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O que é Topografia? 

Topografia (do grego topos, lugar e graphein, descrever graficamente: "descrição 

geométrica de um lugar") é a ciência que estuda todos os acidentes, naturais e artificiais, 

definindo a situação e a localização deles dentro de nosso Território Político. Tem a 

importância de determinar analiticamente as medidas de área e perímetro, localização, 

orientação, coordenadas e variações no relevo, assim como representá-

las graficamente em cartas e plantas topográficas que servirão de base para todo tipo de 

projetos de Engenharia, Arquitetura e meio-ambiente. A topografia considera a terra como 

plana, numa extensão máxima de 111km, simplificando assim os cálculos com a utilização 

da geometria e trigonometria plana, fundamentais para esta Ciência. 

 

Ementa 
Fundamentos da Topografia.  Erros e Acurácia.  Medição de distâncias. Medição de ângulos e azimutes.  

Levantamentos topográficos planialtimétricos: sistemas de coordenadas topográficas e UTM, poligonação, 

métodos de arranque poligonal, levantamento de detalhes por irradiação.  Planta Topográfica:  planta 

cotada, interpolação e desenhos de curvas de nível. 

Objetivos 
Aplicar os métodos básicos de Levantamentos Topográficos nos trabalhos usuais das Engenharias. Resolver 

os cálculos topográficos sobre os dados de campo coletados com instrumental específico. Produzir os 

documentos técnicos resultantes dos levantamento e cálculos topográficos 

Habilidades 
Utiliza técnicas de levantamento topográfico para a análise e representação do terreno. Executa 

levantamentos topográficos planialtimétricos clássicos, incluindo planejamento, coleta de dados, cálculos e 

representação. 

 

Instrumentos de Avaliação 
 2 Prova Teórico-Prática 

 2 Trabalhos Práticos 

 2 Trabalhos de campo e seus Relatórios de Trabalho de Campo 

Critérios de avaliação: ver no Plano de Ensino da Unidade de Aprendizagem no Site Minha UNISUL. 
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Conteúdo temático da disciplina TOPOGRAFÍA GERAL 

TEMA 1: TOPOGRAFIA BASICA 
Definições de Geodesia e Topografia; levantamentos geodésicos e levantamentos topográficos; superfícies de 

referência, coordenadas planas, altitudes e cotas. Tipos de levantamentos: Planimétricos, altimétricos e 

planialtimétricos; Redes de referência; equipamentos topográficos usuais; exatidão e precisão; TIpos de Erros e 

fontes de erros. Medição de distâncias: diferentes métodos e seus equipamentos; fontes e tipos de erros nas 

medidas lineares: correção e calibração; magnitudes dos erros; precisão das medições. Declividade e inclinação. 

Redução ao horizonte. Resolução de problemas. Trabalho Prático de experiência real 

TEMA 2: GONIOMETRIA 
Ângulos e medidas. Goniómetros. Bússolas e suas características. Ângulos de direção: Rumos e Azimutes. Azimutes e 

cálculo de ângulos com azimutes e azimutes inversos. Cálculos com rumos e azimutes e suas correções. Teodolitos e 

Estações Totais Topográficas: tipos e partes componentes. Instalação do teodolito e levantamentos com teodolito e 

ETT. Aplicações: visada de pontos, medição de ângulos horizontais por método simples  e conjugado. Fechamento 

angular de polígonos. Resolução de problemas. Trabalho Prático de Campo. 

Tema 3: LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 
Levantamentos Planialtimétricos: generalidades e trabalhos prévios de campo. Conceitos de Poligonais de Apoio. 

Apoio horizontal e vertical. Cálculo de levantamento por coordenadas: geração da planta topográfica cotada, cálculo 

de azimutes, ângulos internos, lados e área. Levantamento por irradiação: método de campo e resolução dos 

cálculos das coordenadas planialtimétricas. Resolução de problemas. Trabalho Prático de experiência simulada. 

Trabalho Prático de campo. 

Tema 4 REPRESENTAÇÃO DO RELEVO 
Introdução. Representação numérica do Terreno: planta cotada e modelo digital do terreno. Curvas de nível. 

Desenho de curvas de nível. Características das curvas de nível. Linhas de declividade constante, máxima e mínima. 

 

Avaliações: 
Notas dos instrumentos de avaliações 

 Trabalhos Práticos:  2 pontos (1+1) 

 Relatórios dos Trabalhos de Campo:  2 pontos (1 + 1) 

 Provas teórico-prática:  6 pontos (3 + 3) 

o Datas: No Plano de Ensino e na página da UA, no site do Professor professorgabrielcremona.com 

Nota do Aproveitamento Semestral: 
 Trabalhos Práticos + Relatórios dos Trabalho de Campo + Provas teórico-prática >= 7,00 

 75% frequência mínima! 

Avaliação Final: 
 Avaliação Final: Faz AF se AS < 7,00.  

 Nota final disciplina com AF: á“à+àáF à/à à≥à àpo tos. 
 Data de AF definida no Cronograma Oficial da UNISUL:  

o No mesmo dia, horário e sala de aula do semestre. 
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Bibliografia de consultas: 
Topografia 

 ERBA, D.A. et.al.; Topografia para Estudantes de Arquitetura, Engenharia e Geologia. São Leopoldo, RS. 

Editora UNISINOS. 3ra.reimpresão 2009. 

 McCORMAC, J.C.; Topografia. Rio de Janeiro, RJ. Editora LTC-Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 2007. 

 CASACA J.; MATOS J.; BAIO M.; Topografia Geral. Rio de Janeiro, RJ. Editora LTC-Livros Técnicos e Científicos 

Editora S.A. 4ta Edição 2007. 

 GONÇALVES, J.A.; MADEIRA, S.; SOUSA, J.J.; Topografia: Conceito e Aplicações. 3ra. Edição. Lisboa, Portugal. 

Editora LIDEL, Edições Técnicas Ltda. 2012.  

 NBR 13133; ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Editora da ABNT, Brasil. 1994. 

Matemática 
- SCHMIDT, P.A.; AYRES, F.Jr.; Teoria e Problemas de Matemática para Ensino Superior. 3ra. Edição. 

Porto Alegre, RS. Editora Bookman. Coleção Schaum. 2006. 

- RICH, B.; Teoría e Problemas de Geometria: Inclui geometrias plana, analítica e de transformações. 

3ra.Edição. Porto Alegre, RS. Editora Bookman. Coleção Schaum. 2008. 

- SAFIER, F.; Pré-Cálculo. 2ra.Edição. Porto Alegre, RS. Editora Bookman. Coleção Schaum. 2011. 

- VENTURINI, J.J.; Algebra Vetorial e Geometria Analítica. Curitiba, PR. Ed. 2010. 

 

Principais Links da UA: 
Link principal do site do Professor 
http://www.professorgabrielcremona.com/ 

Link da Disciplina:  

http://www.professorgabrielcremona.com/academico/topogeral 

E-mails da UA: verificar no link da UA 

Observações Acadêmicas 
Indicando todas as condições, obrigações e deveres, para o cursado da UA. 

http://www.professorgabrielcremona.com/academico/observacoes 

Relatórios de trabalhos de campo no link: 

http://www.professorgabrielcremona.com/academico/relatorioscampo 

Plantas Topográficas 

http://www.professorgabrielcremona.com/academico/plantatopografica 

Material de apoio geral 
Apostilas, normas técnicas, cursos, vídeo-cursos, apresentações, geodados e legislação cartográfica e topográfica. 

http://www.professorgabrielcremona.com/materiais 

http://www.professorgabrielcremona.com/
http://www.professorgabrielcremona.com/academico/topogeral
http://www.professorgabrielcremona.com/academico/observacoes
http://www.professorgabrielcremona.com/academico/relatorioscampo
http://www.professorgabrielcremona.com/academico/plantatopografica
http://www.professorgabrielcremona.com/materiais
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Conceitos sobre Relatórios e Trabalhos acadêmicos 
http://www.professorgabrielcremona.com/materiais/relatorios 

Conceitos sobre seminários, resenhas e monografias 
http://www.professorgabrielcremona.com/materiais/seminarios 

Dicas de como apresentar trabalhos acadêmicos 
http://www.professorgabrielcremona.com/materiais/apresentar 

Topografia: seus instrumentos e aplicações 
Vídeo explicativo de instrumentais topográficos e algumas aplicações. 

http://www.professorgabrielcremona.com/materiais/topografia 

Geomática: conceitos, tecnologias e aplicações 
Vídeos explicativos sobre cartografia, sensoriamento remoto (imagens de satélite), LASER scanner, curvas de nível e 

fotointerpretação. 

http://www.professorgabrielcremona.com/materiais/geomatica 

  

http://www.professorgabrielcremona.com/materiais/relatorios
http://www.professorgabrielcremona.com/materiais/seminarios
http://www.professorgabrielcremona.com/materiais/apresentar
http://www.professorgabrielcremona.com/materiais/topografia
http://www.professorgabrielcremona.com/materiais/geomatica
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TOPOGRAFIA GERAL – LISTA TEMA 1 

PROBLEMAS DE MED)ÇÃO DE D)STÂNC)AS 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng. - 2014 

 

1) Com equipamento eletrônico de levantamento, uma distância foi medida do ponto A para o ponto B e foi 

encontrado 197,00m. Os dois pontos não estão na mesma altura, e o ângulo entre a linha horizontal e a 

dist iaàfoià edidoà o à ° ’.àDete i e-se a distância horizontal entre os dois pontos, a declividade da rampa 

e a diferença de altura entre eles, no âmbito da Topografia. 

 (Resp.: 196,999m; 5,5% 10,882m) 

2) Uma distância inclinada entre dois pontos é medida, encontrando-se 287,66m. Se a diferença de altitude entre 

os pontos é de 4,17m, qual a distância horizontal entre eles?   

