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APRESENTAÇÃO 

Procurando contribuir para a melhoria da qualidade do ensino pro
fissionalizante das Escolas Agrotécnicas Federais a partir da sistemati
zação dos conteúdos programáticos e da implementação das aulas teóri
co-práticas, técnicos do Ministério da Educação, juntamente com profes
sores das EAFs, vêm produzindo material didático das disciplinas que 
compõem o currículo dos cursos Técnico em Agropecuária e Técnico em 
Economia Doméstica. 

Assim, os manuais que integram a Série Ensino Agrotécnico apre
sentam nao só uma proposta de conteúdo programático das disciplinas 
dos mencionados cursos, como também sugestões de atividades, conti
das em folhas de orientação, que podem ser utilizadas como roteiro para 
o professor e material de consulta para o aluno. 

Para a utilização dos manuais, os professores poderão lançar mão 
de sua experiência e criatividade, adaptando as práticas às peculiarida
des locais, à realidade dos alunos e aos recursos disponíveis. 

JOÁO AZEVEDO 
Secretário de Ensino de 2° Grau 
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INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE 
DESENHO E TOPOGRAFIA 

A elaboração deste Manual foi fundamentada na realidade vivenciada pelas Escolas Agrotécnicas 
Federais, com aproveitamento dos recursos didático-pedagógicos que lhes são pertinentes e de acordo 
com a programação da disciplina. 

O Manual contém um programa-referência, destinado a subsidiar os professores na definição dos 
conteúdos a serem ministrados aos alunos e folhas de orientação, que apresentam, de forma 
seqüenciada, exercícios práticos para a fixação dos conteúdos de Desenho e Topografia, a nível de 2-
Grau. 

Poderá ser enriquecido pelos professores da disciplina, adaptado às situações novas e aos recursos 
disponíveis em cada Escola Agrotécnica. 

1. Programa-referência 

O Programa-referência consiste na relação dos conteúdos programáticos, selecionados dos planos 
de curso dos professores das EAFs e complementado por consultas a bibliografia específica. 

Contém uma coluna com a listagem dos conhecimentos, divididos em unidades e subunidades: uma 
segunda coluna com sugestões de atividades relacionadas aos conteúdos fixados na coluna anterior. 
Apresenta, ainda, uma terceira coluna com os números das folhas de orientação, correspondendo às 
atividades propostas. 

2. Folha de Orientação 

Cada Folha de Orientação contém, na sua primeira parte, os seguintes elementos: 
• nome da disciplina 
• nome da unidade do Programa-referência 
• citação da atividade a ser desenvolvida 
• objetivo que se pretende atingir com a atividade 
• denominação e quantidade dos materiais e/ou recursos a serem utilizados na execução da 

atividade. 
A segunda parte, que poderá ser composta de uma ou mais páginas, destina-se à apresentação 

seqüencial dos passos a serem seguidos pelos alunos: Procedimento. 
As atividades programadas nas Folhas de Orientação foram elaboradas com vistas a: 
• contribuir para o desenvolvimento da iniciativa, da autoconfiança, da criatividade e do raciocínio 

lógico formal do aluno: 
• possibilitar a aplicação prática de Desenho e Topografia, a nível de 2°- grau: 
• desenvolver a habilidade de análise e interpretaçáoo de dados e resultados na relação 

teoria/prática; 
• proporcionar experiência no manuseio de instrumentos de medida: 
• contribuir para o desenvolvimento da capacidade de expressão escrita, através da redação e 

apresentação de relatórios, quando for o caso. 

3. Sugestões Metodológicas 

A atividade proposta em cada Folha de Orientação deverá ser executada pelos alunos através de 
trabalhos individuais ou em grupos, a critério do professor. 

As Folhas de Orientação deverão ser distribuídas aos alunos no momento em que mostrarem ter 
assimilado os conteúdos correspondentes, o que poderá ser verificado através de testes e/ou outros 
instrumentos de avaliação. 



Nesta ocasião, o professor deverá esclarecer aos alunos os aspectos teórico-práticos da atividade a 
ser realizada e suas aplicações, de modo a possibilitar a realização do trabalho da forma mais 
independente possível. 

É importante que o professor solicite aos alunos estudos complementares, com o fim de ampliar seu 
referencial teórico e de fixar os conteúdos de cada atividade. 

É necessário que o professor evite a indicação de soluções, de forma a propiciar aos alunos o 
exercício de sua criatividade, autoconfiança e capacidade de interpretação de dados. 

A técnica de trabalho em grupo, quando aplicada, deverá enfatizar a convivência social e 
co-participação dos componentes, a divisão do trabalho e o fluxo de conhecimentos e experiências. 

A atividade proposta na Folha de Orientação poderá constituir-se num componente de avaliação, 
tendo como indicador o desempenho dos alunos na sua realização. 

Poderá ser pedido aos alunos um relatório, quando for necessário, onde serão anotadas, de forma 
clara e objetiva, todas as informações relativas à atividade realizada, contendo itens como: 

• título 
• objetivo 
• introdução 
• materiais e/ou recursos utilizados 
• procedimentos (dados, cálculos e resultados) 
• análise dos resultados 
• conclusão. 
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OBJETIVO GERAL 

Utilizar métodos e instrumentos de desenho e topografia na agropecuária. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Executar desenhos, de acordo com as normas técnicas, empregando materias e métodos adequados 

• Executar trabalhos topográficos relacionados à Agropecuária. 



PROGRAMA-REFERENCIA DE DESENHO E TOPOGRAFIA 

CONHECIMENTOS 

Desenho 

1. Introdução 
• Importância 
• Reconhecimento e manejo dos mate

nais e instrumentos 

2. Normas e convenções para execução 
de desenho técnico (Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas - ABNT) 
• Papel 

- Tipos 
- Formatos 
- Dobramentos 

• Legendas e letras 

• Convenções 
3. Escala 

• Conceito 
• Tipos 

- Numérica 
- Gráfica 

• Aplicação 
4. Contagem 

• Conceito 
• Tipos 
• Normas 
• Aplicação 

5. Desenho geométrico 
• Ponto 
• Reta 
• Plano 
• Ângulos 
• Figuras Planas 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

1. Identificação dos matenais e ins
trumentos de desenho 

2. Manuseio dos matenais e instru
mentos de desenho 

3. Identificação dos diversos tipos e 
formatos de papel 

4. Dobramento de papel 
5. Representação de letras, números 

e sinais gráficos aplicáveis num 
trabalho técnico 

6. Aplicação dos tipos de escalas 

7. Aplicação de cotas 

8. Construção de ângulos, utilizando 
régua "T", esquadros e transferi
dor 

9. Obtenção de linhas paralelas e 
perpendiculares, utilizando esqua
dros e régua "T" 

10. Construção de figuras planas 

FOLHA DE 
ORIENTAÇÃO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



PROGRAMA-REFERENCIA DE DESENHO E TOPOGRAFIA 

CONHECIMENTOS 

Topografia 

1. Introdução 
• Histórico 
• Conceito 
• Importância 
• Divisão 
• Topografia relacionada a outras 

ciências 
• Unidades e medidas 
• Definições preliminares 

2. Equipamentos topográficos 

• Tipos 
• Funções 

3. Planimetria 
• Medição direta de distâncias 

- Materiais utilizados na medição 
direta 

- Fontes de erros na medição direta 
de distâncias 

- Prolongamento de um alinhamen
to 

- Traçado de perpendiculares 
- Transposição de obstáculos 
- Medição de ângulos por meio de 

diastímetro 
- Desenho e cálculo da área 

• Orientação goniométrica 
- Rumo e azimute 

Conversão de rumo em azimute 
Conversão de azimute em rumo 

• Bússola 
- Finalidade e tipos 

• Teodolito 

- Partes 
- Funcionamento 
- Manejo 
- Leitura de ângulos 

• Medição indireta de distância 
- Princípio estadimétrico 
- Mira falante 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

11. Identificação dos equipamentos 
topográficos 

12. Transposição de obstáculos com 
auxílio de diastímetro 

13. Execução de um levantamento 
planimétrico com diastímetro 

14. Conversão de rumo em azimute e 
azimute em rumo 

15. Descrição e funcionamento do 
teodolito 

16. Estacionamento do teodolito 
17. Leitura de ângulos 

FOLHA DE 
ORIENTAÇÃO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 



PROGRAMA-REFERENCIA DE DESENHO E TOPOGRAFIA 

CONHECIMENTOS 

- Leitura estadimétrica 

- Cálculos estadimétricos 
Distância reduzida 
Diferença de nível 

- Fontes de erros na medição 
• Métodos de levantamento planimé

trico com teodolito e bússola 
- Generalidades 

Reconhecimento da área 
Levantamento da poligonal básica 
Levantamento de detalhes 
Organização da caderneta de 
campo 

- Irradiação 
Procedimento de campo e croqui 

Cálculos e desenho da planta to
pográfica 

- Intersecção 
Procedimento de campo e croqui 
Cálculos e desenho da planta to
pográfica 

- Caminhamento 
Procedimento de campo e croqui 
Pelos ángulos de deflexão 
Pelos ângulos internos 
Pelos ângulos externos 
À bússola 

• Desenho topográfico 
- Determinação e correção de erro 

de fechamento angular 
- Determinação e correção de erro 

pelo processo gráfico 
- Desenho da poligonal 

Processo direto ou mecânico 
Processo das coordenadas 

- Convenções topográficas 
• Cálculo das áreas 

- Processo geométrico 

- Processo mecânico 

- Processo analitico 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

18. Identificação e interpretação da 
mira falante 

19. Levantamento planimétrico por ir
radiação 

20. Levantamento planimétrico por 
Caminhamento com teodolito: 
• pelos ângulos de deflexão 
• pelos ângulos internos 
• pelos ângulos externos 

