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5.10.4 Método ortogonal 

 
5.10.4.1 Conceito 

 O método ortogonal, é combinado com o método de alinhamento. Não ocorre a 
interseção de alinhamentos, mas sim, abrange os pontos a serem levantados por pequenos 
espaços retangulares em relação às linhas de referência de medição. Para se efetuar o 
enquadramento do ponto a ser medido com as linhas, emprega-se instrumentos munidos de 
prisma, chamado de esquadro de prisma ou prisma ortogonal. 
 O método ortogonal deve ser usado principalmente em levantamentos urbanos onde 
existe um grande número de pontos a medir ao longo das linhas de referência de medição ou 
de linhas auxiliares de medição. Os resultados das medições são registrados em um croqui de 
campo, durante as medições. 

 
 
 
 

 
Figura 1: levantamentos pelo método ortogonal. 

 
5.10.4.2 Instrumentos 
Esquadro de prisma ou prisma ortogonal, balizas, suportes para balizas, trena, nível de 

cantoneira, piquetes, marreta, pregos, prancheta, formulários de croqui e/ou caderneta de 
campo, lápis, borracha, régua/gabarito, calculadora. 

            
Figura 2 : modelos de esquadros de prisma ou prisma ortogonal. 
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5.10.4.3 Croqui 
 O croqui pode ser confeccionado parte antes do levantamento e complementado 
durante a execução do mesmo, ou confeccionado totalmente durante o levantamento. Para a 
anotação de caracteres alfa-numéricos no croqui, deve ser empregada a caligrafia técnica 
assim como o uso de sinais convencionados. O uso de um gabarito propicia um croqui de 
melhor qualidade embora o seu uso não seja obrigatório. 
 

 
 Figura 3: croqui de medição e sinais convencionados. 
 

5.10.4.4 Anotações de campo 
 Todos os dados medidos em campo devem ser anotados diretamente no croqui,  

 
 
 Figura 4: medição e croqui com anotações. 
 

5.10.4.5 Procedimentos 
 O método ortogonal consiste em tomar uma linha base (linha de referência de medição) 
como eixo das abscissas. Sobre esta linha, traçam-se perpendiculares, utilizando-se o 
esquadro de prisma, a partir dos pontos a serem medidos (limites de propriedade, limites de 
edificações) e medem-se os comprimentos, obtendo-se desta forma as ordenadas. As 
abscissas são as distâncias compreendidas entre o início da linha base e os pontos das 
perpendiculares. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5 : procedimento de campo método ortogonal 
 
 Imagem do enquadramento do ponto a ser medido “D” no esquadro de prisma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 6 : imagem no esquadro de prisma 
 
 Controle das medidas 

O controle pode ser feito em campo, aplicando-se o teorema de Pitágoras, onde 
22 cba += , ou por um trapézio conforme figura 3, onde, subtraindo-se as alturas 

(distancias entre os pontos de prumo e os pontos medidos ) teremos a formação de um 
triângulo retângulo e portanto poderemos aplicar o teorema de Pitágoras. 

 

 Figura 7 : medição de controle e croqui com anotações.  
 

5.10.4.6 Cálculos 
 Os cálculos do método ortogonal serão desenvolvidos em uma planilha de cálculo 
conforme o modelo: 



 
 Planilha de Cálculo de Coordenadas - Método Ortogonal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dados Calculados 

Dist. Total  (D - S) Fator de Escala Coordenadas do Ponto 
D Dif. k o a nº pto Xp Yp 

81,41 0,00 1,000004891 0,978288908 -0,207269377 6 645,45 1388,29 
81,41 0,00 1,000004891 0,978288908 -0,207269377 7 688,32 1373,55 
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Dados de Campo 
Ponto de Partida Ponto de Chegada Distâncias Medidas 

nº pto Xi Yi nº pto Xf Yf Total (S) nº pto Parcial (Y*) Parcial (X*) 
1 622,9699 1409,6166 2 702,6124 1392,7428 81,41 6 26,41 16,20 
1 622,9699 1409,6166 2 702,6124 1392,7428 81,41 7 71,41 21,74 

          
          
          
          
          
          

Controle ∑y*= ∑xp= ∑yp= ∑xp= (    ) . xI + o . ∑y* + a . ∑x* ∑yp= (    ) . yI + a . ∑y*  - o . ∑x* 