(Resp.: 287,630m) 

3) Uma distância inclinada entre é medida, encontrando-se 288,00m. Se o ângulo de inclinação do terreno é de -1°, 

qual a distância horizontal entre eles? E o desnível entre os extremos da linha? 

(Resp.: 287,956m; -5,026m) 

4) Uma distância entre dois prédios foi medida ao longo da inclinação constante de uma rua entre dois pontos A e 

B, encontrando-se 175,22m. Se a cota do ponto A é 226,35m e a cota do ponto B é 264,24m. Responda: Qual é a 

distância horizontal entre A e B? Qual é a inclinação em graus entre A e B? Qual é a declividade % entre A e B? 

(Resp.: 171,074 ;à ° ’ ; 22,2%) 

5) A inclinação de uma das encostas de uma barragem de terra num canal sobe 1m para cada 3m de distância 

horizontal. Qual é o ângulo que a encosta faz com a horizontal? e a declividade porcentual? 

(Resp.: ° ’ ’;à ,3%) 

6) Um Engenheiro mediu o comprimento de uma rua, dividindo-a em três trechos, pelo fato de ter diferentes 

inclinações, assim as distâncias inclinadas obtidas foram de 52,34m; 120,45m e, 31,21m; ao mesmo tempo, com 

u à li et o,à ediuàosà gulosàho izo taisàdeà adaàt e ho,ào te doà ° ’,à- ° ’àeà ° ’à espe tiva e teàpa aà
cada trecho. Determine a distância horizontal medida e a diferença de nível entre as extremidades da rua. 

Finalmente explique o que significa o resultado do desnível e porque se dá esse valor. 

(Resp.: 203,727m; -2,505m; ...) 

7) Uma seção de uma estrada com grau de inclinação constante de 3% (3m vertical a cada 100m horizontal) será 

pavimentada. Se a estrada tem 7,30m de largura constante e seu cumprimento horizontal total da seção é de 

232,00m, calcule a área da estrada a ser pavimentada. 

(Resp.: 1694m2) 

8) Um Topógrafo contou a quantidade de passos exigidos para cobrir uma distância de 150m. Os resultado foram 

os seguintes: 188, 190, 187 e 191 passos. Então uma distância desconhecida for percorrida quatro vezes, 

exigindo 306, 308, 307 e 305 passos. Determine o comprimento do passo médio (passada) e o comprimento da 

segunda linha desconhecida.  
(Resp.: 0,79m, 242m) 
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9) Um Profissional mediu a passos 60m de distância quatro vezes, conseguindo os seguintes resultados: 71, 72, 70 e 

71,5 passos, Quantos passos serão necessários para a mesma pessoa medir uma distância de 104m? 

(Resp.: 123 passos) 

10) Uma trena de 30m é usada para medir uma distância inclinada e o valor determinado é 378,70m. Se a inclinação 

é de 5%, qual é a distância horizontal real?àQua tasà t e adas àfo a à e ess iasàpa aà ealiza àaà edida?à 

(Resp.: 378,228m; 12,623 trenadas) 

11) Os lados de um polígono fechado foram medidos e se calculou o perímetro em 1717,09m. Se o erro total na 

medição é estimado como igual a 0,12m; qual é a precisão do trabalho? O trabalho pode ser aceito? Por quê? 

(Resp.: 1/14.309; Sim; Trabalho aceito: 1/14.309 melhor que 1/5000) 

12) As seguintes distâncias foram medidas com uma trena considerada como tendo 30m de comprimento. Mas 

tarde as trenas foram calibradas e se descobriu diferentes comprimentos. Determinar a distância correta medida 

em cada caso e as suas precisões caso não corrigir a medida, o resultado é aceitável? Por quê?  

i. Distância medida: 657,89m; Comprimento correto da trena: 30,02m 

ii. Distância medida: 718,19m; Comprimento correto da trena: 29,96m 

(Resp.: 658,33m; 1/1495; 717,23m;1/747; Não: precisão muito ruim) 

13) Deseja-se definir uma distância horizontal igual a 212,34m com uma trena que tem 15,05m reais e não os 

15,00m nominais, num terreno com uma inclinação de 2°. Qual deveria ser a distância observada em campo para 

se obter a distância real de projeto? 

(Resp.: 213,18 metros) 

14) Uma quantidade foi medida dez vezes com os seguintes resultados: 3751; 3781; 3755; 3749; 3750; 3747; 3748; 

3754; 3746 e 3745 metros. Determine o seguinte: Valor mais provável para a quantidade medida; Erro provável 

de uma medição simples; Erro de 90% e o Erro de 95% e, finalmente, explique o significado dos calores 

calculados nos itens b) e c) 

(Resp.: 3753m; ±0,007m; ±0,017m; ±0,021m; ...) 

15) As seguintes seis medições de comprimentos independentes foram feitas em metros para uma linha: 642,349; 

642,396; 642,381; 642, 376; 642,368 e 642,344. Determinar: O valor mais provável; O desvio-padrão das 

medições; O erro de 3,29σ. 

(Resp.: 642,639; ±0,020; ±0,066m) 

16) Considera-se o erro aleatório provável em lance de trena de 30,0m é ±0,06m. Foram medidas duas distâncias 

com essa fita com os seguintes resultados: 431,69m e 542,88m. Determine o erro total provável NE medida de 

cada uma dessas linhas e, então, o erro total provável para os dois lados juntos. 

(Resp.: ±0,228; ±0,255; ±0,342) 
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TOPOGRAFIA GERAL – LISTA TEMA 2 

PROBLEMAS DE GON)OMETR)A 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng. - 2014 

17) Calcular os ângulos horizontais medido com uma bússola, com os dados do croqui a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Resp.: 3 ° ’;à ° ’;à ° 9’;à ° ’;à ° 8’  

18) Encontre os azimutes dos lados BC e CD no seguinte limite de terreno, sabendo que o rumo do primeiro lado 

éàdeàN ° ’E. Transformar os azimutes em rumos. 

                   Resp.:à ° ’;à ° ’; S43° ’E;àN81°22’E) 

 

19) Calcular os ângulos horizontais a, b, c, d, e medido com um teodolito (método Simples) com os dados do 

croqui e nele, identificar o origem das leituras (Problema 

semelhante ao problema 17, somente queàosà azi utes àago aàs oà
as leituras sobre o limbo do teodolito) 

 

 

 

 

 

 

Resp.:à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’  

Leituras no limbo da bússola: 

ázEáà=à ° ’ 
ázEBà=à ° ’ 
ázECà=à ° ’ 
ázEDà=à ° ’ 
 
Calcular: ángulos a, b, c, d, e. 

Norte 

Leituras no limbo horizontal da Estação Topográfica: 

LA =à ° ’  

LBà=à ° ’  

LCà=à ° ’  

LD = ° ’  



Topografia Geral - Página 8 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr.Eng. 

 

20) No trabalho do problema anterior, sabendo que o azimute do lado EC medido com uma bússola em campo 

foiàázECà=à ° ’,àdeterminar os azimutes dos outros alinhamentos EA, EB e ED. Identificar graficamente a 

localização do Norte. Usar o resultado do problema anterior. 

(Resp.: 348°46’50 ;à3°01’ ;à 4°18’45  

21) Com os azimutes indicados, calcular os ângulos solicitados e fazer o croqui.  

 Dados: ázáBà=à ° ’;àázáCà=à ° ’;àázáDà=à ° ’.  
 Calcular: Ângulo BAC; Ângulo CAB; Ângulo CAD; Ângulo BAD 

Resp.:à ° ’;à ° ’;à ° ’;à °5 ’  

22) Encontre os azimutes dos lados da poligonal indicada no croqui, sabendo que o azimute do primeiro lado é 

ázáBà=à ° ’àeàosà gulosàdaàpoligo alà s oàosà ueà figu a à oà o ui.à Fi al e te,à al ula àos rumos dos 

lados da poligonal a partir dos azimutes calculados e e calcular o azimute inverso do último lado. 

OBSERVAÇÃO: cuidado com os ângulos nos vértices D e E; observe que são os ângulos à esquerda  da 

poligonal e não à direita  como nos demais vértices! 

 

(Resp.: Azimutes: ° ’;à ° ’;à ° ’;à ° ’;à ° ’;à ° ’;àRu os:à“ ° ’E;à“ ° ’E;à“ ° ’E;àN ° ’E;à“ ° ’E) 

23) Num levantamento topográfico do eixo de um caminho foram medidos os azimutes dos segmentos de eixo. 

Com esses dados devem-se calcular os ângulos   ̂  e   ̂ , segundo indicado no croqui. Os dados do 

levantamento são os seguintes: ázáB= ° ’;àázBC= ° ’;àázCD= ° ’;à 

 
Resp.:à ° ’;à ° ’  
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24) Calcular os ângulos horizontais medido com um teodolito pelo método simples com os dados do croqui a 

seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

Resp.:à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’  

25) Calcular os ângulos horizontais medido com um teodolito pelo método Bessel com os dados da planilha a 

seguir:  

 

(Resp.: ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ 5 ) 

26) Verificar o erro de fechamento angular e calcular os ângulos corrigidos do levantamento do polígono de 

quatro lados, com os seguintes ângulos de campo, medidos com um teodolito pelo método simples: 

a. Ângulos medidos em campo:  ̂= ° ’;à ̂= ° ’;à ̂= ° ’;à ̂= ° ’ 
b. Tolerância Fechamento Angular:      √  

(Resp.: Efa = - ’;à gulosà o egidos:à92°08’;à ° 4’;à ° ’; 74°40’ ) 

27) “eàoàazi uteàdoàp i ei oàladoàdoàp o le aàa te io àfoià edidoà o àu aà ússolaàe àázáB= ° ’;à al ula à
os azimutes dos lados restantes do polígono, verificando o fechamento dos azimutes. 