21. Levantamento planimétrico com 
bússola 

22. Desenho de uma área usando 
transferidor 

23. Decomposição de um polígono to
pográfico em figuras geométricas 

24. Cálculo de uma área através do 
planimetro 

25. Cálculo de uma área pelo proces
so analítico 

FOLHA DE 
ORIENTAÇÃO 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 



PROGRAMA-REFERENCIA DE DESENHO E TOPOGRAFIA 

CONHECIMENTOS 

Cálculo da planilha 

• Memorial descritivo 
4. Altimetria 

• Generalidades 
- Referência de nível 
- Cotas e altitudes 
- Instrumentos 
- Altura do instrumento 
- Visadas de ré e vante 
- Caderneta de campo 

• Métodos de nivelamento 
- Nivelamento geométrico 

Simples 

Composto 

- Nivelamento trigonométrico 

- Precisão de nivelamentos 
- Avaliação do erro de nivelamento 

• Perfil 
- Levantamento 
- Desenho 

• Curva de nível e desnível 

- Conceito e características 
- Demarcação 
- Traçado por interpolação da curva 

de nível 
• Sistematização de terrenos 

- Introdução e importância 
- Operações de campo 

Estaqueamento, nivelamento e 
contranivelamento 

- Operações de escritório 
Cálculo das cotas 
Traçado das curvas de nível 
Determinação das declividades 
Determinação das cotas do greide 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

26. Desenho de uma área pelo pro
cesso das coordenadas 

27. Elaboração do memorial descritivo 

28. Interpretação de uma caderneta de 
campo 

2º. Realização de um nivelamento 
geométrico simples 

30. Realização de um nivelamento 
geométrico composto 

31. Determinação das cotas de um ter
reno 

32. Execução de um nivelamento tri
gonométrico 

33. Representação da diferença de ní
vel de um perfil 

34. Demarcação de curva de nível: 
• com nível de mangueira 

• com nível óptico 

35. Demarcação de curvas com gra

diente 

36. Estaqueamento de uma área para 
sistematização 

37. Determinação das cotas de um ter
reno a ser sistematizado 

FOLHA DE 
ORIENTAÇÃO 

28 
2º 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
37 

38 

39 

40 



PROGRAMA-REFERENCIA DE DESENHO E TOPOGRAFIA 

CONHECIMENTOS 

Determinação das alturas de corte 
e aterro 
Balanceamento de corte e aterro 
Cálculo de volume de corte 

- Execução da obra no campo 
Transferência das alturas de corte 
e aterro para o campo 

5. Aerofotogrametria 
• Noções 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

38. Estaqueamento de um terreno com 
as alturas de corte e aterro 

FOLHA DE 
ORIENTAÇÃO 

41 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Desenho 

ATIVIDADE: 1. Identificação dos materiais e instrumentos de desenho 

OBJETIVO (S): ldentificar os instrumentos utilizados no desenho 

Folha de 
orientação 

1 

Página 1/2 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO QUANT. 

Régua"T" 1 

Régua milimetrada 1 

Esquadro de 30° e 60° 1 

Esquadro de 45° 1 

Compasso 1 

Transferidor 1 

Escalímetro 1 

Pantógrafo 1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Desenho 

ATIVIDADE: 1. Identificação dos matenais e instrumentos de desenho 

OBJETIVO (S): Identifícar os instrumentos utilizados no desenho 

Folha de 
orientação 

Pagina 2/2 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

DENOMINAÇÃO 

Lápis 

Nanquim 

Prancheta 

Borracha 

Estilete tira-linhas 

Curva francesa 

Normògrafo 

Apontador de lápis 

Tecnigrafo 

QUANT. 

1 

1 

PROCEDIMENTO: 

1º) faca um estudo preliminar e determine os instrumentos e matenais necessários à execução de 
desenho: 

2-) reúna todos estes matenais e instrumentos na sala de desenho; 

3-) identifique todos os materiais e instrumentos, de acordo com sua nomenclatura, emprego e 
finalidade: 

4-) faça desenhos, procurando utilizar o maior número possível dos instrumentos tratados no item 
anterior. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Desenho 

ATIVIDADE: 2. Manuseio dos materiais e instrumentos de desenho 

OBJETIVO (S): Construir linhas paralelas e perpendiculares, utilizando esquadros 
e régua "T" 

Folha de 
orientação 

2 

Página 1/2 . 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Prancheta 

Régua"T" 

Esquadro de 45° 

Esquadro de 30° e 60° 

Lápis 

Borracha 

Papel 

Fita adesiva 

QUANT. 

variável 

variável 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 

2 

Página 2/2 

1º) agrupe os materiais e instrumentos de desenho, necessários à construção de linhas paralelas e 
perpendiculares: 

2-) fixe o papel na prancheta: 

3º) trace linhas paralelas e perpendiculares, usando esquadro e régua "T", conforme fig. 01; 

4º) trace linhas paralelas horizontais, utilizando régua "T", conforme fig. 02; 

5º) trace linhas paralelas horizontais, utilizando esquadros de 45° e 60°, conforme fig. 03; 

6-) trace linhas paralelas verticais, utilizando esquadros de 45° e 60°, conforme fig. 04. 

OBSERVAÇÕES 
• Deve-se fixar bem os esquadros de 45° e 60°, para traçar linhas paralelas e 

perpendiculares, evitando seu deslizamento. 

• Deve-se repetir várias vezes os procedimentos utilizados na construção de linhas 
paralelas e perpendiculares, referentes às figuras 01, 02, 03 e 04 para o 
desenvolvimento de habilidades no manuseio de instrumentos de desenho. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Desenho 

ATIVIDADE: 3. Identificação dos diversos tipos e formatos de papel 

OBJETIVO (S): Demonstrar a utilização e as dimensões dos papéis 

Folha de 
orientação 

3 

Página 1/2 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Papel vegetal 

Papel cansón 

Papel sulfite 

Papel manteiga 

Tabela de dimensões 

Papel milimetrado 

Papel heliográfico 

Régua mihmetrada 

QUANT. 

variável 

variável 

variável 

variável 

1 

variável 

variável 

1 

PROCEDIMENTO: 

1º) cite os tipos de papel utilizados para desenho; 

2°) classifique os papéis de acordo com a utilização de cada tipo; 

3º) identifique os formatos de papel aprovados pela ABNT; 

4º) utilize a régua milimetrada para determinar as dimensões dos formatos de papel; 

5º) cite os formatos de papel mais utilizados, especificando as suas dimensões; 

6º) faça a distinção dos formatos de papel. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 

3 

Página 2/2 

OBSERVAÇÃO 

PAPEL-FORMATOS 
De acordo com a NB8, o papel deverá ter os formatos da série A, cortados em bruto ou recortados 

definitivamente em milímetros: 

Formatos 

A0 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

Dimensões do papel 
recortado em mm 

841 x1189 

594 x 841 

420 x 594 

297 x 420 

210x 297 

148x 210 

105x 148 

SÉRIE A 

Dimensões das folhas 

Dimensões do papel 
bruto em mm 

880x 1230 

625 x 880 

450 x 625 

330 x 450 

240 x 330 

165x 240 

120x 165 

Largura do rolo 
de papel em mm 

900 

900 e 660 

900 e 660 

900 e 660 

660 

660 

660 

Distância da legenda 
(ou rótulo em mm ) 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

Os formatos das folhas foram introduzidos no Brasil pela ABNT na Norma NB4 em 1945. 
Originam-se de um retângulo de 1m cujos lados estão em relação de 1 : ' /2 . 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Desenho 

ATIVIDADE: 4. Dobramento de papel 

OBJETIVO (S): Dobrar papéis de cópia de desenho 

Folha de 
orientação 

4 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

DENOMINAÇÃO 

Prancheta 

Cópia de desenho ou papel opaco branco 

Fita adesiva 

Régua "T" ou tecnigrafo 

Lápis 

Régua milimetrada ou escalímetro 

Borracha 

Esquadro de 30° e 60° 

Apontador de lápis 

QUANT. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

1º) fixe a cópia, ou o papel branco opaco, à prancheta; 

2º) construa as margens externa e interna do desenho, respeitando as distâncias de 2,5 cm entre as 
margens do lado esquerdo da prancha; (desenho a); 

3°) indique, com traços entre as margens, onde serão efetuadas as dobras do papel, espaçadas de 
18,5 cm, a partir da margem externa situada à direita da prancha; 

4º) indique, com traços entre as margens, onde deverá ser dobrado o papel, a 21 cm, a partir da margem 
externa situada à esquerda da prancha; 

5º) indique, com traços entre as margens, onde será dobrado o papel, a 2º,7 cm no sentido vertical, a 
partir da margem externa inferior da prancha; 

6º) inicie o dobramento da prancha, no sentido longitudinal da mesma, a partir da legenda; (desenho b); 

7º) dobre a prancha no sentido vertical, nas marcas de 2º,7 cm (desenho e e d). 

OBSERVAÇÕES 
• Após efetuar todas as dobras, a prancha tomará o formato de 21 cm x 2º,7 cm. 

• A prancha dobrada apresentará sempre o "carimbo", "legenda" ou "selo" em sua face 
interior (desenho d). 

• Para um perfeito dobramento da prancha, o número total de divisões deve ser sempre 
ímpar. 

Folha de 
orientação 

4 
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Folha de 
orientação 

5 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

DENOMINAÇÃO 

Régua"T" 

Esquadro 

Caneta para nanquim 

Lápis grafite 

Tinta nanquim 

Borracha para desenho 

Tira-linhas 

Aranha 

Régua normográfica 

Papel 

Normògrafo 

Fita adesiva 

QUANT. 

