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Preparando  o  desenho  para  o  Módulo  Fundiário     _

1. Na área de trabalho do Windows, procure o ícone do topoGRAPH e dê um duplo 
clique sobre ele para carregar o programa.

2. Quando a janela do topoGRAPH98 aparecer, vá até o menu Projeto e escolha a 
opção Abrir.

3. Será apresentada a caixa de diálogo padrão do Windows onde você deverá procurar 
o projeto a ser aberto. Procure a pasta c:\tg98\projetos\Fundiário e abra o projeto 
Fundiário.tgp.

 



4. Ao abrir o projeto, uma nova janela aparecerá com as tabelas existentes no projeto.

5. Para iniciar o trabalho com o Módulo Fundiário, crie um novo desenho.
6. Vá até o menu Arquivo, escolha Carregar – Estilos. Será mostrada uma caixa com 

as bibliotecas de estilo gravadas em disco. Selecione a biblioteca com o nome 
Fundiário. Nesta Biblioteca estão armazenados os estilos que vamos utilizar neste 
projeto. Clique no botão Carregar.

 



7. Vá até o menu Visualizar, escolha a opção Camadas. Na caixa de diálogo, clique 
no botão Nova e preencha os campos da caixa de diálogo, com as informações 
mostradas abaixo.

8. Defina esta camada como atual.
9. Clique no botão de Escala e digite o valor 20.000, de acordo com a caixa 

de diálogo abaixo.

 



10. Vá até o menu Arquivos, escolha Carregar – Pontos, selecione a tabela de 
coordenadas Divisa clique no botão >>Incluir>>.

11. Marque o campo Automático para que os pontos carregados sejam unidos com 
linhas e estilos definidos na tabela. (Para verificar os códigos de ligação automática 
desta tabela, abra-a e observe os campos de descrição de cada ponto). Para efetuar 
a operação, clique em Carregar. O resultado é mostrado na figura abaixo.

 



12. Crie uma nova camada com o nome VIA. Defina esta camada como Atual.
13. Carregue as seguintes tabelas de coordenadas: Via1-dir, Via1-esq e Via2. Lembre-

se de marcar o campo Automático na caixa de carregar pontos.
14. O resultado do carregamento é mostrado abaixo.

15. Crie uma nova camada de nome AÇUDE, defina esta camada como Atual.
16. Carregar a tabela de coordenadas Açude, lembre-se de marcar o campo automático 

na caixa Carregar Pontos.
17. O resultado do carregamento é mostrado na figura abaixo.

 



18. Salve o desenho com o nome Fazenda Java.

19. O desenho resultante do carregamento das tabelas de coordenadas mostra o 
resultado do levantamento topográfico dos limites da propriedade. Agora é hora de 
utilizarmos os recursos de divisão de lotes para criar os lotes dentro da propriedade.

20. Crie uma nova camada para receber os lotes criados com o Nome LOTES, defina 
esta camada como atual.

21. Crie um estilo de linhas com o nome LOTES e as seguintes características: Padrão 
Contínuo, Cor Banca(255), Espessura Zero. Defina este estilo como atual. Dessa 
forma, as linhas criadas para os novos lotes terão este estilo de linha.

22. Crie um novo estilo de textos para ser usado no nome dos lotes. Vá até o menu 
Variáveis, escolha Estilos de Textos, clique no botão Novo e preencha os campos 
com as informações mostradas abaixo.

 



23. Clique no botão Fonte e preencha os campos como mostrado abaixo. Clique nos 
botões OK desta caixa e novamente OK da outra caixa para salvar o estilo.

Como criar lotes____________________________________

1. Para criar o loteamento, vá até o menu Fundiário, escolha a opção Criar 
Loteamento e preencha os campos com as informações mostradas abaixo.

 



2. Clique na aba Configuração e preencha com as informações mostradas abaixo, 
clique no botão OK.

3. No processo de instalação, o topoGRAPH copia dois arquivos de padrões de 
memorial descritivo e um bloco de legenda, para servirem de exemplo para o 
usuário. Os padrões de memorial descritivos são criados em qualquer editor de 
textos que permite salvar arquivos no formato RTF. Já as legendas, são criadas no 
Módulo Gráfico do topoGRAPH e salvas como bloco.

4. Selecione o primeiro lote à ser dividido, escolhendo a opção Selecionar Lotes no 
menu Fundiário e clicando o mouse com o cursor dentro de uma figura fechada. A 
figura abaixo mostra a posição a ser escolhida.

 



5. Se o topoGRAPH encontra uma figura fechada ele mostra a caixa de diálogo abaixo. 
Clique no botão OK para fechar a caixa.

6. A figura abaixo mostra o resultado final da seleção do primeiro lote. Verifique que o 
topoGRAPH criou um círculo no centro do lote com seu número.