(Resp.: 149°56’;à210°18’;à315°3 ’; controle: 43°30’ ) 

28) Verificar o erro de fechamento angular, calcular os ângulos corrigidos e finalmente calcular os azimutes dos 

lados do polígono de cinco lados levantado em campo, com os dados do croqui. Tolerância Fechamento 

Angular:      √  

Leituras no limbo horizontal do teodolito: 

LA = 3 ° ’  
LB = 1 ° ’  
LC = 32° ’  
LD = ° ’  
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(Resp.: Efa = - ’;Taà=à ’;à gulosà o igidos:à ° ’;à ° ’;à ° ’;à ° ’;à ° ’;àazi utes:à ° ’;à ° ’;à ° ’;à ° ’;à o t ole:à ° ’  

29) Se o azimute do primeiro lado AB do problema anterior foià edidoà o àu aà ússolaàe àázáBà=à ° ’ ;à
calcular os azimutes dos lados restantes do polígono, verificando o fechamento dos azimutes. 

Resp.:à ° ’;à ° ’;à ° ’;à ° ’;à o t ole: ° ’  

30) Se o azimute do último lado EA do problema anterior foià edidoà o àu aà ússolaàe àázEáà=à ° ’ ;à
calcular os azimutes dos lados restantes do polígono, verificando o fechamento dos azimutes. 

Resp.:à ° ’;à ° ’;à ° ’;à ° ’;à o t ole: ° ’à  

31) Calcular os ângulos horizontais medido com um teodolito pelo método Bessel com os dados da planilha a 

seguir. Calcular o erro de fechamento angular, verificar com a tolerância e se possível, corrigir os ângulos. 

Ta= "à√ à." 

 
 

Resp.: ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ ;à- ;à ;à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ ; o t ole:à ° ’  
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TOPOGRAFIA GERAL – LISTA TEMA 3 

PROBLEMAS LEVANTAMENTOS PLAN)ALT)MÉTR)COS 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng. - 2014 

LEVANTAMENTO POR COORDENADAS 
32) Foram levantados dois pontos A e B, e foram calculadas as coordenadas deles, obtendo-se os dados dosà à

eà à oo de adasà LesteàeàNo tesà dosà po tos :àPonto A: Xa=1009,45; Ya=2024,19; Ponto B: Xb=1038,26; 

Yb=2033,85 (desenhar os pontos num croqui para melhor entender). Assim, devem ser calculadas:   

a. A distância AB; Rta.:30,39m 

b. O Azimutes e azimute inverso da linha AB; Rta.:à ° ’ ;à ° ’  

c. Os Rumos das linhas AB e BA; Rta.:àN ° ’ E;à“ ° ’ W 

 

33) Num levantamento topográfico tem-se as coordenadas tridimensionais de dois pontos levantados A e B com 

os seguinte valores: A(1052,68; 2086,53; 90,34); B(1160,96; 2021,19; 130,08). Assim, calcular: 

a. A distância entre A e B; Resp.: 126,47m 

b. O Azimute e contra-azimute da linha AB; Resp.:à ° ’ ;à ° ’  

c. O rumo de AB e o rumo de BA Resp.: S58°53’ E; N58°53’ W 

d. A declividade (%) da linha AB. Resp.: 31,4% 

 

34) Num levantamento topográfico do perímetro de uma área a ser expropriada, se obtiveram em campo as 

seguintes coordenadas dos pontos levantados A, B, C e D, segundo indicado na seguinte tabela. Com esses 

dados, calcular: 

a. Cumprimento dos Lados AB, BC, CD e DA do polígono; Resp.: 69,74m; 78,78m; 43,51m; 96,84m 
b. Declividades (%) entre os vértices AB, BC, CD e DA; Resp.: 5,2%; -7,4%; 8,4%; 1,5% 
c. Azimutes (diretos e inversos) dos Lados do polígono; 

- Resp.:à ° ’ à/à ° ’ ;à ° ’ à/à ° ’ ;à ° ’ à/à ° ’ ;à ° ’ à/à ° ’  

d. Rumos dos Lados AB, BC, CD e DA do polígono; Resp.:à“ ° ’ E;à“ ° ’ W;àN ° ’ W;àN ° ’ Eà 
e. Ângulos internos do polígono; Resp.:à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’ ;à ° ’  
f. Área do polígono; Resp.: 4.777,86m2 

Tabela com os dados de campo: 

Ponto Abscissa Ordenada Cota 

A 100,00m 261,31m 28,65m 

B 144,65m 207,74m 32,30m 

C 91,21m 151,77m 26,45m 

D 54,84m 175,65m 30,10m 

Finalmente: 

Com esses dados de coordenadas, desenhar a planta topográfica cotada na folha apresentada na seguinte 

página, na escala adequada e utilizando exclusivamente as coordenadas cartesianas (X, Y), indicando ao lado de 

cada vértice, o valor da cota o altitude de cada vértice do lote.  

Se sabe, também, que: a calçada (passeio concreto) tem uma largura de 2,20m; a rua tem 7,30m de largura, os 

nomes dos confrontantes são: dos fundos: João Duarte da Silva, ao oeste: Ricardo Gomes e, ao Leste, Fátima 

Peres. Desenhar a escala gráfica, o norte, a legenda e completar o carimbo. Além de todos esses dados, indicar 

todas as cotas lineares e angulares calculadas neste problema. 
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35) Num levantamento topográfico das extremas de um lote (vértices do polígono que define o lote) tem-se as 

coordenadas dos pontos levantados A, B, C, D e E com as coordenadas da seguinte tabela. Com esses dados, 

devem-se calcular: 

a. A distância entre os pontos levantados; 
- Resp.: 35,84m; 64,18m; 30,77m; 68,18m; 37,08m 

b. Os Azimutes e azimutes inversos dos lados formados pela sucessão de pontos levantados; 
- Resp.Azimutes:121°41’55 ; 195°11’33 ; 274°58’43 ; 344°47’38 ; ° ’  

- Resp.Contra-Azimutes:301°41’55 ; 15°11’33 ; 94°58’43 ; 164°47’38 ; ° ’  

c. Os ângulos internos do polígono; 
- Resp.:127°42’39 ; 106°30’22 ; 100°12’50 ;110°11’05 ; ° ’  

d. A área do polígono calculada pelas fórmulas de Gauss (utilize as duas fórmulas para controle). 
- Resp.: 3566,9023m2 

Dados das coordenadas de campo: 

Dica: fazer o croqui com as coordenadas antes de trabalhar. 

Ponto X[m] Y [m] 

A 1000,00 2041,51 

B 1030,49 2023,68 

C 1013,67 1961,74 

D 983,02 1964,41 

E 965,29 2029,47 

 

36) Sabendo as coordenada de dois pontos A e B e que o ponto C encontra-se a 18 metros sobre a perpendicular 

norte à linha AB com base em B. Calcular, com os dados indicados:  

a. A distância da linha AB (dhAB) 

b. As coordenadas planas do ponto C (Xc, Yc).  

Dados:  A(10,00m; 11,00m); B(43,00m; 23,00m) 

 
  (Resp.: 35,11m; 36,85m; 39,92m) 
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LEVANTAMENTO POR IRRADIAÇÃO 
37) Com teodolito e trena foram levantados os pontos B, C e D a partir do ponto de estação A pelo método de 

irradiação, obtendo-se os dados do croqui. As coordenadas do ponto estação são: Xa=100,00m e 

Ya=200,00m. Assim devem ser calculados, usando o método topográfico correspondente: os azimutes dos 

lados   ̅̅ ̅̅  e   ̅̅ ̅̅  e as coordenadas dos pontos   e  . 

                                                       (Resp.: 68°11’;à123°47’; 124,72m; 209,90m; 119,65m; 186,86m) 

 

38) Foram levantados dois pontos A e B pelo método de Irradiação com Estação Total, obtendo-se os dados 

adjuntos.  Assim, devem-se calcular as coordenadas (X, Y, Z) dos pontos A e B 

Resp.: (1052,68m; 2086,53m; 90,34m);  (1160,96m; 2021,19m; 130,08m) 

Dados: 

 Ponto estação: E(1000,00m; 2000,00m. 100,00m) 

 Alturas: instrumento: 1,56m e prisma: 1,62m 

 Alinhamento inicial: Norte 

 Dados das irradiações: 

Ponto Azimute 
Estação-Ponto 

Ângulo Vertical 
Ponto 

Distância Horizontal 
Estação-Ponto 

A ° ’ - ° ’ 101,30m 
B ° ’ ° ’ 162,35m 

 



Topografia Geral - Página 15 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr.Eng. 

 

39) Foram levantados três pontos A, B e C pelo método de Irradiação com Estação Total, obtendo-se os dados 

adjuntos. Assim, devem ser calculadas as coordenadas (X, Y) dos pontos levantados;  

Rta.:(1009,45; 2024,19); (1038,26; 2033,85) 

- Ponto estação: E(1000,00m; 2000,00m) 
- Alinhamento inicial: Norte 
- Dados das irradiações desde a estação E para os pontos A, B e C, na tabela a seguir. 

 

40) Calcular o seguinte levantamento por irradiação com teodolito e trena com os dados indicados na tabela. 

Com dos dados da tabela desenhar, antes de iniciar os cálculos, a planta do levantamento usando 

escalímetro e transferidor, a partir de um ponto definido como estação e definindo a direção norte na 

vertical acima do ponto. 

Dados: 

- As coordenadas do Ponto Estação são: P(1000,00m; 2000,00m) 

- O alinhamento inicial: Linha Estação P-Vértice A (PA) na direção Norte.  

- Os dados são os indicados na seguinte tabela: 

Ponto Azimute 
Estação P – Ponto... 

Distância Horizontal 
Estação P – Ponto... 

A ° ’ 42,51m 

B ° ’ 38,61m 

C ° ’ 40,63m 

D ° ’ 39,43m 

E ° ’ 45,53m 

Assim: 

Calcular as coordenadas (X, Y) dos pontos levantados. 