1 

2 

variável 

1 

1 

1 

1 

1 

variável 

variável 

1 

1 

DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Desenho 

ATIVIDADE: 5. Representação de letras, números e sinais gráficos aplicáveis 
num trabalho técnico 

OBJETIVO (S): Traçar letras, números e sinais gráficos aplicáveis no desenho 

=0,1 

= 0,3 

= 0.5 



19) reúna os materiais e instrumentos necessários para obter letras, números e sinais gráficos: 

2º) utilize régua "T" para traçar linhas horizontais e para servir de apoio ao esquadro na obtenção de 
linhas verticais; 

39) faça retoque final nas letras à mão livre: 

49) trace letras, linhas e números, utilizando esquadro, régua "T", régua normográfica. tira-linhas. aranha 
e normògrafo. 

DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Desenho 

ATIVIDADE: 6. Aplicação dos tipos de escalas 

OBJETIVO (S): Utilizar as escalas gráfica e numérica 

Folha de 
orientação 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

DENOMINAÇÃO 

Prancheta 

Régua"T" 

Régua milimetrada ou 

Esquadro de 30° e 60° 

Trena 

Folha de papel 

Lápis 

Borracha 

Fita adesiva 

escalímetro 

QUANT. 

1 

1 

variável 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 
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1º) obtenha as medidas dos lados de uma sala de aula, com auxílio de uma trena; 

2º) faça o croqui representativo da sala de aula, indicando as medidas dos seus lados; 

3º) desenhe, na escala 1:100, a figura representativa reduzida da sala de aula; 

4º) observe a figura apresentada na F. O. 06, na página 1/2. 

OBSERVAÇÕES 
• O croqui serve para orientação e compreensão da prática. 

• Deve-se repetir a prática, utilizando-se diferentes escalas, para fixação da 
aprendizagem. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Desenho 

ATIVIDADE: 7. Aplicação de cotas 

OBJETIVO (S): Empregar, em desenho, os diversos tipos de linha de cotas 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Régua 

Esquadro 

Lápis 

Papel 

Borracha 

Escalímetro 

Compasso 

Fita adesiva 

QUANT. 

1 

1 

1 

variável 

1 

1 

1 

1 

Folha de 
orientação 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

1º) identifique as técnicas empregadas no cotamento de plantas baixas: 

2º) faça o cotamento de um desenho, em conformidade com as técnicas identificadas. 

OBSERVAÇÕES 
• Deve-se traçar cotas com linhas finas e paralelas às dimensões do objeto. 

• As medidas sao escritas acima das linhas de cotas, quando estas sao horizontais ou 
inclinadas e, à esquerda, quando são verticais. 

• As linhas de cota devem estar afastadas, aproximadamente, 7mm do contorno do 
desenho. 

Folha de 
orientação 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Desenho 

ATIVIDADE: 8. Construção de ângulos utilizando régua "T", esquadros e 
transferidor 

OBJETIVO (S): Construir ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° 

Folha de 
orientação 

8 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Esquadro de 30° e 60° 

Esquadro de 45° 

Régua"T" 

Transferidor 

Lápis 

Papel 

Borracha 

Fita adesiva 

QUANT. 

1 

1 

1 

1 

1 

variável 

1 

1 



19) trace um segmento de reta horizontal com o auxílio da régua "T"; 

2º) obtenha uma reta perpendicular ao segmento traçado, utilizando um esquadro apoiado sobre a régua 
"T": 

3º) denomine de "A" o ponto de encontro da linha vertical com a linha horizontal traçadas anteriormente; 

4°) trace com o esquadro de 30° e 60°, apoiado sobre a régua "T", segmento de reta a partir do ponto 
"A", utilizando os catetos do esquadro; 

59) use o transferidor para verificar que os ângulos determinados anteriormente correspondem a valores 
angulares de 30° e 60°: 

6-) trace com o esquadro de 45°, apoiado na régua "T", um segmento de reta a partir do ponto "A", 
utilizando qualquer cateto deste esquadro; 

79) use o transferidor para verificar que o ângulo determinado corresponde ao valor angular de 45°. 

DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Desenho 

ATIVIDADE: 9. Obtenção de linhas paralelas e perpendiculares, utilizando 
esquadros e régua "T" 

OBJETIVO (S): Construir retângulos, utilizando esquadro e régua "T" 

Folha de 
orientação 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Prancheta 

Régua "T' 

Esquadro de 45° 

Esquadro de 30° e 60° 

Papel 

Lápis 

Borracha para desenho 

Fita adesiva 

QUANT. 

1 

1 

1 

1 

variável 

1 

1 

1 



1º) obtenha o retângulo 01, utilizando esquadro e régua "T" (fig. 01); 

2°) trace as linhas horizontais AB e CD com auxílio da régua "T"; 

3º) coloque um esquadro, apoiando um de seus catetos na régua "T"; 

4º) deslize o esquadro e trace a linha AC pelo ponto C, perpendicular à CD e AB (fig. 01); 

5º) deslize o esquadro e trace a linha BD pelo ponto D, perpendicular à CD e AB (fig. 01); 

69) obtenha o retângulo 02, utilizando esquadros (fig. 02); 

7°) trace a linha GH, com esquadro 3 (fig. 02); 

89) encoste o esquadro 3 ao 4, trace, deslizando o esquadro 3, a linha EF paralela à GH; 

99) encoste o esquadro 1 ao 2 e trace as linhas EG e FH, perpendiculares às linhas EF e GH. 

Folha de 
orientação 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Desenho 

ATIVIDADE: 10. Construção de figuras planas 

OBJETIVO (S): Empregar os materiais de desenho na construção de figuras 
geométricas 

Folha de 
orientação 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Prancheta 

Papel 

Fita adesiva 

Régua "T" ou tecnigrafo 

Lápis 

Régua milimetrada ou escalímetro 

Borracha 

Compasso 

QUANT. 

1 

variável 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Desenho 

ATIVIDADE: Construção de figuras planas 

OBJETIVO (S): Empregar os materiais de desenho na construção de figuras 
geométricas 

Folha de 
orientação 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

9 

10 

11 

12 

DENOMINAÇÃO 

Transferidor 

Esquadro de 30° e 60° 

Esquadro de 45° 

Apontador de lápis 

QUANT. 

1 

1 

1 

1 

PROCEDIMENTO: 

1º) agrupe os materiais e instrumentos de desenho, necessários à construção de figuras geométricas; 

2º) fixe o papel, por suas extremidades, no centro da prancheta, de modo que uma das laterais do papel 
permaneça paralela à lateral da prancheta; 

3º) determine os elementos que tornarão possível o desenho da figura plana (comprimento dos lados, 
ângulos, alturas, raios, diâmetros); 

4º) obtenha linhas horizontais, utilizando a régua "T"; 

5º) obtenha linhas verticais, utilizando o esquadro apoiado na régua "T"; 

6º) obtenha valores angulares, efetuando medições com utilização do transferidor; 

7º) utilize o compasso para traçar interseções de arcos, semicírculos ou mesmo circunferências 
completas; 

8º) utilize a régua milimetrada ou o escalímetro, para transferir distâncias; 

9º) indique com letras e números, a seqüência adotada na construção da figura; 

10º) faça desenhos, procurando utilizar o maior número possível de instrumentos; 

OBSERVAÇÃO 
• Deve-se repetir os procedimentos utilizados, confeccionando-se diferentes figuras 

planas, para o desenvolvimento de habilidades no manuseio de instrumentos de 
desenho e, para adquirir prática com construções e nomenclatura das figuras 
geométricas e seus elementos construtivos. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 11. Identificação dos equipamentos topográficos 

OBJETIVO (S): Identificar os principais equipamentos utilizados na topografía 

Folha de 
orientação 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

DENOMINAÇÃO 

Teodolito 

Nivel óptico 

Planimetro 

Cabo de agrimensor ou trena 

Trena de fibra de vidro 

Bússola 

Piquete 

Marreta 

Sombrinha 

Nível de mangueira 

Nivelador de alvo 

Goniòmetro expedito (de 

Nível pé-de-galinha 

Baliza 

Mira falante 

Tripé 

Estaca testemunha 

Ficha 

Clinômetro 

Trapèzio 

SAULO) 

QUANT. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

variável 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

variável 

variável 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 
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1 º) agrupe os principais equipamentos utilizados em topografia; 

2º) identifique os equipamentos de acordo com seu emprego e finalidades. 

OBSERVAÇÃO 
Listagem dos principais equipamentos topográficos e suas finalidades: 
• nível óptico - trabalhos altimétricos 
• teodolito - trabalhos altimétricos e planimétricos 
• planimetro - determinação da área de uma poligonal 
• cabo de agrimensor e trena - medição direta de alinhamento 
• bússola - determinação de direções 
• piquete - materialização do ponto topográfico 
• nivelador de alvo - demarcação de curvas de nível e declividade do 

terreno 
• goniòmetro - obtenção de ângulos horizontais 
• nível de pé-de-galmha - demarcação de curvas de nível, locação de canais e 

cordões de terraço 
• mira falante - medição indireta de distância e trabalho de 

nivelamento 
• estaca testemunha - identificação do piquete 
• ficha - marcação e controle das trenadas 
• cimómetro - trabalhos altimétricos 
• trapèzio - práticas altimétrícas 
• nível de mangueira - práticas altimétrícas 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 12. Transposição de obstáculos com auxílio de diastímetro 

OBJETIVO (S): Prolongar um alinhamento através de um obstáculo 

Folha de 
orientação 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAÇÃO 

Trena 

Baliza 

Estaca 

Piquete 

QUANT. 

