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1  Introdução 

 

A Topografia, ( do grego TOPOS (lugar) + GRAFIA (descrição)) ocupava-se 

tradicionalmente da descrição representação plana minuciosa de regiões pouco 

extensas da superfície terrestre. A restrição a um dado local pretendia simplificar os 

problemas decorrentes de representação causadas pela curvatura da superfície 

terrestre. Contudo actualmente a representação de zonas vizinhas e contínuas deve 

ser compatível, pelo menos, no âmbito geográfico dum país, o que tem como 

consequência a necessidade de utilizar uma representação cartográfica na qual não 

pode ser ignorada a curvatura da superfície terrestre. 

 

1.1 Definição de uma superfície de referência 

 

A Terra é um planeta aproximadamente esférico com pequenas irregularidades 

criadas pela existência de superfícies oceânicas e de terra firme, terras altas e baixas, 

montanhas e vales. Se tivermos em consideração que o raio da Terra é de cerca de 

6370 Km e como as maiores montanhas não ultrapassam 9 Km acima da superfície, 

ou 11 Km abaixo do nível médio das águas dos oceanos, elas são relativamente 

menos importantes do que as rugosidades existentes na casca de uma laranja. 

 

Nas proximidades do final do séc.XVII, Newton demonstrou que o conceito de 

uma Terra perfeitamente esférica era inadequado para explicar o equilíbrio da 

superfície oceânica. Argumentou que devido ao movimento de rotação do planeta, as 

forças criadas pela sua própria rotação tenderiam a forçar os líquidos da superfície a 

deslocarem-se na direcção do equador. Mostrou por intermédio dum modelo teórico 

simples, que o equilíbrio hidrostático seria mantido se o eixo equatorial fosse maior 

que o eixo polar, o que equivale a sustentar que tal corpo é achatado na direcção dos 

pólos. 

 

O Geóide 

 

Compete a Geodesia, ciência que estuda a forma geral da Terra e medida das 

suas dimensões a definição da superfície de nível do campo gravitico terrestre. De 

entre as superfícies que se podem optar, a que corresponde ao nível médio das águas 

dos mares em equilíbrio, denomina-se por geóide ou superfície de nível zero. 
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Figura 1-1:Representação do elipsóide e do geóide 

Algumas definições básicas 

 

• A vertical de um lugar, em qualquer ponto da superfície terrestre é a linha cuja 

direcção coincide com a direcção da gravidade nesse ponto (direcção do fio de 

prumo). Saliente-se que o centro de gravidade da Terra não pode ser suposto 

coincidente com o centro geométrico, uma vez que as verticais relativas a 

diferentes pontos não se intersectam no centro geométrico. 

• Uma linha horizontal num ponto é uma linha perpendicular à vertical do lugar 

nesse ponto. Um plano horizontal será então um plano perpendicular à vertical 

de um lugar. Repare-se que existe um único plano horizontal num determinado 

ponto. 

• Um plano vertical, num ponto é o plano que contém a vertical do lugar. Existe 

uma infinidade de planos verticais relativos a um determinado lugar. 

• A distância horizontal entre dois pontos é a distância entre esses pontos 

projectada sobre um plano horizontal. Contudo sendo o plano horizontal 

relativo a um ponto específico, para efeito de trabalhos práticos o ponto de 

referência pode ser tomado como um dos vários pontos envolvido no trabalho. 

• Um ângulo horizontal é o ângulo medido no plano horizontal, entre dois planos 

verticais.  

• Um ângulo vertical é o ângulo medido no plano vertical. Por convenção, se o 

ângulo é medido da horizontal para cima, tem sinal positivo, caso contrário terá 

sinal negativo.   

• Ângulo zenital é o ângulo medido no plano vertical, medido a partir da vertical 

para baixo. 

• A cota de um ponto é a distância vertical acima ou abaixo de uma determinada 

superfície de nível. 

• A diferença de cotas entre dois pontos é a distância vertical entre duas 

superfícies de nível que contém os pontos em causa. 
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• Latitude astronómica é o ângulo complementar do ângulo que a vertical do 

lugar faz com o eixo de rotação da Terra. Conta-se de o90−  a o90+  a partir do 

equador, positivamente no hemisfério Norte e negativamente no hemisfério Sul. 

• Longitude astronómica é o ângulo diedro formado pelo plano do meridiano do 

lugar com um plano meridiano tomado como origem ou referência, conta-se de 

o180−  a o180+ , positivamente para Este e negativamente para Oeste. Por 

acordo internacional adoptou-se para meridiano de referência o meridiano do 

Observatório de Greenwich em Inglaterra. 

• Azimute de uma direcção é o ângulo diedro formado pelo plano meridiano local 

com o plano vertical contendo essa direcção. 

 

O elipsóide 

 

Dada a complexidade matemática do geoide é usual utilizar como superfície de 

referência um elipsóide de revolução, isto é o sólido gerado pela rotação de uma semi 

- elipse em torno de um dos seus eixos. 

 

Figura 1-2: O elipsóide de revolução 

 

No caso dos elipsóides utilizados para a representação da superfície terrestre a 

rotação é feita em torno do eixo menor, b , cuja direcção é tomada como direcção do 

eixo S N− . 

Consideremos um referencial cartesiano centrado no centro do elipsóide de 

eixos a  e b , conforme a figura 1-2. 

A equação desta superfície é 

1
2

2

2

2

2

2

=++
b

z

a

y

a

x , 

pelo que o elipsóide fica perfeitamente definido quando se conhecem os dois semi-

eixos a  e b , com os quais se pode determinar o seu achatamento 
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a
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ou a sua excentricidade 
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Algumas noções básicas 

 

• O meridiano geodésico de um ponto é a curva definida sobre o elipsóide pelo 

plano que contém a normal a esta superfície no ponto em causa pelo seu eixo 

de revolução. 

• O paralelo geodésico dum ponto é a secção circular definida no elipsóide pelo 

plano paralelo ao equador elipsoidal no referido ponto. 

• Latitude geodésica é o ângulo que a normal ao elipsóide faz com o plano do 

seu equador. 

• Longitude geodésica é o rectilíneo do diedro formado pelo meridiano 

geodésico, tomado como origem ou referência e o meridiano geodésico do 

ponto em causa. 

• Altitude geodésica do ponto P  é o comprimento do segmento da normal ao 

elipsóide em P   determinado entre P  e a sua projecção 'P  no elipsóide. 

• Azimute geodésico de uma direcção é o ângulo diedro que o plano meridiano 

local faz com o plano vertical contendo essa direcção. 

• Linha geodésica entre dois pontos ,i jP P do elipsóide, é a linha mais curta 

unindo iP  e jP  traçada sobre a referida superfície. 

 

Os data geodésicos e altimétricos 

 

Datum (no plural data), termo que em latim significa “dádiva” ou “oferta”, é um 

conjunto de quantidades numéricas ou entidades geométricas utilizadas como 

referência para outras quantidades numéricas ou geodésicas. Distinguiremos os: 

• data geodésicos, para definir posições geodésicas elipsóidais ( 

latitudes, longitudes e altitudes geodésicas) e rectangulares dos pontos 

do terreno; 

• data altimétricos, para definir as altitudes ortométricas (altitude relativa 

a uma superfície de nível) dos pontos do terreno. 



Topografia 

6 

 

Os data geodésicos podem ser locais ou globais. Um datum local é 

constituído por um elipsóide de referência, posicionado num ponto terrestre de 

coordenadas astronómicas conhecidas de forma a que as coordenadas elipsóidais 

desse ponto coincidam com as coordenadas astronómicas. Um datum global é 

constituído por um elipsóide de referência (designado por elipsóide geocêntrico), 

posicionado de modo a que o seu centro coincida com o centro de massa da Terra e o 

seu eixo polar coincida com a posição média do eixo de rotação da terra. 

Caso se pretenda representar a totalidade da superfície terrestre ou um 

hemisfério, é adoptado um datum global. Saliente-se que o afastamento vertical entre 

o geoide e o elipsóide que dele mais se aproxima não ultrapassa os m30 . 

 

Caso se pretenda representar uma pequena zona do globo, como, por 

exemplo, um continente ou um país, adopta-se um datum local, também denominado 

por astronômico. Saliente-se que neste caso o elipsóide associado não é 

necessariamente um elipsóide geocêntrico. 

 

Não havendo coincidência entre o elipsóide e o geoide, na maioria dos pontos a 

normal ao elipsóide não coincide com a vertical do lugar. 

 

Ao ângulo δ  entre a vertical do lugar e a normal ( figura 1-1) dá-se o nome de 

desvio da vertical. 

A substituição do geoide por um elipsóide de revolução é tradicionalmente 

realizada por organismos oficiais responsáveis pelas actividades geodésicas e 

cartográficas dos diversos países. Na cartografia topográfica do território de Portugal, 

têm sido utilizados diversos elipsóides. 

 

 

Elipsóide 

semi-eixo 

maior ( )a  

semi-eixo 

menor ( )b  

Achatamento 






 −

a

ba  

Puissant 6377858.4 6356809 1

303
 

Bessel 6377397  6356079  
299

1  

Hayford 6378388  6356773  
297

1  
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Ponto astronómico fundamental 

 

Designa-se por ponto astronómico fundamental o ponto que de um datum local 

onde é efectuada a coincidência entre as coordenadas astronómicas e geodésicas. 

 

1.2 Infra-estruturas Cartográficas 

 

A rede Geodésica 

 

 Os levantamentos topográficos são, em geral, apoiados num conjunto de 

pontos de coordenadas geodésicas conhecidas - cuja determinação pertence à 

Geodesia - materializados por sinais estáveis, facilmente visíveis, e que se chamam 

vértices geodésicos. Tal conjunto é representado graficamente por uma malha 

triangular, designada por rede geodésica, associada ao método utilizado na 

determinação das coordenadas dos vértices: a triangulação geodésica. 

A triangulação geodésica consiste na medição dos ângulos horizontais dos 

triângulos da malha e na propagação das coordenadas astronómicas ( ou naturais) do 

ponto astronómico fundamental. 

Resumidamente podemos dizer que no ponto astronómico fundamental se 

mede um azimute e uma base - lado de um dos triângulos - a partir das extremidades 

dessa base são medidos os ângulos dos triângulos. No termo das operações de 

triangulação teremos pontos onde as coordenadas geodésicas são distintas das 

coordenadas astronómicas. Além disso às observações angulares estão associados 

erros que poderão ser controlados por imposição de condições em diversos pontos da 

rede onde são determinadas as coordenadas astronómicas e medidas novas bases.  

Os pontos onde é possível re-orientar a triangulação são designados por 

pontos de Laplace. A re-orientação da rede é efectuada recorrendo à equação de 

Laplace que proporciona o azimute geodésico em combinação com as latitudes e 

longitudes astronómicas e geodésicas. 

 

As redes geodésicas podem ser classificadas em três ordens: 
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• Primeira ordem, ou rede primordial quando a distancia entre os vértices se 

situa entre 30  e 60  Km , em condições excepcionais até 100  ou 200 Km  que é 

o alcance máximo dos instrumentos de medida.  

• Como as malhas assim obtidas são demasiadamente grandes, retalha-se a 

rede com novos vértices, afastados entre si e dos primeiros por distancias da 

ordem dos 20  a 30  Km , e que formam com aqueles a rede geodésica de 

segunda ordem. 

• As malhas desta rede são ainda demasiadamente grandes para se utilizarem 

os métodos topográficos e, portanto, introduzem-se novos vértices apoiados 

nos anteriores formando malhas cujos vértices estão distanciados de 5  a 10  

Km . A rede assim obtida, rede geodésica de terceira ordem, é constituída por 

malhas onde se podem já aplicar os métodos topográficos. 

 

A construção e manutenção das três primeiras ordens de vértices da rede 

geodésica são da responsabilidade exclusiva do Instituto Português de Cartografia e 

Cadastro. O adensamento da rede geodésica, por vezes designado por rede de quarta 

ordem é efectuado por diversas entidades sendo em geral escolhidos pontos notáveis 

de edifícios ou outro tipo de construções com características de dominância na 

paisagem. 

A escolha destes vértices é evidentemente condicionada pela sua intervisibilidade 

e, por isso mesmo, antes de se iniciarem os trabalhos necessários ao cálculo de 

qualquer triangulação, deve fazer-se um projecto da mesma e realizar-se, em seguida, 

o reconhecimento do terreno, operação importante, pois dela depende, em grande 

parte, a rapidez e facilidade da sua execução e a precisão dos resultados obtidos. 

Nos triângulos das redes geodésicas de primeira e segunda ordem todos os 

vértices são estacionados e, portanto, todos os ângulos medidos, contudo nos de 

terceira ordem, podem ser observados apenas dois ângulos, não se estacionando em 

todos os vértices, o que simplifica o trabalho de campo e permite utilizar como vértices 

da triangulação pontos dominantes do terreno mas inacessíveis, como por exemplo, 

torres de igrejas, campanários, etc. 

Apesar do que foi dito anteriormente quanto à distancia entre os vértices das 

malhas, é evidente que a forma da rede de triangulação dependerá, em grande parte, 

da configuração do terreno que, em muitos casos, impedirá a utilização de malhas 

com lados muito compridos. É lógico que quanto maiores forem os lados menor será o 

numero de medições necessárias para o cálculo duma triangulação. No entanto, o 
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comprimento dos lados não deve ser superior a 40  Km , pois as observações tornar-

se-ão extremamente difíceis. 

 

Forma dos triângulos 

 

Quando do estabelecimento duma triangulação, há que determinar a 

configuração mais conveniente a adoptar para os triângulos: 

 

Figura 1-3 

 

Um triângulo é composto de seis elementos principais, os seus três lados e três 

ângulos. Diz-se que um triângulo fica definido quando se conhecem três elementos 

principais um dos quais é necessariamente um lado, e a resolução de triângulos 

consiste em determinar, a partir dos elementos conhecidos, os restantes elementos 

(lados ou ângulos). Por vezes são considerados elementos ditos secundários, tais 

como alturas, medianas, o raio de circulo inscrito, etc.. 

Existem fundamentalmente dois processos para resolver triângulos: 

 

Analogia dos senos: num triângulo é constante a razão entre a medida de um 

lado e o seno do ângulo oposto, ou seja: 

ˆ ˆ ˆsinsin sin

BC CA AB

BA C
= = .    (0.1) 

Teorema de Carnot: Num triângulo o quadrado do comprimento de um  lado é 

igual à soma dos quadrados dos outros dois lados diminuída do dobro do produto 

desses lados pelo co-seno do ângulo por eles formado, isto é: 

2 2 2

2 2 2

2 2 2

ˆ2 cos

ˆ2 cos

ˆ2 cos

AB CA BC CABC C

CA AB BC ABBC B

BC AB AC AB AC A

= + − ⋅

= + − ⋅

= + − ⋅

  (0.2) 

 

Considere-se então triângulo [ ]ABC  e suponha-se conhecido o comprimento do 

lado a BC= . Ao efectuarem-se as medidas angulares necessárias à resolução desse 
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triângulo cometem-se erros que irão afectar os comprimentos dos lados b AC=  e 

c AB= . 

Para analisar a influencia dos erros cometidos, na medição dos ângulos B̂  e 

Ĉ , e do lado a  sobre o lado b , logaritmize-se  a expressão de b , obtida de (0.1) 

A

B
ab

ˆcos

ˆsin= , 

isto é 

( ) ( )ABab ˆsinlogˆsinlogloglog −+=  

diferenciando  

AdABdBda
a

db
b

ˆˆcotˆˆcot
11 −+= , 

identificando de seguida a diferencial com o acréscimo e tomando módulos tem-se  






 ∆+∆+∆≤∆ AABBa

a
bb ˆˆcotˆˆcot

1 , 

expressão que permite concluir que o erro em b  depende dos erros cometidos em a , 

Â  e B̂ . 

Como os erros em Â  e B̂  vem multiplicados, respectivamente, por Âcot  e 

B̂cot , a sua influencia em b∆  será tanto maior quanto menores forem os ângulos Â  e 

B̂ . Considerações análogas se podiam fazer para o lado c  e chegar, portanto, à 

conclusão que os ângulos dos triângulos devem ser os maiores possíveis. 

Na prática a escolha dos vértices está sujeita às condições do terreno, contudo 

sempre que possível deve-se: 

 

• adoptar a forma equilátera, 

• evitar a construção de ângulos menores do que g25 , ou maiores do que g100 . 

 

Representação sobre o plano topográfico 

 

Vamos de seguida mostrar que, em trabalhos de índole topográfica e relativa a 

representações de zonas de dimensões limitadas é admissível considerar a Terra 

como uma superfície plana. Em tal caso pode-se substituir o elipsóide de referência 

pelo plano que lhe é tangente no ponto central da região a representar. Isto é substitui-

se o elipsóide pelo plano topográfico, no qual são supostos projectados todos os 

ângulos e distâncias. 
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Repare-se que sendo o achatamento dos elipsóides atrás referidos, da ordem 

de 
298

1 , em questões onde não seja exigida uma grande precisão, pode-se substituir o 

elipsóide por uma esfera com raio igual a uma média dos seus semi-eixos. Por 

simplificar muito os cálculos utiliza-se como valor aproximado do raio da Terra, 

KmRm 6400= . 

