
 
 

MÓDULO I UNIDADE CURRICULAR TOPOGRAFIA I 
 
 5.8 Sistemas de unidades de superfície 
 As medidas de área são derivadas das medidas lineares, expressando uma grandeza 
bidimensional. A unidade-base para medida de área é derivada do metro, sendo denominada 
metro quadrado. 
 O metro quadrado tem como símbolo m2 e herda os prefixos e convenções adotadas para 
o metro.  
 Quando precisarmos ler ou escrever por extenso uma área que possui o seu valor 
fracionário, devemos indicá-la em décimos, ou centésimos ou milésimos de metro quadrado. 
Exemplo: 12380,97m2 (doze mil, trezentos e oitenta metros quadrados e noventa e sete 
centésimos de metro quadrado). 
 
 5.8.1  Unidades mais comuns no Brasil 

 De acordo com a ABNT, a medida padrão utilizada em topografia, é o metro quadrado 
(m2). Outras unidades utilizadas no Brasil são :o hectare (ha), que é igual a 10.000m2 , 
.o alqueire menor ou paulista 24.200 m2 e o alqueire geométrico ou mineiro 48.400 m2 . 
 
 5.8.2  Conversão entre as unidades 
 
km² Da unidade maior para menor multiplicamos 1 
      hm² X seguido de 00 por unidade. Ex: 3 km² para m² 
             dam² 3 X 1000000 = 3.000.000 m2 . 
                      M² Da unidade menor para maior dividimos 1 m2 
  dm²  seguido de 00 por unidade. Ex: 5cm² para  
 : cm² 5 / 10.000 = 0,0005 m2 . 
 mm² 
 
  É muito comum encontrar alguém confundindo unidade linear com unidade de superfície. A 
unidade de superfície é elevada ao expoente de 2, ou seja, é a representação da multiplicação de 
duas unidades lineares. Portanto quando informamos que uma área possui 1000m2 , isto não quer 
dizer que esta área é igual a 1km2, pois uma área de 1km2 equivale a um quadrado de 1km por 
1km e portanto possui 1.000.000 m2 (1.000mX1.000m). 
 

5.8.3 Tabela de unidades antigas 
 

SISTEMA ANTIGO  SISTEMA MÉTRICO 
1 palmo quadrado = 0,0484m² 

1 vara quadrada = 1,21m² 
1 braça quadrada = 4,84m² 
1 corda quadrada = 1.089m² 
1 quadra quadrada = 17.424m² 
1 saco quadrado = 48.400m² 
1 quarta quadrada = 6.050m² 
1 jeira = 1.936m² 
1 alqueire menor ou paulista = 24.200m² 
1 alqueire geométrico ou mineiro = 48.400m² 
1 alqueirão do NE mineiro = 193.600m² 
1 alqueire de planta = 30.250m² 
1 data de campo = 2.722.500m² 
1 data de mato = 5.445.000m² 
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SISTEMA ANTIGO  SISTEMA MÉTRICO 
1 sesmaria de mato = 10.890m² 
1 sesmaria de campo = 130.680m² 
1 quadra de sesmaria = 871.200m² 
1 légua de sesmaria = 43.560m² 
1 légua geográfica = 30.864.000m² 
1 milha quadrada = 3.429.350m² 
1 morgo ou morgen = 2500m² 

 
  
 

5.9  Coordenadas topográficas locais   
 

 5.9.1  Estrutura geodésica de referência   

N

 

Figura 1 Estrutura geodésica de referência  
  A estrutura geodésica de referência é materializada pela Rede de Referência Cadastral 
Municipal cuja norma técnica encontra-se em vigor desde agosto de 1998, através da NBR 14.166 
– Rede de Referência Cadastral Municipal – Procedimento, da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas). Esta norma compatibiliza os procedimentos para estabelecer a base para o 
apoio geodésico e topográfico para a normalização de todos os levantamentos topográficos, 
objetivando a amarração dos serviços de topografia, visando incorporá-los às plantas cadastrais 
em nível municipal e também de referenciar todos os serviços topográficos de demarcação, 
implantação e acompanhamento de obras em geral. Na estrutura da rede existe uma hierarquia de 
elementos para pontos planimétricos e altimétricos cuja precisão deve seguir os procedimentos da 
NBR 13.133/94, Execução de Levantamento Topográfico - Procedimento. 
  Segundo a NBR 14.166/98, p.5, Rede de Referência Cadastral é a “rede de apoio básico 
de âmbito municipal para todos os serviços que se destinam a projetos, cadastros ou implantações 
e gerenciamento de obras, sendo constituída por pontos de coordenadas planimétricas, 
materializados no terreno, referenciados a uma única origem (Sistema Geodésico Brasileiro – 
SGB) e a um único sistema de representação cartográfica, permitindo a amarração e conseqüente 