1 

variável 

variável 

variável 



º) certifique-se da impossibilidade de prosseguir o alinhamento em função da existência de um 
obstáculo "X"; 

2°) coloque a baliza no ponto (a), onde o alinhamento foi interrompido; 

3º) desloque a baliza deste ponto (a), para atingir o ponto (b), fazendo um ângulo de 90° até transpor o 
obstáculo, conforme fig. 2; 

4º) proceda à medição do deslocamento (ab) com auxílio da trena; 

5º) faça um deslocamento, partindo do ponto (b), perpendicular ao alinhamento (ab) para atingir o ponto 
(c) que marcará o final do trecho interrompido; 

6º) proceda à medição do deslocamento (bc), utilizando uma trena; 

7º) desloque a baliza do ponto (c), fazendo um ângulo de 90° com o alinhamento (bc), repetindo a 
mesma distância do deslocamento (ab), até encontrar com o alinhamento interrompido no ponto (d); 

8º) continue a medição até fechar o polígono. 

Folha de 
orientação 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

OBSERVAÇÕES 
• Os procedimentos acima podem ser mais bem compreendidos com auxílio das figuras 

01 e 02. 

• Para traçar alinhamentos perpendiculares utiliza-se o método do triângulo retângulo, 
conforme demonstrado na fig. 02. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 13. Execução de um levantamento planimétrico com diastímetro 

OBJETIVO (S): Fazer o levantamento de uma área, usando o processo direto de 
medição 

Folha de 
orientação 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DENOMINAÇÃO 

Corrente, cabo de agrimensor ou trena 

Piquete 

Testemunha 

Marreta 

Foice 

Baliza 

Facão 

Folha para anotação ou caderneta de campo 

Tabela de cordas 

Lápis 

QUANT. 

1 

variável 

variável 

1 

variável 

2 

variável 

1 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 13. Execução de um levantamento planimétrico com diastímetro 

OBJETIVO (S): Fazer o levantamento de uma área. usando o processo direto de 
medição 

Folha de 
orientação 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

11 

12 

13 

DENOMINAÇÃO 

Prancheta manual 

Borracha para desenho 

Ficha 

QUANT. 

1 

1 

variável 

PROCEDIMENTO: 

15) identifique a área a ser levantada: 

2°) faça o seu piqueteamento para construir uma rede de triângulos necessária ao cálculo da área: 

3º) proceda à medição de todos os lados dos triángulos, usando a trena ou corrente de agrimensor: 

4e) faça as anotações necessárias na caderneta de campo: 

5º) faça o croqui da área; 

6º) utilize fórmula matemática e obtenha a área de cada triângulo, considerando-se o seu perímetro: 

7º) faça o somatório das áreas o obtenha a área total da gleba em questão. 

• Quando necessário, deve-se abrir picadas para limpar os alinhamentos. 

• Para o cálculo da área por triangulação, poderá ser utilizado processo, onde é 
necessário o conhecimento de dois lados e um ângulo interno de cada triângulo. 

• Para o cálculo da área pode-se também usar a fórmula do semiperimetro: 

S = J p.(p-a).(p-b).(p-c)' 
a + b + c 

S = área 
p = semiperimetro 
a, b, c = lados de um triângulo. 

OBSERVAÇÕES 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 14. Conversão de rumo em azimute e azimute em rumo 

OBJETIVO (S): Converter o valor de um rumo em azimute e azimute em rumo 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DENOMINAÇÃO 

Compasso 

Régua 

Transferidor 

Lápis 

Croqui 

Borracha para desenho 

Fita adesiva 

QUANT. 

PROCEDIMENTO: 

1º) determine a importância do conhecimento das transformações de rumo em azimute e vice-versa; 

2°) faça várias conversões de azimute em rumo e vice-versa, até o domínio completo destas operações; 

3º) determine os rumos e azimutes dos alinhamentos de um croqui, utilizando transferidor. 

Folha de 
orientação 
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OBSERVAÇÕES 
• Azimute é o ángulo que o alinhamento forma com a direção norte-sul, contado a partir 

da ponta norte, e varia de 0 a 360°. 

• Rumo é o menor ângulo que o alinhamento faz com a direção norte-sul, sendo 
contado à direita ou à esquerda, conforme o alinhamento se ache mais próximo do 
este (E) ou oeste (W), variando, portanto, de 0 a 90°. 

• Para as transformações, temos as relações, de acordo com o quadrante, conforme fig. 
01. 

DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 15. Descrição e funcionamento do teodolito 

OBJETIVO (S): Descrever o teodolito e demonstrar o seu funcionamento 

Folha de 
orientação 
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ITEM 

1 

2 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

DENOMINAÇÃO 

Teodolito 

Tripé 

QUANT. 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 
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1º) faça um estudo preliminar sobre os componentes imprescindíveis para o funcionamento de um 
teodolito: 

2º) descreva, de acordo com a função e importância, os órgãos de suporte, nivelamento, visada, controle 
de movimento, ajuste de visada, orientação e ajuste dos movimentos: 

3º) reconheça todos os componentes de um teodolito; 

4º) observe o seu funcionamento; 

5º) manuseie cada componente do teodolito, objetivando a fixação do processo de funcionamento do 
aparelho. 

OBSERVAÇÃO 
como complemento, podem ser utilizados recursos audiovisuais. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 16. Estacionamento do teodolito 

OBJETIVO (S): Estacionar e nivelar o teodolito 

Folha de 
orientação 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAÇÃO 

Teodolito 

Tripé 

Piquete 

Marreta 

QUANT. 

1 

1 

1 

1 

PROCEDIMENTO: 

1º) defina um ponto topográfico qualquer; 

2º) fixe o tripé no solo, procurando coincidir o centro óptico do aparelho com o ponto topográfico; 

3º) movimente as pernas do tripé, até estabelecer uma coincidência do centro óptico do aparelho com o 
ponto topográfico; 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 
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4º) faça o nivelamento do aparelho por meio dos parafusos calantes, 

OBSERVAÇÕES 
• Para facilitar a coincidência do centro óptico do aparelho com o ponto topográfico, 

utiliza-se o fio de prumo ou prumo óptico. 

t Em terrenos planos, o estacionamento do aparelho é obtido, formando-se um 
triângulo aproximadamente equilátero 

• As técnicas para nivelamento do aparelho diferem em função do número de parafusos 
calantes e posição dos níveis, ficando, assim, seu detalhamento condicionado ao tipo 
de aparelho utilizado. 

• Para facilitar o estacionamento do aparelho, o prato deve ficar o mais horizontal 
possível. 

• A altura do instrumento deve ficar condicionada à altura do operador. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 17. Leitura de ângulos 

OBJETIVO (S): Efetuar a leitura de ângulos horizontais e verticais 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DENOMINAÇÃO 

Teodolito 

Mira falante 

Piquete 

Baliza 

Marreta 

Tripé 

QUANT. 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

PROCEDIMENTO: 

1º') estacione e nivele o teodolito sobre um dos piquetes; 

2º-) ajuste o zero do círculo horizontal com o zero do vernier; 

Folha de 
orientação 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

3º) fixe o parafuso de trava do movimento do limbo horizontal; 

4º) faça o retículo vertical da luneta coincidir com o pé da baliza, colocada sobre o piquete anterior; 

5º) complete a coincidência dos zeros com o auxilio do parafuso de chamada do limbo horizontal; 

6º) prenda o parafuso particular; 

7°) prenda o parafuso geral; 

8º) solte o parafuso particular; 

99) leia os graus e minutos inteiros no círculo graduado, e as frações, no vernier. 

OBSERVAÇÕES 

• Para a leitura do ângulo vertical, nao há necessidade de zerar o círculo vertical. 

• Os graus ou minutos inteiros são lidos no círculo vertical, e as frações, no vernier. 

• Os procedimentos descritos acima são específicos para teodolitos com leitura direta. 

Folha de 
orientação 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 18. Identificação e interpretação da mira falante 

OBJETIVO (S): Efetuar leituras estadimétricas 

Folha de 
orientação 

18 

Página 1/3 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Mira 

Teodolito 

Piquete 

Tripé 

Tabela para cálculo estadimétrico 

Tabela trigonométrica 

Marreta 

Prancheta manual 

QUANT. 

1 

1 

variável 

1 

1 

1 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 18. Identificação e interpretação da mira falante 

OBJETIVO (S): Efetuar leituras estadimétricas 

Folha de 
orientação 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

9 

10 

11 

DENOMINAÇÃO 

Lápis 

Papel 

Borracha 

QUANT. 

1 

variável 

1 

PROCEDIMENTO: 

1-) instale o teodolito em A; 

2-) coloque a mira em B; 

3º) realize a leitura do fio estadimétrico superior e inferior, tomando por exemplo: 
Fs = 1.35m e Fi = 1,00m: 

4-º) leia o fio estadimétrico médio, correspondente à altura do instrumento, neste caso, FM = 1,1 /5m 

5º) leia o ângulo de inclinação da luneta (£) = 0: 

6º) determine o valor do cos de 0o: 

7º) proceda, em seguida, à determinação da distância indireta: AB. 

OBSERVAÇÕES 
• Existem tabelas que fornecem 100 cos2£ (tabela para cálculo estadimétrico). 

• A tabela trigonométrica fornece os valores do cos (ângulos verticais). 

• A precisão da leitura estadimétrica depende da distância em que se visa a mira, da 
capacidade de aumento da luneta, da espessura dos traços dos fios estadimétricos e 
da influência da refração atmosférica. 