Chamamos diâmetro de uma região à maior das distâncias entre pontos dessa 

região, vamos ver que é legitimo substituir, em regiões de pequeno diâmetro, a esfera 

pelo plano tangente no ponto central dessa região, pois, o erro que daí advém é 

inferior ao erro de graficismo. Além disso, avaliaremos para diferentes escalas, a 

extensão máxima em que é licito fazer tal substituição. 

 

Considerando a Terra como esférica de centro O e raio mR , sejam M  e P  dois 

pontos do terreno cujas projecções ortogonais sobre a esfera são m  e p (figura 1-5) 

 

Figura 1-4: O plano Topográfico 

 

Seja p′  o ponto de intersecção do o plano tangente à esfera em m , com OP  . 

Da figura tiramos 

αmRD = , 

com α  em radianos. 

αtgRD m=′  

Designando por DDD −′=∆  

( )αα −=∆ tgRD m , 

e tendo em consideração que α  será um ângulo pequeno, podemos desenvolver αtg  

em série de Mc-Laurin e tomar  

3

3ααα +=tg  
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Donde 
3

3α
mRD =∆  e como 

mR

D=α  

2

3

3 mR

D
D =∆ . 

Sob o ponto de vista prático é evidente que a superfície de referência (esfera) 

pode ser substituída pelo plano tangente, quando D∆  for considerar nulo. Isto 

acontece quando transportando D∆  para uma carta com escala 
E

1  se tenha g
E

D <∆  

(erro de graficismo Kmmm 7101.0 −= ) ou seja quando 

7
2

3

10
3

−<
mR

D  

ou  

100

3.03 2 ER
D m<  

 

A relação anterior permite escrever: 

 

• KmDE 231000 <←=   

• KmDE 395000 <←=  

• KmDE 5010000 <←=  

• KmDE 6725000 <←=  

 

Como se vão considerar pertencentes ao domínio da Topografia regiões com 

diâmetro até 6Km, excepcionalmente 10Km, são insignificantes os erros cometidos na 

substituição do elipsóide (esfera) de referência pelo plano tangente no ponto central da 

região a cartografar. É precisamente neste facto que se encontra a grande diferença 

entre a Geodesia e a Topografia - enquanto nesta se considera a Terra plana, não 

tendo em conta a sua curvatura, naquela trabalha-se sobre o elipsóide e a 

consideração dessa curvatura é essencial. 

É evidente que sendo muito pequenos os desvios da vertical, no ponto central 

duma região a cartografar, podem-se considerar coincidentes a normal e a vertical do 

lugar e, por isso mesmo identificar o plano de referência com o plano horizontal. 

Neste contexto podemos dizer que uma carta topográfica não é mais do que a 

representação plana, em escala apropriada, da projecção cotada do terreno sobre a 

superfície de referência. 
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Triangulação Topográfica 

 

Em topografia interessa, fundamentalmente, o pormenor e os instrumentos 

usualmente utilizados no seu levantamento tem, geralmente, um alcance da ordem 

dos 100  a 400 . Por esta razão, nesse levantamento, torna-se impossível utilizar o 

apoio geodésico em que as distancias entre os vértices variam de 5  a km10 . 

Resolve-se o problema aumentando a densidade dos pontos de apoio 

retalhando-se a rede geodésica com novos vértices, ditos topográficos de primeira 

ordem de modo que as distancias entre eles e os primeiros sejam da ordem dos 4  a 

km6 . O processo utilizado para se conseguir esse encurtamento das malhas é idêntico 

ao das redes geodésicas, apenas com a diferença de se trabalhar sobre o plano e com 

menor precisão. 

 

Figura 1-5: Triangulação topográfica 

Apoiados nos vértices da triangulação de primeira ordem consideram-se novos 

pontos, distanciados entre si e dos anteriores, de 1  a km4 , formando-se assim uma 

nova rede de triângulos que constitui a triangulação topográfica de segunda ordem. 

Seguindo o mesmo esquema, poderiam introduzir-se novos pontos obtendo-se 

uma triangulação cujos comprimentos dos lados triângulos seriam da ordem dos 100  a 

m400 , contudo, na prática, não se passa abaixo da triangulação topográfica de 

segunda ordem, pois a partir daí, a introdução de novos vértices é feita por um 

processo mais expedito chamado poligonação, processo que estudaremos mais 

adiante. 

O levantamento do pormenor é feito a partir dos vértices da triangulação e da 

poligonação os quais, no seu conjunto, constituem o esqueleto de apoio topográfico. 

 

 

Triangulação Topográfica Independente 
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Em muitos dos seus trabalhos o engenheiro tem necessidade de estabelecer 

uma triangulação sem apoio geodésico, designada por triangulação topográfica 

independente. 

Para tal, basta medir uma base e ângulos, atribuindo um azimute qualquer à 

base e coordenadas arbitrárias a um dos seus vértices da triangulação, para maior 

comodidade a um dos seus vértices da base. É, no entanto, aconselhável proceder de 

modo a que, posteriormente, este trabalho possa ser ligado a outros. Sendo assim, é 

conveniente que a respectiva triangulação fique de qualquer modo dependente da 

rede geodésica, estacionando-se um dos seus vértices ou fazendo pontarias para ele. 

Caso não se possa concretizar uma das opções anterior deve, pelo menos tomar em 

diferentes trabalhos isolados sistemas de eixos paralelos, pois, desta forma, facilmente 

se efectua a transformação de coordenadas. 

 

As coordenadas cartográficas 

 

O posicionamento relativo da esfera ou do elipsóide de referência e do plano 

cartográfico é definido por intermédio de um ponto, situado de preferência no centro da 

região a representar, designado por ponto central. O meridiano e o paralelo do ponto 

central são designados por meridiano e paralelo centrais, respectivamente. 

Designaremos por projecção cartográfica uma aplicação bijectiva: 

2
0: IRf V V→ ⊂  

de uma vizinhança 0V  do ponto central definido sobre a esfera ou sobre o elipsóide, 

numa vizinhança V  do plano cartográfico. 

O ponto central tem como imagem a origem do plano cartográfico. À direcção 

definida pela representação plana do meridiano central dá-se o nome de norte 

cartográfico, e é precisamente esta direcção que se considera como direcção norte da 

quadrícula que se estabelece numa carta.  

A direcção em causa é designada como sendo a direcção do eixo das 

meridianas OM . A recta que é perpendicular ao eixo das meridianas e passa no ponto 

central da região a que se referem as coordenadas, é designada por eixo das 

perpendiculares OP .  Saliente-se que o eixo das perpendiculares não é 

necessariamente a imagem do paralelo que passa pelo ponto central. 

Por norte geográfico entende-se a direcção da tangente ao meridiano que 

passa no centro da folha. 

A cada ponto correspondem, então, duas coordenadas que se designam: 
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• Distância à meridiana - M  

• Distância à perpendicular - P  

 

A direcção SN −  é a direcção definida pela representação plana do meridiano 

central, adopta-se a convenção de que os ângulos são descritos em sentido retrógrado 

e que o primeiro é o NE  (M + , P +), o segundo quadrante será o SE  (M + , P -), o 

terceiro o de SW (M -, P -) e o quarto o de NW (M -, P +) ( figura 1-6). 

  O ângulo de uma recta do plano cartográfico com o norte cartográfico é 

designado por azimute cartográfico da recta. O azimute cartográfico é contado 

positivamente, no sentido horário, a partir do norte cartográfico. 

 

 

Figura 1-6 

 

1. Coordenadas 

Consideremos dois pontos A  e B  de coordenadas ( )AA PM , , ( )BB PM , , é evidente 

que 

PPP

MMM

AB

AB

∆+=
∆+=

 

2. Norte Cartográfico: 

O norte cartográfico, em qualquer ponto é definido pela linha que passa pelo ponto 

em causa e tem a direcção paralela ao eixo das meridianas. 

 

3. Rumo: 

Chama-se rumo ou azimute cartográfico de uma direcção [ ]AB  ao ângulo que a 

direcção, no sentido de A  para B , faz com o norte cartográfico e no sentido 

retrógrado. 

Representa-se por ( )AB  e varia como é evidente entre g0  e g400 . 
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Figura 1-7: Rumo ou azimute cartográfico 

 

Nota: Só tem sentido falar-se em rumo quando a direcção origem é a direcção do 

norte cartográfico. Quando se tomar para origem uma qualquer outra direcção 

arbitrária ao ângulo azimutal definido chamaremos orientação. 

4. Em Topografia os ângulos são sempre descritos em sentido retrógrado e, por 

isso, duas semi-rectas com a mesma origem definem dois ângulos distintos, 

conforme a figura seguinte: 

 

 

Figura 1-8 

 

Principais problemas com coordenadas rectangulares 

 

i. Cálculo do rumo inverso. 

 

Figura 1-9 

Suponhamos que se conhece o rumo, ( )AB  da direcção [ ]AB  no sentido de A  

para B  e se pretende conhecer o rumo da mesma direcção, mas agora no sentido de 

B  para A . Observando a figura 13 a) pode-se concluir que: ( ) ( ) gABBA 200+=  se os 
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pontos estiverem na posição da figura 13 b) pode-se concluir .que: ( ) ( ) gABBA 200−= , 

ou seja,  

( ) ( ) gABBA 200±= . 

ii. Transporte de rumos 

 

Figura 1-10 

Dados ( )AB , o ângulo CAB ˆ e ABC ˆ  e sendo pedido o ( )AC  é imediato que  

( ) ( ) CABABAC ˆ+=  

mas como BACCAB ˆ400ˆ −=  

( ) ( ) BACABAC ˆ−=  

iii. Cálculo de rumos. 

 

Da figura anterior é evidente que 

( )
AB

AB

PP

MM
AB

−
−

=tan  

expressão que permite calcular ( )AB  em qualquer ambiguidade, uma vez que o 

numerador tem o sinal do seno e o denominador tem o sinal do coseno de  ( )AB . 

 

iv. Cálculo de distâncias: 

 

A distância entre dois pontos é dada por 

( ) ( )22
ABAB PPMMAB −+−=  

ou também 

( ) ( )AB

PP

AB

MM
AB ABAB

cossin

−
=

−
=  
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as duas últimas equações têm a desvantagem de que o denominador se pode tornar 

uma quantidade muito pequena, sendo então vantajoso utilizar quantidades 

alternativas. 

 

v. Cálculo de coordenadas: 
( )

( )ABBAPP

ABBAMM

AB

AB

cos

sin

=−

=−
. 
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Projecções cartográficas 

 

 Quando pretendemos representar o pormenor existente numa dada zona do 

globo, não obtemos a sua representação projectando esse pormenor directamente 

sobre uma folha de papel, mas sim recorrendo à representação da rede de meridianos 

e paralelos. Saliente-se que em geral a representação da rede de meridianos e 

paralelos não é efectuada por processos geométricos, mas sim por processos 

analíticos. 

 No que se segue suporemos que a Terra tem forma esférica. A rede de 

meridianos e paralelos pode ser representada sobre um plano nos seguintes casos: 

• O plano é tangente à esfera, dizendo-se que a projecção é azimutal ou zenital; 

 

Figura 1-11: Projecção azimutal ou zenital 

o O ponto de tangência é o pólo, a projecção diz-se polar ou normal. 

o O ponto de tangência é o equador, a projecção diz-se equatorial ou 

transversa. 

o O ponto de tangência está situado algures entre o equador e o pólo, a 

projecção diz-se oblíqua. 

 

Figura 1-12:Projecções azimutais 
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• O plano resulta da planificação  de um cilindro tangente ou secante á esfera, a 

projecção diz-se cilíndrica. 

 

Figura 1-13: Projecção cilíndrica 

o O eixo do cilindro coincide com o eixo dos pólos da esfera, a projecção 

diz-se cilíndrica normal. 

o O eixo do cilindro é perpendicular ao eixo da esfera, a projecção diz-se 

cilíndrica transversa. 

o O eixo do cilindro tem uma posição distinta das anteriores, a projecção 

dir-se-á oblíqua. 

 

Figura 1-14 

• O plano resulta da planificação de um cone, tangente ou secante á esfera, a 

projecção diz-se cónica. 

 

Figura 1-15: Projecções cónicas 
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o Caso o eixo do cone coincida com o eixo da esfera a projecção dir-se-á 

cónica normal. 

o Caso o eixo do cone seja perpendicular ao eixo da esfera a projecção 

dir-se-á transversa. 

o Quando o eixo do cone tem uma posição intermédia relativamente ás 

anteriores a projecção diz-se oblíqua. 

 

Figura 1-16 

As projecções analíticas podem apresentar características semelhantes às das 

projecções geométricas, por exemplo uma projecção analítica que transforme os 

meridianos e paralelos em linhas semelhantes às imagens dos meridianos e paralelos 

por uma projecção geométrica cónica, diz-se uma projecção pseudo-cónica , etc.. 

 

Os sistemas de projecção cartográfica 

 

Por sistema de projecção cartográfica entende-se um conjunto formado por: 

• um datum geodésico, elipsóidal ou esférico 

• um ponto central 

• Um factor de escala, próximo da unidade 

• Uma origem para as coordenadas cartográficas 

De entre os sistemas de projecção cartográfica utilizados em Portugal, 

salientamos: 

• Sistema Puissant-Bonne: 

a) As coordenadas geográficas da rede geodésica são calculadas sobre o 

elipsóide de Puissant, com origem no vértice Lisboa ( Castelo de S. Jorge) 

de coordenadas  

38 42 56 .73 , 0 0 0 .00o oNϕ λ′ ′′ ′ ′′= =  

b) As correspondentes coordenadas rectangulares são relativas à projecção 

pseudo-cónica de Bonne, com origem no vértice Lisboa. 

• Sistema Bessel-Bonne :  
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a) As coordenadas geográficas da rede geodésica são calculadas sobre o 

elipsóide de Bessel, com origem no vértice Lisboa ( Castelo de S. 

Jorge) de coordenadas  

38 42 43 .631 , 0 0 0 .00o oNϕ λ′ ′′ ′ ′′= =  

b) As correspondentes coordenadas rectangulares são relativas à projecção 

pseudo-cónica de Bonne, com origem num ponto fictício situado na zona 

central do território continental de coordenadas 39 40 , 1o oϕ λ′= = , 

designado por ponto central. 

•  Os sistemas Hayford-Gauss  

1.  

a) As coordenadas geográficas da rede geodésica são calculadas sobre o 

elipsóide de Hayford, com origem no vértice Lisboa ( Castelo de S. 

Jorge) de coordenadas  

38 42 43 .631 , 9 07 54 .862o oNϕ λ′ ′′ ′ ′′= =  

b) As correspondentes coordenadas rectangulares são relativas à 

projecção de gauss, com origem no ponto central.  

2. O sistema Hayford-Gauss Militar, deriva do sistema anterior por uma translação 

da origem das coordenadas cartográficas que torna positivas as coordenadas 

militares no território continental 

3. Após 1973 

a) As coordenadas geográficas da rede geodésica são calculadas sobre o 

elipsóide de Hayford, com origem no vértice Melriça ao qual se atribuíram 

as seguintes coordenadas  

39 40 , 8 07 54 .862o oϕ λ′ ′ ′′= =  

As correspondentes coordenadas rectangulares são relativas à projecção de 

Gauss, com origem num ponto deslocado de 180.598m W e 86.990m N do ponto 

central.  

200

300

X M km

Y P Km

= +
= +

 

 

Sistema Português de Coordenadas rectangulares 

 

As coordenadas rectangulares portuguesas, de emprego geral nos trabalhos 

topográficos, são fornecidas I.P.C.C. sendo relativas ao sistema HAYFORD- GAUSS. 
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Do ponto de vista geométrico a projecção de Gauss é a representação do 

elipsóide sobre um cilindro de secção elíptica colocado em posição normal ao eixo do 

elipsóide (figura 1-16). 

 

Figura 1-17 

À excepção do meridiano que passa pelo centro da zona a representar, os meridianos 

e os paralelos são representados por curvas (figura 1-17). 

 

Figura 1-18 

 

Usualmente indicam-se na margem das cartas as direcções do norte geográfico 

(N. G.)}, do norte cartográfico (N. C.) e do norte magnético (N. M.). 

Chama-se convergência dos meridianos, γ , num ponto ao ângulo que as 

direcções norte geodésico e norte cartográfico formam esse ponto. Tem sinal positivo 

(+) se esse ponto se encontra a este do meridiano central e o sinal negativo (-) se 

esse ponto está a Oeste (figura 1-18). 

Se δ  for a declinação magnética ( ângulo formado pela direcção do norte 

magnético e pela direcção do norte geográfico), a declinação relativamente à 

quadrícula da carta 1δ  é dada por: 

γδδ ±=1  
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Figura 1-19 

 

 

 

1.3 Objectivos da Topografia 

 

Os trabalhos efectuados no âmbito da topografia baseiam-se na medição de 

ângulos e distâncias, entre tais trabalhos podemos referir a determinação: 

 

• de posições horizontais de pontos arbitrários da superfície Terrestre, 

• da distancia vertical de pontos arbitrários relativamente a uma superfície de 

referencia (tal como o nível médio das águas do mar, 

• da configuração do Terreno, 

• de direcções de linhas, 

• de comprimentos de linhas, 

• das posições de fronteiras (terrenos), 

• de áreas inclusas entre fronteiras. 

