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CONTROLE DE OBRAS 

 

CRIAÇÃO DO ARQUIVO DE PONTOS PARA LOCAÇÃO A PARTIR DO DATA GEOSIS 

 

1. Com os pontos criados no CAD (não esqueça de incluir os pontos de apoio), vá no menu Ferramentas e 

execute a função Exportar Coordenadas do Pontos / planilha de Coordenadas 

2. Dê um nome para a nova planilha que conterá todos os pontos que você tem no CAD 

3. Com a planilha de pontos a locar aberta, selecione todos os pontos clicando no canto superior esquerdo 
da planilha, identificado na imagem abaixo 

 

4. Tecle Crtl+C para copiar os pontos 

5. Abra o Excel e cole (Ctrl+V) 

6. Adotaremos o formato do arquivo de texto NOME,X,Y,Z,DESCRIÇÃO, pois é o formato mais comum 

nas estações totais. Porém no DataGeosis a sequência está NOME,DESCRIÇÃO,X,Y,Z. é necessário 
mover a coluna B para a F para então excluir a coluna B.  

      

7. Selecione somente as células com os dados e copie (Ctrl+C) 

8. Abra o Bloco de Notas e cole os pontos copiados do excel 

9. Execute a função Substituir que esta no menu Editar 

10. Substitua as vírgulas por pontos. No item a localizar, tecle “,” (somente e vírgula) e a substituir tecle “.” 
(somente o ponto). Escolha Substituir Tudo. 

11. É necessário substituir o caractere tabulação por vírgula. Para isso você deve copiar o caractere tabulação 
selecionando ele e copiando (Ctrl+C). 

 

12. Execute novamente a função Substituir e no item localizar cole a tabulação e no item substituir tecle “,”. 
Em seguida substituir tudo. 

13. O arquivo ficará com o formato abaixo. É necessário que a última linha não tenha dados. Se a última 
linha tiver o último ponto, dê um ENTER no final dela.  

 