• A falta da verticalidade da mira nas leituras estadimétricas pode dar lugar a erros 
bem sensíveis. 
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• Para determinar a distância indireta AB procede-se da seguinte forma: 
D(AB) = 100 H cos2£ 

H - F S - Fl 
H = 1,35 - 1,00 = 0,35m 

D (AB) = 100 . 0,35 . cos2 0o 

D (AB) = 35 . 1 2 

D (AB) = 35,Om. 

r 

DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 1º. Levantamento planimétrico por irradiação 

OBJETIVO (S): Efetuar o levantamento planimétrico por irradiação, usando 
teodolito 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Teodolito 

Tripé 

Mira falante 

Baliza 

Piquete 

Caderneta de 

Marreta 

Lápis 

campo 

QUANT. 

1 

1 

1 

1 

variável 

1 

1 

1 

Folha de 
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DISCIPLINA: 

UNIDADE: 

ATIVIDADE: 

OBJET IVO (S): 

DESENHO E TOPOGRAFIA 

Topografia 

1º. Levantamento planimétrico por irradiação 

Efetuar o levantamento planimétrico por irradiação, usando 
teodolito 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

PROCEDIMENTO: 

1º) reconheça a área a ser levantada: 

2º) prepare todo o material a ser usado, com antecedência: 

3º) escolha o ponto de partida (P), que servirá para sede de irradiação: 

4°) instale, nivele e oriente o aparelho na sede de irradiação: 

5º) vise a baliza sobre o piquete n- 1, conforme figura 1. leia e anote na caderneta de campo o azimute 
ou rumo que define o alinhamento formado: 

6º) retire a baliza, aprume a mira, anote os retículos e o ângulo de inclinação da luneta na caderneta de 
campo; 

7º) faça o mesmo procedimento para os demais piquetes ou vértices: 

8º) registre detalhes correspondentes à área. 

OBSERVAÇÕES 
• Este processo é empregado para levantamento de áreas pequenas e descampadas. 

• O processo de irradiação deve ser aplicado emente para medições indiretas, pois 
em medições diretas, torna-se antieconômico. 

• Em se tratando de áreas maiores, ou de áreas irregulares quanto ao contorno ou 
topografia, pode-se aplicar este processo, usando-se màis de uma sede de irradiação. 

Folha de 
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ITEM 

9 

10 

DENOMINAÇÃO 

Borracha 

Prancheta manual 

QUANT. 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 20. Levantamento planimétrico por Caminhamento com teodolito 

OBJETIVO (S): Efetuar o levantamento de uma área por Caminhamento, usando 
teodolito pelos ângulos de deflexão 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Teodolito 

Tripé 

Mira falante 

Baliza 

Piquete 

Marreta 

Caderneta de campo 

Lápis 

QUANT. 

1 

1 

1 

2 

variável 

1 

1 

1 
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orientação 

20 

Página 1/3 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 20. Levantamento planimétrico por Caminhamento com teodolito 

OBJETIVO (S): Efetuar o levantamento de uma área por Caminhamento, usando o 
teodolito pelos ângulos de deflexão 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

9 

10 

1 1 

12 

13 

DENOMINAÇÃO 

Borracha 

Estaca testemunha 

Sombrinha 

Facão 

Prancheta manual 

QUANT. 

PROCEDIMENTO: 

1º) reconheça a área a ser levantada: 

2º) prepare todo o material a ser usado, com antecedência: 

3º) escolha o P . P . e o vértice de fechamento da poligonal, no caso, as estacas 5 e 0, conforme fig. 1; 

4º) instale e nivele o aparelho na estação zero. faça coincidir o zero do limbo horizontal com o índice 
da leitura do nònio, inverta e vise a baliza de ré colocada na estação 05, conforme fig. 1; 

5º) prenda o parafuso do movimento geral, faça coincidir o fio vertical do retículo com o eixo da baliza, 
através do parafuso de chamada do movimento geral: 

6-) volte a luneta para a posição normal, obtendo, assim, o prolongamento do alinhamento anterior; 

7-) solte o parafuso do movimento do limbo, mantendo-se de costas para a estação 5, e vise a baliza 
de vante colocada na estação 1 : 

8-) prenda o parafuso do movimento do limbo e faça coincidir o fio vertical do retículo com o eixo da 
baliza, através do parafuso de chamada do movimento do limbo; 

9-) faça a leitura do ángulo de deflexão (direita) do alinhamento 0 - 1 e anote seu resultado na 
caderneta de campo: 

0-) faça a leitura do azimute no limbo da bússola, considerando a ponta norte da agulha imantada ou o 
limbo horizontal do instrumento e anote seu resultado na caderneta de campo; 
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11º) retire a baliza e aprume a mira na estação 1, anote os resultados dos retículos e do ángulo de 
inclinação da luneta, na caderneta de campo; 

12º) transporte o aparelho para a estação 1, faça as operações preliminares e determine a deflexão, o 
azimute e a distância do alinhamento 1 - 2; 

13º) anote os resultados obtidos pelo procedimento anterior na caderneta de campo: 

14 º ) transporte o aparelho para a estaca 2, determine a deflexão do alinhamento 2 - 3, as deflexões 
correspondentes às irradiações 2-a, 2-b, e os referidos azimutes: 

15º) prodeda da mesma forma para as demais estações, percorrendo todo perímetro. 

OBSERVAÇÕES 
• Deflexão é o ângulo formado pelo prolongamento do alinhamento anterior e o 

alinhamento seguinte. 

• Os ângulos de deflexão são medidos até 180° para a direita ou para a esquerda do 
prolongamento do alinhamento anterior. 

• Estas deflexões são representadas por meio de letras D e E. 

• No Caminhamento 1, 2, 3, 4. 5. 6. representado pela figura 2, há deflexões a direita e 
deflexões à esquerda, designadas, respectivamente, por D, D1, D2, D3, D 4 e E , E 1 , 

• Para verificação do erro angular no levantamento, usa-se o seguinte critério: a soma 
das deflexões à direita, menos a soma das deflexões à esquerda, e, vice-versa, é 
igual a 360°. 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 21. Levantamento planimétrico por Caminhamento com teodolito 

OBJETIVO (S): Efetuar o levantamento de urna area por Caminhamento, usando o 
teodolito pelos ângulos internos 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

DENOMINAÇÃO 

Teodolito 

Tripé 

Baliza 

Trena 

Piquete 

Marreta 

Caderneta de campo 

Escalímetro 

Transferidor 

QUANT. 

1 

1 

2 

1 

variável 

1 

1 

1 

1 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 20. Levantamento planimétrico por Caminhamento com teodolito 

OBJETIVO (S): Efetuar o levantamento de uma área por Caminhamento, usando o 
teodolito pelos ángulos internos 

Folha de 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

DENOMINAÇÃO 

Lápis 

Borracha 

Fita adesiva 

Papel 

Prancheta manual 

Sombrinha 

Mira falante 

QUANT. 

1 

1 

1 

variável 

1 

1 

1 

PROCEDIMENTO: 

1 '-') faça o reconhecimento do perímetro da área a ser levantada; 

2º) escolha um ponto do perimetro e crave o marco inicial: 

3º) estacione e nivele o teodolito sobre o piquete do marco inicial; 

4º) escolha um ponto no sentido horário do perímetro, predetermine o último vértice do polígono e 
crave um piquete no local: 

5º) zere o ângulo horizontal do teodolito, com o retículo vertical da luneta centrado no pé da baliza, 
colocada sobre o piquete do último vértice; 

6º) gire o aparelho no sentido horário, indicando a posição do segundo vértice; 

7º) leia o ângulo interno do primeiro vértice e o azimute do alinhamento; 

8º) meça o comprimento do alinhamento; 

9 º ) mude o aparelho para o segundo vértice e proceda da mesma forma, medindo ângulos e distâncias, 
até alcançar o marco inicial e anote os resultados na caderneta de campo; 

10 º ) desenhe a área com auxílio do escalímetro e do transferidor; 

11 º) proceda ao cálculo da área levantada. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

OBSERVAÇÃO 
A soma dos ângulos internos (SAI) de um polígono qualquer é igual a 180 (n - 2) onde 
" n " corresponde ao número de vértices. 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 20. Levantamento planimétrico por Caminhamento com teodolito 

OBJETIVO (S): Efetuar o levantamento de uma área por Caminhamento, usando 
teodolito pelos ángulos externos 

Folha de 
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MATERIAIS E OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAÇÃO 

Foice 

Facáo 

Piquete 

Teodolito 

Tripé 

QUANT. 

variável 

variável 

variável 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 20. Levantamento planimétrico por Caminhamento com teodolito 

OBJETIVO (S): Efetuar o levantamento de uma área por Caminhamento, usando o 
teodolito pelos ângulos externos 

Folha de 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

DENOMINAÇÃO 

Caderneta de campo 

Mira falante 

Baliza 

Marreta 

Prancheta manual 

Lápis 

Borracha para desenho 

Estaca testemunha 

Sombrinha 

QUANT. 

2 

PROCEDIMENTO. 