 

Tais medições são referentes à aquisição de dados. 

Os dados podem ser representados, utilizando determinados sinais convencionais, 

em dispositivos gráficos planos, designados por mapas geográficos, cartas e plantas 

topográficas. Estas fornecem representações suficientemente aproximadas da forma, 

dimensão e pormenores do terreno.  

Os pormenores que aparecem numa carta dependem da finalidade da mesma, 

assim, a mesma porção da superfície pode dar origem a diferentes cartas, por 

exemplo cartas corograficas, cadastrais, agrícolas, geológicas, etc. 
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Para a obtenção duma representação cartográfica tem de se efectuar, em geral, 

um levantamento topográfico que conduz à elaboração duma representação gráfica, 

designada por matriz do levantamento, a partir da qual se obtêm a referida 

representação. 

 

Definição 1-1: Levantamento topográfico é um conjunto de operações de campo e 

gabinete que permitem elaborar uma carta ou planta topográfica. 

 

Repare-se que um levantamento topográfico não se restringe ao trabalho que é 

feito no campo com os instrumentos topográficos. Os dados que se obtém das 

observações feitas no terreno são convenientemente ajustados no gabinete de modo a 

que, com elementos considerados definitivos, seja possível elaborar a matriz do 

levantamento. 

 

Os dois grandes métodos de levantamento topográfico são o método clássico 

ou directo e o método fotogramétrico. Os levantamentos são ditos directos, quando 

feitos inteiramente sobre o terreno recorrendo a teodolitos, DEM e níveis ópticos e 

armazenada em memórias magnéticas que permitem a sua transferência para o disco 

duro de um computador pessoal. A utilização de software adequado permite o 

desenho e a edição das plantas topográficas. Nos levantamentos fotogramétricos, a 

maior parte da informação é recolhida por análise e medição de fotogramas da 

superfície do terreno, obtidos com câmaras aéreas aerotransportadas, ou ainda de 

imagens numéricas multiespectrais obtidas com sensores remotos a bordo de satélites 

artificiais. Os primeiros são utilizados quando se pretende representar pequenas 

porções da superfície terrestre, enquanto que os segundos são utilizados quando se 

pretendem levantar zonas extensas como é o caso dum país.  

 

Outros trabalhos do domínio da Topografia incluem: implantação, construção e 

comportamento de obras, estudo dos fundos dos oceanos e movimento dos glaciares. 

 

• A implantação de obras consiste na transferencia para o terreno duma obra 

projectada numa carta (planta) são utilizados métodos análogos aos dos 

levantamentos topográficos directos. 
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• A construção de obras de grande dimensão têm de ser constantemente 

acompanhada com operações topográficas – medição de distâncias e de 

ângulos. 

 

• Em obras de grande responsabilidade e após a sua conclusão, torna-se 

necessário, como medida de segurança, estudar periodicamente o seu 

comportamento. 

 

• A recolha de elementos para o estudo dos fundos oceânicos e dos movimentos 

dos glaciares constitui o que usualmente se designa por Oceanografia, e é 

igualmente apoiada em processos topográficos. 

 

1.4 Noção de escala 

 

A distinção entre mapas geográficos, cartas e plantas topográficas está 

intimamente ligada à noção de escala, 

 

Definição 1-2: Escala é a razão constante entre o comprimento de uma linha 

medida na carta, l  e a sua homóloga no terreno, L , isto é 
L

l . Normalmente 

toma-se na forma 
E

1 , em que E  é um múltiplo de 10 . 

 

Diz-se que a escala 
1

1

E
 é superior à escala 

2

1

E
se 21 EE < . Neste contexto as 

plantas topográficas são relativas a representações em escalas grandes, isto é 

superiores ou iguais a 1: 10 000. O  Instituto Geográfico do Exército (IgeoE) publica 

uma planta topográfica de Lisboa à escala 1: 10 000. O Instituto Português de 

Cartografia e Cadastro (IPCC) começou recentemente a elaborar uma carta 

topográfica de Portugal à escala 1: 10 000. 

 

Apesar de não existirem normas rígidas para a escolha da escala da planta a 

utilizar há, no entanto, casos em que a escala está mais ou menos consagrada em 

diferentes aplicações, por exemplo: 

 

• em projectos de saneamento usam-se plantas nas escalas 
1000

1  e 
2000

1 , 
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• em estudos do urbanismo e pormenores de obras usam-se plantas com 

escalas 
100

1  e 
500

1 . 

 

As cartas de escala média designadas por cartas topográficas são representações 

nacionais ou regionais, utilizando um elipsóide como superfície de referência, em 

escalas iguais ou superiores a 1: 500 000, geralmente inferiores a 1 :10 000. São de 

grande utilidade para o engenheiro em estudos gerais de vias de comunicação, de 

hidráulica, etc. como é o exemplo da carta 
50000

1  de Portugal Continental, da 

responsabilidade do I.P.C.C., impressa a cores e constituída, por 175 na projecção de 

Gauss. 

Designam-se por mapas geográficos as representações em escalas inferiores à 

escala 1: 500 000, que podem utilizar uma esfera como superfície de referência. 

Nas cartas em escalas médias ou pequenas utiliza-se, para comodidade de 

trabalho, uma escala gráfica, constituída por um segmento de recta dividido em 

segmentos mais pequenos, que indicam a correspondência entre os comprimentos 

medidos na carta e os comprimentos seus equivalentes no terreno. 

 

Figura 1-20: Escala gráfica 

 

Nas cartas e nas plantas, a representação do terreno é feita tanto em 

planimetria como em altimetria. 

Por planimetria entendemos a representação bidimensional da posição dos 

pontos na carta e por altimetria relativa a representação do relevo. Esta última é 

normalmente feita por intermédio de curvas de nível ou pontos cotados. 

Uma carta que resulta directamente dum levantamento topográfico denomina-

se carta de base, as cartas obtidas das cartas de base, com ou sem redução de 

escala, são chamadas cartas derivadas. 

 

Em relação a Portugal, entre outras citaremos a título de exemplo as seguintes 

cartas com indicação da respectiva escala: 

 

• Cartas de Base: 
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o Cartas do I. P. C. C. 
10000

1  e 
50000

1 . 

o Carta do IGeoE 
25000

1 . 

• Cartas Derivadas: 

o Carta Geológica 
500000

1 , 

o Carta Hipsométrica 
200000

1 . 

 

2  Estudo do teodolito 

 

Os teodolitos são equipamentos utilizados em Topografia e geodesia na medição de 

ângulos verticais ( alturas ou ângulos zenitais) e ângulos azimutais. Um teodolito é 

constituído por: 

• uma parte fixa, designada por base, que permite solidarizar o teodolito com um 

dispositivo de estacionamento sobre o terreno: um tripé ou um pilar de 

estacionamento; 

• uma parte móvel designada por alidade, que roda em torno de um eixo, o eixo 

principal, perpendicular à base. 

Convencionalmente existem na base do teodolito: 

• três parafusos nivelantes, que permitem variar a inclinação da base;  

• uma nivela; 

• um pequeno prumo óptico. 

 

2.1 Problemas fundamentais das observações topográficas 

 

Definição física da vertical do lugar 

 

Como referimos anteriormente a vertical do lugar é a recta que, nesse lugar, é 

tangente à direcção do campo gravítico terrestre. Reveste-se como dissemos 

anteriormente, de excepcional importância pois, em Topografia, os instrumentos de 

medida são por ela orientados. 

A vertical do lugar é definida fisicamente pelo fio de prumo, que se pode afixar 

no tripé do teodolito, contudo a sua utilização não é cómoda, nem precisa, sendo 

influenciada por condições atmosféricas. Assim sendo normalmente materializa-se o 
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plano horizontal e não a vertical do lugar, recorrendo aos parafusos nivelantes e a 

nivelas.  

 

Definição física da linha de pontaria 

 

Nas observações topográficas há, por vezes, necessidade de se visarem, 

pontos situados a grande distancia tendo, para isso, que se definirem com rigor linhas 

de pontaria. É evidente que um processo de pontos de mira, semelhante ao utilizado 

nas armas de caça, apesar de poder ser utilizado para pontarias aproximadas não é 

próprio para definir com rigor as referidas pontarias. Na prática utiliza-se uma luneta 

astronómica, montada em dispositivo apropriado. 

 

Leitura de Escalas 

 

As medidas angulares obtêm-se efectuando leituras em escalas, normalmente, 

circulares ou rectilíneas.  

A leitura é efectuada recorrendo a um índice que, salvo algumas excepções, 

não coincide com um dos traços da graduação da escala. Uma simples interpolação à 

vista não resolve, em grande parte das situações, o problema de determinar fracções 

da menor divisão da escala, pelo que existem nos instrumentos de medida dispositivos 

especiais, chamados dispositivos de leitura ou micrómetros. 

 

Figura 2-1 

 

2.2 Constituição da luneta astronómica 

 

A linha de pontaria é identificada com o eixo óptico de uma luneta astronómica. 

Fundamentalmente um luneta astronómica consta de dois sistemas ópticos: a 

ocular e a objectiva, funcionando qualquer um deles como se fosse uma lente 

convergente. 
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Figura 2-2: Constituição da luneta astronómica 

Dum modo geral, o objecto a focar está sempre situado muito para além do 

foco da objectiva originando esta portanto, uma imagem real e invertida. A ocular 

funciona como uma lupa, pelo que aquela imagem vai ter que se formar entre a ocular 

e o seu foco. 

Chamando, diâmetro aparente de um objecto ao ângulo segundo o qual esse 

objecto é visto pelo observador, podemos afirmar que na sua constituição elementar 

uma luneta astronómica origina uma imagem virtual, invertida e com um aumento 

considerável do diâmetro aparente do objecto. 

Apenas se obtém imagens invertidas em instrumentos antigos, uma vez que 

nas lunetas de fabrico moderno, graças a um sistema de prismas incorporado no 

corpo da luneta, obtém-se imagens direitas. 

Para materializar a linha de pontaria existe, no corpo da luneta, entre a ocular e 

a objectiva, um sistema de linhas cruzadas, finamente gravadas numa lamina de vidro, 

a que se dá o nome de retículo. 

 

Figura 2-3: Retículo 

 

A linha de pontaria ou linha de visada é então o lugar geométrico dos pontos 

do espaço cujas imagens se formam sobre o ponto de cruzamento dos fios do retículo. 
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Figura 2-4 

Diz-se que há paralaxe da imagem, quando a imagem do objecto, dada pela 

objectiva não se forma sobre o plano do retículo. 

 

2.3 Estudo do teodolito - medição de ângulos 

 

Para que o teodolito possa medir os ângulos anteriormente indicados, além de 

uma luneta astronómica, dispõe de limbos graduados que servem para referenciar as 

direcções definidoras desses ângulos. 

A luneta, pode rodar em torno dum eixo perpendicular ao plano horizontal. 

Associado ao plano azimutal  existe um limbo ( limbo azimutal ou horizontal), que 

permite por diferença de leituras, em duas posições da luneta, com o eixo 

anteriormente referido vertical, obter a medida do rectilíneo do diedro formado pelos 

planos verticais que contém a linha de pontaria e, portanto, o ângulo azimutal das 

duas direcções.  

 

 

Figura 2-5 

 

Para apontar a um ponto do espaço a luneta pode efectuar um movimento de 

báscula em torno dum eixo perpendicular ao eixo vertical e que deve passar pelo eixo 

óptico da luneta. Associados a este segundo eixo existem um índice e um limbo 
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vertical que permitem determinar a distancia zenital ou a altura, conforme o caso, da 

linha de pontaria da luneta. 

Como os instrumentos usualmente utilizados em topografia são destinados à 

medição de distancias zenitais, identificaremos ângulos verticais com ângulos zenitais. 

 

Recordemos que o teodolito consta, essencialmente, de duas partes: 

1. base, parte fixa, por intermédio da qual se apoia o;  

2. alidade, parte móvel, susceptível de rodar em torno de um eixo, 

designado por eixo principal do teodolito. 

Além do eixo principal temos a considerar: 

• eixo secundário ou eixo dos munhões, que é o eixo apoiado nos 

montantes da alidade e em torno do qual bascula a luneta;  

• eixo óptico da luneta. 

 

Associado ao eixo principal existe o limbo azimutal (horizontal) e ao eixo 

secundário o limbo vertical (zenital). 

Para que o teodolito esteja construído de acordo com a sua idealização teórica 

devem verificar-se as seguintes condições: 

 

1. o eixo principal deve ser perpendicular ao plano do limbo azimutal; 

2. o eixo secundário deve ser perpendicular ao eixo principal e ao plano do limbo 

zenital; 

3. o eixo óptico deve ser perpendicular ao eixo secundário; 

4. os três eixos devem encontrar-se num ponto que se chama centro do teodolito. 

Esquematicamente temos  

 

 

Figura 2-6: Constituição do teodolito 

Estudo das nivelas 
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Recordemos que as nivelas tem por finalidade permitir a verticalização do eixo 

principal do teodolito. 

Nos instrumentos destinados às observações topográficas utilizam-se dois tipos de 

nivelas: 

 

• nivelas tóricas; 

• nivelas esféricas. 

 

Nivelas tóricas: São formadas por um tubo de vidro com a forma de uma porção 

de um toro de revolução quase cheio de um líquido, não viscoso ( normalmente éter), 

sendo o restante espaço, designado por bolha da nivela, ocupado por vapores do 

referido líquido. 

Em virtude dos princípios de equilíbrio dos fluidos, a bolha ocupará sempre a 

parte mais elevada do toro. Assim sendo no caso do plano do equador ser vertical a 

tangente ao toro no meio da bolha será horizontal. 

 

 

Figura 2-7 

Os elementos geométricos de uma nivela tórica são:  

 

1. o plano médio da nivela, plano do circulo director; 

2. linha média da nivela, um arco do equador do toro; 

3. raio de curvatura da nivela, raio da circunferência exterior; 

4. directriz da nivela, tangente à linha média no centro da nivela; 

5. centro da nivela, referenciado por traços gravados. 

 

 

Figura 2-8 
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Diz-se que uma nivela está calada quando o centro da bolha coincide com o 

centro da nivela. 

 

 

Figura 2-9 

 

Chama-se sensibilidade de uma nivela à propriedade de esta, quando se 

bascula o seu plano médio, traduzir através de deslocamentos da bolha pequenas 

variações de inclinação da sua directriz. A sensibilidade é expressa pelo ângulo α  que 

roda a directriz quando a bolha tem um deslocamento correspondente a um 

comprimento de arco l . O seu valor em segundos centesimais é dado pela expressão: 

ρα ′′=
R

l  

em que ρ  é o valor, em segundos centesimais, de um radiano.  

Uma nivela é tanto mais sensível quanto maior for o deslocamento l  em 

função do ângulo α , ou seja quanto maior for o seu raio de curvatura R .  

Assim as nivelas são caracterizadas pela amplitude do ângulo α  a que 

corresponde uma divisão da graduação. Temos assim por exemplo, as seguintes três 

nivelas de sensibilidade decrescente: 

 

 

mml 2=  1 ′′=α  mR 412=  

mml 2=  02 ′′=α  mR 21=  

mml 2=  03 ′′=α  mR 14=  

 

Montagem das nivelas tóricas nos instrumentos 

 

Nos teodolitos as nivelas estão normalmente solidárias com o eixo principal. 

Desta forma, o plano médio da nivela deve ser paralelo ao eixo a que a nivela é 

solidária, e a sua directriz perpendicular a este eixo, caso contrário, diz-se que a nivela 

está desrectificada.  

Os procedimentos a efectuar para calar a nivela tórica, partindo do princípio de 

que está rectificada, são: 
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1. colocar a nivela de modo que a directriz desta fique aproximadamente paralela 

ao plano vertical que passa por dois parafusos nivelantes; 

2. rodar esses dois parafusos em sentidos contrários, até calar a nivela; 

3. rodar a nivela de g100  em torno do eixo principal; 

4. voltar a calar a nivela, actuando apenas sobre o terceiro parafuso nivelante. 

 

Nivelas esféricas: Uma nivela esférica é um recipiente com a forma de um 

cilindro, limitado superiormente por uma calote esférica com uma circunferência de 

referência gravada no seu centro e inferiormente por uma superfície qualquer. Tal 

como as nivelas tóricas, está igualmente quase cheia de um liquido de baixa 

viscosidade. A bolha ocupa a parte mais elevada da calote esférica e o plano tangente 

ao centro da bolha é horizontal.  

 

Figura 2-10: Nivela esférica 

 

Chama-se plano director da nivela, ao plano tangente à calote no centro do 

círculo de referência. A nivela está calada, quando a bolha está concêntrica com a 

circunferência de referência, ficando então o plano director horizontal. 

Nos teodolitos a nivela esférica é normalmente solidária ao eixo principal. A 

nivela diz-se rectificada, quando o seu plano director é perpendicular a este eixo. 