Rtas. em metros: A(1000,00; 2041,51); B(1030,49; 2023,68); C(1013,67; 1961,74); D(983,02; 1964,41); E(965,29; 2029,47) 

 

Ponto Azimute 
Estação E - Ponto 

Distância Horizontal 
Estação E - Ponto 

A ° ’ 25,97m 

B ° ’ 51,08m 

C ° ’ 55,15m 
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41) Calcular o seguinte levantamento por irradiação com Estação Total Topográfica, com os dados indicados na 

tabela seguinte.  

Desenhar o croqui do levantamento antes de iniciar os cálculos (fixe um ponto no papel como a Estação E e 

com um transferidor e uma régua, desenhe cada irradiação para definir a posição dos pontos A, B, C e D, 

finalmente, uma os pontos para fechar o polígono do lote levantado.  

Assim: Calcular as coordenadas dos pontos levantados. 

Resp.: A(100,00m; 261,31m; 28,65m); B(144,65m; 207,74m; 32,30m); C(91,21m; 151,77m; 26,45m); D(54,84m; 175,65m; 30,10m) 

A seguir, os dados do problema: 
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 Ponto estação: E(100,00m; 200,00m. 30,00m) 

 Altura instrumento, 1,62m e Altura Prisma, 1,62m 

 Alinhamento inicial: Linha Estação-Vértice A 
 
Tabela com dados de campo: 

Ponto Azimute 
Estação-Ponto 

Distância Horizontal 
Estação-Ponto (dh) 

Distância Vertical 
Estação-Ponto (dv) 

A ° ’ 61,31m -1,35m 

B ° ’ 45,32m +2,30m 

C ° ’ 49,03m -3,55m 

D ° ’ 51,31m +0,10m 
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TOPOGRAFIA GERAL – LISTA TEMA 4 

PROBLEMAS REPRESENTAÇÃO DO RELEVO 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng. - 2014 

42) A seguinte planta é um recorte de uma planta topográfica em escala 1:5000 de uma região da Grande 

Florianópolis. Nessa planta, pede-se que: 

a. Identifique, com caneta azul, as linhas que correspondem aos vales ou talvegues (rios); 

b. Identifique, com caneta verde, as linhas que correspondem às divisórias de aguas; 

c. Desenhe com caneta vermelha as linhas (lados) que definem o polígono BACEDB, limite de uma 

gleba ou lote rural; 

d. Meça (na planta, com escalímetro) os comprimentos dos lados do polígono; 

e. Defina as cotas dos vértices da gleba; 

f. Defina a linha de máxima declividade entre os pontos A e G; 

g. Defina a linha de mínima declividade entre os pontos B e G; 

h. Defina a linha de declividade constante de 8% entre os pontos C e G; 

i. Hachure, com caneta azul, a bacia hidrográfica do córrego que vai desde G até o ponto de cota 492. 

 
Escala 1:5.000 
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43) A seguinte planta topográfica é parte de um levantamento topográfico para o traçado de uma estrada municipal.  

Assim deverá calcular a escala de desenho da planta (valores das coordenadas X e Y estão em metros) e traçar o 

perfil topográfico entre os pontos A;B;C com escala vertical conveniente. Finalmente, No perfil topográfico 

desenhado, devem-se traçar o eixo de projeto da estrada que, partindo do ponto A, chegue até o ponto B com 

uma declividade descendente do 4% (-4%) e partindo do ponto B, chegue ao ponto C com uma declividade 

ascendente do 8% (+8%). Finalmente, identifique / calcule as cotas dos pontos A, B e C nos dois projetos e 

indique no desenho do perfil. 

Planta com o traçado horizontal do eixo da estrada ABC e as curvas de nível com equidistância de 1m (curvas mestras a cada 2m:  

 X=1500m 1580 

Y=2060     
m 

3140 

3220 

1740 1660 

10 

12 

14 

14 
3300 

13 

14 

A(15,9) 

B(10,5) 

C(13,5) 

Esc.V: 

Esc.H: 

P.R.= 

Ponto 

Cota Ter. 

Cota Proj. 
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44) Na figura seguinte representa-se o relevo do terreno por curvas de nível com uma equidistância de 10m. 

Pretende-se instalar uma plataforma horizontal quadrada de 70mx70m à altitude de 130m, para a instalação de 

uma estação transformadora de energia. A junção da plataforma com o terreno natural será feita com muros 

verticais de sustentação. A escala horizontal deve ser definida sendo a mesma que da planta. Assim, desenhar o 

perfil topográfico em direção do eixo AB indicado no croqui da planta do terreno natural e da obra projetada. 

Defina a cota do plano de referência vertical e logo defina a melhor escala vertical, levando em consideração a 

escala horizontal calculada pelos dados da planta e o valor do plano de referência vertical para desenhar o perfil. 

 

 

 

  

160 

150 

140 

130 

120 

 
110 

Planta com curvas de nível do levantamento 

Desenho do Perfil AB 

Esc.V: 

P.R.= 

Ponto 

Cota Terr. 

Esc.H: 

Cota Proj. 
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45) Realizou-se o levantamento altimétrico de um lote de 11,2m x 21,0m, com um nível topográfico ótico, pelo 

método das quadrículas, obtendo-se os dados das cotas indicadas no croqui seguinte.  Com esses dados, traçar 

as curvas de nível de 8,50m; 8,60m e 8,70m indicando TODOS os cálculos de interpolação realizados (para 

identificar os cálculos, nomear cada ponto interpolado). Finalmente, identificar a área de maior e menor 

declividade com as curvas de nível e indicar como escoam as aguas de chuva no lote. 

  
 

46) Com os dados da seguinte planta topográfica cotada (Esc. 1:200), desenhe as curvas de níveis de cotas 12m, 16m 

e 20m. 

Finalmente, identifique o sentido para onde correm/escoam as águas das chuvas nesse terreno,àusa doàaà Rosaà
dosàVe tos àda planta para referenciar o sentido de queda da água. 

 

 
 

8,75 

9,00 

A B C 

D E F 
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47) Na seguinte planta topográfica em escala 1:500, deve-se marcar, dentro do lote ABCDEFGHA o perímetro de 

uma escavação a partir da linha T-P á uma cota de 432 para uma área de garagem (paredes verticais). Com esses 

dados, calcule as cotas dos vértices do perímetro da escavação e dos pontos médios desses lados demarcados.  

 

 

 

 

48) Com todos os dados e informações do problema anterior, desenhe, num mesmo gráfico de perfil, o perfil do 

terreno natural e o perfil da escavação da obra (Use a folha para perfil do final desta lista de trabalhos práticos) 

entre os pontos W e Z da linha base original. 

 

+ T 

+P 

441+   

437 + 

+W(435,50) 

+Z(441) 
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TOPOGRAFIA GERAL  
TRABALHO PRÁTICO 1 

Experiência real de Levantamento de declividade  
Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng. 

INTRODUÇÃO 

Como indicado na primeira aula, uns dos instrumentos de avaliação desta disciplina é a realização de um 

Trabalho Prático de levantamento de dados, de experiência real, em grupos de dois ou três alunos (duplas ou 

tercetos), em campo. Este trabalho prático de planialtimetria será uns dos instrumentos de avaliação destaà U idadeà

deàáp e dizage . 

Este Trabalho P ti oà espo deàaoà o eitoàdeà tra alho de ampo”, no qual os alunos terão uma visão geral 

dos trabalhos de campo feitos com instrumental simples para determinação de declividades: trenas para medição de 

distâncias, prumo e nível de pedreiro para a determinação das horizontais e verticais, e como –com estes simples 

instrumentos topográficos- podem ser levantados os dados necessários para a determinação da declividade e 

inclinação de uma rampa.  

OBJETIVO 

Neste trabalho, os alunos terão que aplicar os conceitos vistos na teoria e na resolução dos problemas em 

sala de aula, para a resolução das situações reais definidas no objetivo do problema, com auxilio, também, de 

pesquisa bibliográfica e documental. 

O objetivo deste trabalho de campo é o de calcular a declividade e inclinação (por trechos) dos quatro 

logradouros que conformam o quarteirão em estudo1, localizado no Bairro Cidade Universitária Pedra Branca 2: R. 

dos Inambus, R. do Martín Pescador, R. dos Jaçanãs e, R. do Mirante, e logo, com esses dados, calcular a distância 

horizontal (ou distância topográfica) de cada logradouro, por redução ao horizonte de diversos trechos de 

declividade constante. 

MÉTODO 

Cálculo da declividade e inclinação média de cada logradouro 

Em cada logradouro se definirão três ou quatro trechos representativos da inclinação da rua e se medirão os 

dados necessários para o cálculo da declividade e a inclinação do trecho; logo, calculando a média dos trechos 

definidos, será determinada a declividade e inclinação de cada rua. 

Pelo fato de se estar trabalhando com um valor médio, resulta fundamental definir corretamente quais os 

trechos representativos das declividades de cada logradouro: por isso prestem atenção, observem bem as ruas e 

definam quais são os trechos a serem considerados como representativos. 

                                                           
1
 Ver figura na próxima página 

2
Detrás do Colégio Visão e do Complexo Aquático UNISUL. Coordenadas geográficas WGS84, obtidas desde Google Earth: 
º ’ , à“ulàeà º ’ , àOeste 
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Coqui de localização da área de estudo 

 

Após essa definição do grupo, os alunos deverão medir os elementos necessários em campo para poder 

calcular as declividades, para isso, deverão utilizar uma régua de um metro, um nível de pedreiro, um prumo de 

pedreiro e uma trena pequena (de 1 a 3 metros é suficiente). Fotos ilustrativas deste elementos nas seguintes 

figuras: 

 
Régua de um metro 

 

  
Nível de pedreiro (melhor se de um metro: dispênsa a regua) 
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Prumo de fio ou prumo de pedreiro e esquema de utilização para definir uma vertical 

 

 
Trena de 2m (até 3 a 5m para trabalhar nestas medições simples) 

 

No caso de se ter um nível de pedreiro de um metro, pode ser dispensada a régua. Como régua serve, 

também, quaisque à ipaàdeà adei aàdeàu à et oàdeà o p i e toàeàdeàseç oàpe ue aà à à àpo àe e plo à ueà

pode ser achada no entulho de quaisquer obra civil. 

