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DESENHO TÉCNICO TOPOGRÁFICO (MÉTODO MANUAL)DESENHO TÉCNICO TOPOGRÁFICO (MÉTODO MANUAL)DESENHO TÉCNICO TOPOGRÁFICO (MÉTODO MANUAL)DESENHO TÉCNICO TOPOGRÁFICO (MÉTODO MANUAL)    
 
8.0.8.0.8.0.8.0.    Determinaç ão do formato/posiDeterminaç ão do formato/posiDeterminaç ão do formato/posiDeterminaç ão do formato/posiç ão e escala na confecç ão do desenho topográfico.ç ão e escala na confecç ão do desenho topográfico.ç ão e escala na confecç ão do desenho topográfico.ç ão e escala na confecç ão do desenho topográfico.    

 
Dada as coordenadas dos vé rtices de uma determinada poligonal a ser desenhada: 
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8.1 Dete8.1 Dete8.1 Dete8.1 Determinaç ão da Posiç ão do Desenho da Poligonal no Papelrminaç ão da Posiç ão do Desenho da Poligonal no Papelrminaç ão da Posiç ão do Desenho da Poligonal no Papelrminaç ão da Posiç ão do Desenho da Poligonal no Papel    

 
A posiç ão do desenho no papel é  determinada em funç ão das diferenç as de coordenadas 

máximas e mí nimas, ou seja: 
a) Posiç ão vertical quando, (XM – Xm) < (YM – Ym) 
b) Posiç ão horizontal quando, (XM – Xm) > (YM – Ym) – onde: 
XM = abscissa maior obtida na coluna das coordenadas – (156m) 
Xm = abscissa menor obtida na coluna das coordenadas – (30m) 
YM = ordenada maior obtida na coluna das coordenadas – (80m) 
Ym = ordenada menor obtida na coluna das coordenadas – (20m)    

 

COORDENADASCOORDENADASCOORDENADASCOORDENADAS    
PONTOSPONTOSPONTOSPONTOS    

X(m)X(m)X(m)X(m)    Y(m)Y(m)Y(m)Y(m)    
1 156 72 
2 74 41 
3 62 20 
4 30 51 
5 46 68 
6 100 80 
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No exemplo da planilha terí amos que: 
XM – Xm = 156 – 30 = 126m 
YM – Ym = 80 – 20 = 60m 

 
Sendo que, 126 > 60, então o desenho ficará sua maior parte na posiç ão horizontal. 

 
8.2.8.2.8.2.8.2.    Área útil da FolhaÁrea útil da FolhaÁrea útil da FolhaÁrea útil da Folha 
 

Trata-se do espaç o reservado para a confecç ão do desenho topográfico na folha. Este 
espaç o nada mais é  do que o valor encontrado da subtraç ão do tamanho da folha (papel 
utilizado), pelas margens e espaç o utilizado para textos, convenç ões (legendas), mapa de 
situaç ão, etc. 

 
8.3. Escala a ser definida8.3. Escala a ser definida8.3. Escala a ser definida8.3. Escala a ser definida    
 

Trataremos nesta parte, apenas da escala de reduç ão, pelo fato de ser esse tipo de escala 
utilizada em desenhos topográficos.  

A fim de se estabelecer a escala para efetuar o desenho em determinado formato de papel, 
deve-se, primeiramente, conhecer a posiç ão do papel. Considerando “a” como medida útil do 
papel no sentido das abscissas (X), e “b” a medida útil no sentido das ordenadas (Y), isto para 
qualquer que seja a posiç ão estabelecida anteriormente. 

Como já dito anteriormente, poderemos determinar duas escalas, sendo uma para as 
abscissas e outra para as ordenadas, escalas essas denominadas “prováveis”, visto haver 
necessidades da adoç ão de uma única escala a fim de não deformar a figura, isto é , de forma 
que a representaç ão conserve a proporç ão do objeto representado. 
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Epx = Escala provável para as abscissas 
Epy = Escala provável para as ordenadas 
E = Escala a ser adotada 

 
a = medida útil do papel (horizontalmente) 
b = medida útil do papel (verticalmente) 
 

XmXmXmXmXMXMXMXM
aaaaEpxEpxEpxEpx
−−−−

====  ; 
YmYmYmYmYMYMYMYM

bbbbEpyEpyEpyEpy
−−−−

====  

 
Observaç ão: Epx pode ser maior, igual ou menor que Epy 

 
Para adoç ão da escala toma-se sempre a de menor valor numé rico, e estando o módulo 

(M) em desacordo com a ordem normal, soma-se um valor (delta) que pode variar, por assim 
dizer de 0 (zero) ao infinito, igual à diferenç a do módulo encontrado e do módulo ascendente 
mais próximo na classificaç ão normal. 

Exemplificando com os dados da planilha terí amos: como foi determinada, a posiç ão 
horizontal para o papel. O dimensionamento escolhido na sé rie A, o A4 para exemplo, a=287mm 
e b = 200mm. Então, terí amos: 

 

439439439439
11111111

126126126126
287287287287,,,,0000 ============

−−−−
====

MMMMXmXmXmXmXMXMXMXM
aaaaEpxEpxEpxEpx  ; 

300300300300
11111111

60606060
200200200200,,,,0000 ============

−−−−
====

MMMMYmYmYmYmYMYMYMYM
bbbbEpyEpyEpyEpy  

 

Neste caso Epx < Epy porque 
300300300300

1111
439439439439

1111 <<<<  

 
Motivo pelo qual a escala a adotar deverá ser a Epx; todavia, o módulo da mesma está em 

desacordo com a classificaç ão normal razão por que devemos somar um valor em Epx até  o 
enquadramento do mesmo na classificaç ão normal. 
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Da classificaç ão normal temos: 300 – 400 – 500 – etc. 
O módulo encontrado em Epx é  de 439, sendo, portanto, o 500 o módulo mais próximo 

ascendente na classificaç ão normal e conseqüentemente o módulo a adotar para a escala do 
trabalho. Neste caso foi de 61, porque: 