As nivelas esféricas são nivelas de baixa precisão sendo apenas utilizadas na 

verticalização aproximada do eixo principal. Para calar a nivela esférica rodam-se dois 

dos parafusos nivelantes em sentidos contrários e refina-se a centragem com o 

terceiro parafuso. A verticalização do eixo principal terá de ser posteriormente refinada 

calando a nivela tórica. 

 

Condições de estação 

 

Para que seja possível medir, com um teodolito, o ângulo azimutal das 

direcções [ ]AB  e [ ]AC , sendo A , B  e C  pontos do terreno, o teodolito tem de cumprir, 

em A , certas condições. 
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Ao ponto A , vértice do ângulo a medir, chama-se ponto estação e estacionar o 

teodolito em A  é obrigar a que ele cumpra em relação a A , as condições de estação 

que são: 

1. eixo principal vertical; 

2. eixo principal passando pelo ponto estação. 

Para realizar, na prática, as condições de estação basta que o eixo principal do 

teodolito coincida com a vertical do ponto estação. Para isso realizam-se as duas 

seguintes operações: 

 

• Centragem do teodolito - o centro do teodolito e o ponto estação devem ficar 

sobre a mesma vertical. A centragem é feita com os dispositivos de 

centralização: fio do prumo ou haste de prumada e prumo óptico. 

• Verticalização do eixo principal - consegue-se, como já foi dito, com nivelas 

solidárias com o eixo principal.  

 

Na prática, o estacionamento dum teodolito sobre um tripé é feito por fases:  

1. centragem aproximada utilizando o fio de prumo;  

2. verticalização, não muito rigorosa, do eixo principal com a nivela esférica, de 

baixa sensibilidade; em seguida,  

3. refina-se a centragem do teodolito por intermédio do prumo óptico, ou duma 

haste prumada;  

4. realiza-se a verticalização rigorosa do eixo principal utilizando a nivela teórica 

com ele solidária. 

 

Medição de ângulos azimutais 

 

Para medir o ângulo das direcções [ ]AB  e [ ]AC , estaciona-se o teodolito no 

ponto A , aponta-se a luneta para B  e seguidamente para C  fazendo-se, em cada 

uma das pontarias, a leitura no limbo azimutal. 

Como o limbo azimutal é graduado em sentido retrógrado, o ângulo azimutal 

em A  é então, dado pela diferença das duas leituras 
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Figura 2-11 

Para definir correctamente as pontarias em azimute, escolhe-se um ponto e a 

sua imagem, dada pela objectiva, deve situar-se sobre o fio do retículo e junto ao 

ponto de cruzamento dos seus fios, para assim se atenuar uma possível distorção do 

fio vertical. 

Como a luneta tem um campo de observação bastante restrito torna-se difícil 

visar pontos através dela. Para auxiliar a operação de pontaria, as lunetas possuem 

um sistema de pontaria, como as armas de caça, ou outro semelhante, com o qual se 

faz uma pontaria aproximada para o ponto desejado e, nessas condições, a sua 

imagem já aparece no campo da luneta. 

Os deslocamentos da luneta não podem ser totalmente feitos à mão, pois 

seriam demasiadamente bruscos. Para executar pequenos movimentos da luneta os 

teodolitos possuem dois parafusos destinados respectivamente a pequenos 

movimentos horizontais e pequenos movimentos verticais. A estes parafusos dá-se 

respectivamente, o nome, de parafuso de chamada em azimute e parafuso de 

chamada em altura. 

Além destes existem outros dois parafusos, em algumas realizações 

substituídos por alavancas, chamados parafusos de fixação e que servem para 

prender a alidade e à luneta. Os parafusos de chamada, atrás mencionados, só 

actuam depois de fixados, com os parafusos de fixação, os movimentos da alidade e 

da luneta. 

 

 

Medição de ângulos verticais 

 

A distancia zenital da direcção [ ]CA , definida pelo centro do teodolito e pelo 

ponto A , a que se faz pontaria, determina-se com uma só leitura no limbo zenital e 

não com a diferença de duas leituras como acontece na medição dos ângulos 

azimutais. 
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Ao contrário do que acontece nas observações azimutais em que o limbo está 

fixo e o índice de leitura desloca-se com a alidade, nas observações zenitais os 

construtores fixam, normalmente, o índice e é o limbo zenital que se desloca com a 

luneta. Neste caso este limbo está graduado no sentido directo e a linha  0 200−  

grados tem sempre a direcção da linha de pontaria, como indica a figura seguinte:  

 

 

Figura 2-12: Medição de ângulos verticais 

 

Para que a leitura obtida seja correcta é, então necessário que o índice esteja 

numa posição bem determinada, posição essa que numa visada horizontal e com o 

instrumento em posição adequada dê origem a uma leitura no círculo zenital igual a 

100  grados. Se tal não suceder diz-se que há erro de índice ou erro de calagem 

zenital.  

 

 

Figura 2-13: Erro de índice 

 

Para orientar o índice existe, uma nivela que lhe está associada e que se 

chama nivela de calagem zenital. Ao medir-se um ângulo zenital tem que se ter 

sempre o cuidado de calar esta nivela antes de fazer a leitura. 

Em teodolitos de construção mais recente, esta nivela é substituída por um 

dispositivo pesado - dispositivo de colimação vertical automático - que orienta 

automaticamente o índice. 

 

Medição correcta de ângulos 
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Para que um teodolito possa medir com precisão ângulos azimutais e verticais 

não é suficiente que cumpra as condições de estação. é necessário, igualmente que 

esteja construído de acordo com o seu esquema teórico. 

Na realidade o instrumento nunca cumpre, com exactidão, esse esquema 

teórico e, por isso mesmo, as medições vêm sempre afectadas de erros devidos a 

anomalias de construção - erros esses chamados erros instrumentais. 

As técnicas de medição com um teodolito consistem, fundamentalmente, em 

utilizar processos que permitam eliminar, ou atenuar, os efeitos nas observações 

desses erros de construção. Por uma questão de método vamos considerar em 

separado as medidas de ângulos azimutais e as de ângulos zenitais. 

 

Condições de construção para ângulos 

azimutais 

Erros instrumentais 

Graduação exacta do limbo azimutal  Erro de graduação 

Eixo principal passando pelo centro da 

graduação do limbo azimutal 

Erro de excentricidade 

Eixo principal perpendicular ao plano do 

limbo azimutal. Eixo óptico intersectando o 

eixo principal 

Erro de inclinação do limbo e erro de 

excentricidade do eixo óptico  

Eixo secundário perpendicular ao eixo 

principal 

Erro de inclinação do eixo secundário 

Eixo óptico perpendicular ao eixo 

secundário 

Erro de colimação 

 

 

Observações conjugadas 

 

Fazer observações conjugadas consiste em fazer duas pontarias para um 

mesmo ponto, rodando o teodolito de g200  em torno do eixo principal e basculando a 

luneta em torno do eixo secundário. Tem-se assim numa das pontarias o circulo 

zenital à esquerda e na outra o circulo zenital à direita. Faz-se uma leitura azimutal 

correspondente a cada uma das pontarias 1l e 2l , leituras que devem diferir de 

aproximadamente g200 . 

 

• Leitura feita com o circulo zenital à direita ( posição directa) 1l→  

• Leitura feita com o circulo zenital à esquerda ( posição inversa) 2l→  
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• A leitura correcta l  é obtida através de 
2

21 ll
l

+
= . 

 

Com a utilização de observações conjugadas consegue-se eliminar o efeito do erro 

de excentricidade da alidade, do erro de excentricidade do eixo óptico, do erro de 

inclinação do eixo secundário e do erro de colimação. 

Quanto ao erro de graduação, existem métodos próprios para atenuar o seu efeito, 

contudo não abordaremos aqui o seu estudo na medida em que só são utilizados 

quando se pretende medir ângulos com grande precisão. O erro de inclinação do eixo 

principal, é um erro normalmente muito pequeno e de natureza semelhante ao erro de 

graduação, sendo portanto atenuado o seu efeito utilizando os mesmos métodos. 

 

Condições de construção para observações zenitais 

 

As condições de construção de um teodolito relativamente à medição exacta de 

ângulos zenitais são: 

 

1. O eixo secundário deve passar pelo centro da graduação do limbo zenital e 

deve ser perpendicular ao plano desse limbo. 

2. A graduação do limbo zenital deve ser exacta 

3. O erro de índice deve ser nulo. 

 

A não verificação das duas primeiras condições origina erros análogos aos seus 

homólogos na medição de ângulos horizontais. No entanto, e devido ao erro 

provocado pela refracção terrestre, os efeitos dos erros resultantes da não verificação 

das duas primeiras condições é desprezável. Resta a influência do erro de índice a 

qual se não pode considerar desprezável. O estudo deste erro merece, então, um 

cuidado especial e vai ser feito supondo que, sendo esta a situação mais corrente, o 

teodolito possui uma nivela de calagem zenital com o respectivo dispositivo de 

orientação, nivela esta associada ao índice de leitura o qual é independente da 

posição da luneta. 

 

Erro de índice 

 

Considera-se um teodolito em estação tendo, portanto, o limbo zenital, de 

centro E , verticalizado.  
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Diz-se que a nivela associada ao índice está rectificada, quando a sua directriz 

for perpendicular à recta definida pelo centro do limbo e pelo índice. 

Calando-se a nivela, suposta rectificada, por intermédio do parafuso de 

calagem zenital a directriz fica horizontal e o índice de leitura fica, portanto, na vertical 

do centro do limbo zenital. 

Nestas condições visando-se com a luneta um ponto A  e calando-se, em 

seguida a nivela com o parafuso P , obtém-se a leitura zenital correcta. 

 

Figura 2-14 

Em geral, porém, a nivela não está rectificada ou, pelo menos, não se sabe se 

está rectificada. 

 

 

Figura 2-15 

Colocado o teodolito em estação, e após se ter visado o ponto A , cala-se a 

bolha da nivela ficando, deste modo, a directriz horizontal. Não estando a nivela 

rectificada, a recta [ ]EV  definida pelo centro do limbo e pelo índice de leitura não 

coincide com a vertical V  do centro do limbo. [ ]EV  forma, então, com a vertical do 

centro do limbo um ângulo 0z  que é o erro de índice, vindo a leitura zenital efectuada 

1z  afectada desse erro e tem-se 01 zzz += . 

Se em seguida se fizer a observação conjugada da anterior, calando-se 

novamente a bolha com o parafuso de calagem zenital, para assim se garantir a 

consistência de 0z , obtém-se a leitura 2z  e tem-se, ( )022 zzz +−= π . 

O valor exacto da leitura zenital na pontaria para A  é assim obtido por 
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( )
2

2 21 zz
z

−+
=

π
. 

Pode-se assim concluir que o erro de índice se elimina com as duas leituras feitas com 

um par de observações conjugadas. 

Caso se pretenda conhecer o valor de 0z  afim de se verificar se o erro de 

índice é, ou não, tolerável, basta subtrair membro a membro as equações relativas às 

observações na posição directa e inversa  

( )
2

2 21
0

zz
z

+−
=

π
 

Conhecido 0z  é evidente que, com o valor 1z  obtido na posição directa, 

imediatamente se calcula o valor correcto z  da distância zenital 

 

Importância do erro de refracção atmosférica 

 

Saliente-se que não é possível obter-se, em observações zenitais, a precisão 

que se consegue atingir nas observações azimutais. 

Tal facto é devido às sucessivas refracções a que fica sujeito um raio luminoso 

ao atravessar a atmosfera que por não ter densidade constante apresenta, como 

sabemos, um índice de refracção variável com a altitude. Atribui-se à atmosfera uma 

estrutura lamelar, isto é, considera-se a atmosfera dividida em camadas de densidade 

diferente, sendo a densidade de cada camada, em cada instante, função da sua cota - 

a densidade das diferentes camadas diminui com o aumento da cota. 

Como se estuda na Física, os desvios dum raio luminoso ao refractar-se, 

sucessivamente, na atmosfera dão-se segundo um mesmo plano vertical, ou seja, a 

projecção do trajecto dum raio luminoso sobre o plano horizontal é uma recta - traço 

do plano vertical que contém esse raio luminoso com o plano horizontal - pelo que se 

considera não ter a refracção atmosférica influencia nas observações azimutais, 

influenciando apenas as observações zenitais. 

Crescendo a densidade das camadas com a aproximação da superfície da 

Terra pode considerar-se que os raios luminosos são substituídos por arcos de 

circunferência com a concavidade voltada para baixo, sendo esses arcos apostos aos 

planos verticais desses raios luminosos. 

Assim para a direcção [ ]OA  a distancia zenital observada 0z  é menor que a 

distancia zenital correcta z  mas, a leitura azimutal não é influenciada pois o arco �OA  

é aposto ao plano vertical da direcção [ ]OA . 
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Figura 2-16: Ângulo de refracção 

 

Sendo O  o centro do teodolito, alinha de pontaria da luneta terá a direcção da 

tangente [ ]OT  ao arco [ ]OA  no ponto O  e não a direcção O  que deveria ter. Ao ângulo 

TOA ˆ  dá-se o nome de ângulo de refracção. 

O erro na medida dum ângulo zenital, proveniente da refracção terrestre não 

pode ser determinado com suficiente precisão visto haver uma grande variabilidade do 

índice de refracção na atmosfera. As causas desta variabilidade são em parte 

conhecidas e em parte desconhecidas. Da parte desconhecida provem erros, em 

relação aos quais, se podem considerar praticamente desprezáveis quase todos os 

erros resultantes dos defeitos de construção do teodolito. 

Para ângulos zenitais até o65  a influencia da refracção nas observações 

zenitais é sofrivelmente conhecida, mas esta zona interessa particularmente à 

Astronomia que utiliza, geralmente, pontarias altas. Em Topografia, onde se utilizam, 

geralmente, pontarias baixas a influencia da refracção, além de maior é desconhecida. 

 

2.2 Equipamento de Observação 

 

Teodolitos electrónicos 

Os teodolitos de construção mais antiga são normalmente designados por teodolitos 

ópticos-mecânicos em oposição aos de construção mais recente, designados por 

teodolitos electrónicos em virtude de apresentarem: 

1. Sistemas óptico-electrónicos de leitura dos círculos azimutal e vertical; 

2. Sistemas óptico-electrónicos para leitura dos desvios angulares do eixo 

principal relativamente à direcção da vertical; 

3. Sistemas de registo de leituras em suporte magnético compatível com 

computador pessoal; 

4. Um microprocessador, que controla os sistemas anteriores e regista as leituras 

azimutais e verticais corrigidas do efeito do desvio da vertical referido. 
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DEM 

Os distanciómetros electromagnéticos (DEM), baseiam-se na emissão retro-

reflexão e recepção de ondas electromagnéticas, geralmente nas bandas visível, 

infravermelha próxima e das microondas, para medição de distâncias.  

 

Estações totais 

 

Os DEM topográficos iniciais eram acopláveis aos teodolitos óptico-mecânicos 

convencionais e aos teodolitos electrónicos. Os DEM eram construídos de modo a que 

o seu centro electrónico coincidisse com o centro do teodolito. Actualmente utilizam-se 

as designadas estações totais, constituídas por um teodolito electrónico e um DEM 

totalmente integrados, com partilha de sistemas ópticos, circuitos electrónicos, 

sistemas de registo e baterias. 
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3.  Medição de distâncias 
 

3.1. Classificação quanto à precisão 

 

Os métodos de medição de distâncias podem-se classificar, quanto à precisão, 

em métodos de baixa, média e alta precisão. Dentro da alta precisão distinguiremos 

ainda a alta precisão topográfica e a muito alta precisão ou alta precisão geodésica.  

 

Baixa precisão ... 1 ou 2 dm por 100 m 

Média precisão  1 ou 2 cm por 100 m 

Alta precisão Topográfica 1 ou 2 mm por 100 m 

 Geodésica 1 ou 2 mm por 1000 m 

 

Apesar de descontinua, esta escala tem grande interesse, pois, permite 

sistematizar os métodos a empregar, bem como escolher os instrumentos a utilizar. 

Vejamos agora como se aplicar esta escala em trabalhos topográficos correntes: 

 

• A baixa precisão, utiliza-se normalmente em levantamentos do pormenor e 

excepcionalmente em poligonação ( poligonais expeditas ou de baixa precisão). 

• A média precisão, utiliza-se em poligonação e excepcionalmente em levantamentos 

do pormenor (caso de zonas urbanas em que os terrenos são muito caros). 

• A alta precisão topográfica, utiliza-se na medição de base duma triangulação 

topográfica independente. 

• A alta precisão geodésica, utiliza-se na medição de bases de triangulações 

geodésicas. 

 

3.2. Métodos de medição 

 

Fundamentalmente temos a considerar: 

 

Medições directas - caracterizadas pela aposição à distância a medir dum escalão de 

medida. 

Medições indirectas - quando se medem outras grandezas relacionadas com a 

grandeza a medir e esta se obtém a partir dessas grandezas. 

 

De entre as medições indirectas distinguiremos: 
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Tipo trigonométrico: quando a distância a medir se obtém pela resolução dum 

triângulo. 

Tipo electro-óptico: quando a distância a medir se obtém por via electro-óptica. 