Co àoà ate ialà e à os àeàj àsele io adosàosàt e hosàaà edi ,àosàdadosàaàleva ta àse oào tidosàaàpa ti àdà

marcação de uma horizontal de um ou dois metros desde um ponto no chão (com ajuda da régua e do nível) e logo 

no seu outro extremo, (com a ajuda do prumo, se o desnível é muito pronunciado), medir-se-á o desnível (distância 

vertical entre a régua e o chão) com a trena (vide figura seguinte) 

 
Se o nível de pedreiro é menor que um metro, então usar a régua ou ripa de madeira de um metro.  

Se Necessário, para meder a distância vertical, utilicem o prumo de pedreiro para garantir a medição na direção vertical  
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Com os dados da distância horizontal e o desnível dever-se-á calcular –segundo o feito em sala de aula- a 

declividade e a inclinação do trecho. 

Finalmente, estas declividades por trechos marcados em campo, permitirá –em conjunto com as distâncias 

inclinadas dos mesmos trechos- calcular a distância reduzida ao horizonte (também chamada distância horizontal, 

dist iaà topog fi aà ouà si ples e teà dist ia . Finalmente, a soma destas distâncias reduzidas ao horizonte 

darão os comprimentos de cada logradouro limite do quarteirão, segundo seguinte figura: 

 
Determinação da distância total do lgradouro pela soma de trechos de declividade constante 

 

Cálculo das distâncias horizontais ou simplesmente distâncias  de cada logradouro 

Com a declividade de cada trecho dos logradouros, e utilizando como instrumento topográfico uma trena de 

20, 25, 30 ou 50 metros, deverão ser medidas em campo as distâncias inclinadas desses mesmos trechos de rua 

(medindo sobre a linha de edificação do quarteirão) -ou seja, a distância medida com a trena esticada e apoiada no 

chão, alinhada sobre as linhas das edificações- para logo com esses valores, calcular a distância reduzida ao 

horizonte, que é a dist iaàho izo tal àouàsi ples e teà aàdist ia à ueà adaàtrecho de mede, com o auxílio da 

inclinação dela, segundo o visto e exercitado em sala de aula. Finalmente, somando as correspondentes distâncias 

horizontais de cada rua, obter-se-á o comprimento de cada um dos quatro logradouros. 

RESULTADOS 

Todos os valores medidos e calculados serão informados num relatório de trabalho prático, seguindo as 

mesmas premissas e formatação do Relatório de trabalho de campo do levantamento topog fi o à pa aà oà ualà

deve à le àeà espeita àasào se vaç esà oà li kàdeà Relat ioàdeàt a alhosàdeà a po à ueà se encontra nas primeiras 

páginas desta lista de trabalhos práticos. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

 A resolução deste prático simplifica-se se revisada a teoria do primeiro tópico desta U.A. 

 A resolução deste TP baseia-se nos problemas já desenvolvidos em sala de aula. 
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 Este trabalho prático visa o aprendizado em grupo e para isso a interação e organização entre os 

integrantes do grupo é fundamental; por isso devem pensar e agir sistematicamente, sendo 

necessário para isso algumas reuniões para discussão e realização efetiva do trabalho, seja no 

mundo real ou no espaço virtual, antes das tarefas de campo propriamente ditas. 

 Caso o material necessário não forme parte do acervo pessoal dos integrantes do grupo, o Professor 

disponibilizará 2 ou 3 grupos de instrumentos que deve oà se à eti adosà eà e t eguesà oà apoioà

do e te  do Curso ou onde indicado pelo Professor oportunamente. 

CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO RELATÓRIO DE CAMPO 

As condições para a realização e entrega deste trabalho prático serão as seguintes 

1. Deverá ser feito em tercetos (três Alunos por grupo) ou quartetos (quatro Alunos por grupos); 

2. Será redigido em formato Word, seguindo o formato padrão dos relatórios de trabalhos de campo, que pode 

ser obtido na página da disciplina e no link específico (já indicado no início desta lista de práticos)  

3. Deverá ser redigido com a ordem e a organização correspondente a um Aluno Universitário; 

4. Deverá ser um documento claro e bem feito, respeitando todas as características básicas de um bom 

documento eletrônico em português; 

5. Nas folhasàe t eguesà Me iaàdeàC l ulo àouà Relat ioàTé i o àdeve oài di a : 

a. A Universidade, Campus, Unidade e Curso na primeira folha 

b. A turma (dia e horário) e a data de entrega na primeira folha; 

c. O nome e sobrenome da dupla em TODAS AS FOLHAS ENTREGUES; 

d. O número da folha em todas as folhas (paginar ou folhar todas as folhas entregues) 

6. Esse documento deverá ser transformado num arquivo PDF para a sua entrega; 

7. Deverá ser enviado unicamente o arquivo em formato PDF para o e-mail da Unidade de Aprendizagem, até 

as 24hr do dia definido para a entrega em cada turma. Se entregue em atraso, será aplicado as penalidades 

indicadas no Plano de Ensino.  

8. Este instrumento de avaliação tem como valor máximo na nota semestral o definido no Plano de Ensino da 

Disciplina. 

Informações relativas a relatórios de trabalhos de campo e de relatório e trabalhos 
acadêmicos nos link indicados nas primeiras páginas desta lista de trabalhos práticos. 
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TOPOGRAFIA GERAL  
TRABALHO PRÁTICO 2 

Experiência Simulada de Levantamentos Planialtimétricos 
Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng 

INTRODUÇÃO 

Como indicado na primeira aula, uns dos instrumentos de avaliação desta disciplina é a realização de um 

Trabalho Prático de experiência simulada, em grupos de dois ou três alunos (duplas ou tercetos). Este trabalho 

prático de planimetria será uns dos instrumento de avaliação do primeiro tópico "levantamentos planialtimétricos" 

destaà U idadeàdeàáp e dizage àTopologia,à o espo de teà à e tifi aç oàdeà Ha itaç oàU ifa ilia   

Este T a alhoàP ti oà espo deàaoà o eitoàdeà experiência simulada”, no qual os alunos terão uma visão 

geral dos trabalhos de campo feitos com instrumental simples: trenas para medição de distâncias, e como –com este 

simples instrumento topográfico- podem ser levantados alguns dos lados e ângulos de um lote para, finalmente, 

calcular todos os outros elementos que não foram medidos em campo.  

Neste TP, os alunos terão que aplicar os conceitos vistos na teoria e na resolução dos problemas em sala de 

aula, para a resolução de duas situações práticas simuladas, tendo que auxiliar-se, também, com pesquisa 

bibliográfica e documental. 

No caso do primeiro dos problemas, os Alunos terão todas as indicações do que tem sido observado em 

campo, do que foi medido e como foi medido, ou seja, todas as condições de trabalho que o Profissional encontro 

no terreno e como as solucionou, também se indica nele o que foi decido medir e os valores das medidas feitas; e, 

com todos esses dados, terão que calcular os elementos faltantes do lote, pensando para isso, que sempre são 

necessários todos os lados e ângulos internos de um terreno para poder conhecê-lo e desenhá-lo numa planta 

topográfica, a que sempre será a base de todo projeto de Arquitetura e engenharia. 

No caso do segundo dos problemas, serão indicadas todas as dificuldades e condições observadas em campo 

(dificuldades do terreno, nível de acessibilidade dos lados e dos ângulos, declividades e inclinações dos limites, etc.), 

algumas informações documentais que foram obtidas na própria Prefeitura e também se apresentará o croqui do 

terreno em estudo.  

Com base a todas as condições e dados deste segundo problema, deverão indicar o que poderá ser medido, 

como deverá ser medido e qual a sequência de cálculos para obter todos os lados e ângulos internos faltantes. 

Notem que este problema não tem cálculos numéricos, somente descreverão o que será medido e como serão feitos 

os cálculos, indicando todas as fórmulas a serem usadas para os cálculos. 

Os últimos problemas são problemas trigonométricos aplicados nas medições altimetricas de terrenos 

visando o levantamentos topográficos planialtimétricos com instrumental básico da Topografia (trena e teodolito). 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

 A resolução destes problemas simplifica-se se revisada a teoria do primeiro tópico desta U.A. 

 A resolução dos dois problemas deste TP baseia-se nos princípios da Trigonometria, Geometria 

Analítica e Matemática Básica. 

 A resolução do segundo problema, baseia-se no primeiro problema deste TP. 

 Este trabalho prático visa o aprendizado em grupo e para isso a discussão entre os integrantes do 

grupo é fundamental; por isso devem pensar e agir grupalmente, sendo necessário para isso algumas 

reuniões para discussão e realização efetiva do trabalho, seja no mundo real ou no espaço virtual. 

CONDIÇÕES PARA A ENTREGA 

As condições para a realização e entrega deste trabalho prático serão as seguintes 

1. Deverá ser feito em tercetos (três Alunos por grupo) ou quartetos (quatro alunos por grupos); 

2. Será feito em folhas de papel pautado ou quadriculado simples (sem desenhos de crianças, florezinhas ou 

semelhantes: pensem na entrega de um Profissional para uma Empresa.); 

3. Será escrito à mão (documento de próprio punho); 

4. Deverá ser redigido com a ordem e a organização correspondente a um Aluno Universitário; 

5. Deverá ser um documento claro e bem feito, respeitando todas as características básicas de um bom 

documento em português, escrito a mão; 

6. Nasàfolhasàe t eguesà Me iaàdeàC l ulo àouà Relat ioàTé i o àdeve o indicar: 

a. A Universidade, Campus, Unidade e Curso na primeira folha 

b. A turma (dia e horário) e a data de entrega na primeira folha; 

c. O nome e sobrenome da dupla em TODAS AS FOLHAS ENTREGUES; 

d. O número da folha em todas as folhas (paginar ou folhar todas as folhas entregues) 

7. Esse documento de próprio punho deverá ser ESCANERIZADO num arquivo PDF (não serão aceitos 

fotog afias àdasàfolhasàouàfolhasàes a e izadasàse àoàp s-processamento adequado para a sua boa 

apresentação). 