 
 

5.10.4.7 Aplicação de planilha eletrônica 
 

 
 

5.10.4.8 Desenho em CAD 
O desenho em CAD será realizado utilizando-se uma rotina lisp, denominada Morto. 
Procedimentos: 
1 ) salvar o arquivo Morto em uma pasta; 
2 ) No programa Autocad – na barra de menu - Tools – AutoLISP – Load application; 
3 ) Na caixa aberta: selecionar a pasta e o arquivo – load – close; 
4 ) Digitar na linha de comando – morto, e teclar enter; 
5 )  A rotina morto esta ativa, deve-se seguir as instruções da rotina na linha de 

comando.   
 

5.10.4.9 Relatório Técnico 
De acordo com a NBR 13133/94, item 5.25, p.12, o relatório técnico, quando do término 

de todo e qualquer levantamento topográfico ou serviço de topografia, deve conter, no mínimo, 
os seguintes tópicos: 

a) objeto; 
b) finalidade; 
c) período de execução; 
d) localização; 
e) origem (datum); 
f) descrição do levantamento ou do serviço executado; 
g) precisões obtidas; 
h) quantidades realizadas; 
i) relação da aparelhagem utilizada; 
j) equipe técnica e identificação do responsável técnico; 
l) documentos produzidos; 
m)memórias de cálculo, destacando-se: 

- planilhas de cálculo das poligonais; 
- planilhas das linhas de nivelamento. 
 



5.10.5 Método polar 
 

5.10.5.1 Conceito 
 O método polar consiste na determinação da direção e da distância de cada novo 
ponto a partir de uma estação conhecida (pólo). Desta forma, conhecendo-se as coordenadas 
plano-retangulares da estação e tomando-se uma direção como referência, mede-se os vetores 
a cada ponto de interesse fazendo-se o registro das coordenadas polares.  
 
 

 
 

Figura 8: levantamentos pelo método polar. 
 

5.10.5.2 Instrumentos 
Para aplicação deste método deve-se dispor principalmente de um instrumento para 

medir ângulos (teodolito) e de um instrumento para medir distâncias (trenas ou distanciômetros 
eletrônicos). A Estação Total pode ser utilizada por efetuar os dois tipos de medições (angular 
e linear). 

Além dos instrumentos acima citados utilizaremos: prismas, balizas, suportes para 
balizas, nível de cantoneira, piquetes, marreta, pregos, prancheta, formulários de croqui e/ou 
caderneta de campo, lápis, borracha, régua/gabarito, calculadora. 
 

5.10.5.3 Croqui 
 O croqui pode ser confeccionado parte antes do levantamento e complementado 
durante a execução do mesmo, ou confeccionado totalmente durante o levantamento. Para a 
anotação de caracteres alfa-numéricos no croqui, deve ser empregada a caligrafia técnica 
assim como o uso de sinais convencionados. O uso de um gabarito propicia um croqui de 
melhor qualidade embora o seu uso não seja obrigatório. 
 

 
 
 Figura 9: croquis de medição e sinais convencionados. 
 
 
 

 



5.10.5.4 Anotações de campo 
 
 No Croqui, serão anotados apenas os pontos levantados e uma pequena seta 
indicando de qual estação foi irradiado o ponto acompanhado de uma caderneta de campo que 
deve constar o lado e a sua respectiva distância.As medições de controle são realizadas 
diretamente no croqui. 

 
                                                                                
 Figura 10 : croqui e caderneta de campo do método apoiado em pontos de referência. 

 
 

 
Figura 11 : croqui e caderneta de campo do método apoiado em uma estação. 

 Se o uso for de uma estação total, os dados serão armazenados em arquivos e o 
formato dependerá da marca e do modelo. Abaixo um exemplo de caderneta eletrônica com 
dados polares. 
 