incorporação de todos os trabalhos de topografia e cartografia na construção e manutenção da 
Planta Cadastral Municipal e Planta Geral do Município, sendo esta rede amarrada ao Sistema 
Geodésico Brasileiro (SGB), fica garantida a posição dos pontos de representação e a correlação 
entre os vários sistemas de projeção ou representação”. 
 
  5.9.1.1  Ordem hierárquica  
 

 
 Figura 2: Ordem hierárquica 
  - Ponto Nacional de Referência: Ponto pertencente ao Sistema Geodésico Brasileiro do 
SGB, implantado por tecnologia GPS. O conjunto destes pontos constitui a Rede Nacional de 
Referência. 
  - Ponto Estadual de Referência: Ponto pertencente ao SRM, implantado por tecnologia 
GPS, com precisão absoluta de +/- 1-3cm. O conjunto dos Pontos Estaduais de Referência 
constitui a Rede Estadual de Referência. 
  - Ponto Municipal de Referência: Ponto do SRM, obtido por tecnologia GPS ou equivalente, 
com precisão relativa de +/- 3cm. O conjunto destes pontos constitui a Rede de Referência 
Cadastral Municipal (RRCM), que pode ser definida também como uma Rede Regional de 
Referência, caso a região a ser cadastrada não coincida com o limite municipal. 
  - Ponto de Levantamento: Ponto pertencente ao SRM, levantado por metodologia GPS ou 
equivalente, com precisão relativa de até +/- 3cm. O conjunto de Pontos de Levantamento constitui 
a Rede de Levantamento, que deve ser ajustada hierarquicamente à Rede de Referência 
Cadastral Municipal ou a Rede Estadual de Referência. A Rede de Levantamento é o produto final 
do processo de densificação dos pontos e é geralmente estabelecida pelo método de poligonação, 
principalmente em áreas urbanas. (Às linhas que unem os pontos da rede de levantamento, 
chamaremos de linhas de referência de medição). 
  - Ponto Limite de Propriedade: Ponto que identifica o limite da propriedade (lotes e glebas). 
Deve atingir precisão de +/- 3-5cm relativa aos pontos da Rede de Levantamento. Os Pontos 
Limites de Propriedade são os elementos fundamentais da Carta Cadastral Municipal. 
  - Ponto Limite de Edificação: Ponto que identifica o limite da edificação. 
 
  5.9.1.2 Ordem da rede  

ORDEM NOME DA REDE 

1a Rede Nacional de Referência 

2a Rede Estadual de Referência 

3a Rede de Referência Cadastral Municipal 

4a Rede de Levantamento 

5a Pontos Limites de Lotes e Parcelas 

6a Pontos Limites de Edificações 
 
  5.9.1.3 Normas Técnicas 
 O Sistema Geodésico Brasileiro - SGB, composto pelas redes altimétrica, planimétrica e 
gravimétrica, é de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE que 



através de resoluções estabelece as especificações e normas a serem utilizadas,sendo as 
principais: 
 1 ) Resolução do Presidente do IBGE Nº 1/2005 -  
 Altera a caracterização do Sistema Geodésico Brasileiro 
 2 ) Resolução PR nº 22 (21/07/1983) -  
 Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos 
 3 ) Resolução PR nº 5 (31/03/1993) -  
 Especificações e Normas Gerais para Levantamentos GPS (versão preliminar) 
 4 ) Resolução PR nº 23 (21/02/1989) -  
 Parâmetros para Transformação de Sistemas Geodésicos 
 Outra duas normas relativas às redes de referência são a NBR 14166 que fixa as 
condições exigíveis para a implantação e manutenção da Rede de Referência Cadastral Municipal 
e a NBR 13133 que fixa as condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico. 
 Além das normas do IBGE e da ABNT alguns estados e municípios possuem normas 
específicas para as suas redes. 
 