 

Saliente-se que para se atingir a mesma precisão os métodos directos exigem 

material mais simples e mais barato do que os métodos indirectos. Estes, contudo, são 

de mais rápida execução pelo que a economia de tempo pode acarretar uma 

economia de conjunto.  

Em certas circunstâncias, por exemplo em terreno muito acidentado, ou em 

zonas de grande movimento, os métodos indirectos são os únicos de possível 

utilização.  

Vamos considerar métodos de medição indirecta de distâncias: 

 

Medição indirecta de distâncias 

 

A medição indirecta de distâncias é efectuada através da resolução de 

triângulos. Estudaremos os seguintes processos: 

 

Processo da triangulação 

 

A distância que se pretende é o lado dum triângulo de que se conhecem os 

elementos necessários ao seu cálculo por intermédio da trigonometria. 

 

Processo estadimétrico 

 

A medição é efectuada com o auxílio duma estádia, chamando-se estádia a 

qualquer dispositivo óptico que permita definir duas linhas de visada concorrentes num 

ponto conhecido e formando um ângulo conhecido. 

 

Figura 3-1: Estádia 
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• O - centro de analatismo ou centro da estádia. 

• W - ângulo de analatismo ou ângulo paralático 

 

Pode obter-se uma estádia com uma luneta desde que o seu retículo defina 

duas ou mais linhas de pontaria. Isto é desde que disponha de referências simétricas 

relativamente ao seu centro, como por exemplo os traços 1  e 2  ou 3  e 4  

representados na figura.  

 Um teodolito com uma luneta estadiada que permita definir uma estádia 

chama-se um taqueómetro. 

 

Figura 3-2: Luneta estadiada 

Qualquer dos pares de pontos ( )2,1  ou ( )4,3  pode definir duas linhas de pontaria 

e realizar um estádia; o par ( )2,1  é utilizado para miras horizontais e o par ( )4,3  para 

miras verticais. Note-se que os pontos 1 e 2 são simétricos em relação ao centro do 

retículo e o mesmo sucede com os pontos 3 e 4. 

 

Principio da estádia 

 

A distância do centro de analatismo a uma mira colocada perpendicularmente 

eixo da estádia é directamente proporcional ao comprimento do segmento 

determinado na mira pelas linhas estadimétricas. 

 

 

Figura 3-3: Principio da estádia 
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Atendendo a que os triângulos [ ]AOB  e [ ]''OBA são semelhantes temos: 

k
S

D

S

D ==
'

'

 ou kSD = , 

em que k  é a chamada constante estadimétrica que depende do ângulo w . 

 

Observando a figura anterior  

2
cot

2/

w

S

D =  

donde  

S
w

D 




=

2
cot

2

1  

e  

2
cot

2

1 w
k = . 

 

Normalmente os teodolitos são construídos de modo que 100=k , o que 

corresponde a um ângulo w  fixo com amplitude de g6366.0 . 

Como se disse anteriormente, pode obter-se uma estádia dotando uma luneta - 

em geral a luneta dum teodolito - dum retículo. 

 

Fórmulas taqueométricas para mira vertical 

 

O princípio da estádia foi enunciado em termos que implicavam a 

perpendicularidade entre o eixo da estádia e a mira.  

No entanto esta condição não é cómoda de cumprir; é mais cómodo colocar a 

mira vertical, para o que se pode utilizar uma nivela esférica adaptada à mira, nivela 

esta que deve estar rectificada relativamente à mira e manter-se calada enquanto o 

observador visa a mira. É então necessário deduzir fórmulas que se possam aplicar a 

este caso uma vez que em geral o eixo da estádia não é perpendicular à mira. 

Vamos supor que se pretende determinar a distância horizontal D  entre os 

pontos A  e B  do terreno. Estaciona-se um taqueómetro em A  e uma mira vertical em 

B , mira esta segura por um ajudante (porta-miras que deve ter o cuidado de manter a 

nivela calada durante cada observação. 

Aponta-se a luneta do taqueómetro para a mira e a estádia determina nela o 

segmento [ ]MN  
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Figura 3-4 

Para ser possível a aplicação do principio da estádia vamos considerar uma 

mira fictícia perpendicular em O  ao eixo da estádia e seja [ ]'' NM  o segmento que 

seria determinado, pela estádia, nessa mira fictícia. 

Tem-se como é evidente, 

[ ]''' NMKD =  

 

No entanto, sendo as leituras feitas na mira verdadeira, o segmento que se 

obtém é [ ]MN  e não [ ]'' NM , contudo é fácil determinar [ ]'' NM  em função de [ ]MN  e do 

ângulo z . 

Note-se que o triângulo [ ]'NON  é aproximadamente rectângulo em 'N - mais 

rigorosamente 




+

2
100

w em que, habitualmente, 3183.0
2

=w  e nestas condições, 

[ ] zMNNM sin'' =  

donde 

zKMND 2' sin= . 

Na prática designa-se, usualmente, o segmento [ ]MN  por S  e o produto KS por 

G  (número gerador). Deste modo 

zGD 2sin=  

que é a chamada fórmula taqueométrica da distância para mira vertical. 

 

Nota: O erro resultante pela consideração de ser recto o ângulo [ ]NON '  é muito 

menor do que o que resulta dos erros que se cometem na medida de z  e na leitura de 

[ ]MN ,não só porque a mira oscila durante a medição, mas ainda porque a graduação 

da própria mira não tem divisões inferiores ao centímetro. 



Topografia 

50 

O comprimento S  é obtido através das leituras na mira correspondentes aos 

traços superior sl  e inferior il do retículo que definem a estádia. Ou seja  

is llS −= . 

Pode ainda fazer-se uma leitura na mira correspondente ao traço médio do 

retículo, normalmente designada por leitura média ml . Em rigor ONOM ≠ no entanto o 

erro que daí resulta é desprezável. Sendo assim podemos calcular S  através de  

( )im llS −= 2  

ou  

( )ms llS −= 2 . 

Pode igualmente, com as observações efectuadas, determinar-se a diferença 

de nível entre os pontos A  e B . 

Para isso, considera-se o triângulo IOY , a que se dá o nome de triângulo de 

altura, designando-se por altura trigonométrica o cateto OY . 

 

Figura 3-5 

 

Da figura 3-5 conclui-se que 

zDh cos'=  

e como,  

zMKD sin' = , 

pode escrever-se 
zzNMkh cossin=  

ou, 

zzGh cossin=  

expressão que permite obter a altura trigonométrica em função do número G  e da 

distância zenital da linha de visada. 



F.C.T.U.C 

51 

 

Nestas condições, e ainda da figura anterior, tem-se 

BOihXBdN AB −+==  

em que 
 

• h - altura trigonométrica 

• i - altura do instrumento ( distância do centro do taqueómetro ao ponto estação) 

• BO - segmento definido na mira pela leitura ml  do eixo da estádia (fio médio do 

retículo). 

Á expressão 

mAB lihdN −+=  

dá-se o nome de fórmula taqueométrica do desnível para mira vertical. 

Na prática e para uma maior simplificação dos cálculos do desnível, é 

aconselhável que se faça ml , isto é que se vise na mira com o fio médio do retículo 

com uma altura igual à altura do instrumento, o que trás como consequência 

hdN AB =  

Contudo, tal processo só é recomendável com miras adequadas pois, para 

simplificar este cálculo dificulta-se o trabalho de campo; o valor de i  não é geralmente 

um número simples o que dificulta a pontaria e as leituras il  e sl . 

A técnica mais utilizada consiste em fazer com o fio inferior uma leitura numa 

divisão bem definida na mira (sem estima) e deste modo se obtém facilmente a 

diferença is ll −  e se verifica rapidamente se  

2
si

m
ll

l
+

= . 

Finalmente a fórmula 

zzGh cossin=  

é válida tanto em valor absoluto como em sinal, pois: 

• 0>h - z  é um ângulo do primeiro quadrante, 

• 0<h - z  é um ângulo do segundo quadrante. 

 

Erros na medição de distâncias 

 

As precauções a tomar para obter maior precisão no processo estadimétrico 

incidem essencialmente, na medição do intervalo da mira. 

Analisando as fórmulas taqueométricas, 

zKSD 2sin=  
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zzKSh cossin=  

imediatamente verificamos que as principais causas de erro podem aparecer em, 

Erro em K  - erro da constante estadimétrica. 

Erro em z - erro na medição de z  ( já estudado) 

Erros em S  

• Erro de paralaxe de imagem: 

• Erro de refracção atmosférica: 

• Erro de ondulação da imagem: 

• Erro de mobilidade de mira: 

• Erro da falta de verticalidade da mira: 

 

Existe paralaxe quando a imagem da mira dado pelo sistema objectivo não se forma 

sobre o plano do retículo. Havendo paralaxe da imagem, o que origina uma leitura 

deficiente na mira, deve fazer-se a sua eliminação, efectuando as seguintes 

operações: 

 

• focar o retículo por meio da ocular 

• focar o objecto por meio da lente de focagem interna, obrigando a que a sua 

imagem se forme no plano do retículo, conseguindo-se desta forma, 

efectuar pontarias com eliminação da paralaxe de imagem. 

 

Sabe-se que a refracção atmosférica é muito diferente, devido ao aquecimento 

ou arrefecimento das camadas de ar junto ao solo, para um raio visual rasante ao 

terreno e para outro mais afastado. Estes dois raios têm portanto, curvaturas 

diferentes o que introduz um erro na leitura de S . 

Por isso mesmo deve evitar-se a utilização da mira junto ao terreno. O erro 

provocado pela refracção atmosférica atenua-se muito usando miras horizontais. 

 

Erro de ondulação da imagem resulta da subida de ar quente a qual origina 

variações de densidade que provocam uma ondulação na imagem da mira, não fazer 

leituras com precisão. Esta ondulação pode mesmo, em certas alturas, impedir que se 

façam observações de baixa precisão. 

 

As miras vulgares são seguras por um operador (porta - miras) que as não 

consegue manter rigorosamente fixas, especialmente em dias de vento. Deste modo, 

como as leituras na mira não são efectuadas simultaneamente, nada garante que a 
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leitura do fio inferior seja a mesma que era quando se faz a leitura superior, resultando 

daí um erro para o valor de S . A mira tem sempre uma mobilidade maior na parte 

superior pois a base está fixa, visto assentar no terreno. 

O erro da mobilidade da mira pode eliminar-se usando miras fixas. Existem 

miras fixas verticais mas, normalmente, só as miras horizontais são fixas. 

A verticalidade da mira consegue-se, como já se disse, com o auxílio duma 

nivela esférica solidária com a mira. No entanto, ao efectuarem-se as leituras, a mira 

pode não estar rigorosamente verticalizada por deficiência do porta - miras que não 

mantém a bolha calada ou, ainda, pelo facto da nivela estar desrectificada ( a falar 

posteriormente). 

Estando as fórmulas taqueométricas estudadas para miras verticais, o erro de 

falta de verticalidade da mira traduz-se num erro de aplicação daquelas fórmulas. 

A acumulação de todos os erros indicados origina para a distância medida com 

um taqueómetro vulgar uma baixa precisão, sendo de esperar um erro relativo da 

ordem de 
250

1 nas melhores condições de sua utilização - distâncias até m200 . 

 

Classificação das estádias 

 

As estádias classificam-se em estádias de baixa precisão e estádias de média 

precisão. Umas e outras ainda podem ser de ângulo paralático fixo ou variável. 

As estádias de baixa precisão e ângulo paralático fixo. São as estádias de fios vulgares 

- teodolitos de minutos com luneta estadiada - podendo ser só para miras verticais ou para 

miras verticais e horizontais ( com imagem direita ou invertida ). 

Não estudaremos o caso das estádias de baixa precisão e ângulo paralático variável. 

Como exemplo de estádias de precisão (média) de ângulo paralático variável, temos a 

considerar as estádias de ínvar. 

 

Estádias de ínvar 

 

Nestas estádias o comprimento da mira mantém-se constante, variando o ângulo 

paralático. 

Por Estádia de ínvar deve entender-se o conjunto constituído pela base de ínvar e por 

um teodolito de segundos destinado a medir a projecção horizontal do ângulo paralático. No 

entanto, como este teodolito nem sequer necessita de ser estadiado designa-se, vulgarmente, 

por estádia de ínvar apenas a base de ínvar. 

A base de ínvar não é mais do que um tubo metálico que, entre duas referencias 

devidamente sinalizadas, tem rigorosamente o comprimento de m0000.2 (precisão garantida à 

décima de milímetro). Nas estádias de ínvar actuais há um sistema de iluminação que permite 
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melhorar as condições de pontaria; a base de ínvar é colocada horizontalmente sobre um tripé 

sendo essa horizontalização conseguida por intermédio de três parafusos nivelantes após calar 

uma nivela esférica solidária com a estádia. 

 

Figura 3-6: Estádia de ângulo paralático variável 

Vamos supor que pretendemos medir a distância D , reduzida ao horizonte, entre os 

pontos A  e B  do terreno. 

Estaciona-se um teodolito em A  e a base de ínvar em B  de modo que fique 

perpendicular à direcção BA , o que se consegue por intermédio dum visor óptico a ela 

acoplado. Mede-se a projecção horizontal do ângulo β  ( ângulo paralático ) na figura 

representado por w , visando seguidamente as duas referencias por observações do ângulo 

azimutal, distribuídas ao longo do limbo azimutal, com a luneta quer na posição directa quer na 

posição inversa. 

Como a base de ínvar fica horizontal sobre o tripé, a sua projecção sobre o plano 

horizontal tem um comprimento igual ao comprimento real da base; além disso, a sua 

projecção horizontal é perpendicular a 'AB , segmento cujo comprimento dá a distância 

horizontal entre os pontos A  e B  - como se sabe um ângulo recto projecta-se em verdadeira 

grandeza sobre um plano desde que um dos seus lados seja paralelo a esse plano e o outro 

lado lhe não seja perpendicular. 

 

Sendo L  o comprimento real da estádia de ínvar, e metros, a distância D , também em 

metros é dada por, 

2
cot

2

1 w
LD =  

como 
2

w
 é, em geral, um ângulo muito pequeno rad

ww

22
tan ≈  

( )radw
w

L
D ,≈  

ou com w  em segundos 

''ρ
w

L
D ≈  

Para as estádias de ínvar vulgarmente utilizadas, como mL 0000.2=  é preferível utilizar 

a fórmula 
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2
cot

w
D = . 

 

A precisão da distância medida depende fundamentalmente da precisão angular do 

teodolito utilizado e a maior das distâncias que, teoricamente, pode ser medida com a estádia 

de ínvar é função do poder separador da luneta do teodolito. No entanto verifica-se na prática 

que em caso algum se deve utilizar a estádia de ínvar para distâncias superiores a 200 metros 

medidos de uma só vez. 

Supondo por exemplo que se cometia um erro de ''dw , na medição de w , vamos 

determinar qual o erro resultante para a distância: 

 

Ora dw
w

dD 




 +=

2
cot1

2

1
 ou ( ) ''21

2

1
dwDdD +=

ρ
, como 

ρ2

''dw
 é praticamente insignificante 

temos 

''

2

ρ
D

dD =  

Expressão que se obtém a partir de 
2

cot
w

D = . Neste caso podemos construir a seguinte 

tabela 

D  50 100 150 200 m 

dD  0.4 1.6 3.5 6.3 cm 

 

da qual podemos concluir que, admitindo que se comete um erro de ''2  na medição do ângulo 

w , para se atingir a média precisão, não se deve utilizar a estádia de ínvar para distâncias 

superiores a 100 metros. 

Quando, com uma estádia de ínvar, se pretendem medir distâncias superiores a 100 

metros deve utilizar-se ou o método dos troços ou o método da base auxiliar que a seguir 

estudaremos, supondo que se utiliza uma base de ínvar de m0000.2 . 

 

Método dos troços 

Este método consiste em dividir a distância total D  em n  troços de comprimento 

sensivelmente igual a s , em relação aos quais a precisão conseguida com a estádia de ínvar 

seja adequada, segundo o esquema da figura seguinte 

 

Figura 3-7: Método dos troços 
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Se for ds  o erro cometido na medição de cada troço devido a um erro ''dw  o erro na 

medição da distância total D  será dado por: 

 

n
s

ndsdD
''

2

ρ
==  para ''2=dw  

Método da base auxiliar 

 Neste método calcula-se a distância D , resolvendo o triângulo ABC com radA
2

ˆ π≈  e em que 

o lado BA  ( base auxiliar) é medido com uma estádia de ínvar colocada em B  

 

 

Figura 3-8: Método da base auxiliar 

Estacionando-se o teodolito em A  e C  medem-se os ângulos α,w , e β  tendo-se 

( )
.

sin

sin
β

βα += sD  

Para se alcançarem os melhores resultados na utilização deste método não é 

indiferente o comprimento da base auxiliar em relação à distância a medir D . 

 

Como g100≈α tem-se 

βcotsD ≈  

donde, 

βd
s

D
ds

s

D
dD

2

+≈  com dwsds 2

2

1≈  

como βddw ≈   

''
2

2

11 β
ρ

d
s

D
sDdD 





+≈  

o que leva a concluir que dD  é mínimo quando 

Ds 2≈  

relação esta que permite calcular o comprimento da base auxiliar s  em função do 

conhecimento aproximado da distância D . 

