
 

MÓDULO DE CÁLCULO

Utilitários

 Importar ASCII

Esta  ferramenta  permite  que  um  arquivo  no  formato  .ASCII ou  .txt sejam
reconhecidas pelo Sistema. 

Segue abaixo exemplo de um arquivo neste formato, do tipo variável:

Para realizar a importação é necessário incluir as seguintes definições:

Note que neste caso utilizamos um arquivo do tipo variável, onde as colunas não
possuem um tamanho definido. Assim, é necessário inserir a ordem das informações de
cada coluna e o  caractere separador. Caso exista atributos para os pontos, este será
incluído na coluna “Descrição” usando o carácter separador indicado.
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Depois de inserir todas as definições, basta clicar no botão >Importar.

 
No gerenciador de arquivos, busque a pasta onde as coordenadas foram criadas,

já em extensão .coo e clique em abrir.

Selecione o arquivo e clique na ferramenta COORDENADAS:
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Note que os atributos são importados como descrição.

Segue abaixo exemplo de um arquivo no formato .txt, do tipo fixo:

Neste caso, as informações necessárias são:
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É importante identificar o ponto inicial e final de cada coluna, e a ordem dos dados
corretamente.

Depois de inserir as definições, basta clicar no botão >Importar.

Selecione o arquivo criado e clique na ferramenta COORDENADAS:
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Exportação

Esta  ferramenta  permite  a  exportação  dos  dados  do  módulo  de  cálculo  para
formatos definidos.

Para os formatos disponíveis, é possível exportar os dados de poligonal, irradiação
e coordenadas, conforme indicação prévia. O arquivo a ser exportado deverá estar aberto

 www.posicao.com.br  
                                posicao@posicao.com.br

5

http://www.posicao.com.br/
mailto:posicao@posicao.com.br


 
no módulo de cálculo:

• Para a exportação DXF, primeiramente defina os dados a serem exportados
e o tamanho do texto. Clique na ferramenta >DXF e indique o diretório do
arquivo e o nome:

O arquivo gerado representará cada ponto como um node (point)  e três textos,
separados por layers, indicando o nome do ponto, cota e descrição.

OBS.: Não use essa função para trabalhar com o módulo de desenho do Posição
no  AutoCAD®,  pois  os  pontos  exportados  não  serão  reconhecidos.  Utilize  a  função
importar pontos no menu Posição do AutoCAD®.

• Na exportação Pol/Irrad > Coordenadas, basta clicar na ferramenta e indicar
o diretório:

Neste caso o arquivo de extensão .pol e .irr serão exportados para um arquivo de
extensão .coo.
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• A exportação  para  um  arquivo  de  coordenadas  Topograph  possui  uma

particularidade em relação a nomeação:

Para que o Sistema Topograph identifique o arquivo de coordenadas o nome do
arquivo deverá ter a estrutura conforme exemplo acima (TopoGRAPH V3.1 MSDOS -
Cliente_Obra_Trabalho.O_Referência),  com  a  letra  "O"  para  caracterizar  arquivo  de
coordenadas do TopoGRAPH.

• Na  exportação  para  um  arquivo  de  Caderneta  Topograph,  selecione  os
dados a exportar e indique os dados do cliente:

O arquivo exportado é do Sistema  TopoGRAPH V3.1 MSDOS.

Unir Arquivos

Esta ferramenta permite unir dois ou mais arquivos de caderneta ou coordenadas.
Para unir dois arquivos de caderneta, é necessário que exista uma “amarração” entre os
dados.
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Primeiramente selecione o diretório onde estão os arquivos, e arraste-os até a Lista
dos Arquivos a Unir. A inserção dos arquivos na lista deve ser feita na ordem correta, para
criação do novo arquivo.

Na janela Nome do Arquivo Unido basta indicar um novo nome, para que o primeiro
arquivo selecionado não seja sobreposto, conforme destaque acima.

Basta clicar em >UNIR, o arquivo será criado.

       Copiar Cotas

Esta ferramenta permite copiar as cotas de um arquivo de nivelamento, no formato
.niv, para um arquivo de coordenadas, .coo. Para isso, basta selecionar o arquivo de 
coordenadas, o qual terá as cotas substituídas e o de nivelamento, que fornecerá as cotas
e clicar em >COPIAR:

 www.posicao.com.br  
                                posicao@posicao.com.br

8

http://www.posicao.com.br/
mailto:posicao@posicao.com.br


 

O programa procura por pontos com o mesmo nome nos dois arquivos. Quando 
encontra substitui a cota do arquivo de coordenada pela cota encontrada no arquivo de 
nivelamento.

 Gerar Arquivo ASCII

Gera arquivos no formato ASCII a partir de um arquivo de caderneta .cad ou de 
coordenadas .coo para serem usados em outros programas. O layout do arquivo pode ser
definido pelo usuário.
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Para gerar o arquivo basta selecionar o arquivo, indicar o diretório e nome do 
arquivo ASCII a ser gerado e os tipos de dados a exportar.

É necessário indicar a ordem em que os dados serão dispostos no arquivo. Caso 
existam dados que não deseja importar, basta indicar como ordem 0. Indique o carácter 
que separa os dados e clicar em >Exportar.
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Caso deseje tabular (fixar) as colunas do arquivo ASCII basta selecionar a opção

>Manter Coluna.

Renumerar Pontos

Esta ferramenta permite renumerar os pontos de um arquivo de coordenadas, com 
extensão .coo. Para isso basta selecionar o arquivo, indicar o prefixo e início da nova 
numeração e clicar em >Renumerar.
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É possível inserir os seguintes filtros para renumeração:

• Renumerar os pontos que iniciam com: Seleciona somente os pontos que
atendem o filtro, pode ser usado o sinal de interrogação "?" como coringa. 
Exemplo: para renumerar todos os pontos que comecem com "CAD" e 
tenham qualquer dígito no quarto caractere e um "A" no quinto caractere 
informe: CAD?A.

• Descrição dos pontos a renumerar: Seleciona somente os pontos com a 
descrição indicada.

BOM TRABALHO
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