  5.9.2  Cálculo de coordenadas  
 Transformação de coordenadas retangulares em coordenadas polares. 
 
  5.9.3  Cálculo de azimute e distância  
 Dadas as coordenadas de dois pontos : 1 (X1 ; Y1) e 2 (X2 ; Y2), a distância entre eles é 
calculada pela fórmula: 
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 No cálculo do azimute de 1 para 2, podemos utilizar o cosseno: 
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Se o valor de ∆X (X2 – X1) for negativo, subtrair 360° no valor 

do azimute. 
 
 Ou podemos utilizar a tangente: 

 Az12 = Arc tan 
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  Se o valor de ∆X (X2 – X1) for negativo, somar 180° no valor 

do azimute. 
 
 Na calculadora Casio fx 82MS a seqüência de operação da transformação de coordenadas 
retangulares em polares é a descrita abaixo: 
 

Pol( ( Y2 - Y1 ) , 
 

( X2 - X1 ) ) = 
 

Na tela a distância Alpha tan =  
 
Na tela o azimute decimal Se o azimute for negativo, somar 360° 

 
Exemplo 1: 
 Calcular a distância e o azimute entre os pontos 1 e 2 com coordenadas: 1 (777,9660; 
1144,8336) e 2 (1182,9808; 1404,4866); 
 Cálculo da distância 

 d = 2
12

2
12 )YY(+)XX( --  

 d = √ (1182,9808 - 777,9660)2 + (1404,4866 - 1144,8336) 
 d = 481,099 m 
 Cálculo do azimute 



 Az12 = Arc tan 
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 Az12 = Arc tan 
)8336,11444866,1404(

)966,7779808,1182(

−
−

   

 Az12 = 57° 20’ 11” 
 
Exercício 1: 
 Calcular a distância e o azimute entre os pontos  2 -3 , 3 -4, 4 -1  

Coordenadas  N° vértice 
X Y Distância Azimute 

1 777,9660 1144,8336   
2 1182,9808 1404,4866   
3 1598,1210 1151,5778   
4 1456,3658 689,5978   

 
  5.9.4  Cálculo de ângulos internos  
 I = Azr - Azv  ou 
 I = Azant ± 180° - Az v 

 Deve-se verificar se o ângulo irradiado é interno ou externo por análise do polígono. 
 
Exemplo 2: 
 Calcular o ângulo interno 2 do polígono sendo o Az12 = 57°20”11” e o Az 23 = 121°21’01” 
 I = Azant ± 180° - Az v 
 I = 57°20”11” + 180° -  121°21’01” 
 I = 115°59’10” neste caso o ângulo irradiado é igual ao  ângulo interno. 

 
Exercício 2: 
 Calcular os ângulos internos do polígono do exercício anterior com base nos azimutes 
calculados no exercício  
 
  5.9.5  Cálculo de área  
 O cálculo de área é realizado pela fórmula de Gauss: 
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Exemplo 3: 
 Calcular a área do polígono sendo dadas as coordenadas dos vértices. 

Coordenadas N° vértice 
X Y 

1 777,9660 1144,8336 
2 1182,9808 1404,4866 
3 1598,1210 1151,5778 
4 1456,3658 689,5978 

 
Coordenadas Somatórias parciais N° vértice 

X Y ∑ Xi . Yi+1 ∑ Yi . Xi+1 
1 777,9660 1144,8336 1092642,822 1354316,168 
2 1182,9808 1404,4866 1362294,427 2244539,53 
3 1598,1210 1151,5778 1102060,726 1677118,524 
4 1456,3658 689,5978 1667296,502 536483,6421 
1 777,9660 1144,8336   
     

∑ 5224294,477 5812457,864 
Área 294081,69 m2 

 
 Exercício 3: 
 Calcular a área do polígono sendo dadas as coordenadas dos vértices. 

Coordenadas N° vértice 
X Y 

1 2006.1314  1180.1924  
2 2298.9852  1308.5719 
3 2215.3127  1622.0565 
4 1949.3536  1699.6813 
5 1808.9033  1526.5183 
6 1997.1664  1389.1822 

 
 
 5.9.6  Aplicação de planilha eletrônica 
 Elaborar uma planilha eletrônica para o cálculo de distância, azimute, ângulo irradiado, 
ângulo interno e área a partir das coordenadas dos vértices do polígono. 
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