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1 – Toque sobre o menu “Ferramentas” e acesse a opção “Cálculo de 
Coordenadas”: 

          

2 – As seguintes opções serão apresentadas para Levantamento de 
Pontos Inacessíveis: 

IMPORTANTE:Para a utilização destas ferramentas, OBRIGATÓRIAMENTE 
devemos estar com posição de solução FIXA (RTK FIXO). 

 



  

3 – 4 Pontos: Nesta opção será necessário o levantamento de 4 pontos 
de referência para o cálculo da interseção.  

Esta ferramenta pode ser utilizada para definir “cantos ou quinas” 
inacessíveis. 

Para iniciar, procure o PONTO A  e clique no botão  para levantar 
o primeiro ponto. 

Logo acima, no PONTO B, clique no botão  para levantar o 
segundo ponto. 

O próximo passo, será nos posicionarmos no próximo alinhamento e 

levantarmos o PONTO C, clique no botão  para levantar o terceiro 
ponto. 

Logo acima, no PONTO D, clique no botão  para levantar o quarto 
ponto. 

3.1 – Iniciando o procedimento, toque sobre a opção  para 
levantar o PONTO A: 

      

 



  

3.2 – Toque em “Coordenadas de Posição GPS” para realizar a coleta do 
ponto “A”. Em seguida, toque em “OK” para confirmar: 

       

 

3.3 – As coordenadas obtidas serão apresentadas na tela. Então, toque 

em “OK” para finalizar e visualize a primeira referência  salva: 

       



  

3.4 – Realize o mesmo procedimento para os demais pontos de 
referência e clique em “Calcular” para obter as coordenadas do PONTO 
PROJETADO: 

       

3.5 – Verifique as coordenadas apresentadas e toque em “OK” para 
salvar o PONTO PROJETADO na Biblioteca de pontos: 

 



  

3.6 – O “Nome” do Ponto e o “Código” (Descrição do Ponto) poderão ser 
alterados para melhor identificação do mesmo. Após finalizar a edição, 
toque em “OK” para finalizar: 

        

 

3.7 – Será apresentada uma mensagem confirmando que o ponto foi 
salvo com sucesso. Em seguida, toque em “Fechar” para sair:   

       



  

4 – 2 Pt 2 Linha: Nesta opção será necessário o levantamento de 2 
pontos de referência e informar a DISTÂNCIA do PONTO COLETADO até o 
ponto que queremos PROJETAR. 

Esta ferramenta pode ser utilizada para PROJETAR pontos em locais 
onde não conseguimos acessar com o Receptor RTK. Basta formar uma 
geometria, em formato de triângulo, informando 2 Pontos de referência 
e a distância de cada ponto coletado para o local onde iremos projetar 
um novo ponto. 

Para iniciar, se posicione no PONTO A  e clique no botão  para 
levantar o primeiro ponto de referência. 

Meça a distância do PONTO A até o ponto que desejamos PROJETAR, 
utilizando uma TRENA (Métrica ou Laser). 

Logo acima, já posicionado no PONTO B (Lembrando que o PONTO B 
deve estar a DIREITA do PONTO A, afim de formar um triângulo até o 

ponto PROJETADO), clique no botão  para levantar o segundo 
ponto. 

4.1 – Iniciando o procedimento, toque sobre a opção  para 
levantar o PONTO A: 

        



  

4.2 – Toque em “Coordenadas de Posição GPS” para realizar a coleta do 
ponto “A”. Em seguida, toque em “OK” para confirmar: 

        

 

4.3 – As coordenadas obtidas serão apresentadas na tela. Então, toque 

em “OK” para finalizar e visualize a primeira referência   salva: 

        



  

 

4.4 – Após a coleta do PONTO A, realize a medição da distância entre o 
PONTO A e o ponto que será PROJETADO. Digite o valor medido na caixa 
indicada abaixo, chamada L1: 

        

4.5 – Após a coleta do PONTO B, realize a medição da distância entre o 
PONTO B e o PONTO que será PROJETADO. Digite o valor medido na 
caixa indicada abaixo, chamada L2: 

        



  

4.6 – Verifique as coordenadas apresentadas e toque em “OK” para 
salvar o PONTO PROJETADO na Biblioteca de pontos: 

      

4.7 – O “Nome” do Ponto e o “Código” (Descrição do Ponto) poderão ser 
alterados para melhor identificação do mesmo. Após finalizar a edição, 
toque em “OK” para finalizar: 

  



  

4.8 – Será apresentada uma mensagem confirmando que o ponto foi 
salvo com sucesso.  

     

 

4.9 – Toque sobre a opção “Fechar” para finalizar a ferramenta. Em 
seguida, toque sobre a opção “Esc” para sair: 

     

 



  

5 – 2 Pt 2 Ang.: Nesta opção será necessário o levantamento de 2 
pontos de referência e informar o ÂNGULO do PONTO COLETADO para o 
ponto que queremos projetar. 

Esta ferramenta pode ser utilizada para PROJETAR pontos em locais 
onde não conseguimos acessar com o Receptor RTK e não seja possível 
medir a distância com TRENA. Basta formar uma geometria, em formato 
de triângulo, informando 2 Pontos de referência e o ÂNGULO de cada 
ponto coletado para o local onde iremos projetar um novo ponto. 

Para iniciar, se posicione no PONTO A  e clique no botão  para 
levantar o primeiro ponto. 

Informe o ângulo do PONTO A até o ponto que desejamos PROJETAR. 