1 º) faça o reconhecimento do perímetro da área a ser levantada; 

2º) escolha um ponto do perimetro e crave o marco inicial; 

3º) estacione e nivele o teodolito sobre o piquete do marco inicial; 

4 º ) zere o teodolito; 

5º) faça a visada de ré com a baliza colocada na estação 4; 

6º) feche o movimento geral, abra o movimento do limbo horizontal e proceda à visada na baliza de 
vante colocada na estação 1 ; 

7º) leia o ângulo externo formado entre os alinhamentos e faça a medida da distância entre o marco 
inicial e a estação 01 ; 

8º) anote os resultados na caderneta de campo; 

9 º ) estacione, nivele e zere o aparelho sobre a estação 01; 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
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10 º ) faça a visada de ré no marco inicial e gire o aparelho da esquerda para a direita, visando vante na 
estação 02; 

1 1 º ) leia o ângulo externo formado entre os alinhamentos e meça a distancia existente da estação 01 
para a estação 02: 

12º) proceda da mesma maneira nas demais estações: 

13 º ) estacione o aparelho no marco inicial e leia o ângulo de fechamento. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 21. Levantamento planimétrico com bússola 

OBJETIVO (S): Efetuar o levantamento de uma área por Caminhamento, utilizando 
a bússola 

Folha de 
orientação 

23 

Página 1/2 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

DENOMINAÇÃO 

Bússola 

Baliza 

Trena 

Corrente de agrimensor 

Piquete 

Caderneta de campo 

Marreta 

Lápis 

Borracha 

QUANT. 

1 

2 

1 

1 

variável 

1 

1 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 
Folha de 
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" 1º) reconheça a área a ser levantada; 

2º) prepare, com antecedência, todo o material a ser usado; 

3º) afixe o marco de partida (MP) em local que não esteja sujeito a nenhuma atração magnética; 

4 º ) instale a bússola sobre o piquete (MP), nivelando-a para que a agulha gire livremente; 

5º) solte o pino que prende a agulha e dirija a visada para a baliza aprumada na estação 1, colimando-a 
por meio de pínulas ou luneta, conforme o tipo de bússola em uso; 

6º) faça a leitura do rumo ou azimute, uma vez terminados os movimentos oscilatorios da bússola; 

7º) efetue a medida da distância entre MP e 1, com um diastímetro; 

8º) anote, na caderneta de campo, o resultado das medidas dos rumos e das distâncias, fazendo um 
croqui do trecho levantado; 

9 º ) transporte a bússola para a estação 1 e a baliza para a estação 2, repetindo nesta e nas demais 
estações, as mesmas operações efetuadas no MP. 

OBSERVAÇÕES 
• Para maior exatidão nas determinações dos azimutes, deve-se medir duas vezes o 

azimute de um mesmo alinhamento, isto é, determinar o azimute direto e o inverso do 
alinhamento. 

• O azimute direto de um alinhamento é igual ao azimute inverso deste alinhamento 
menos 180°, ou mais 180°. Na prática, podemos simplificar estações, lendo o azimute 
na extremidade final do alinhamento com a ponta sul da agulha imantada, cuja leitura 
angular corresponde ao azimute direto do alinhamento. 

PROCEDIMENTO: 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 22. Desenho de uma área usando o transferidor 

OBJETIVO (S): Desenhar uma área com auxílio do transferidor 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Caderneta de campo 

Papel 

Lápis 

Borracha 

Esquadro 

Transferidor 

Régua milimetrada 

Fita adesiva 

QUANT. 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

PROCEDIMENTO: 

1 º ) determine uma escala que represente o polígono descrito na caderneta de campo em anexo: 

2°) trace uma linha norte-sul no papel milimetrado: 

3º) trace, partindo da linha norte-sul, com ângulo de 160°25' e distância de 132m, o alinhamento 0 - 1 : 

4º) tome como referência o alinhamento 0 - 1 e trace, a partir deste, com ângulo de 98°17' e distância 
de 120,10m, o alinhamento 1 - 2; 

5º) proceda da mesma maneira para os demais alinhamentos, obsevando os ângulos e distâncias 
descritos na caderneta de campo, até fechar o polígono. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

CADERNETA DE CAMPO DE UM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO 

EST. 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

PV 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

ANG.HOZ 

98° 17' 

95° 44' 

100° 12' 

46° 57' 

198° 48' 

AZ. LIDO 

160° 25' 

(m) 
DISTÂNCIA 

132,00 

120,10 

165,00 

210,50 

102,50 

OBS. 
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DISCIPLINA: 

UNIDADE: 

ATIVIDADE: 

OBJETIVO (S): 

DESENHO E TOPOGRAFIA 

Topografia 

23. Decomposição de um polígono topográfico em figuras 
geométricas 

Proceder ao cálculo de uma área pela decomposição do polígono 
topográfico em figuras geométricas simples 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DENOMINAÇÃO 

Prancheta 

Papel milimetrado 

Escalímetro 

Lápis 

Borracha 

Esquadro 

Régua milimetrada 

QUANT. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 
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1º) faça a divisão da área a ser avaliada em figuras geométricas; 

2º) calcule as áreas destas figuras, com as dimensões deduzidas do desenho, pelas fórmulas 
conhecidas; 

3º) some áreas parciais, assim determinadas, obtendo a área total do desenho do polígono topográfico; 

OBSERVAÇÕES 
• Cabe ao profissional escolher a forma de decomposição mais conveniente, a fim de 

que as medidas das alturas dos triângulos e bases dos trapezius sejam as mais 
rigorosas possíveis. 

• Para alinhamentos retos e curvos ou simplesmente curvos, emprega-se o método das 
compensações, substituindo-se uma superfície de contorno curvilíneo sinuoso, por 
outra de contorno retilíneo, que seja mais ou menos equivalente. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 24. Cálculo de uma área através do planimetro 

OBJETIVO (S): Realizar o cálculo de uma área através do planimetro 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DENOMINAÇÃO 

Prancheta 

Planta topográfica 

Planimetro 

Lápis 

Borracha 

Fita adesiva 

QUANT. 

Folha de 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 
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1º) fixe, na prancheta, evitando rugas, o papel que contém o desenho; 

2°) prepare o planimetro para determinada unidade superficial, utilizando um comprimento adequado na 
haste traçadora; 

3º) fixe o pólo do instrumento, de preferencia, fora da área a ser avaliada, e de maneira que a haste 
principal possa percorrer todo o contorno da figura, sem ser estendida totalmente; 

4º) coloque o estilete em um ponto do contorno da figura e, em seguida, faça a coincidência dos zeros 
do órgão registrador do instrumento: 

5º) acione o estilete cuidadosamente, com movimento uniforme, no sentido horário, de maneira que o 
mesmo percorra todos os lados que compõem o desenho cuja área se avalia: 

6º) faça a leitura do disco, do tambor e do vernier após planimetrado todo o desenho e multiplique o 
resultado dessa leitura pela U.S. (Unidade Superficial), obtendo assim a área do desenho em mm2: 

7°) calcule a área do terreno, em mm2, multiplicando a área do desenho pelo quadrado do denominador 
da escala do desenho: 

8º) faça as transformações e obtenha a área do terreno em m2 e/ou ha. 

OBSERVAÇÕES 
• O planimetro é um instrumento que nos permite, com rapidez e eficiência, avaliar 

mecanicamente a área de uma superfície plana sendo o principal e mais corrente 
método empregado na avaliação de áreas dos polígonos topográficos. 

• A posição pela qual se obtém maior precisão do planimetro é aquela em que a haste 
principal ou traçadora e a haste polar formam, aproximadamente, um ángulo reto. 

• Há diversos tipos de planímetros, porém o mais difundido é o planimetro polar. 



ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DENOMINAÇÃO 

Caderneta de campo 

Planilha 

Calculadora 

Tabela seno e co-seno 

Lápis 

Borracha para desenho 

QUANT. 

1º) verifique o erro angular de fechamento; 

2°) compense os ângulos internos, se o erro cometido for tolerável; 

3º) calcule os azimutes e rumos, a partir do primeiro azimute e dos ângulos internos compensados; 

4º) consulte a tabela dos senos e co-senos, ou utilize a calculadora: 

5º) preencha as projeções calculadas sobre os dois eixos; 

6º) verifique o erro linear cometido; 

7º) faça as correções, caso o erro seja tolerável; 

8º) calcule as projeções compensadas; 

9 º ) encontre as coordenadas de cada vértice; 

10 º ) calcule o somatório de X; 

1 1 º ) calcule o somatório de Y; 

12 º ) tire as provas dos somatórios com as coordenadas; 

DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 25. Cálculo de uma área pelo processo analitico 

OBJETIVO (S): Calcular uma área utilizando a planilha 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

Folha de 
orientação 

27 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 

27 
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13º) calcule as duplas áreas sobre o eixo dos "X"; 

14 º ) calcule as duplas áreas sobre o eixo dos "Y"; 

15 º ) confira se os valores encontrados nas duas áreas calculadas sao idénticos; 

16 º ) encontre o valor da área, dividindo uma das duplas áreas por dois. 

OBSERVAÇÕES 
• A tolerancia do erro angular é de 1. , Tf (um minuto que multiplica a raiz de n). 

• De acordo com o CREA, a tolerancia do erro linear é de: 
- 1m/km para terreno plano: 
- 2m/km para terreno semiplano: 
- 3m/km para terreno acidentado. 

• O erro poderá ser compensado, se for tolerável pelo CREA. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 26. Desenho de uma área pelo processo das coordenadas 

OBJETIVO (S): Desenhar a planta de um terreno através das coordenadas 

Folha de 
orientação 

28 

Página 1/2 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Planilha do cálculo analítico 

Escalímetro 

Lápis 

Borracha para desenho 

Papel 

Prancheta 

Esquadro 

Régua milimetrada 

QUANT. 

1 

1 

1 

1 

variável 

1 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 26. Desenho de uma área pelo processo das coordenadas 

OBJETIVO (S): Desenhar a planta de un terreno através das coordenadas 

Folha de 
orientação 

28 

Página 2/2 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

PROCEDIMENTO: 

1º) fixe o papel na prancheta; 

2º) some a maior abcissa positiva com a maior negativa; 

3º) some a maior ordenada positiva com a maior negativa; 

4º) escolha a escala adequada para o desenho da área: 

5º) trace o eixo das coordenadas no papel; 

6º) assinale o primeiro vértice da área, coincidindo com a origem (X = 0 e Y = 0): 

7°) encontre o segundo vértice e os demais vértices do polígono, através dos valores de abcissas e 
ordenadas no eixo das coordenadas; 

8º) ligue os vértices entre si e forme o perímetro da área no papel. 