 

MMMM
EpxEpxEpxEpx

1111
439439439439

1111 ========  
500500500500

1111
61616161439439439439

11111111 ====
++++

====
∆∆∆∆++++

====
MMMM

EpxEpxEpxEpx  

 
8.4. Determinaç ão das Coordenadas Centrais8.4. Determinaç ão das Coordenadas Centrais8.4. Determinaç ão das Coordenadas Centrais8.4. Determinaç ão das Coordenadas Centrais 

 
São coordenadas simé tricas do centro da poligonal (considerando unicamente os extremos 

XM, Xm e YM, Ym). 
Estas coordenadas correspondem conseqüentemente ao centro do papel (Área útil) e das 

coordenadas encontradas. 
Xc significa a abscissa referente ao centro do papel e da coordenadas, sendo obtida 

atravé s das semi-somas das abscissas extremas: 
 

2222
XmXmXmXmXMXMXMXM

XcXcXcXc
++++====   mmmmXcXcXcXc 93939393

2222
30303030156156156156 ====++++====  

 
Yc significa a ordenada referente ao centro do papel e da poligonal. É obtida atravé s das semi-
somas das ordenadas extremas: 

2222
YmYmYmYmYMYMYMYM

YcYcYcYc
++++====   mmmmYcYcYcYc 50505050

2222
2020202080808080 ====++++====  

 
Sabendo-se a escala a ser adotada, qual a área útil do papel e as coordenadas centrais do 

levantamento, inicia-se então a confecç ão do desenho topográfico propriamente dito. 
Deve-se traç ar, com o auxilio do jogo de esquadros duas linhas, uma no sentido horizontal e 

outra no sentido vertical, exatamente na metade da área útil do papel, ou seja, se em um 
desenho tivé ssemos no sentido horizontal 10cm como espaç o útil, traç aria-se então uma linha 
na metade deste espaç o, que seria 5cm, e no sentido vertical 12cm, sua metade seria 6cm. 

Estas duas linhas traç adas nada mais são do que nossas coordenadas centrais do 
desenho topográfico a ser executado. 

Assim, para facilitar a confecç ão do desenho, sabe-se que geralmente as coordenadas 
centrais são números fracionários (Ex.: X=451,214 / Y=321,478), busca-se traç ar linhas 
paralelas ao eixo X e Y com valores inteiros das abscissas e das ordenadas, e em seguida 
quadricula-se o espaç o da área útil, para facilitar a confecç ão de todos os pontos 
topográficos, a partir de suas coordenadas. 



 

 
Av. Mauro Ramos, 950 - centro  

88020-300 – Florianópolis/SC  
Fone: (48) 221 0501 

Fax: (48) 224 0727 
http://www.cefetsc.edu.br 

 

 

  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA 

 
 

9. Desenhando uma Planta Topográfica a partir de escalas pré9. Desenhando uma Planta Topográfica a partir de escalas pré9. Desenhando uma Planta Topográfica a partir de escalas pré9. Desenhando uma Planta Topográfica a partir de escalas pré ----estabelecidasestabelecidasestabelecidasestabelecidas    
 
9.1. Formato do Papel9.1. Formato do Papel9.1. Formato do Papel9.1. Formato do Papel    
 

Neste caso, o elemento pré -estabelecido é  a escala. As dimensões do papel serão obtidas 
multiplicando-se as diferenç as das coordenadas extremas pela escala. 

 
a= (XM – Xm).E 
b= (YM – Ym).E 
 

Após o que o enquadraremos a um formato de papel recomendado pela ABNT. 
Exemplo: - Escala pré  -estabelecida = 1:250 da planilha 
XM – Xm = 126m 
YM – Ym = 60m 
 

mmmmmmmmmmmmaaaa 504504504504504504504504,,,,0000
250250250250
126126126126

250250250250
1111126126126126 ============××××====  

 

mmmmmmmmmmmmbbbb 24024024024024242424,,,,0000
250250250250
60606060

250250250250
111160606060 ============××××====  

 
 

Sendo então as dimensões do requadro de 240x504mm. Obedecendo-se as normas 
recomendadas, adotaremos o formato, ou o comporemos como sugere o presente exemplo, a fim 
de economizar papel: 
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No caso de se estabelecer margem mí nima, somaremos o duplo da mesma as dimensões 

encontradas a e b, ou seja: 
 
F = folga estabelecida 
 

FFFFXmXmXmXmXMXMXMXMEEEEaaaa 2222))))(((( ++++−−−−====   FFFFYmYmYmYmYMYMYMYMEEEEbbbb 2222))))(((( ++++−−−−====  
 

Como já se sabe qual a área útil a ser utilizada, acha-se o centro desta área, desenhando-
se a traç os leves uma linha para o eixo X e outra para o eixo Y. Para facilitar a confecç ão do 
desenho, subtrai-se estas coordenadas centrais de coordenadas inteiras. 
 
Exemplo: para x: 100 – 93 = 7m para y: 50 – 50 = 0m 
 

Agora a partir dos eixos traç ados levemente, que equivalem as coordenadas centrais 
aumenta-se mais 7 metros para se encontrar a coordenada 100. Coincidentemente, em nosso 
exemplo, nossa coordenada central foi 50, não precisando fazer nenhuma alteraç ão....    

A partir daí , o processo para a confecç ão dos próximos pontos topográficos a partir das 
coordenadas ficará mais prática. 

 