8. O arquivo PDF, escanerizado e processado, deverá ser enviado para o e-mail da Unidade de Aprendizagem, 

até as 24hr do dia definido para a entrega em cada turma. Se entregue em atraso, será aplicada a penalidade 

indicada no Plano de Ensino.  

9. Este instrumento de avaliação tem como valor máximo da nota semestral a definida no Plano de Ensino da 

Unidade de Aprendizagem. 

Informações relativas a relatórios e trabalhos acadêmicos nos link indicados nas 
primeiras páginas desta lista de trabalhos práticos. 
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Problema 1   Experiência Simulada de Levantamento Planimétrico  

Um profissional tinha como objetivo fazer o levantamento planimétrico do lote de esquina indicado no 

croqui adjunto como o polígono A-B-C-D-A. Para tal fim, somente possuía trenas: uma trena de 50m de 

comprimento de aço, calibrada pelo INMETRO, duas trenas novas, de 10m de comprimento, e 4 balizas. 

 

 Quando o Profissional chegou ao lote, verificou as condições de trabalho e observou, a respeito do 

polígono que definia o lote, que: 

a) Os lados AD e DC formavam a esquina do lote e encontravam-se limpos e acessíveis para a sua medida com 

a trena, porém o ponto D da esquina encontrava-se num nível inferior que o resto dos pontos. 

b) O lado BC corresponde a uma parede divisória muito bem definida sobre o próprio limite do lote e, com uma 

pequena limpeza de mata e entulho, podia ser medida diretamente. 

c) O lado AB estava ocupado por uma construção precária muito mal definida e de forma irregular, sendo 

impossível a sua medição por métodos diretos com trena. 

d) O resto do lote encontrava-se bastante limpo para o trabalho e somente com o indicado problema de 

desnível na esquina do ponto D. 

e) O ponto A estava definido por um poste de concreto de seção quadrada de 15cm de lado e o vértice B era o 

fim da parede limítrofe BC; 

f) Do projeto do loteamento da prefeitu a,àpodeàse ào tidoàoà guloà aàes ui aàDà ° ’ àoà ualàpodeàse à
considerado como o ângulo verdadeiro para fins deste levantamento. 

 

Sendo assim, o Profissional com todas as observações feitas in-loco no terreno definiu por fazer as seguintes 

operações e medições em campo: 

a) Medir, diretamente com a trena de 50m, os lados: BC (distância horizontal de 23,07m); CD (distância de 

28,41m, medida inclinada sobre o terreno que apresentava uma declividade de 3%, está determinada com o 

clinómetro digital do smartphone); e, o lado DA (distância de 25,97m, medida sobre o terreno inclinado, 

verificando na Prefeitura que o desnível entre os pontos D e A era de 2,20m, segundo a planta do 

loteamento existente). 

b) Dividir em dois triângulos ABC e ACD o lote para poder calcular a distância do lado que apresentava 

obstáculos (lado AB) e os ângulos internos faltantes. 

c) Neste último caso, e como somente tinha trenas, e não teodolito para medir ângulos, decidiu realizar as 

seguintes medições: 

o Formar um triângulo isósceles (QPC) no vértice C do triângulo ABC para poder calcular o ângulo C 

desses triângulos, medindo os três lados do triângulo QPC. 

o Assim, os lados desse triângulo foram medidos da seguinte forma: 
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i. Marcou-se, sobre a diagonal CA (com a trena de 50m para fazer o alinhamento horizontal), o 

ponto Q a 10,00m do ponto C, na horizontal, usando-se uma baliza para marcar o citado 

ponto; 

ii. Esticou-se uma das trenas de 10,00m sobre o lado CB, marcando o ponto P a exatos 10,00m 

do ponto C (na horizontal) sobre a parede divisória; 

iii. Finalmente mediu-se, com a segunda trena de 10m, o lado QP, recém definido, (8,02m de 

dist iaàho izo tal ,àoà ualà fe hou àoàt i guloàis s elesàQPCàdefi idoàe à a po. 

 
Croqui de trabalho do lote em esquina do problema 1 

 

Com todos esses dados de campo, deverão calcular todos os lados e ângulos internos do lote que não 

tenham sido medidos diretamente em campo. 

  



Topografia Geral - Página 32 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr.Eng. 

 

Problema 2  Experiência Simulada de Levantamento Planimétrico  

Um profissional tinha como objetivo fazer o levantamento planimétrico de uma gleba (lote rural) de pouco 

menos de três hectares, indicado no croqui seguinte como o polígono A-B-C-D-A.  

Para tal fim, somente possuía trenas e seus acessórios: uma trena de 50m de comprimento de aço, duas 

trenas novas, de 30m de comprimento, seis balizas metálicas de 2,20m de altura, dois níveis de cantoneira para 

verticalizar as balizas, um par de binóculos e uma bússola de mapeamento.  

Durante a primeira etapa do trabalho (compilação de antecedentes) verificou que os confrontantes eram, no 

norte, o lote 053, no sul, o lote 055, no oeste o lote 322 e no leste, uma estrada municipal, em declive pronunciado.  

Além do mais, verificou que a gleba era toda visível desde o caminho, já que era totalmente ocupada para 

pastagem e que, na metade oeste do lote, era cortado por um córrego de considerável dificuldade para cruzá-lo. 

Durante a sua procura de antecedentes, na própria prefeitura, achou a planta topográfica do lote 322, do 

qual conseguiu o valor do limite AB e também achou documentos parciais da construção da estrada, onde conseguiu 

o valor do comprimento inclinado da testada ou frente do lote e a declividade do caminho (Declividade do lado CD). 

Nesse mesmo projeto de estrada, achou o ângulo interno do lote no vértice D. 

Com todo o material documental em mãos, o instrumental de trabalho e dois ajudantes de campo, o 

Profissional se dirige ao lote para analisar e verificar as condições de trabalho e, assim, observou que: 

d) A testada da gleba encontrava-se limpa materializada com uma cerca de arame bem definida e com a 

declividade constante já citada, podendo-se trabalhar sem problemas sobre a mesma. 

e) Os quatro vértices encontravam-se muito bem definidos com postes para segurar o arame da cerca: postes 

de concreto de 15cmx15cm e de 1,50m de altura. 

f) Os lados norte e sul (BC e DA), ainda que muito bem definidos, eram impossíveis de medir diretamente pela 

existência do já indicado córrego de difícil acesso e, pelo qual, deviam ser calculados por métodos indiretos 

(métodos trigonométricos). 

g) A área da frente do lote (caminho municipal) era consideravelmente mais alta que a área dos fundos contra 

o lote 322, o que permitia visualizar muito bem o limite com aquele lote. 

h) Todo o lote estava ocupado por pastagem e gado e, a faixa ciliar (área de preservação permanente: APP), ao 

longo do córrego, era de vegetação baixa. 

i) Em geral, conclui-se, que a área de trabalho era um lote sem grandes complicações para o levantamento 

topográfico, a não ser as já indicadas. 

j) Com a bússola podia ser medida fácil e rapidamente, o azimute do lado DC 

Em posse desta descrição do terreno e do material topográfico disponível, os Alunos deverão indicar como 

serão medidos e/ou calculados os lados e os ângulos internos deste lote rural, para poder assim desenhar a planta 

topográfica e iniciar os trabalhos de loteamento para um pequeno empreendimento de condomínio rural. 

 

Na seguinte página poderá encontrar o croqui do lote.  
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Croqui de trabalho da gleba do problema 2  
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Problema 3  Experiência Simulada: Levantamento altimétrico trigonométrico  

A. Necessita-se medir a altura de um prédio, segundo a figura. A distância horizontal foi medida a partir do prédio, 

como mostrado, e dois ângulos verticais foram determinados com o teodolito em campo. Om estes dados, 

deverá responder: Qual é a altura do prédio?  

Sabendo que a altura do teodolito foi de 1,56m e que a cota do ponto de estação do instrumento foi 

previamente determinada em 221,34m, calcule-se a cota do ponto base do prédio. 

 

 

B. Um observador na margem de um rio vê o topo de uma torre na outra margem segundo um ângulo vertical de 

56°. Afastando-se 20,00m e mantendo a linha AC até marcar o ponto D, observa-se o mesmo topo de torre com 

um ângulo de 35°. Calcular: 

i. A Altura da torre (h). 

ii. A largura do rio (d). 

iii. Sabendo que a cota (ou altitude) do ponto A é de 123,12m: Qual a cota do ponto B? 
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Problema 4  Experiência Simulada: Levantamento planimétrico trigonométrico  

A. Com teodolito e trena dever-se-iam medir as distâncias CD e DA, entre um lado e outro de um rio. Para isso, o 

Agrimensor marcou um ponto auxiliar B perpendicular à linha CD e mediu os lados e ângulos indicados no 

croqui. Com esses dados calcule o valor dos lados CD e DA faltantes do lote. 

 

 

B. Para medir a distâncias AD do terreno da figura adjunta, foram medidas as distâncias AB, BC e CD, assim como o 

ângulo no vértice B:  ̂ .  

Com esses dados, e resolvendo os dois triângulos do croqui, pede-se calcular: 

a. A distância DA 

b. O ângulo no vértice C:   ̂   
c. O ângulo no vértice D:   ̂   

 
 

  

Dados 
AB 28,69m 

BC 32,00m 

CD 32,77m   ̂ =B ° ’    ̂ =C1 ° ’  
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TOPOGRAFIA GERAL  
ROTEIO TRABALHO DE CAMPO 1 

LEVANTAMENTO PLAN)MÉTR)CO DE DETAL(ES  
Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng 

Objetivo e Materiais para o trabalho 

Objetivo 
Levantar planimétricamente pontos de detalhes de uma área de baixo nível de dificuldade pelo método de 

irradiação por coordenadas polares em duas dimensões (plano topográfico horizontal), visando o cálculo das 

coordenadas topográficas cartesianas (X; Y) dos pontos levantados utilizando, para isso, o método de medição 

simples de ângulos e distâncias horizontais. 