OBSERVAÇÕES 
• As linhas divisórias do terreno, tais como, cercas de arame e córregos serão locadas 

no desenho através das amarrações. 

• A planta definitiva deve ser transcrita em papel vegetal. 

ITEM 

9 

10 

DENOMINAÇÃO 

Régua "T" 

Transferidor 

QUANT. 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 27. Elaboração do memorial descritivo 

OBJETIVO (S): Realizar o memorial descritivo de uma área 

Folha de 
orientação 

2º 
Página 1/1 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

DENOMINAÇÃO 

Planta da área 

Caderneta de campo 

Escalímetro 

Transferidor 

Lápis 

Borracha 

QUANT. 

PROCEDIMENTO: 

1º) identifique o nome do imóvel; 

2º) cite o nome do proprietário; 

3º) localize a propriedade quanto ao município e região; 

4º) descreva o perímetro através das distâncias, rumos e confrontações, citando as divisórias como 
cercas, córregos, valas, serras e outros; 

5º) mencione o tamanho da área; 

6º) date o memorial descritivo; 

7°) faça constar o nome, o número do registro profissional e a assinatura do responsável técnico. 

OBSERVAÇÃO 
• Qualquer detalhe de interesse dentro da propriedade deve ser mencionado no 

memorial descritivo. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 28. Interpretação de uma caderneta de campo 

OBJETIVO (S): Interpretar os elementos de uma caderneta de campo 

Folha de 
orientação 

30 
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ESTAÇÃO 
PONTO 
VISADO 

DISTÂNCIA 
EM METRO 

LEITURA 

VISADA 
DE RÉ 

VISADA 
DE VANTE 

ALTURA DO 
INSTRU
MENTO 

COTA OBS. 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAÇÃO 

Caderneta de campo 

Lápis 

Borracha para desenho 

Prancheta manual 

QUANT. 

1 

1 

1 

1 

PROCEDIMENTO: 

1 º) faça um estudo preliminar e defina os elementos que constituem uma caderneta de campo; 

2º) identifique, através de demonstração prática, tais elementos; 

3º) preencha uma caderneta de campo de acordo com os dados obtidos na demonstração prática; 

4 º ) interprete os elementos desta caderneta de campo; 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 2º. Realização de um nivelamento geométrico simples 

OBJETIVO (S): Efetuar o nivelamento geométrico simples de um perfil 

Folha de 
orientação 

31 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DENOMINAÇÃO 

Nível de engenharia 

Tripé 

Mira falante 

Piquete 

Caderneta de campo 

Borracha 

QUANT. 

1 

1 

1 

variável 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 

31 
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1º) estacione o nível de engenharia nas proximidades do perfil a nivelar; 

2°) nivele o aparelho; 

3º) crave um piquete em cada extremo do perfil e nos pontos intermediários desejados; 

4º) efetue as leituras na mira falante em todos os piquetes do perfil; 

5º) calcule as diferenças de leituras entre os piquetes; 

6º) some as diferenças de leituras parciais para obter a diferença de nível total do perfil. 

OBSERVAÇÕES 
• Nos nivelamentos geométricos simples, as diferenças de nível podem ser obtidas por 

diferenças de leituras na mira ou por diferenças de cotas. 

• No nivelamento geométrico simples, não ocorre mudança de estação. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 30. Realização de um nivelamento geométrico composto 

OBJETIVO (S): Calcular a diferença de nível de um perfil 

Folha de 
orientação 

32 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Nível de engenharia ou 

Mira falante 

Tripé 

Piquete 

Caderneta de campo 

Marreta 

Prancheta manual 

Lápis 

óptico 

QUANT. 

1 

1 

1 

variável 

1 

1 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 30. Realização de um nivelamento geométrico composto 

OBJETIVO (S): Calcular a diferença de nível de um perfil 

Folha de 
orientação 

32 

Página 2/2 

ITEM 

9 

10 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

DENOMINAÇÃO 

Borracha para desenho 

Sombrinha 

QUANT. 

1 

1 

PROCEDIMENTO: 

1º) considere o cálculo do perfil AB (ACDB); 

2°) instale o nível entre os piquetes A e C; 

3º) faça a leitura do retículo médio, na mira falante, em A e C; 

4º) mude o aparelho para cima (entre C e D); 

5º) efetue as leituras do retículo médio, na mira falante, em C e D; 

6º) mude o aparelho para cima (entre D e B); 

7º) faça as leituras de ré em D e vante em B; 

8º) anote o resultado na caderneta de campo; 

9 º ) calcule as diferenças parciais de nível; 

10 º ) some todas as diferenças parciais de nível; 

1 1 º ) obtenha a diferença de nível do perfil AB, mediante a soma anterior. 

OBSERVAÇÕES 
• O nivelamento geométrico é composto, quando apresenta mais de uma estação. 

• A diferença de nível pode ser calculada por diferenças de leituras na mira falante ou 
por diferenças de cotas. 

• Deve-se avaliar a precisão do trabalho de nivelamento, através do contranivelamento. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 31. Determinação das cotas de um terreno 

OBJETIVO (S): Determinar as cotas de um terreno através de um nivelamento 
trigonométrico, com cimómetro 

Folha de 
orientação 

33 
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MATERIAIS E OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM DENOMINAÇÃO QUANT. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Cimómetro 

Trena 

Piquete 

Marreta 

Estaca 

Caderneta de cam 

Baliza 

Prancheta manual 

po 

1 

1 

variável 

1 

variável 

1 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 31 Determinação das cotas de um terreno 

OBJETIVO (S): Determinar as cotas de um terreno através de um Nivelamento 
trigonométrico, com cimómetro 

Folha de 
orientacão 

3,3 

Pagina 2/2 

MATERIAIS E OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

9 

10 

DENOMINAÇÃO 

Lapis 

Borracha 

QUANT. 

1 

1 

PROCEDIMENTO: 

1 º) crave piquetes nos pontos do terreno, onde se pretende determinar cotas; 

2º) instale o cimómetro no ponto A" e crave a baliza no ponto "B". conforme figura 01: 

3º) meca a distancia existente entre os pontos "A" e "B' utilizando trena: 

4º) faça visada do ponto "Á" ão ponto "B". paia obter o valor do ángulo de inclinação (a). 

5º) proceda a anotação do valor do ángulo medido e da distancia entre os pontos "A" e "B' 

6º) obtenha a cota do ponto ' B , através da aplicação de fórmulas trigonométricas; 

7º) proceda da mesma maneira para determinação das cotas dos demais pontos. 

OBSERVAÇÕES 
• Para facilitar o trabalho de deteminação das cotas, deve-se visar na baliza um ponto 

que corresponda à altura do instrumento. 

• A fórmula para cálculo da diferença de nível é: 
DN = DH x tg a 
DN = diferença de nível 
DH = distância horizontal 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 32. Execução de um nivelamento trigonométrico 

OBJETIVO (S): Determinar a diferença de nível entre dois pontos 

Folha de 
orientação 

34 
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MATERIAIS E OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

— 

3 

4 

5 

6 

7 

n 

DENOMINAÇÃO 

Teodolito 

Mira falante 

Piquete 

Caderneta de campo 

Lapis 

Borracha 

Marreta 

Prancheta manual 

1 ripe 

QUANT. 

2 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 
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1º) instale e nivele o teodolito no ponto 1, de acordo com a figura 1 : 

2º) coloque a mira no ponto 2; 

3º) faça a visada de mira, efetue a leitura dos retículos e anote os valores na caderneta de campo. 

4º) meça a altura do instrumento em relação ao terreno; 

5º) anote o valor de medida na caderneta de campo; 

6º) utilize as fórmulas e obtenha a diferença de nível entre os pontos 1 e 2. 

OBSERVAÇÕES 
• O levantamento altimétrico, por trigonometria, pode também ser realizado com o 

clinômetro. 

• Neste tipo de levantamento, deve-se observar cuidadosamente o tipo de visada, para 
se utilizar corretamente a fó mula. Assim; 
Visada ascendente; DN = 50 H sen 2 « - M + I 
Visada descendente: DN = 50 H sen 2a + M - I 

Sendo: 
H = diferença entre retículo superior e inferior 
a = ângulo de inclinação da luneta 
M = leitura do retículo medio 
I = altura do instrumento em relação ao terreno 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 33. Representação da diferença de nível de um perfil 

OBJETIVO (S): Representar, em um gráfico, a diferença de nível de um perfil 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAÇÃO 

Levantamento altimétrico 

Papel milimetrado 

Escalímetro 

Lápis 

Borracha 

QUANT. 

Folha de 
orientação 

35 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 

35 
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1º) escolha uma escala adequada à representação gráfica da diferença de nível de um perfil, levando-se 
em consideração as distâncias e o tamanho do papel; 

2º) trace o estaqueamento no papel milimetrado, lançando no eixo das abcissas (escala horizontal) as 
distâncias horizontais e no eixo das ordenadas (escala vertical) as cotas dos pontos obtidos em 
levantamento altimétrico; 

3º) ligue os pontos com linha reta, para representar graficamente o perfil longitudinal do terreno. 