 

Medição electrónica de distâncias 
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Como vimos anteriormente os taqueómetros clássicos apenas permitem medir 

distâncias em baixa precisão e, mesmo assim, unicamente para distâncias 

relativamente curtas, excepcionalmente até 350  a m400 .  

Com a utilização dos distanciómetros electrónicos consegue-se atingir a alta 

precisão e até mesmo a muito alta precisão, tanto em distâncias curtas como longas.  

O seu grande automatismo reduz a importância do observador; este limita-se 

praticamente a comandar a disposição dos reflectores e a orientar o feixe de raios da 

onda portadora, principalmente se o distanciómetro possui registo automático de 

dados. 

 

Utilizam-se dois tipos de distanciómetros: 

 

• electro-ópticos (ondas curtas) utilizando feixes de infravermelhos ou laser 

• electromagnéticos (microondas) utilizando feixes electromagnéticos 

 

Princípios de funcionamento 

 

Os distanciómetros electrónicos medem a distância usando como padrão de 

medida o comprimento de onda do espectro electromagnético nas gamas de luz e 

micro - ondas. 

Num distanciómetro electrónico temos essencialmente a considerar os 

elementos do esquema seguinte 

 

 

Figura 3-9 

A onda portadora, previamente modulada no ritmo de frequência constante 

gerada pelo oscilador de quartzo, é emitida, reflectida e após a sua recepção, por 

comparação de fases, determina-se a distância o que esquematicamente, se 

apresenta  
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Figura 3-10 

( )
2

dn
D

+= λ . 

 

Actualmente todas as casas construtoras de instrumentos topográficos 

fabricam distanciómetros electrónicos. 

 

Determinação da distância horizontal 

 

Saliente-se que a distância determinada utilizando um distanciómetro 

electrónico, não é a distância horizontal l , mas sim uma distância inclinada, que 

podemos designar por L . 

 

 

Figura 3-11 

 

Para obter essa distância temos de conhecer o ângulo θ , vindo 

θcosLl = . 

Ora como o ângulo αθ −=100 , 

 

)100cos( α−= Ll . 
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4  Métodos para a determinação de coordenadas 

do esqueleto de apoio Topográfico 

 

4.1 A irradiação 

 

Dadas as coordenadas de dois pontos 1P  e 2P , determinar as coordenadas do 

ponto objecto 3P . Estaciona-se um teodolito em 1P  e observam-se a distância 

cartográfica [ ]1 3PP  e o ângulo azimutal �
2 1 3P PP .  

As coordenadas de 1P  e 2P  permitem obter respectivamente o rumo ( )1 2PP . Este 

é transportado para o rumo ( )1 3PP  adicionando o ângulo �
2 1 3P PP . Finalmente as 

coordenadas de 3P  serão obtidas a partir das coordenadas de 1P  e do rumo ( )1 3PP . 

4.2 Triangulação 

 

Neste método estacionam-se todos os vértices dos triângulos ( ou das figuras 

utilizadas), efectuando-se, em seguida, uma compensação dos valores angulares 

medidos. 

Considere-se um triângulo [ ]ABC , de que são conhecidas as coordenadas dos 

pontos B  e C , e de que se mediram todos os ângulos Â , B̂  e Ĉ , pretendem calcular-

se as coordenadas do ponto  

 

Figura 4-1: Triangulação 

 

• Dados: ( )BB PM , , ( )CC PM ,  

• Elementos medidos: Â , B̂  e Ĉ ,  

• Pedido: ( )AA PM ,  

 

Esquema geral de resolução do triângulo 
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1. Cálculo de ( )BC  e de CB  

( ) ( )

( )
BC

BC

BCBC

PP

MM
BC

PPMMCB

−
−

=

−+−=

tan

22

 

Como BC MM −  tem o sinal do ( )BCsin  e BC PP −  tem o sinal do ( )BCcos  não existe 

qualquer ambiguidade na determinação do rumo ( )BC . 

Para a verificação do cálculo dos valores obtidos pode utilizar-se qualquer uma 

das seguintes expressões:  

( )

( )BC

PP
CB

BC

MM
CB

BC

BC

cos

,
sin

−
=

−
=

 

 

2. Compensação angular: 

a. Calcula-se o erro de fecho angular por  

( )*** ˆˆˆ200 CBAg
a ++−=ε ; 

b. Distribui-se aε  uniformemente pelos ângulos observados, adicionando a 

cada um deles uma correcção  

3
a

ia
ε

≈  

tal que ai ia ε=∑ =

3

1
, obtendo-se então os ângulos compensados  

3
*

2
*

1
*

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

aCC

aBB

aAA

+=

+=

+=

 

3. Resolução do triângulo: 

a. determinação de AB  e AC   

B
A

CB
ACC

A

CB
AB ˆsin

ˆsin
,ˆsin

ˆsin
== ; 

b. determinação de ( )BA  e ( )CA  

( ) ( )
( ) ( ) CCBCA

BBCBA

ˆ

,ˆ

−=

+=
 

c. determinação das coordenadas de A  

� a partir de B : 
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( )
( )BABAPP

BABAMM

BA

BA

cos

sin

+=

+=
 

� a partir de C  

( )
( )CACAPP

CACAMM

CA

CA

cos

sin

+=

+=
 

Observação: Para verificação de cálculos determinam-se dois valores para cada uma 

das coordenadas de A . Os valor obtidos serão considerados aceitáveis se não 

diferirem entre si de um valor superior a cm2 . 

 

4.2. Método de intersecção 

 

Neste método as figuras consideram-se independentes umas das outras e não 

se estacionam todos os vértices. A intersecção pode ser: 

• simples, isto é quando o vértice a determinar fica definido pela consideração de 

uma única figura,  

• múltipla, quando o vértice a determinar fica definido pela consideração de mais 

do que uma figura. 

Vamos apenas considerar intersecções simples, com ou sem verificação, as quais 

podem ser de três tipos: 

• intersecção directa, (ou adiante) 

• intersecção lateral, ( ou recorte) 

• intersecção inversa, (ou atrás) 

 

Estudo da intersecção directa 

 

Neste método não se estaciona o vértice a determinar Q , estacionando-se dois 

vértices de coordenadas conhecidas A  e B  e medindo-se os ângulos azimutais α  e 

β . 

 

Figura 4-2: Intersecção directa 
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Convém que o ângulo em Q  esteja compreendido entre 50  e g150 , pois um 

ângulo muito agudo ou muito obtuso pode conduzir a grandes erros na posição do 

vértice . 

 

Estudo da intersecção lateral 

 

Nesta intersecção estaciona-se o vértice de coordenadas a determinar Q  e um 

dos vértices de coordenadas conhecidas, que designaremos sempre por A , medidos 

igualmente dois ângulos azimutais γ  e α . 

 

Figura 4-3: Intersecção lateral 

 

É evidente que tanto a intersecção directa como a lateral se podem resolver 

por um processo análogo ao do triângulo. No entanto, estas intersecções resolvem-se 

na prática, do modo a seguir indicado. 

 

Esquema geral da resolução duma intersecção directa ou lateral 

 

Através das observações efectuadas determinam-se ( )AQ  e ( )BQ  

 ( ) ( ) α−= ABAQ  ( ) ( ) β+= BABQ  

Directa ( ) ( ) α+= 'AAAQ  ( ) ( ) β−= 'BBBQ  

 ( ) ( ) α−= ABAQ  ( ) ( ) γ−= QAQB  

Lateral ( ) ( ) α+= 'AAAQ  ( ) ( ) γ−= QAQB  

 

Recordando que para dois pontos genéricos X  e Y : 

( ) ( )XYPPMM XYXY tan−=−  

( ) ( )XYMMPP XYXY cot−=−  , 

então:  
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( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )BQPPBQAQPP

BQPPPPAQPP

BQPPAQPP

MMMM

MM

ABAQ

ABAQAQ

BQAQ

BQAQ

AB

tantantan

tantan

tantan

−−−−=

−−−−−=

−−−=

−−−=
−

 

donde 

( ) ( ) ( )
( ) ( )BQAQ

BQPPMM
PP ABAB

AQ tantan

tan

−
−−−

=−  

e 

( ) ( )APPPMM AQAQ tan−=−  

No caso de ( )AQ  ter um valor muito próximo de 100  ou de g300  para evitar a 

amplitude do erro na determinação de AQ MM − devem substituir-se estas fórmulas por 

outras em que entrem co-tangentes: 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )BQMMBQAQMM

BQMMMMAQMM

BQMMAQMM

PPPP

PP

ABAQ

ABAQAQ

BQAQ

BQAQ

AB

cotcotcot

cotcot

cotcot

−−−−=

−−−−−=

−−−=

−−−=
−

 

donde 

( ) ( ) ( )
( ) ( )BQAQ

BQMMPP
MM ABAB

AQ cotcot

cot

−
−−−

=−  

e 

( ) ( )APMMPP AQAQ cot−=−  

 

Verificação de cálculos: A partir das coordenadas de B  conhecidas, e de Q , 

calculadas a partir do ponto A , determina-se o rumo ( )*BQ . Seguidamente comparam-

se o rumo ( )*BQ  com o rumo ( )BQ  calculado a partir das observações. A diferença 

( )BQ - ( )*BQ  deve ser nula.  

 

4.3 Método da Poligonação 

 

Caso a precisão não seja um factor primordial, pode aplicar-se apenas a 

poligonação para a obtenção de coordenadas, pois este é um método de cálculo de 

coordenadas que, para a obtenção do mesmo número de pontos de apoio, é de 

execução muito mais rápida do que a triangulação e as intersecções. 
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Normas para o estabelecimento de uma poligonal 

 

Podemos distinguir poligonais abertas ou fechadas, conforme ilustrado nas 

figuras 3-4 e 3-5. 

 

Figura 4-4: Poligonal aberta 

 

Figura 4-5: Poligonal fechada 

 

O estabelecimento de uma poligonal deve ser feito após um prévio 

reconhecimento da zona, dependendo o seu traçado do acidentado do terreno e do 

facto de se tratar, ou não, de uma zona densamente arborizada. Não se podem, por 

isso, estabelecer normas rígidas para o traçado de poligonais, no entanto, para se 

melhorar a precisão dos resultados obtidos, convém que a escolha dos vértices tenha 

em atenção o seguinte: 

 

1. As poligonais não fechadas sobre si mesmas devem, tanto quanto possível, ser 

esticadas, isto é, o seu traçado em planta deve aproximar-se da recta que une 

os seus extremos. 

2. Não são aconselhados desníveis acentuados entre vértices consecutivos de 

uma poligonal. 

3. O comprimento dos lados de uma poligonal deve ser, tanto quanto possível, da 

mesma ordem de grandeza, evitando-se portanto a existência simultânea de 

lados compridos e curtos. 

4. O comprimento dos lados deve ser tão grande quanto possível, a fim de 

diminuir o número de vértices e, consequentemente atenuar a influência dos 
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erros cometidos nas observações. O valor deste comprimento é evidentemente 

limitado, não só pelo acidentado do terreno, como pelas características dos 

instrumentos utilizados. 

 

Cálculo e compensação de uma poligonal 

 

Analisaremos o cálculo de uma poligonal com vértices 3,2,1,A  e B  apoiada nos 

vértices A  e B de uma triangulação, conforme ilustrado na figura 3-4. Conhecem-se 

ainda as coordenadas dos vértices 'A  e 'B , ou os rumos ( )'AA  e ( )'BB . 

Nesta poligonal medem-se os ângulos 43210 ,,,, ααααα  e os lados 4321 ,,, dddd . 

Note-se que para determinar as coordenadas dos vértices 3,2,1  eram apenas 

necessárias as medidas de três ( )210 ,, ααα  e três lados 321 ,, ddd , ficando assim três 

medidas em excesso, que permitem fazer o ajustamento da poligonal. 

De um modo geral, no caso de uma poligonal apoiada, sendo n  o número de 

vértices da poligonal ( contando com os vértices de apoio A  e B  medem-se n  

ângulos e 1−n  lados, obtendo-se no total 12 −n  medidas. Como para a determinação 

dos 2−n  vértices da poligonal a calcular são suficientes 2−n  ângulos e 2−n  lados, 

no total  42 −n medidas, sobram 3  medidas para o ajustamento da poligonal. 

No caso de uma poligonal fechada sobre si mesma, tudo se passa de forma 

semelhante, havendo igualmente três medidas em excesso para o ajustamento. Note-

se que nestas poligonais, como o vértice final é coincidente com o vértice inicial, este 

conta-se duas vezes na determinação de n . 

O ajustamento de uma poligonal pode ser feito por processos rigorosos, mas na maior 

parte das vezes tal não se justifica, em virtude não ser exigida precisão elevada. 

Vamos assim estudar um processo expedito de fácil aplicação e de resultados 

aceitáveis. 

Neste método, o cálculo e ajustamento da poligonal são feitos 

simultaneamente e em duas fases: 

 

1. Fase: Efectua-se o cálculo dos rumos provisórios dos lados da poligonal, 

calcula-se o erro de fecho angular e finalmente calculam-se os rumos 

definitivos. 

2. Fase: Calculam-se as coordenadas relativas provisórias, o erro de fecho linear, 

e as coordenadas absolutas dos vértices da poligonal. 
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A classificação de uma poligonal quanto à precisão depende da precisão exigida 

na medição do comprimento dos seus lados. 

Esta precisão definirá a tolerância a admitir nos erros de fecho angular e linear. 

Assim teremos  

 Tolerância angular Tolerância linear 

Alta precisão ( )'nTa =  05.0005.0 += LTl  

Média precisão ( )'2 nTa =  1.001.0 += LTl  

Baixa precisão ( )'4 nTa =  LTl 06.0=  

 

onde n  é o número de ângulos da poligonal e ∑= idL , é o desenvolvimento em 

metros da poligonal. 

 

Esquema geral de resolução de uma poligonal 

 

Suponhamos que a poligonal a resolver é uma poligonal aberta apoiada nos pontos A  

e B  de uma triangulação. A adaptação deste esquema a poligonais fechadas é 

simples, requerendo apenas uma adaptação em relação aos vértices inicial e final.  

 

 

 

Dados Quantidades  Pedidos 

 Leituras azimutais Distâncias  

AA PM , , '' , AA
PM  1,' AAA

ll  1d  11, PM  

 
121 , ll A  2d  22 , PM  

 
2321, ll  3d  33 , PM  

 
Bll 332 ,  4d   

BB PM , , '' , BB
PM  ',3 BBB ll    

 

1. Fase: Cálculo dos rumos 

a. cálculo dos rumos ( )'AA  e ( )'BB  

Com as coordenadas dos vértices A , 'A , B  e 'B  determinam-se os rumos ( )'AA  e ( )'BB  

( )
AA

AA

PP

MM
AA

−
−

=
'

''tan , ( )
BB

BB

PP

MM
AB

−
−

=
'

''tan  

b. Cálculo dos ângulos observados 
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'

'

34

3233

21232

1121

10

BBB

B

A

AAA

ll

ll

ll

ll

ll

−=
−=
−=
−=

−=

α
α
α
α

α

 

c. Cálculo de ( )*'BB  

Designando por ( )*'BB  o rumo ( )'BB  calculado utilizando as medições feitas, obtém-se  

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) g

g

g

g

BBB

B

A

AAA

2003

200233

2001223

200112

1

4
*'

3

2

1

0
'

±+=

±+=

±+=

±+=

+=

α

α

α

α

α

 

adicionando membro a membro 

( ) ( ) kAABB
i i 200
4

0

'*' −+= ∑ =
α . 

Sendo k  um número inteiro, que nada tem a ver com o número de vértices da 

poligonal. 

 

d. Determinação do erro de fecho angular e verificação da tolerância: 

 

Como ( )'BB  e ( )*'BB  normalmente não coincidem calcula-se o erro de fecho angular aε  

através da seguinte equação:  

( ) ( )*'' BBBBa −=ε  

e. É agora necessário verificar se o erro angular é admissível para a precisão 

exigida na poligonal em questão, isto é se  

aa T<ε  

pode-se continuar o cálculo da poligonal. 

 

f. Cálculo dos ângulos corrigidos 

 

Se o erro estiver dentro da tolerância, distribui-se o seu valor uniformemente pelos 

ângulos iα , obtendo-se os ângulos compensados iα  
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444

333

222

111

000

c

c

c

c

c

+=
+=
+=
+=
+=

αα
αα
αα
αα
αα

 

com 
543210
accccc

ε
≈≈≈≈≈  e accccc ε=++++ 43210 . 