@#FRANCIS|EDUARDO|04.02.04|1|000001||S| 
&E|B||1450|||||| 
&R|A||1500|1343350|863050|126804|126791|| 
&I|1|PC|1450|2520735|851355|28408|28310|| 
&I|2|CR|1500|2372500|825705|18818|18676|| 
&I|3|CE|1500|2271100|833110|14038|13948|| 
&I|4|CO|1500|2154250|815530|9040|8950|| 

  
5.10.5.5 Procedimentos 
1 Reconhecimento dos pontos a serem levantados; 
2 Confecção do croqui; 
3 Definição do ponto de estação e instalação do goniômetro; 
4 Medição da orientação; 
5 Verticalização da baliza ou prisma no ponto a ser determinado; 

 6 Medição e anotação da distância e do ângulo da estação ao ponto visado; 
 7 Medição de controle. 
 
 
 
 
 
 

Estação Ponto 
visado 

Ré  Vante Distância  

1 2 10°15’20”   81,410 
 6  41°46’50” 30,980 
2 1 30°10’05”   81,410 
 7  324°52’57”  23,927 
3 4 22°00’10”   77,679 
 8  63°59’54” 30,631 
4 3 00°02’05”    
 5  323°17’49”  18,253 

Estação Ponto 
visado 

Ré  Vante Distância  

1 2 5°00’00”  89,09 
 3  60°08’00” 88,56 
 4  107°10’18”  72,43 
 5  215°57’07”  75,50 

Azimute de ré = 44°29’41” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 12 : medição método polar. 
 

5.10.5.6 Cálculos 
  
 Se o objetivo for determinar a distância entre dois pontos irradiados, utiliza-se a lei dos 
cossenos; 
 

          c =√ a2 + b2 – 2.a.b.cos C 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: triângulo qualquer. 
 
Exemplo 1:  
 Calcular a distância entre os pontos irradiados 2 e 3, sendo o ângulo irradiado de 
55°08’00” e as distâncias a partir da estação est. – 2 de 89,09 m e est. – 3 de 88,56 m. 
c =√ a2 + b2 – 2.a.b.cos C 
d12 = √89,09² + 88,56² - 2 . 89,09 . 88,56 . cos 55°08’00”  
d12 = 82,21 m 
 
 Para a determinação das coordenadas dos pontos irradiados será utilizada a 
transformação de coordenadas polares em retangulares e utilizando-se uma planilha de 
cálculo. 
 

 
Figura 14 : transformação de sistema de coordenadas. 
 
 
 



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

Pol ( distância , azimute = 

 
Na tela o valor de ∆Y Alpha tan = 

 
Na tela o valor de ∆X  

 
Exemplo 2: 
 Calcular as coordenadas dos pontos de acordo com o croqui e a caderneta da figura 
11. 

Planilha de cálculo método polar 
Ângulo lido  Estação Ponto 

visado Ré Vante 

Distância Irradiado Azimute ∆X ∆Y X Y 

 1           500,0000 300,0000 

 2   89,09  44°29’41” 62,4382 63,5492 380,2570 239, 9985 
 3   88,56 55°08’00” 99°37’41” 87,3126 - 14,8112 58 7,3126 285,1888 
 4   72,43 102°10’18” 146°39’59” 39,8012 - 60,5142 539,8012 239,4858 
 5   75,5 210°57’07” 255°26’48” - 73,0775 - 18,9717  426,9225 281,0283 

 
5.10.5.7 Aplicação de planilha eletrônica 

 

 
 

5.10.5.8 Desenho em CAD 
 
 Como solução geométrica do método polar o desenho será realizado por coordenadas 
polares ou retangulares: 
 

A ) Coordenadas Polares 
 

a ) Entrada da Estação de Partida 
Para a entrada da estação de partida, procede-se do mesmo modo que no item B 

Coordenadas Retangulares. 
b ) Entrada da Visada à Ré 
Sendo a Estação de Partida o ponto de origem às irradiações, necessita-se de uma 

direção a Ré, que poderá ser a direção norte, uma direção com azimute conhecido ou mesmo 
um ponto coordenado de uma rede de apoio. A ré considerada deve ser a direção do ângulo 0o 
do limbo do equipamento. 

1) Ré na direção norte 
O sistema já se encontra configurado com ré na direção Norte e sentido horário para o 

acréscimo angular. 
2) Ré em uma direção com azimute conhecido 
Estando a ré configurada conforme o item “1 Ré na direção norte ” deve-se irradiar um 

ponto com uma distância qualquer e seu azimute de acordo com o item “c Entrada das 
irradiações ”. Tendo-se a estação e o ponto de ré arbitrário, procede-se conforme o item a 
seguir. 