Material usado em campo 
 Estação Topográfica e tripé (Verificar a marca, modelo e precisão de leitura angular da ET); 

 Bastão com prisma de medição; 

 Prancheta e planilhas ad-hoc para o levantamento 

Planta de localização da área de trabalho: 
Descrever e identificar o local de trabalho, incluindo a planta de localização da área de trabalho. 

A descrição da área será parte do Relatório e a planta de localização deverá formar parte (em escala conveniente) da 

planta topográfica resultado deste trabalho 

Roteiro do processo de campo 

Tarefas iniciais: Estacionar o instrumento no vértice à usar como base do trabalho 
1) Identificar o ponto estação para fazer o levantamento por irradiação; 

a. Definir as coordenadas do ponto de estação como Xe=0,000m e Ye=0,000m; 

2) Identificar os pontos á levantar em campo; 

3) Colocar o tripé sobre o vértice e centrar e nivelar (calagem) a ET sobre o ponto estação do levantamento; 

4) Colocar a ET em posição direta (círculo vertical à esquerda); 

a. O limbo horizonta da ET será zerado na direção do primeiro ponto a levantar, ficando assim definida 

a direção do eixo Y (eixo do norte convencional). 

Tarefas iniciais de documentação do trabalho: 
1) Utilizar a planilha ad-hoc e a prancheta para trabalhar em campo; 

2) Preencher os dados principais da planilha (grupo, tipo de trabalho e data); 

3) Realizar o croqui da área a levantada com todos os dados visando à construção da planta topográfica. 

Tarefas para o levantamento dos pontos: 
1) Colocar o bastão com o prisma sobre o ponto a levantar, mantendo-o vertical; 

2) ápo ta à o àaà i aàdeà ifle àaoàp is aàso eàoàpo toàaàleva ta ; 
3) Fixar movimento da alidade (horizontal) e fixar o movimento da luneta (vertical); 

4) Fo aliza àosà fios àdoà etí uloàeàfo aliza àaài age ; 
5) Apontar, com o cruzamento central do retículo, o centro do prisma; 
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a. No primeiro ponto a levantar, zerar o limbo horizontal da ET para definir o Norte Convencional (eixo 

Y) na direção desse primeiro ponto; 

6) Ler ângulo horizontal do limbo do instrumento (que é o azimute convencional da irradiação, pelo fato de ter 

zerado o limbo na direção do primeiro ponto) e anotar na planilha, na coluna correspondente aà ázi uteà
o ve io al ; 

7) Medir a distância horizontal da estação até o ponto a levantar e anotar na planilha, na coluna 

correspondente.  

a. Se usada uma ET, essa distância será medida pelo sistema LASER do instrumento; 

b. Caso de usar um teodolito, deverá ser medida com trena e balizas, tradicionalmente. 

8) Repetir os passos 1) à 7) para cada uns dos pontos a levantar; 

Cálculos do Trabalho 
Dever-se-ão calcular: 

a) As coordenadas X e Y de cada ponto levantado, em relação com o ponto de origem (Estação) e o eixo Y 

definido (irradiação-primeiro ponto levantado);  

b) O ângulo entre todas as irradiações dos pontos levantados 

c) As distâncias entre todos os pontos levantados, calculadas pelas duas formas possíveis: 

 Pelo método topográfico (com as coordenadas dos pontos) 

 Por cálculos trigonométricos (Resolvendo triângulos obliquângulos com vértice na estação) 

Todos os cálculos serão parte do DESENVOLVIMENTO do trabalho 

Planta Topográfica 
Como todo trabalho topográfico de levantamento, a planta topográfica deverá ser o documento final gerado: é a 

o lus oàdoàt a alho . Por isso, a Pla taàTopog fi a àdeve àse àpa teài teg alàdoàt a alho. 

A planta topográfica do levantamento: 

- Deverá se àfeitaà o àtodosàosàp i ípiosà o he idosàdoà Dese hoàTé i o . 
- Será construída com as coordenadas retangulares dos pontos levantados (previamente calculados): 

 Definindo a localização do ponto estação e a direção do norte convencional, sobre a prancha de 

desenho: o norte sempre estará direcionado par a parte superior da planta topográfica.  

 O desenho se faz de forma semelhante ao gráfico de uma função matemática, como visto na 

Uáà Mate ti aàB si a  

- Terá a indicação do que cada ponto levantado é em campo e todas as cotas de distâncias e ângulos 

calculadas no desenvolvimento do trabalho. 

- Deverá conter, além do selo, as legendas (símbolos utilizados para pontos, irradiações e distância entre os 

pontos levantados), o título, o símbolo de identificação do Norte, a escala numérica e a escala gráfica; 

- Também terá uma planilha resumo indicando as coordenadas X e Y dos pontos levantados. 

- Le a à ueàaà pla taàdeàlo alizaç o àéàu aàpe ue aàpla taà ueàdeve àfo a àpa teàdesta planta 

topográfica. 

As plantas topográficas podem ser feitas de maneira analógica ou digital: 

- Analógica: na mesa de desenho, com papel, régua T, esquadros, transferidores, lápis, e todos os 

instrumentos de desenho técnico tradicional. 

- Digital: em AutoCAD ou outro software CADD semelhante.  
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- Sempre deverão se respeitar TODAS as normas ABNT de Desenho Técnico, segundo o aprendido na UA 

correspondente (no site do Professor, nos link indicados no início desta lista de trabalhos práticos, podem 

ter acesso a todas as normas de Desenho Técnico, topografia e símbolos topográficos).  

- O formato mais adequado para a construção da Planta Topográfica é o formato ABNT A3.  

- A escala deverá ser a adequada para o trabalho nesse formato A3.  

- Caso trabalhem em forma analógica, posteriormente a prancha A3 deverá ser digitalizada em formato PDF 

Naà WR àte às a e àá   

- Caso trabalhem em forma digital, devem enviar o arquivo em formato PDF e em formato DWG. 

As pranchas A3 estão padronizadas para esta UA, podem fazer o download do arquivo em formato DWG para 

t a alhoàdigitalàouàdoàa uivoàe àfo atoàPDFàpa aàt a alhoàa al gi o,à oàli kàdasà Pla tasàTopog fi as ài di adoà
no início desta lista de trabalhos práticos. Nesse mesmo link terão detalhes de como desenhar uma e vários 

exemplos de plantas topográficas  

Observações para o relatório 
 O formato do relatório está padronizado e o arquivo WORD pode ser baixado do link sobre Relatórios de 

Campo, indicado nas primeiras páginas desta Lista de Trabalhos Práticos. 

 O formato das pranchas de desenho das plantas topográficas estão também padronizado e poderá achar os 

arquivos (DWG ou PDF) no link sobre Plantas Topográficas, indicado nas primeiras páginas desta Lista de 

Trabalhos Práticos. 

 Na introdução dever-se-á incluir: O objetivo do trabalho; A descrição o local de trabalho; e, O 

instrumental utilizado; 

 No desenvolvimento dever-se-á explicar: 

 O método de levantamento de campo: 

 Deve utilizar os tópicos deste roteiro como esqueleto de base, ampliando-os; 

 Os cálculos realizados (TODOS os cálculos realizados); 

 Utilizeàoà Edito àdeàf ulasàdoàWo dàpa aàt a alha à o àf ulasàeàe uaç esàeà odelosà
matemáticos 

 Uma planilha com os valores do levantamento de campo e os valores das coordenadas calculadas 

 Esta Planilha deve ser criada no WORD não pode ser xerox, fotografia, escanerização ou 

reutilização dos PDF das planilhas de campo. 

 Como Conclusão será anexada a PLANTA TOPOGRÀFICA em arquivo separado 

 Não pode inserir a planta topográfica como figura; N oàpodeàfaze àu à p i t“ ee àdaàtelaàdeà
trabalho do AutoCAD 

 Somente será aceita a planta topográfica em formato DWG e PDF enviado junto com o PDF do 

relatório, num único e-mail de envio, na data prevista. 

 Os Croquis de campo e as planilhas de campo (folhas de campo) NÃO deverão ser adicionados no relatório, 

nem como anexo: não devem formar parte do Relatório Técnico. 

 Como resultado final deste prático, cada grupo de alunos deverá entregar um PDF com o relatório: 

 O relatório deverá ser redigido segundo as indicações do link específico já indicado; 

 O relatório deve respeitar totalmente o modelo padrã desta disciplina; 

 Entregar-se-á três arquivos por cada grupo de trabalho: 

 O PDF com o relatório de trabalho de campo e, o PDF e DWG com a planta topográfica.  

 Os arquivos do trabalho deverão ser enviados para o e-mail da disciplina, até as 24hr do dia definido 

oportunamente para a entrega. 

 Deverão adicionar como destinatários desse e-mail TODOS os integrantes do grupo de trabalho.  
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TOPOGRAFIA GERAL  
ROTEIRO TRABALHO DE CAMPO 2 

LEVANTAMENTO PLAN)ALT)MÉTR)COS DE UM TERRENO  
Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng. - 2013 

Objetivo e Materiais para o trabalho 

Objetivo 
Levantar planialtimétricamente pontos de detalhes e vértices de uma área de baixo nível de dificuldade pelo método 

de irradiação por coordenadas polares em três dimensões (espaço topográfico), visando o cálculo das coordenadas 

topográficas cartesianas em três dimensões (coordenadas planimétricas e altitude ou cota dos pontos: X; Y; H) dos 

pontos levantados utilizando, para isso, o método de medição simples de ângulos e distâncias horizontais 

eletrônicas. 