 

g. Cálculo dos rumos definitivos: 

 

Finalmente procede-se ao cálculo dos rumos definitivos da seguinte forma:  

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) g

g

g

g

BBB

B

A

AAA

2003

200233

2001223

200112

1

4
'

3

2

1

0
'

±+=

±+=

±+=

±+=

+=

α

α

α

α

α

 

2. Fase: Cálculo das coordenadas 

 

Por coordenadas relativas de um vértice entende-se as coordenadas desse 

vértice em relação a um sistema de eixos paralelos aos do sistema principal e com 

origem no vértice anterior. Deste modo:  

( )
( )iidPPP

iidMMM

iiii

iiii

,1cos

,1sin

1

1

−=∆=−
−=∆=−

−

−  

considerando-se, neste exemplo, BBAA PPMMPPMM ==== 4400 ,,, . 

a. Cálculo das coordenadas relativas provisórias  

( )
( )
( )
( )BdMMM

dMMM

dMMM

AdMMM

B

A

3sin

23sin

12sin

1sin

434

3233

2122

111

* =−=∆
=−=∆
=−=∆
=−=∆

 

adicionando membro a membro 

∑∆+= iAB
MMM *  

Comparando os valores obtidos por cálculo com os valores conhecidos de BM , 

pode escrever-se a equação da projecção do erro de fecho linear sobre OP , Mε : 

*BBM MM −=ε  

Da mesma forma para as coordenadas P : 
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( )
( )
( )
( )BdPPP

dPPP

dPPP

AdPPP

B

A

3cos

23cos

12cos

1cos

434

3233

2122

111

* =−=∆
=−=∆
=−=∆
=−=∆

 

Comparando os valores obtidos por cálculo com os valores conhecidos de BP  

pode escrever-se a equação da projecção do erro de fecho linear sobre OM , Pε : 

*BBP PP −=ε  

b. Cálculo do erro de fecho linear e verificação da tolerância: 

Com os valores de Mε  e Pε  calcula-se o erro de fecho linear da poligonal:  

22
MPl εεε +=  

Se ll T<ε ,  faz-se a sua distribuição pelas coordenadas relativas provisórias iM∆  e 

iP∆ . 

 

c. Cálculo das coordenadas relativas corrigidas: 

A distribuição de Mε  e Pε  pelas coordenadas relativas provisórias é feita 

proporcionalmente aos valores dessas coordenadas, utilizando-se na prática uma 

forma simplificada e expedita de o fazer.  

444

333

222

111

mMM

mMM

mMM

mMM

+∆=∆

+∆=∆

+∆=∆

+∆=∆

 

444

333

222

111

pPP

pPP

pPP

pPP

+∆=∆

+∆=∆

+∆=∆

+∆=∆

 

com 

∑∑

∑∑

∆
∆=⇒

∆
=

∆
=

∆
=

∆
=

∆

∆
∆=⇒

∆
=

∆
=

∆
=

∆
=

∆

P
Pp

PP

p

P

p

P

p

P

p

M
Mm

MM

m

M

m

M

m

M

m

P
ii

P

M
ii

M

εε

εε

4

4

3

3

2

2

1

1

4

4

3

3

2

2

1

1

 

d. Cálculo das coordenadas definitivas: 

De posse das coordenadas relativas corrigidas imediatamente se calculam as 

coordenadas absolutas:  

434

323

212

11

MMM

MMM

MMM

MMM A

∆+=

∆+=

∆+=

∆+=

 

434

323

212

11

PPP

PPP

PPP

PPP A

∆+=

∆+=

∆+=

∆+=
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5. Métodos gerais de nivelamento 

 

 Nivelamento é toda a operação topográfica que permite definir a diferença de 

nível entre dois pontos. 

 A cota de um ponto foi definida como sendo a sua distância medida na vertical 

entre esse ponto e uma determinada superfície de referencia. Quando a superfície de 

referencia é o geóide as cotas tomam a designação de altitudes. 

 A determinação das diferenças de nível pode ser feita por três métodos 

diferentes. 

 

5.1 Método Geométrico ou Directo 

 

 O método mais preciso de efectuar a determinação em causa é utilizando 

instrumentos especiais chamados níveis cuja principal característica é a de definirem 

linhas de visada horizontais, e uma mira, da forma ilustrada na figura 5-1. 

 

 

Figura 5-1: Nivelamento geométrico 

 

Repare-se que o instrumento está a uma cota superior quer ao ponto A  quer 

ao ponto B , a diferença de nível entre os dois pontos será obtida á custa da diferença 

de leituras nas miras: 

faAB lldN −=  
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5.2 Método Trigonométrico ou Indirecto 

 

A diferença de nível entre dois pontos A  e B  é determinada estacionando um 

teodolito num dos pontos A  e visando um outro, na vertical de B . Conhecida a 

distância horizontal D  entre os pontos A  e B , se z  é o ângulo zenital da linha de 

visada, e i  a altura do instrumento temos: 

  

Figura 5-2 :Nivelamento trigonométrico 

 

Da figura conclui-se que 

zDh cot= , 

e portanto 

AvihdN AB −+= . 

A observação dos ângulos verticais, baseia-se no percurso da luz solar entre 

pontos interviríeis da superfície Terrestre e é afectada pela curvatura da trajectória das 

ondas luminosas, devida à não homogeneidade da atmosfera. A curvatura introduz 

desvios nos ângulos verticais observados que são função exclusiva do ângulo de 

refracção no extremo da trajectória no ponto estação. Contudo a influência sobre h só 

é significativa para distâncias superiores a m500 , 

 

Figura 5-3: Influência da depressão do horizonte 
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utilizando-se nesse caso, a chamada fórmula topográfica 

2
1cot qDzDh += . 

A parcela 2qD  é chamada depressão do horizonte. Em que D  representa a distância 

horizontal entre A  e B  e  

R

n
q

−= 5.0  

sendo R  o raio da Terra e n  o coeficiente de refracção da atmosfera, valor que varia 

entre 06.0  e 08.0 . 

O termo 2qD  pode escrever-se  

222 5.0
D

R

n
D

R
qD −= , 

repare-se que a primeira parcela apenas depende de R  e D , sendo portanto relativa 

à esfericidade da Terra. A segunda parcela depende também do valor do coeficiente 

de refracção n , traduz a influência da refracção atmosférica. 

Como n  varia entre 06.0  e 08.0 , observando a expressão de 2qD  facilmente se 

vê que o efeito da curvatura da Terra é 6  a 8  vezes maior que o efeito da refracção 

atmosférica e portanto a parcela 2qD  é sempre positiva. 

Na prática utiliza-se um valor aproximado para a depressão do horizonte. 

Efectivamente, se considerarmos 7.0=n  e mR 6400000=  o valor de 2qD , em metros 

será dado por:  

2

6400000

43.0
D , com D  em Kms  

ou aproximadamente  

15

2D . 

Repare-se que a expressão anterior permite concluir que a depressão do 

horizonte cresce com o quadrado da distância. Para uma distância horizontal de 15km 

a depressão do horizonte é já de km15  e para uma distância de Km150 , a depressão do 

horizonte é de m1500 . 

 

Determinação do desnível por visadas reciprocas e simultâneas 

 

Facilmente se demonstra, que determinando as distâncias zenitais aparentes 

1z e 2z  com visadas reciprocas e simultâneas o valor de ABdN  é dado por 

2

'''
ABAB

AB
dNdN

dN
+=  
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em que 

''''
2

''

''
1

'

cot

cot

vBA

vAB

AizDdN

AizDdN

−+=

−+=
. 

Efectivamente têm-se 

''''2
2

''

''2
1

'

cot

cot

vAB

vAB

AiqDzDdN

AiqDzDdN

+−−−=

−++=
 

pelo que, somando membro a membro estas igualdades se tem 

( ) ( )''''
2

''
1 cotcot2 vvAB AizDAizDdN −+−−+=  

que corresponde a 
2

'''
ABAB

AB
dNdN

dN
+= . 

 

Figura 5-4: Visadas reciprocas e simultâneas 

 

Resumidamente podemos apresentar o seguinte quadro de precisões em 

relação aos métodos indicados e cuja principal finalidade é sistematizar o trabalho e 

material a utilizar. 

  Erros toleráveis 

 Nivelamento de alta precisão kmmm /1  

Método geométrico   

 Nivelamento Ordinário kmcm /1  

Método trigonométrico  kmdm /1  

 

 

5.3 Estudo dos níveis 

 

Um nível óptico convencional é, constituído por uma base e por uma alidade. A 

base apresenta uma nivela esférica e parafusos nivelantes. A alidade é constituída 

essencialmente por uma nivela tórica de precisão solidária com uma luneta de pontaria 
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cuja linha de colimação se pretende horizontal. A alidade roda em torno do eixo 

principal, contudo não apresenta eixo óptico, uma vez que este instrumento é 

destinado a efectuar pontarias horizontais. 

Em cada pontaria a horizontalidade da linha de colimação é assegurada com a 

nivela tórica.  

Um nível óptico está construído de acordo com a sua idealização teórica 

quando, estando a nivela calada, a linha de pontaria fica horizontal e o fio nivelador 

fica igualmente horizontal. 

 

Figura 5-5Nível óptico: 

 

Como o processo de horizontalização manual da linha de colimação se tornava 

bastante demorado surgirão na década de 60 os níveis ópticos automáticos possuindo 

um dispositivo óptico pesado, intercalado no campo óptico da luneta permite pela 

acção da gravidade, compensar qualquer inclinação residual do eixo da luneta após a 

verticalização do eixo principal dando origem à horizontalização do eixo óptico. 

Na década de 80, foram desenvolvidos os chamados níveis ópticos numéricos, 

que permitem, após uma pontaria óptica da luneta sobre miras com escalas graduadas 

em código de barras, a leitura e o seu registo automático em suporte magnético. 

A alidade apresenta, por vezes um círculo azimutal externo de pequena 

resolução. 

 

Condição de estação 

 

Um nível está em estação quando o eixo principal estiver vertical. 

 

Condição de construção 

 

Para que um nível defina linhas de visada horizontais tem, como é evidente, 

que se verificar a seguinte condição de construção: 
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Paralelismo entre a directriz da nivela e o eixo óptico da luneta . 

 

De facto, sendo a directriz da nivela paralela à linha de visada, quando a nivela 

estiver calada a linha de visada fica horizontal. Não sendo satisfeita esta condição diz-

se que há erro de inclinação e, neste caso, como se pode ver na figura seguinte, 

 

Figura 5-6 

a leitura correcta sobre uma mira vertical colocada no ponto Al  é dada por 

 

iDll AAA tan' −= , 

em que a inclinação i  é uma quantidade algébrica. 0>−i  se a linha de pontaria sobe e 

0>i  se a linha de pontaria desce. 

Esta condição de construção é uma condição de rectificação e, por isso, o 

observador pode rectificar o nível do erro de inclinação. 

Saliente-se que só há interesse em rectificar o nível em relação ao erro de 

inclinação quando a diferença ABAB NddN '−  não puder ser atribuída a erros de 

observação; na prática quando esta diferença for superior a 2  ou 3  milímetros deve 

fazer-se a rectificação do instrumento. 

Para facilitar a exposição teórica deste problema consideraram-se duas miras 

colocadas verticalmente nos pontos A  e B  do terreno. Contudo, na prática, deve 

usar-se sempre a mesma mira que se transporta do ponto A , para o ponto B  e isto 

porque as graduações das duas miras podem não ser rigorosamente iguais o que 

ocasiona, como é evidente , erros para os desníveis. 

Para realizar essa rectificação tem que determinar em primeiro lugar o erro de 

inclinação do nível, ou melhor, a diferença de nível correcta entre os pontos A  e B  do 

terreno. Esta determinação, pode fazer-se por exemplo, utilizando o método das 

visadas iguais: 

 

Método das visadas iguais 
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Suponha-se que se pretende determinar a diferença de nível correcta entre 

dois pontos A  e B  do terreno. 

Neste método estaciona-se o nível a igual distância de duas miras colocadas 

em A  e em B  e fazem-se as leituras sobre essas miras tendo-se sempre o cuidado 

de calar a nivela associada à luneta. 

 

Figura 5-7 

Note-se que não é necessário que o nível se situe sobre a recta que une os 

pontos A  e B , bastando que fique sobre a mediatriz de BA . Não existindo erro de 

inclinação, ao calar a nivela, a linha de pontaria ficará horizontal e, nas miras, obter-

se-ão as leituras correctas Al  e Bl  sendo 

faAB lldN −=  

Caso a nivela não esteja rectificada, denotemos por i  o ângulo de inclinação. 

Neste caso, ao calar-se a nivela, a sua directriz fica horizontal mas a linha de visada 

faz com a horizontal um ângulo α  e as leituras que se fazem nas miras serão, 

respectivamente '
al  e '

fl . 

Como, 

ffaaffaa lllllOllOl −=−⇒∆=∆ ''''  

obtém-se, 

fafa llll −=− '' , 

pelo que a diferença de nível correcta entre os pontos A  e B  é dada por, 

''
faAB lldN −= . 

 

 

Método das visadas reciprocas 

 

Neste método fazem-se dois estacionamentos com o nível, de forma a que a 

distancia aos pontos A  e B seja sensivelmente a mesma e nas mesmas condições. 

Tal como está exemplificado na figura 
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Figura 5-8 

Ao estacionar em ( )1  junto ao ponto A , cala-se a nivela e, se esta estiver 

rectificada, a linha de visada fica horizontal, obtendo-se na mira as leituras 
1al e 

1f
l , 

sendo a diferença de nível correcta dada por  

11 faAB lldN −= . 

Estando a nivela desrectificada, e sendo i  o erro de inclinação, 

 

Figura 5-9 

 

Figura 5-10 

obtém-se na mira as leituras '
1al  e '

1f
l , que conduzem a um valor incorrecto da 

diferença de nível  

'''
11 faAB lldN −=  

Estacionando de seguida em ( )2 , junto de B  e a uma distancia deste ponto 

sensivelmente igual à de ( )1  a A  e nas mesmas condições, obtém-se as leituras na 

mira ''
2al  e ''

2f
l . A diferença de nível correcta será então  

22 faAB lldN −=  
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e a afectada do erro de inclinação  

''''''
22 faAB lldN −= . 

Como o ângulo i  se mantém invariável e como 21 BA ≅ temos  

2211

2211

'''

'''

ffaa

aaff

llll

llll

−=−

−=−
, 

subtraindo membro a membro estas igualdades  

2

'''
ABAB

AB
dNdN

dN
+= , 

 

podemos então concluir que a diferença de nível correcta se pode determinar pela 

média dos desníveis calculados pelo método das visadas reciprocas mesmo que o 

nível esteja desrectificado. 

 

5.6 Execução de um nivelamento geométrico 

 

A operação de nivelamento é normalmente feita ao longo de linhas de 

nivelamento, sendo feitas várias estações do nível e observações sucessivas de cada 

estação para o ponto anterior e seguinte. 

Um nivelamento deve, por princípio, ser fechado, isto é, a diferença entre as 

cotas do ponto inicial e do ponto final deve ser conhecida. Esse conhecimento pode 

resultar, por exemplo, dum nivelamento anterior de alta precisão. 

Muitas vezes utiliza-se, igualmente, um nivelamento fechado sobre si mesmo, 

caso em que o ponto final do nivelamento é o ponto inicial. Assim, após fazer um 

nivelamento entre os pontos A  e B  do terreno, faz-se um contra - nivelamento entre 

os pontos B  e A . Os valores ABdN  no nivelamento e contra - nivelamento devem 

coincidir mas, se tal não suceder, e a diferença for aceitável, a sua média será um 

valor mais preciso. 

Por norma nunca se deve fazer um nivelamento aberto e não havendo 

possibilidade de o fechar deve, pelo menos, fazer-se um nivelamento paralelo que 

consiste em fazer, em cada estação do nível, duas niveladas atrás e duas niveladas à 

frente, como indica a figura 5-11. 

 Obtêm-se, deste modo, duas medidas para a ABdN : uma através do 

nivelamento ( )BA ,3,1,  e outra através dum nivelamento paralelo ( )BA ,4,2,  podendo, 

então fazer-se um ajustamento. 

 



F.C.T.U.C 

79 

 

Figura 5-11 

 

Registo, ajustamento e cálculo dum nivelamento geométrico 

 

O registo das observações é feito em cadernetas de nivelamento, cujas 

páginas também geral, o aspecto do quadro seguinte. O cálculo e o ajustamento do 

nivelamento é feito, igualmente, nessas cadernetas e, tratando-se dum nivelamento 

fechado, registam-se igualmente as verificações dos cálculos. 

 Além das colunas indicadas para o registo, ajustamento e cálculo as 

cadernetas costumam ainda ter lugar para a data, instrumento utilizado, estado do 

tempo, nome do observador, etc. 

Em certos casos isolados exteriores à linha de nivelamento. Estes pontos são 

nivelados como pontos intermédios a partir das estações mais convenientes. Ao 

efectuar-se a compensação duma poligonal não se entra em consideração com os 

pontos intermédios, caso existam, incidindo as correcções unicamente sobre os 

desníveis entre os pontos da linha de nivelamento. 

As cotas dos pontos intermédios obtém-se como média dos valores 

encontrados a partir dos pontos da linha de nivelamento que enquadram cada um 

desses pontos intermédios. 