3) Ré em um ponto coordenado de uma rede de referência 
Para orientar a ré em relação a uma rede de referência, selecione as opções “Format” 

e “Units”. Neste momento será aberta uma janela de diálogo chamada “Drawing Units”. Escolha 
a opção “Direction...”. Abrirá uma janela chamada “Direction Control”. Solicite “Other”. Clica-se 
no ícone “Pick an angle” momento em que aparecerá a área gráfica do AutoCAD onde deve-se 
clicar com precisão primeiramente sobre o Ponto da Estação de Partida pertencente à rede de 



referência e em seguida num segundo ponto, da mesma rede, 
com precisão definindo a direção da visada à ré. Em seguida, 
clique em “OK”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Figura 15 :janela “Direction Control” 
 

c ) Entrada das Irradiações 
Para entrar com as irradiações, aciona-se o comando “line” , clica-se com precisão no 

Ponto da Estação de Partida, digitando na seqüência, as coordenadas polares relativas 
@distâncias < grau d minuto’ segundo”, das irradiações executadas em campo . No final de 
cada linha irradiada, deve-se inserir um ponto “point”  com precisão, e identificar este ponto 
através de um nome, usando texto “text” , para posterior referência na edição do desenho. 
 

B ) Coordenadas Retangulares 
Neste processo, as coordenadas dos pontos são previamente calculadas, num 

software ou com o auxílio de uma calculadora científica. Ao iniciar o comando ponto ou linha, 
serão solicitadas as coordenadas x, y e z dos pontos. 
 
 

5.10.5.9 Relatório Técnico 
 O relatório deverá ser elaborado de acordo com o item 5.10.4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.10.6 Método interseção 
 

5.10.6.1 Conceito 
  
 O método tem seu princípio de funcionamento baseado na construção de um triângulo 
em que se conhecem um lado e seus dois ângulos adjacentes. A representação da posição do 
ponto topográfico é determinada pela interseção das direções determinadas pelos dois ângulos 
formados. 
 A condição de aplicação do método é que se escolham dois pontos dentro ou fora da 
área a ser levantada a partir dos quais se possa visar todos os pontos a serem levantados. 
 Deve-se conhecer a distância entre estes dois pontos e a sua orientação. A distância 
entre esses dois pontos deve ser proporcional ao tamanho da área, para que a direção dos 
vértices obtenha uma boa condição de interseção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: levantamento pelo método de interseção. 
 

5.10.6.2 Instrumentos 
Para aplicação deste método deve-se dispor principalmente de um instrumento para 

medir ângulos (teodolito) e de um instrumento para medir distâncias (trenas ou distanciômetros 
eletrônicos). A Estação Total pode ser utilizada por efetuar os dois tipos de medições (angular 
e linear). 

Além dos instrumentos acima citados utilizaremos: prismas, balizas, suportes para 
balizas, nível de cantoneira, piquetes, marreta, pregos, prancheta, formulários de croqui e/ou 
caderneta de campo, lápis, borracha, régua/gabarito, calculadora. 
 

5.10.6.3 Croqui 
 O croqui pode ser confeccionado parte antes do levantamento e complementado 
durante a execução do mesmo, ou confeccionado totalmente durante o levantamento. Para a 
anotação de caracteres alfa-numéricos no croqui, deve ser empregada a caligrafia técnica 
assim como o uso de sinais convencionados. O uso de um gabarito propicia um croqui de 
melhor qualidade embora o seu uso não seja obrigatório. 
 

 
 Figura 17: croqui de medição e sinais convencionados. 
 
 

 

 



5.10.6.4 Anotações de campo 
 
 Todos os dados medidos em campo podem ser anotados diretamente no croqui, 
conforme figura 2 (recomendável), ou em um croqui (desenho) acompanhado de uma 
caderneta de campo que deve constar a distância da linha base e os ângulos medidos em 
relação a base e as medidas de controle. 
 

 
 
 
 
 
 
 Figura 18: croqui e caderneta de campo. 
 

5.10.6.5 Procedimentos 
1 Reconhecimento dos vértices do polígono/área ou pontos a serem levantados; 
2 Confecção do croqui; 
3 Definição da linha base; 
4 Definição do ponto de estação e instalação do goniômetro; 
5 Medição da distância orientação da linha base; 
6 Verticalização da baliza no ponto a ser determinado; 

 7 Medição e anotação do ângulo da estação ao ponto visado; 
 8 Medição de controle; 
 9 Instalação do goniômetro no segundo ponto da base; 
 10 Repetição dos itens 6 e 7. 
 