Logo acima, já posicionado no PONTO B, clique no botão  para 
levantar o segundo ponto. 

Informe o ângulo do PONTO B até o ponto que desejamos PROJETAR. 

5.1 – Iniciando o procedimento, toque sobre a opção  para 
levantar o PONTO A: 

       



  

 

5.2 – Toque em “Coordenadas de Posição GPS” para realizar a coleta do 
ponto “A”. Em seguida, toque em “OK” para confirmar: 

       

5.3 – Visualize a primeira referência  salva e digite o ÂNGULO 
referente a direção do PONTO que queremos PROJETAR. Repita o 
procedimento para o PONTO B: 

       



  

5.4 – Após realizar o levantamento do PONTO B, toque sobre a opção 
“Calcular” para obter as coordenadas do ponto PROJETADO: 

 

 

5.5 – Verifique as coordenadas apresentadas e toque em “OK” para 
salvar o PONTO PROJETADO na Biblioteca de pontos:  

 



  

5.6 – O “Nome” do Ponto e o “Código” (Descrição do Ponto) poderão ser 
alterados para melhor identificação do mesmo. Após finalizar a edição, 
toque em “OK” para finalizar: 

       

       

5.7 – Toque sobre a opção “Fechar” para finalizar a ferramenta. Em 
seguida, toque sobre a opção “Esc” para sair: 

     



  

6 – 2 Pt 1 Linha: Nesta opção será necessário o levantamento de 2 
pontos de referência ALINHADOS ao ponto que queremos projetar. Em 
seguida, iremos inserir o ÂNGULO (o ÂNGULO indica direção no sentido 
do alinhamento criado, “0° = Em frente”, “90° = Direita”, “270° = 
Esquerda”) e a DISTÂNCIA até o ponto que será PROJETADO. 

Esta ferramenta pode ser utilizada para PROJETAR pontos em locais que 
não conseguimos acessar com o Receptor RTK. 

Para iniciar, se posicione no PONTO A  e clique no botão  para 
levantar o primeiro ponto. 

Logo acima, já posicionado no PONTO B, clique no botão  para 
levantar o segundo ponto. 

Informe o ÂNGULO e a DISTÂNCIA do PONTO B até o ponto que 
desejamos PROJETAR. 

6.1 – Iniciando o procedimento, toque sobre a opção  para 
levantar o PONTO A: 

      

 



  

6.2 – Toque em “Coordenadas de Posição GPS” para realizar a coleta do 
ponto “A”. Em seguida, toque em “OK” para confirmar: 

       

 

6.3 – Visualize a primeira referência  salva e repita o 
procedimento para o PONTO B: 

       



  

6.4 – Visualize a Segunda referência  salva. Em seguida, digite a 
DISTÂNCIA e o ÂNGULO (o ÂNGULO indica direção no sentido do 
alinhamento criado, “0° = Em frente”, “90° = Direita”, “270° = Esquerda”)  
referente a direção do PONTO que queremos PROJETAR.  

       

6.5 – Toque sobre a opção “Calcular”, verifique as coordenadas 
apresentadas e toque em “OK” para salvar o PONTO PROJETADO na 
Biblioteca de Pontos: 

       



  

6.6 – O “Nome” do Ponto e o “Código” (Descrição do Ponto) poderão ser 
alterados para melhor identificação do mesmo. Após finalizar a edição, 
toque em “OK” para finalizar: 

       

 

6.7 – Toque sobre a opção “Fechar” para finalizar a ferramenta. Em 
seguida, toque sobre a opção “Esc” para sair: 

       



  

7 – 1 Pt 1 Linha: Nesta opção será necessário o levantamento de 1 ponto 
de referência. Em seguida, informar o ÂNGULO e a DISTÂNCIA até o 
ponto que será PROJETADO. 

Esta ferramenta pode ser utilizada para PROJETAR pontos em locais que 
não conseguimos acessar com o Receptor RTK.  

Para iniciar, se posicione no PONTO A  e clique no botão  para 
levantar o primeiro ponto. 

Informe a DISTÂNCIA do PONTO A até o ponto que desejamos 
PROJETAR. 

Informe o ÂNGULO do PONTO A até o ponto que desejamos PROJETAR. 

7.1 – Iniciando o procedimento, toque sobre a opção  para 
levantar o PONTO A: 

      

 

 

 



  

7.2 – Toque em “Coordenadas de Posição GPS” para realizar a coleta do 
ponto “A”. Em seguida, toque em “OK” para confirmar:  

       

7.3 – Visualize a referência levantada  salva. Em seguida, digite a 
DISTÂNCIA e o ÂNGULO (o ÂNGULO indica direção no sentido do 
alinhamento criado, “0° = Em frente”, “90° = Direita”, “270° = Esquerda”)  
referentes a direção do PONTO que queremos PROJETAR. 

       



  

7.4 – Toque sobre a opção “Calcular”, verifique as coordenadas 
apresentadas e toque em “OK” para salvar o PONTO PROJETADO na 
Biblioteca de pontos: 

      

7.5 – O “Nome” do Ponto e o “Código” (Descrição do Ponto) poderão ser 
alterados para melhor identificação do mesmo. Após finalizar a edição, 
toque em “OK” para finalizar: 

      



  

7.6 – Toque sobre a opção “Fechar” para finalizar a ferramenta. Em 
seguida, toque sobre a opção “Esc” para sair: 

        

 