Vejamos como proceder no seguinte exemplo prático: 

Pont Niveladas Desníveis Obs. Corre. Desníveis comp. cotas 

 atrás adiante   

A 1.207  

 

+ 

 

-  

 

+ 

 

- 428.704 

1 0.636 2.472  -1.265 -0.023  -1.288 427.416 

2 0.886 3.544  -2.908 -0.023  -2.931 424.485 

3 2.984 0.952  -0.066 -0.023  -0.089 424.396 

4 3.747 1.478 1.506  -0.023 1.483  425.879 

5 1.636 0.328 3.419  -0.022 3.397  429.276 

6 0.148 1.522 0.114  -0.022 0.092  429.368 

B  2.884  -2.736 -0.022   426.610 

 [a]=11.244 [f]=13.180 [+]*=5.039 [-]*=6.975  [+]=4.972 [-]=-7.066  

 [a]-[f]=- 1.936 [+]*-[-]*=- 1.936  [+]-[-]=- 2.094  

 

O erro de fecho do nivelamento, ε , é dado pela diferença entre a diferença de 

nível correcta e a diferença de nível observada. Se esse erro estiver dentro da 
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tolerância procede-se ao ajustamento mais preciso - por exemplo a distribuição ε  

proporcionalmente à distância entre as niveladas - o erro de fecho do nivelamento é 

distribuído igualmente pelos desníveis observados. 

Em que 704.428=AN  e 610.426=BN . Repare-se que sendo 

094.2−=−= ABAB NNdN , então efectuando a diferença relativamente aos valores 

obtidos por observação, 158.0936.1094.2* −=+−=−= ABAB dNdNε . 
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6.A representação do relevo 

 

6.1 As convenções cartográficas 

 

Nas cartas topográficas e plantas topográficas convencionais são representadas 

separadamente:  

• a informação sobre o relevo a castanho-sépia; 

• a informação hidrográfica a azul; 

• a informação sobre a cobertura artificial a vermelho e ou preto; 

• a informação sobre a cobertura vegetal a verde. 

Na representação dos elementos naturais ou artificiais são utilizados sinais 

convencionais, sempre que a escala da representação é incompatível com as 

dimensões dos referidos elementos. 

 A representação cartográfica do relevo pode ser realizada por diversos 

processos: pontos e curvas de nível, hipsométricas, normais ou hachures, sombras 

esbatidas e relevos. 

 Designam-se por curvas de nível relativas a um dado sistema de referência 

altimétrico as linhas que unem pontos da superfície do terreno situados à mesma 

altitude.  

Neste tipo de representação considera-se o terreno cortado por superfícies de 

nível equidistantes e projectam-se as intersecções (curvas de nível) sobre a superfície 

de referência, projecções essas a que, por extensão do termo, se chamam igualmente 

curvas de nível. Cada curva de nível é definida pela sua cota. 

 

Figura 6-1: Curvas de nível 

 

6.2 Formas fundamentais do relevo 
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Para melhor compreender a leitura duma carta vejamos como certas formas do 

terreno aparecem nas cartas topográficas. 

Formas simples 

 

TREGO - é a forma do terreno constituída pela intersecção de duas superfícies com a 

concavidade voltada para baixo. Na representação dum trego as curvas de nível 

aparecem com a concavidade virada para o cimo do terreno.  

 

Figura 6-2: Trego 

VALE – è a forma do terreno constituída pela intersecção de duas superfícies com a 

concavidade voltada para cima. Na representação dum vale as curvas de nível 

aparecem com a concavidade virada para a base do terreno. 

 

 

Figura 6-3: Vale 

Todas as formas de relevo resultam da combinação de tergos e vales. 

 

Formas compostas 

 

As arestas dos tergos constituem linhas de separação das águas da chuva e 

são designadas por linhas de festo ou cumeeiras. As arestas dos vales são linhas de 

reunião das águas e são designadas por talvegues,  linhas de córrego ou linhas de 

água.  

 

1. COLINA, OUTEIRO ou MONTE: é uma associação de dois tregos. 
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Figura 6-4: Colina 

2. BACIA ou COVÂO: é uma associação de dois vales. 

 

Figura 6-5: Covão 

3. COLO, PORTELA ou GARGANTA: é uma combinação adequada de dois 

tregos e dois vales. 

 

Figura 6-6: Portela 

As portelas permitem passar facilmente dum vale para outro e daí a sua 

importância no traçado das vias de comunicação. 

As arestas dos tergos constituem linhas de separação das águas da chuva e 

são designadas por linhas de festo ou cumeeiras. As arestas dos vales são linhas de 

reunião das águas e são designadas por talvegues,  linhas de córrego ou linhas de 

água.  

 

6.3 Diferentes modos de representação do terreno 

 

O relevo pode ser representado das seguintes maneiras: 

1. Por pontos cotados. 

2. Por curvas de nível. 

3. Por normais 
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Pontos Cotados 

 

Neste método o relevo é definido por um conjunto de projecções de pontos do 

terreno sobre a superfície de referência, pontos esses acompanhados da respectiva 

cota. 

Esses pontos devem ser escolhidos de modo a definirem perfeitamente o 

relevo, isto é, a sua escolha fica condicionada a que entre cada dois deles mais 

próximos se pode considerar constante a inclinação do terreno, dentro da precisão 

exigida. Tais pontos são chamados pontos notáveis do terreno. 

Chama-se inclinação do terreno entre dois pontos A  e B , a inclinação da 

recta que por eles passa. A tangente trigonométrica da inclinação, a que se dá o nome 

de declive, é, evidentemente, dada por: 

BA

dN AB=δ  

Não é muito usual a representação do relevo por pontos cotados embora, em 

certas situações, se utilize tal método como é o caso de: 

 

1. Representação de zonas urbanas. Nos arruamentos escolhem-se para pontos 

cotados os pontos de mudança de declive e os pontos de cruzamento dos seus 

eixos, representação altimétrica esta que permite ao técnico efectuar o estudo 

do traçado das redes de saneamento básico ( distribuição de água, rede de 

esgotos). 

 

Figura 6-7 

2. Representação de regiões pouco acidentadas. Especialmente em trabalhos de 

hidráulica fluvial e agrícola, quando se trata de regiões extensas. A densidade 

dos pontos a representar é função da precisão exigida. 

3. Completagem do traçado de curvas de nível. Quando o relevo é definido por 

curvas de nível os pontos mais altos e os mais baixos, além de outros de 

interesse especial para o trabalho, são sempre pontos notáveis do terreno e, 

deste modo, ficam sempre representados acompanhados da sua cota. 
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Principais problemas com pontos cotados. 

 

a. Dados dois pontos cotados determinar a cota dum terceiro existente 

sobre o segmento de recta que une os dois primeiros.  

DADOS: AN  e BN ,PEDIDO CN  

 

Basta rebater o plano projectante que contém os dois pontos sobre o plano 

horizontal que contém o ponto de cota mais baixa 

ABAC dN
BA

CA
dN =  

como por definição ACAC NNdN −= , então  

ACAC dNNN +=  

 

Figura 6-8 

b. Determinar a cota dum ponto qualquer do terreno 

 

Figura 6-9 

Em face dos condicionalismos que presidem à escolha dos pontos cotados, 

pode substituir-se o terreno na zona que contém o ponto P de cota a determinar, pelo 

plano do triângulo ABC definido por três pontos cotados que circundam o ponto. 

Por aplicação do primeiro problema com A e B determina-se a cota de X e depois com 

X e C determina-se a cota de P. 

 

c. Traçar o perfil do terreno segundo uma linha qualquer dada sobre 
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um plano cotado 

 

Figura 6-10 

Chama-se perfil do terreno segundo uma linha qualquer à intersecção do 

terreno com uma superfície de geratrizes verticais e cuja directriz é a linha dada. Para 

efectuar o traçado do perfil, planifica-se aquela superfície cilíndrica, determinando as 

cotas de vários pontos da linha dada - aplicação do primeiro problema – e medindo as 

respectivas distâncias a partir dum ponto origem. 

No estudo das redes de distribuição de águas e de evacuação de esgotos, 

traçam-se perfis segundo os eixos dos arruamentos onde já se situam os pontos 

cotados para esse fim. 

 

Curvas de nível 

 

À distância constante entre as curvas de nível dá-se o nome de equidistância natural 

ne , e ao valor da equidistância natural reduzida à escala da carta chama-se 

equidistância gráfica e . Assim  

E

e
e n=  

é evidente que a equidistância natural condiciona as curvas de nível a representar 

numa carta.  

A equidistância natural depende da escala da carta, do acidentado do terreno e 

do objectivo do levantamento, competindo ao técnico a sua fixação. No entanto, é 

normalmente utilizada a seguinte tabela relacionando o valor da equidistância com a 

escala: 

1: 50 000 25m 

1: 25 000 10m 

1: 10 000 10m 

1: 5 000 5m 

1: 1 000 1m 

1: 500 0.5m 
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Notar que para as quatro últimas escalas, 

mm
E

en 001.0=  

o que garante uma certa uniformidade na representação do mesmo terreno em 

qualquer delas. 

Em terrenos muito acidentados deve duplicar-se o valor da equidistância 

gráfica pois, caso contrário, as curvas de nível apresentam-se muito próximas o que 

dificulta a leitura da carta e a consequente interpretação do relevo; pelo contrário, em 

terrenos muito planos deve adoptar-se uma equidistância gráfica de mm5.0  ou até 

mesmo de mm25.0  

A noção de declive dada anteriormente aplica-se aqui entre pontos das curvas 

de nível e chama-se LINHA DE MAIOR DECLIVE à linha do terreno que em cada um 

dos seus pontos faz o maior ângulo com o plano horizontal que passa por esse ponto. 

Em face desta definição a linha de maior declive é normal às curvas de nível. 

É evidente que quanto menor for a distância entre as curvas de nível tanto 

maior é o declive do terreno nessa zona e, por isso mesmo, a observação das curvas 

de nível dá uma ideia perfeita da forma do relevo. 

 

Três problemas importantes com curvas de nível 

1. Transformar a representação do relevo por pontos cotados numa 

representação por curvas de nível. 

 

Figura 6-11 

Este é um problema fundamental em trabalhos de cartografia topográfica não 

computadorizada. Como não é necessário um rigor muito grande no traçado das 

curvas de nível um desenhador experimentado ou faz a graduação à vista ou usa um 

diapasão. 

 

2. Determinação da cota dum ponto qualquer do terreno 

 

Considerando constante o declive entre 1 e 2, a partir das cotas destes pontos 

o problema resolve-se como foi indicado para os pontos cotados. 
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Figura 6-12 

3. Traçar na carta uma linha de declive dado que passa por um ponto A do 

terreno. 

 

Figura 6-13 

Analisando primeira e directamente o problema no terreno e considerando que 

A e B são dois pontos de duas curvas de nível consecutivas tal que δ  representa o 

declive entre A e B, sendo B’ a projecção de B sobre o plano horizontal que passa por 

A tem-se, 

'BA

en=δ  

donde 

δ
ne

BA ='  

Passando agora para a carta, seja l a medida da projecção horizontal do 

segmento que tem o declive δ . Nestas condições 

δ
e

l =  

em que e  é a equidistância gráfica. 

E assim, com o centro em A e raio l, traça-se um arco de circunferência que 

determina na curva de nível seguinte um ponto por onde passará a linha com o declive 

pretendido. 

Como é evidente, para cada um dos pontos, o problema pode ter duas, uma ou 

nenhuma solução consoante o declive dado é menor, igual ou maior que o declive do 

terreno. 

 

4. Traçar o perfil do terreno segundo uma linha dada 
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Figura 6-14 

Conhecendo-se as cotas dos pontos 1, 2, 4 e 5 começa-se, pelo processo 

anteriormente indicado por determinar a cota do ponto 3 e a partir das distâncias entre 

estes pontos facilmente se desenha o perfil. 

 

5. Efectuar a intersecção dum plano de declive dado com o terreno. 

 

Sendo δ  o declive, representa-se o plano pela recta de maior declive. 

Determinando previamente o intervalo do plano - 
δ

ne
i =  - com a projecção A do ponto 

do terreno por onde se deseja que passe o plano, gradua-se essa recta de maior 

declive. 

 

Figura 6-15 

Em seguida faz-se a intersecção das horizontais do plano com as curvas de 

nível de igual cota encontrando-se os pontos dessas curvas por onde passa a secção 

a determinar. 

 

6.4 Medição de áreas na carta 

 

As áreas são sempre medidas em projecção horizontal, pois, é esta área que 

efectivamente interessa medir em todas as questões de avaliação de propriedades - 

as árvores crescem verticalmente; os edifícios e construções são limitados por 
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elementos verticais; a avaliação da quantidade de água caída numa bacia hidrográfica 

dum curso de água é feita a partir da área da projecção horizontal dessa bacia, etc. 

 

Método analítico 

 

Este método aplica-se em figuras com contorno poligonal desde que se 

conheçam as coordenadas dos seus vértices, o que normalmente exige o 

levantamento da extrema da região cuja área se pretende determinar. Trata-se dum 

método rigoroso e que se utiliza sempre que se pretende a área com precisão 

apreciável. 

Caso se trate de uma figura isolada como o triângulo a sua área será dada por 

CabS ˆsin
2

1=  

em que Ĉ  é o ângulo incluso entre a  e b . No caso do trapézio 

p
ba

S .
2

+=  

onde a  e b . são os lados paralelos, distanciados de p . 

Consideremos a figura 6-16 em que a área a calcular se encontra limitada por 

cinco pontos: 

 

Figura 6-16: Método analítico 

Temos: 

54321 SSSSSS −−++=  

ou 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )[ ]511545543434232312122

1
PPMMPPMMPPMMPPMMPPMMS +−−+−−+−++−++−=  

ou seja 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]4153542431325212
1

MMPMMPMMPMMPMMPS −+−+−+−+−=  

( )∑
=

+ −=
5

1
12

1

i
iii MMPS  



F.C.T.U.C 

91 

considerando 16 MM =  e 50 MM = . 

Generalizando para o caso de n  vértices ter-se-á: 

( )∑
=

+ −=
n

i
iii MMPS

1
12

1
 

em que 11 MM n =+  e nMM =0 . 

Caso se projectasse a figura sobre o eixo MO obter-se-ia 

( )∑
=

+ −=
n

i
iii PPMS

1
12

1
 

em que 11 PPn =+  e nPP =0 . 

 

Métodos geométricos 

 

Figuras limitadas por um contorno poligonal 

 

Trata-se da área dum polígono irregular que pode ser obtida por decomposição 

da figura noutras mais simples, cuja área se sabe calcular, determinando-se as 

distancias por medição directa na carta  

 

Figura 6-17 

Figura limitada por uma linha curva 

 

Método dos trapézios 

 

É um método expedito que permite calcular uma área aproximada. Substituí-se a linha 

curva por uma linha poligonal e transforma-se a figura cuja área se pretende 

determinar numa série de trapézios todos com a mesma altura d  

 

Figura 6-18 



Topografia 

92 

Tem-se como é evidente 

( )nnn YYYYYYYdS +++++++= −− 1121102

1
�  






 +++++= −121

0

2 n
n YYY

YY
dS �  

 

Caso a área a medir seja totalmente limitada por uma linha curva  

 

Figura 6-19: Região qualquer 

pode fazer-se uma adaptação deste método traçando um segmento de recta segundo 

a maior dimensão da figura, dividindo-o em n  partes iguais, conduzindo normais até 

encontrarem os dois ramos da curva e substituindo na fórmula anterior os iY  pelos 

comprimentos entre aqueles dois ramos tendo-se 

( )121 −+++= nYYYdS �  

 

Método de Simpson ou das parábolas 

 

Quando se pretende atingir uma precisão mais elevada da que a do método 

anterior permite atingir pode utilizar-se o método de Simpson  

Consiste este método em dividir o segmento BA  num número par de partes iguais 

2n  e substituir a curva entre cada grupo de três pontos consecutivos, tais como 

A CD′ , por um arco de parábola que passe por esses três pontos. 

Considerando um sistema de eixos como o definido na figura, essas parábolas 

terão uma equação da forma 

2
210 xaxaay ++=  

A área da figura ACDAAA 2
'  é dada por 

( ) ( )2
20

2
210 26

3
daa

d
dxxaxaaS

d

d
+=++= ∫−  



F.C.T.U.C 

93 

 

Figura 6-20: Método de Simpson 

Ora, passando a parábola pelos pontos ( )0
' , ydA −= , ( )1,0 yC =  e ( )2, ydD =  tem-se 

2
2102

01

2
2100

dadaay

ay

dadaay

++=
=

+−=
 

pelo que 

2
2020 22 daayy +=+  

com 10 ya = , donde se conclui que 

210
2

2 22 yyyda +−=  

Entrando com este valor na expressão de 1S , vem 

( )2101 4
3

yyy
d

S ++=  

nestas condições, deslocando-se sucessivamente o eixo OY , pode escrever-se 

( )

( )

( )

( )nnnn yyy
d

S

yyy
d

S

yyy
d

S

yyy
d

S

21222

6543

4322

2101

4
3

4
3

4
3

4
3

++=

++=

++=

++=

−−

�

 

Como nSSSS +++= �21 , somando membro a membro estas igualdades obtém-se, 

( ) ( )( )1231224220 42
3 −− +++++++++= nnn yyyyyyyy
d

S ��  

expressão esta conhecida pelo nome de fórmula de Simpson. 
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Caso se trate duma região totalmente limitada por uma linha curva ter-se-á, como é 

evidente, 

( ) ( )( )12312242 42
3 −− +++++++= nn yyyyyy
d

S �� . 
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