Material usado em campo 
 Estação Topográfica (Verificar a marca, modelo e precisão de leitura angular da ET); 

 Tripé de alumínio; 

 Bastão com prisma de medição; 

 GPS; 

 Prancheta e material de escritório; 

 Planilhas ad-hoc para o levantamento. 

Planta de localização da área de trabalho: 
Descrever e identificar o local de trabalho, incluindo a planta de localização da área de trabalho. 

A descrição da área será parte do Relatório e a planta de localização deverá formar parte (em escala conveniente) da 

planta topográfica resultado final deste trabalho 

Roteiro do processo de campo 

Tarefas iniciais:  

Estacionar o instrumento no vértice à usar como base do trabalho 
1) Identificar o ponto estação para fazer o levantamento por irradiação; 

2) Medir as coordenadas UTM do ponto de estação com o GPS; 

3) Identificar a altitude do ponto de estação com o GPS 

a. Segundo o GPS utilizado, este valor poderá ser de baixa ou média exatidão, porém, para efeitos do 

Trabalho Pratico de Campo, pode ser adoptado como o valor correto. 

4) Identificar os pontos a levantar em campo; 

5) Estacionar a ET: 

a. Colocar o tripé sobre o vértice estação 

b. Centrar e nivelar (calagem) a ET; 

6) Colocar a ET em posição direta (círculo vertical à esquerda) 

7) Medir a altura do instrumento e anotar na coluna correspondente da planilha do levantamento; 

8) Identificar a direção Norte Geográfico com a Bússola do próprio GPS; 

9) Zerar o limbo horizontal da ET na direção Norte Geográfico; 

a. Assim será definida a direção do eixo Y (eixo do norte geográfico). 
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Documentação do trabalho: 
1) Utilizar a planilha ad-hoc e a prancheta para trabalhar em campo; 

2) Preencher os dados principais da planilha (grupo, tipo de trabalho e data); 

3) Realizar o croqui da área a levantada com todos os dados visando à construção da planta topográfica. 

Tarefas para o levantamento dos pontos: 
1) Colocar o bastão com o prisma sobre o ponto a levantar, mantendo-o vertical; 

2) ápo ta à o àaà i aàdeà ifle àaoàp is aàso eàoàpo toàaàleva ta ; 
3) Fixar movimento da alidade (horizontal) e fixar o movimento da luneta (vertical); 

4) Fo aliza àosà fios àdoà etí uloàeàfo aliza àaài age ; 
5) Apontar, com o cruzamento central do retículo, o centro do prisma; 

6) Ler ângulo horizontal do limbo do instrumento (que é o azimute geográfico da irradiação) 

a. A ota à aàpla ilha,à aà olu aà o espo de teàaà ázi uteàdefinitivo ; 
7) Ler a distância horizontal da estação até o ponto a levantar (Como está sendo usada uma ET, essa distância 

será calculada pelo sistema LASER do instrumento, medindo a distância inclinada e o ângulo vertical do eixo 

de colimação ou ponteira da luneta); 

a. Anotar na planilha,à aà olu aà o espo de teàaà Dist iaàHo izo tal ; 
8) Ler a distância vertical do ponto (distância na direção da vertical desde o centro da estação até o centro do 

prisma: o próprio sistema da ET calcula essa distância com os dados reais medidos: distância inclinada 

luneta-prisma e ângulo vertical do eixo de colimação da luneta)  

a. Anotar essa distância aà olu aà dist iaàve ti al àdaàpla ilha; 
9) Medir a altura do bastão do prisma (distância entre e extremo inferior do prisma e o centro dele) 

a. á ota àessaàaltu aà aà olu aà áltu aàP is a  

10) Repetir os passos 1) à 9) para cada uns dos pontos a levantar; 

Cálculos do Trabalho 
Dever-se-ão calcular: 

a) As coordenadas X, Y (coordenadas planimétricas) de todos ponto levantado, em relação com o sistema UTM 

de coordenadas;  

b) A coordenada altimétrica ou altitude H de todos ponto levantado, em relação com o sistema de referência 

vertical do sistema (Nível médio do mar);  

c) Os ângulo entre os vértices que conformam o terreno 

 Única e exclusivamente pelo método topográfico (com as coordenadas dos pontos) 

d) As distâncias entre os vértices que conformam os limites do terreno 

 Única e exclusivamente pelo método topográfico (com as coordenadas dos pontos) 

e) A área do terreno levantado, em metros quadrados e seu equivalente em hectares (método de Gauss) 

Todos os cálculos serão parte do DESENVOLVIMENTO do trabalho e deverão constar no relatório. 

Planta Topográfica Cotada 
Como todo trabalho topográfico de levantamento, a planta topográfica deverá ser o documento final gerado: é a 

o lus oàdoàt a alho .àPo àisso,àa Pla taàTopog fi a àdeve àse àpa teài teg alàdoàt a alho. 

A planta topográfica do levantamento: 

- Deve àse àfeitaà o àtodosàosàp i ípiosà o he idosàdoà Dese hoàTé i o . 
- Será construída com as coordenadas planas cartesianas dos pontos levantados (previamente calculados): 
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 Definindo a localização do ponto estação e a direção do norte convencional, sobre a prancha de 

desenho: o norte sempre estará direcionado par a parte superior da planta topográfica.  

- Terá a indicação do que cada ponto levantado é em campo e todas as cotas de distâncias e ângulos 

calculadas no desenvolvimento do trabalho. 

- Cada ponto levantado e desenhado na planta terá anotada ao lado dele, e entre parênteses, o valor da 

coordenada altimétrica (valor da altitude H) para criar, dessa forma, a planta topográfica cotada 

- Deverá conter, além do selo, as legendas (símbolos utilizados para pontos, irradiações e distância entre os 

pontos levantados), o título, o símbolo de identificação do Norte, a escala numérica e a escala gráfica; 

- Também terá uma planilha resumo indicando as coordenadas X e Y dos pontos levantados. 

- Le a à ueàaà pla taàdeàlo alizaç o àéàu aàpe ue aàpla taà ueàdeve àfo a àpa teàdestaàpla taà
topográfica. 

As plantas topográficas podem ser feitas de maneira analógica ou digital: 

- Analógica: na mesa de desenho, com papel, régua T, esquadros, transferidores, lápis, e todos os 

instrumentos de desenho técnico tradicional. 

- Digital: em AutoCAD ou outro software CADD semelhante.  

- Sempre deverão se respeitar TODAS as normas ABNT de Desenho Técnico, segundo o aprendido na UA 

correspondente (no site do Professor, nos link indicados no início desta lista de trabalhos práticos, podem 

ter acesso a todas as normas de Desenho Técnico, topografia e símbolos topográficos).  

- O formato mais adequado para a construção da Planta Topográfica é o formato ABNT A3.  

- A escala deverá ser a adequada para o trabalho nesse formato A3.  

- Caso trabalhem em forma analógica, posteriormente a prancha A3 deverá ser digitalizada em formato PDF 

Naà WR àte às a e àá   

- Caso trabalhem em forma digital, devem enviar o arquivo em formato PDF e em formato original DWG. 

As pranchas A3 estão padronizadas para esta UA, podem fazer o download do arquivo em formato DWG para 

t a alhoàdigitalàouàdoàa uivoàe àfo atoàPDFàpa aàt a alhoàa al gi o,à oàli kàdasà Pla tasàTopog fi as ài di adoà
no início desta lista de trabalhos práticos. Nesse mesmo link terão detalhes de como desenhar uma e vários 

exemplos de plantas topográficas  

Observações para o relatório 
 O formato do relatório está padronizado e o arquivo WORD pode ser baixado do link sobre Relatórios de 

Campo, indicado nas primeiras páginas desta Lista de Trabalhos Práticos. 

 O formato das pranchas de desenho das plantas topográficas estão também padronizado e poderá achar os 

arquivos (DWG ou PDF) no link sobre Plantas Topográficas, indicado nas primeiras páginas desta Lista de 

Trabalhos Práticos. 

  Na introdução dever-se-á incluir: 

 O objetivo do trabalho; 

 A descrição o local de trabalho; 

 O instrumental utilizado; 

  No desenvolvimento dever-se-á explicar: 

 O método de levantamento de campo: 

 Deve utilizar os tópicos deste roteiro como esqueleto de base, ampliando-os; 
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 Os cálculos realizados (TODOS os cálculos realizados); 

 Utilizeàoà Edito àdeàf ulasàdoàWo dàpa aàt a alha à o àf ulasàeàe uaç esàeà odelosà
matemáticos 

 Uma planilha com os valores do levantamento de campo e os valores das coordenadas calculadas 

 Esta Planilha deve ser criada no WORD não pode ser xerox, fotografia, escanerização ou 

reutilização dos PDF das planilhas de campo. 

  Como Conclusão será anexada a PLANTA TOPOGRÀFICA em arquivo separado 

 Não pode inserir a planta topográfica como figura 

 N oàpodeàfaze àu à p i t“ ee àdaàtelaàdeàt a alhoàdoàáutoCáD 

 Somente será aceita a planta topográfica em formato DWG e PDF enviado junto com o PDF do 

relatório, num único e-mail de envio, na data prevista. 

  Os Croquis de campo e as planilhas de campo (folhas de campo) NÃO deverão ser adicionados no relatório, 

nem como anexo: não devem formar parte do Relatório Técnico. 

  Como resultado final deste prático, cada grupo de alunos deverá entregar um PDF com o relatório: 

 O relatório deverá ser redigido segundo as indicações do link específico já indicado; 

 O relatório deve respeitar totalmente o modelo padrão desta disciplina; 

  Entregar-se-á três arquivos por cada grupo de trabalho: 

 O PDF com o relatório de trabalho de campo; 

 O PDF e DWG com a planta topográfica.  

  Os arquivos do trabalho deverão ser enviados para o e-mail da disciplina, até as 24hr do dia definido 

oportunamente para a entrega. 

 Deverão adicionar como destinatários desse e-mail TODOS os integrantes do grupo de trabalho.  
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