desejado e 

cliquem em Selecionar. 
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 Em seguida basta indicar o local de inserção do bloco no AutoCAD. 

 

 

 

 Desenhar Malha de Coordenadas: Insere a malha de coordenadas no 

desenho; 



 

Página 56/75 

 

 

 

 

 Planta de Situação: Ao selecionar essa ferramenta inicialmente clique em 

Selecione o local da Planta de Situação, no AutoCAD selecione a área onde 

a planta será inserida. 
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 Em seguida clique em Criar P. Situação, será aberta uma janela onde deverá ser 

selecionado a escala e a posição da planta. Para indicar a localização basta arrastar a 

imagem até o local desejado. O quadro vermelho indica a área a ser representada no 

AutoCAD, já a área em vermelho representa a área do projeto. A ferramenta Centralizar 

mapa irá centralizar a área do projeto no quadro vermelho. 

 Ao finalizar a localização, clique em Finalizar Croqui e indique um nome para salvar 

a imagem (que deverá ficar na pasta do projeto). 
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 A ferramenta Editar imagem possibilitar realizar edições rápidas na imagem, como  

cortar, girar. Após realizada as edições desejadas, cliquem em OK e em seguida clique  

em Salvar Imagem. 
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 Após finalizado o croqui, basta clicar em Inserir Planta de Situação no AutoCAD. 
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 Se a opção Incluir Malha de Coordenadas estiver selecionada o Sistema irá inserir 

a malha sobre a planta de situação. 
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7. Peças Técnicas 

  

 

 Na tela inicial será apresentada uma lista com todos os documentos solicitados 

pelo Incra para facilitar a visualização dos itens que deverão ser entregues. Indicado em  

vermelho os documentos que não foram gerados, ou não foram revisados, e em verde os 

que já foram criados e revisados. 
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 É possível abrir um documento na tela do Gerenciador de Peças Técnicas, para 

que sejam realizadas as revisões, basta clicar na ferramenta Abrir.  Para indicar que o 

documento já foi revisado, clique com o botão direito na coluna Revisado e selecione a 

opção Marcar Documento como Revisado. 

 

 

 

 

 Para gerar a monografia dos marcos utilizados no levantamento clique em 

Adicionar, com a tela azul clique em Selecionar no AutoCAD, na tela do CAD selecione o 
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ponto utilizado como marco. Caso exista alguma imagem vinculada ao ponto, esta será 

importada automaticamente, caso contrário, clique na pasta para buscar a imagem, que 

deverá estar salva no diretório do projeto.  

  

 

 Clique em Criar Croqui para geração do Croqui de Localização, escolha o zoom 

desejado pelo scrool do mouse, clique em >Finalizar Croqui e indique um diretório para 

salvar a imagem. Neste caso a escala ficará desabilitada. 
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 Em seguida clique em >Aplicar. 
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 Ao selecionar um marco de apoio cadastrado, basta clicar em >Gerar Monografia 

Selecionada para que seja criado o documento de Monografia do Vértice. 

 

 

 Em >Documentos é possível gerar o Requerimento de Certificação, Relatório 

Técnico e o Arquivo de Equivalência. O arquivo de equivalência somente será gerado se 

houver renomeação dos pontos após a importação para o módulo de 

Georreferenciamento, este documento irá apresentar o nome original do ponto e seu 

nome equivalente, após a reno. Depois de gerar os documentos é possível abrir os 

mesmos para realizar as edições necessárias.  
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 Já em >Desenhos, basta clicar nos itens indicados para que o arquivo seja gerado 

na pasta do projeto. 
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8. Configurações 

  

 

 Na tela de configurações é apresentada o número da licença do Sistema Posição, 

no caso abaixo licença 9999>5Q (chaves com indicação >5Q indica liberação do módulo 

de projetos e georreferenciamento, já as chaves com indicação >5G indica liberação 

somente do módulo de georreferenciamento, o número 5 indica a versão da licença. 

   

 

 

 Neste mesma tela é possível editar o diretório padrão inicial apresentado no 

item >Dados do Projeto, onde as pastas serão salvas. 

 



 

Página 69/75 

 

 

 No campo >Auto Numeração dos Nomes dos Vértices, ao selecionar o 

item >Utilizar nome de Vértice intermediário, na nomeação dos vértices o programa irá 

verificar os nomes já utilizados e indicará os nomes intermediários faltantes (Ex: Na tabela 

de vértices existentes estão cadastrados os pontos AQO-M-0001, AQO-M-0002, AQO-M-

0003, …, AQO-M-0051,   AQO-M-0052,  AQO-M-0055,  AQO-M-0056, …,  AQO-M-0070, 

neste caso o programa indicará o nome AQO-M-0053 para o próximo marco. Caso o 

campo esteja desmarcado, será atribuído o nome AQO-M-0071. 

 Caso o campo >Ao renomear vértices por polilinha IGNORAR os pontos com 

nomes válidos esteja selecionado, na nomeação de pontos na polilinha o programa irá 

desconsiderar o ponto válido na nomeação e irá nomear o próximo ponto fora do padrão, 

conforme é apresentado abaixo: 
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 Se a caixa >Não copiar os valores de RMS ao copiar dados de Vértices por 

Polilinhas Paralelas estiver selecionada os valores de RMS não serão copiados aos 

pontos quando a ferramenta > Copiar atributos de vértices de polilinhas paralelas, dentro 

do AutoCAD, for utilizada. 

 

 O item >Auto adicionar proprietários e confrontantes ao cadastro de pessoas irá 

inserir no banco de dados de pessoas todos os proprietários e confrontantes cadastrados 

no projeto. 

 

 

 



 

Página 71/75 

 

 

 

 

 Em >Modelo de Documentos é possível editar a estrutura dos relatórios, basta 

clicar em >Editar no documentos desejado. 

 

 

 O modelo de documento está em formato .docx, de fácil edição, as varáveis estão 

indicadas entre chaves, iniciando com '$', como exemplo {$propriedade}.Após realizada 

as mudanças necessárias clique em >Arquivo >Salvar. 
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 Caso o item >Inserir em anexo as monografias das bases RBMC estiver marcado, 

na geração do Relatório Técnico será inserido as monografias das bases selecionadas no 

item >Levantamento como anexo do relatório. 

 

 

 No item >Arquivo Rinex indique as opções para a geração do arquivo. 
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 Na opção >Procurar vários vértices em cada arquivo, o programa irá buscar vários 

pontos dentro de um mesmo arquivo rinex, deixe esta opção marcada caso seja gerado 

apenas um arquivo rinex para todos os pontos do projeto. Caso a geração dos arquivos 

rinex seja feita separadamente, ou seja, um arquivo para cada ponto, deixe a 

opção >Procurar somente um vértice por arquivo ativada. 

 Deixe a opção >Renomear os arquivos rinex encontrados para o nome do vértice 

caso opte por renomear todos os arquivos rinex de acordo com o nome dado ao ponto. Se 

ocorrerem mudanças nos nomes dos arquivos, estas serão indicadas na >Tabela de 

Equivalência. 

 

 Em >Texto Padrão, insira os textos que serão apresentados automaticamente nas 

telas indicadas. 
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 Na configuração de >Casas Decimais, indique em cada item apresentado a 

precisão que será indicada em cada relatório gerado. 
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 Após concluir todas as edições, clique em:  

 

 

 

 

 

BOM TRABALHO! 

 