OBSERVAÇÃO 
• Na execução do desenho do perfil, a escala vertical é 10 vezes menor que a escala 

horizontal, para evitar o achatamento do perfil. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 34. Demarcação de curva de nível 

OBJETIVO (S): Demarcar curva de nível com nível de mangueira 

Folha de 
orientação 

36 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DENOMINAÇÃO 

Nível de mangueira 

Tabela de espaçamento entre niveladas 

Estaca 

Trena 

Prancheta manual 

Lápis 

Borracha 

Papel 

QUANT. 

1 

1 

variável 

1 

1 

1 

1 

variável 



Folha de 
orientação 

36 
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1º) calcule a declividade do terreno, esticando a mangueira horizontalmente no sentido do declive, 
conforme fig. 1; 

2°) obtenha a diferença de nível, conforme fig. 1; 

3º) calcule o espaçamento entre niveladas básicas através de tabela ou fórmulas; 

4º) marque a 1ª nivelada básica, iniciando na parte superior do terreno, com metade do espaçamento 
recomendado; 

5º) faça, na marcação da nivelada básica, a alternância das réguas graduadas (com a mangueira 
esticada), procurando pontos de mesma cota, através da mesma leitura nas duas réguas, conforme 

fig. 2; 

6º) coloque estacas, nesses pontos de mesma cota, marcando toda a 1- nivelada básica; 

7°) demarque as demais niveladas básicas, de acordo com o espaçamento recomendado; 

8 º ) proceda da mesma forma para a demarcação das demais niveladas básicas. 

OBSERVAÇÕES 
• como a declividade do terreno geralmente é variável, torna-se necessário obter uma 

média, através de medições em diversos lugares. 

• Após efetuada a demarcação das curvas de nível, executa-se a correção estética da 
posição das estacas. 

• A diferença de nível relacionada com a distância horizontal fornece a declividade, 
conforme fig. 1. 

DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 34. Demarcação de curva de nível 

OBJETIVO (S): Demarcar curva de nível com nível óptico 

Folha de 
orientação 

37 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DENOMINAÇÃO 

Nível óptico 

Mira falante 

Baliza 

Tabela de espaçamento entre 

Estaca 

Papel 

Lápis 

Borracha 

Fita adesiva 

Trena 

niveladas 

QUANT. 

1 

1 

1 

1 

variável 

variável 

1 

1 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 

37 
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1º) calcule a declividade do terreno, visando a mira abaixo ou acima do aparelho, conforme fig. 1; 

2º) obtenha o espaçamento entre niveladas, de acordo com a declividade, através de tabela ou 
fórmulas; 

3º) inicie o trabalho de marcação da nivelada básica na parte superior do terreno, com a metade do 
espaçamento recomendado; 

4º) coloque a baliza num ponto qualquer, que será o ponto 1, inicial da nivelada, conforme fig. 2; 

5º) instale o nível abaixo, acima ou ao lado deste ponto, conforme fig. 2; 

6º) vise a baliza e marque com fita vermelha o local onde recair o retículo médio do nível; 

7º) coloque uma estaca no ponto 1 e caminhe com a baliza 15 a 20m no sentido transversal ao declive, 
devidamente orientado pelo operador do nível; 

8º) faça coincidir a marca colocada na baliza, com o retículo médio do aparelho, para marcar o ponto 2; 

9 º ) estaqueie o ponto 2, que terá a mesma cota do ponto 1; 

10 º ) marque todos os pontos visados na primeira posição do nível; 

1 1 º ) mude o nível de posição, instale-o e vise o último ponto lido; 

12 º ) coloque estacas de bambu nesses pontos de mesma cota; 

13 º ) demarque as niveladas básicas, de acordo com o espaçamento recomendado; 

14 º ) proceda da mesma forma nas demais niveladas. 

OBSERVAÇÃO 
Caso seja necessário, pode-se alterar a posição da fita na baliza, sendo esta, 
referência para a segunda posição. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 35. Demarcação de curvas com gradientes 

OBJETIVO (S): Locar curvas com gradientes, para construção de terraços, usando 
o nível óptico 

Folha de 
orientação 

38 
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MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAÇÃO 

Nível óptico 

Estaca 

Trena 

Mira falante 

Tabela de espaçamento para terraços com gradientes 

QUANT. 

1 

variável 

1 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 

38 
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1 º ) calcule o declive da área a ser terraceada; 

2º) consulte a tabela de espaçamento para terraços com gradiente, em função do declive, textura do 
solo e tipo de cultura a ser explorada na área; 

3º) coloque uma estaca no local onde será iniciado o primeiro terraço; 

4º) estacione o nível óptico nas proximidades da estaca; 

5º) nivele o aparelho; 

6º) faça a leitura de ré na estaca inicial; 

7º) demarque os primeiros 100m nivelados; 

8º) demarque 100m com gradiente de um por mil; 

9 º ) demarque 100m com gradiente de dois por mil; 

10 º ) demarque 100m com gradiente de três por mil; 

1 1 º ) demarque 100m com gradiente de quatro por mil; 

12 º ) demarque 100m com gradiente de cinco por mil; 

13 º ) proceda da mesma forma com os demais terraços. 

OBSERVAÇÕES 
• Obedeça ao espaçamento consultado na tabela. 

• O gradiente máximo será de 2/1.000 em solo arenoso e de 5/1.000, se o solo for 

argiloso. 

• As leituras na mira falante serão efetuadas de 10 em 10m. 

• O gradiente poderá ser alterado de acordo com a região. 

GRADIENTES 
0% 
1% 
2% 
3% 
4% 
5% 

CAIMENTODE 10m 
Ocm 
1cm 
2cm 
3cm 
4cm 
5cm 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 36. Estaqueamento de uma área para sistematização 

OBJETIVO (S): Estaquear uma área para sistematização 

Folha de 
orientação 

3º 
Página 1/2 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DENOMINAÇÃO 

Teodolito 

Tripé 

Trena 

Estaca 

Baliza 

Piquete 

Marreta 

QUANT. 

1 

1 

1 

variável 

2 

variável 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 

3º 
Pàgina 2/2 

1º) marque uma linha AB no sentido do maior comprimento do terreno; 

2°) coloque uma estaca em A e outra em B; 

3º) estacione o teodolito em A; 

4º) zere o ângulo horizontal do aparelho em B; 

5º) crave estacas de 20 em 20m de A até B (C D E F G H I J L M); 

6º) gire o aparelho 90°, formando uma perpendicular a AB; 

7º) subdivida a perpendicular em secções de 20m (A-| A2 A3 A4 A5 e AQ); 

8°) mude o teodolito para a estaca C; 

9 º ) zere o aparelho em B, fazendo uma perpendicular a CB; 

10 º ) subdivida esta perpendicular em secções, também, de 20m (C-| C2 C3 C4 C5 e CQ)\ 

1 1 º ) mude o aparelho para D; 

12 º ) continue fazendo as mesmas operações, até alcançar B (B-j B2 B3 B4 B5 e BQ): 

13 º ) coloque uma estaca em cada ponto encontrado; 

14 º ) faça um croqui da área estaqueada. 

OBSERVAÇÃO 
• Esta prática também pode ser realizada, usando-se um nível óptico. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 37. Determinação das cotas de um terreno a ser sistematizado 

OBJETIVO (S): Calcular as cotas de urna área 

Folha de 
orientação 

40 

Página 1/3 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

PROCEDIMENTO: 

1º) utilize os dados do levantamento altimétrico, descritos na caderneta de campo anexa; 

2º) determine, a partir destes dados, a altura do instrumento; 

ITEM 

1 

2 

3 

DENOMINAÇÃO 

Caderneta de campo (nivelamento) 

Lápis 

Calculadora 

QUANT. 

1 

1 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO-

3º) calcule, em função da altura do instrumento e das leituras de vante, as cotas das diversas estações; 

4º) preencha a coluna da caderneta de campo referente às cotas, com o resultado do cálculo anterior; 

OBSERVAÇÕES 
• O valor da cota inicial é arbitrário. 

• A altura do instrumento é encontrada, somando-se a cota inicial arbitrária à leitura de 
ré. 

• Os valores das cotas são obtidos, deduzindo-se a altura do instrumento do total 
encontrado na leitura de vante. 

NIVELAMENTO - CADERNETA DE CAMPO 

PONTO VISADO 

RN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

RÉ 

1.560 

Al VANTE 

1.550 

1.490 

1.505 

1.310 

1.250 

1.155 

1.185 

1.260 

1.365 

1.505 

COTA 

5.000 

Folha de 
orientação 

40 
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DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

Folha de 
orientação 

40 

Página 3/3 

ESTACA PV LEITURA Al COTAS 
OBS. 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

UNIDADE: Topografia 

ATIVIDADE: 38. Estaqueamento de um terreno com as alturas de corte e aterro 

OBJETIVO (S): Marcar as alturas de corte e aterro em área a ser sistematizada 

Folha de 
orientação 

41 

Página 1/2 

MATERIAIS E/OU RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAÇÃO 

Estaca 

Tinta azul 

Tinta vermelha 

Pincel 

Trena 

QUANT. 

variável 

1 

1 

2 

1 



DISCIPLINA: DESENHO E TOPOGRAFIA 

PROCEDIMENTO: 

1º) coloque estacas de 1,20m de comprimento junto a cada piquete; 

2 º ) marque, em cada estaca, a altura de corte (C) ou aterro (A), de tal forma que possa ser vista a uma 
distância de, no mínimo, 50m. 

OBSERVAÇÕES 
• A marca de corte (C) é indicada por uma faixa vermelha, pintada a partir do topo da 

estaca, em direção à superfície do solo. 

• A marca de aterro (A) é indicada por uma faixa azul, pintada a partir da superfície de 
solo, em direção ao topo da estaca. 

41 
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