5.10.6.6 Cálculos 
 Resolução dos lados do triângulos pela fórmula dos senos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 19: resolução do triângulo. 
 
Exemplo: 

a - Calcular os lados 1-2 e 6-2 do croqui da figura 18, de acordo com a caderneta 
abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linha base Distância  50,42 
1 6 Azimute 134°58’19”  

Estação Ré Vante Ângulo 
1 6 12°38’23”  
  2 280°16’37”  
  3 345°45’39”  
  4 35°48’08” 
  5 129°21’45”  
6 1   
  2 66°23’59” 
  3 131°46’18”  
  4 251°10’10”  

  5 305°43’47”  

Linha base Distância  50,42 
1 6 Azimute 134°45’13” 

Estação Ré Vante Ângulo 
1 6   
  2 92°21’46” 
6 1   
  2 53°45’36” 

 

a = 
)180(

.

BAsen

senAc

+−°
 

b = 
)180(

.

BAsen

senBc

+−°
 



 
 
 
 
a = 90,376 m 
 
 
 
 
b = 72,955 m 

 
b – Dado o azimute do alinhamento 1-6 de 134º45’13” e as coordenadas do vértice 1, 

X1=791,5941 m e Y1=170,9688 m, calcular as coordenadas dos demais vértices. Exemplo do 
cálculo das coordenadas do vértice 2,3,4 e 5. 

Planilha de cálculo método intersecção 

Ângulo lido  Estação Ponto 
visado 

Ré Vante 

Distância Irradiado Azimute ∆X ∆Y X Y 

 1           134°58'19"      791,5941 170,9688 

  2     72,955 267°38’14” 42°36'33" 49,3900  53,6941 840,9841 224,6629 

  3     78,782 333°07’16” 108°05'35"  74,8865 -24,4666 866,4806 146,5022 

  4     75,351 23°43'47" 158°42'06"  27,3693 -70,2047 818,9634 100,7641 

  5     90,802 116°43'22" 251°41'41"  -86,2071 -28,5191 705,3870 142,4497 

 
5.10.6.7 Aplicação de planilha eletrônica 

 
 

5.10.6.8 Desenho em CAD 
Considerando a figura 18, para a solução geométrica em um sistema CAD, adota-se o 

procedimento : 
1 – Desenho da linha base, com o comando linha digita-se as coordenadas do primeiro 

ponto da base; 
2 – Por coordenadas polares e ré na direção norte sentido horário:@ comprimento da 

linha base < azimute de ré; 
3 - Por coordenadas polares sendo o primeiro ponto da linha e ser desenhada na 

primeira estação da linha base e orientação no segundo ponto da linha base :selecione as 
opções “Format” e “Units”. Neste momento será aberta uma janela de diálogo chamada 
“Drawing Units”. Escolha a opção “Direction...”. Abrirá uma janela chamada “Direction Control”. 
Solicite “Other”. Clica-se no ícone “Pick an angle” momento em que aparecerá a área gráfica 
do AutoCAD onde deve-se clicar com precisão primeiramente sobre o Ponto da Estação de 
Partida pertencente à rede de referência e em seguida num segundo ponto, da mesma rede, 
com precisão definindo a direção da visada à ré. Em seguida, clique em “OK”.Em seguida 
digite@ uma distância suficiente para a interseção (neste exemplo 100m) < o ângulo irradiado. 
 4 – Repetir o item 3 para os demais pontos, sendo recomendável mudar a cor de 
algumas linhas para facilitar a visualização das interseções; 
 

a(1-2) = 
))"36'45º53+"46'21º92°180(sen

"46'21º92sen.42,50
(

 

b(6-2) = 
))"36'45°53+"46'21°92°180(sen

"36'45°53sen.42,50
(

 



 
 Figura 20 : pontos visados na primeira estação. 
 5 – Repetir os itens 3 e 4 para os pontos visados a partir da segunda estação; 

 
 Figura 21 : pontos visados na segunda estação. 
 6 – Com o comando linha ligar os pontos de interseção. 

 
 Figura 22 :ligação dos  pontos de interseção. 
 

5.10.6.9 Relatório Técnico 
 O relatório deverá ser elaborado de acordo com o item 5.10.4.9 
 
 
 Apostila elaborada pelos professores: 
 Cesar Rogério Cabral 
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