 



Como dividir lotes___________________________________

1. O Módulo Fundiário do topoGRAPH oferece diversos métodos de divisão de lotes. 
Para conhecê-los, vá até o menu Fundiário, escolha a opção Dividir Lotes e 
selecione o Lote 1 criado anteriormente. Para selecioná-lo, clique dentro da área do 
Lote 1 e será mostrado um menu flutuante com as opções de divisão de lotes.

2. Vamos fazer a primeira divisão usando a opção Ponto. Depois de executar as 
operações descritas no item anterior, escolha a opção Ponto no menu flutuante com 
as opções de divisão. Selecione o ponto M1, que está indicado por uma seta na 
figura abaixo.

3. Ao clicar no ponto M1, aparecerá uma linha que vai  do ponto até o lado oposto do 
lote, indicando a divisão. Escolha uma posição que divida o lote original em dois 
lotes com áreas aproximadamente iguais. Veja que na linha de status na parte 
inferior da janela são mostrados os valores das duas áreas enquanto você 
movimenta a linha. Clique o botão esquerdo do mouse para fixar a linha. Aparecerá 
uma caixa de diálogo com os valores encontrados para a divisão. Ajuste o campo de 

 



porcentagem da Área A com o valor de 50% para igualar as áreas dos dois lotes 
resultantes. Clique no botão OK para confirmar a divisão.

4. Os lotes gerados terão as seguintes configurações:

5. Na próxima divisão, dividiremos o Lote 2 usando a opção Testada/Paralela. 
Usaremos como referência para a linha paralela a linha de divisa entre os dois lotes. 
Depois de escolhida esta linha, o topoGRAPH pede dois pontos para a base. Como 
ponto inicial da base, selecione o ponto M1 e como ponto final  da base, selecione o 
ponto M6. Será solicitado um elemento da base. Selecione a linha entre os pontos 
M2 e M3, como mostrado na figura abaixo.

 



6. Na caixa de diálogo apresentada a seguir preencha o campo Testada  com o valor de 
400 metros.

7. Depois de executada a divisão, o desenho ficará como mostrado na figura abaixo.

 



8. Salve o desenho.

9. Vá até o menu Fundiário, escolha a opção Selecionar Lotes. Mova o cursor para a 
região indicada na figura abaixo e clique o botão esquerdo do mouse.

10. Após selecionado o lote, será apresentada a caixa com informações do novo lote. 
Como mostrado na caixa de diálogo abaixo.

 



11. Vamos dividir o lote 8. Para isso, vá até o menu Fundiário e escolha a opção Dividir 
Lotes. Mova o cursor até o Lote 8 e clique o botão esquerdo do mouse para que 
apareça o menu flutuante na tela. 

12. Escolha a opção de divisão por Azimute. Será mostrada a caixa de diálogo abaixo 
para que você informe o valor do azimute.

13. Será mostrada uma linha com o azimute informado que pode ser deslocada 
movendo-se o mouse. Será apresentada a caixa de diálogo abaixo. No campo Área 
A, digite 56%.

 



14. Clique no botão OK e o desenho deverá ficar como na figura abaixo

Como gerar plantas dos lotes_________________________

1. Para gerar as plantas dos lotes, vá até o menu Fundiário, escolha a opção Gerar 
Plantas dos Lotes. Aparecerá a caixa de diálogo abaixo. Clique nos botões 
Selecionar Todos e Gerar.

 



2. Esta operação criará plantas de todos os lotes. Cada lote terá uma camada de 
desenho própria.

3. Aparecerá uma caixa de diálogo para cada planta de lote a ser gerada para que 
você informe o valor da escala. A escala apresentada é calculada pelo topoGRAPH 
de modo a encaixar o lote no formato de folha escolhida. Clique no botão Aceitar 
Todos para que o topoGRAPH não apresente novamente esta caixa.

Como gerar Memoriais Descritivos dos lotes____________

1. Para gerar os memoriais descritivos dos lotes, vá até o menu Fundiário, escolha a 
opção Salvar Memoriais. Aparecerá a caixa de diálogo abaixo. Clique nos botões 
Selecionar Todos e Salvar.

 



2. Para visualizar os memoriais salvos, vá até o menu  Fundiário, e escolha a opção 
Selecionar lotes. Selecione um dos lotes e clique no botão Memorial. Caso deseje 
imprimir, abra o arquivo do memorial que estará na pasta do projeto atual, em um 
editor de textos que tenha o recurso de ler arquivos RFT. O nome terá a seguinte 
configuração Lotenn.RTF, onde nn é o número do lote. 

3. Para visualizar ou imprimir as plantas dos lotes, vá até o menu Fundiário, escolha a 
opção Visualizar Plantas dos Lotes  e aparecerá a caixa de diálogo abaixo. 
Selecione um lote e clique no botão Visualizar.

4. Selecione o Lote 7 e aparecerá a tela abaixo.

5. Para plotar vá até o menu Arquivo, escolha Plotar e clique no botão OK.

 



6. Para voltar a tela principal, vá até o menu Fundiário e selecione Visualizar Planta 
Geral.

7. Salve o desenho.

 


