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GRANDEZAS 

MENSURÁVEIS 

NA 

TOPOGRAFIA 



NORMA-LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

“Conjunto de métodos e processos que, através de 

medições de ângulos horizontais e verticais, de 

distâncias horizontais, verticais e inclinadas, 

com instrumental adequado à exatidão pretendida, 

primordialmente, implanta e materializa pontos de 

apoio no terreno, determinando suas coordenadas 

topográficas.” 



Âng. Horizontais Âng. Verticais  

GRANDEZAS ANGULARES 



•Distância Horizontal 

•Distância Inclinada 

•Distância Vertical  

GRANDEZAS LINEARES 



MÉTODOS DE OBTENÇÃO DAS DISTÂNCIAS:  

Medição Direta (diástímetrosTrenas); 

 Esticamento da trena; 

 Deslocamento do eixo medido;  

 Desnível da trena(distância inclinada); 

Medição Indireta:  

 instrumentos ótico-mecânicos (estadimetria); 

 Instrumentos eletrônicos (distanciômetros, 

estações totais) 



COMO NÃO USAR A TRENA EM TOPOGRAFIA 



•  As distâncias em 
topografia devem ser 
lidas em metros e 
convertidas em estacas:  

• 1estaca=20 m  

• (não esqueça!!!) 
• Ex: Converter 443,55 m 

em estacas? 

• 22*20m=440m +3,55m 

• Ou seja: 22+3,55m 

MEDIDA DIRETA DE DISTÂNCIAS 

• DiástímetrosTrenas 
Fita e Trena de Aço 

Trena de Lona 

Trena de Fibra de Vidro 



ACESSÓRIOS AUXILIARES PARA 

DISTÂNCIAS 

oPiquetes; 

oEstacas; 

oBalizas; 



ERROS NA MEDIDA DIRETA DE 

DISTÂNCIAS 

Falta de horizontalidade 

à catenária: curvatura ou barriga 

Para evitá-la, é 

necessário utilizar 

diastímetros leves, 

não muito longos e 

aplicar tensão 

apropriada 

(segundo normas 

do fabricante) às 

suas extremidades 

DOMINGUES, 1979 



à verticalidade da baliza 

ERROS NA MEDIDA DIRETA DE 

DISTÂNCIAS 



MEDIDA INDIRETA DE DISTÂNCIAS 

Quando estas 

distâncias são 

calculadas em 

função da 

medida de 

outras 

grandezas, não 

havendo, 

portanto, 

necessidade de 

percorrê-las 

para compará-

las com a 

grandeza 

padrão. 

Instrumentos ótico-mecânicos (estadimetria); 

Teodolito 

 Mecânico 

(Vasconcelos) 

Teodolito 

 ótico - Mecânico 

(T1A-Wild) 

Teodolito 

 Eletrônico 

(Foif) 



ACESSÓRIOS 

Tripé de 

Aluminio 

Tripé de 

Madeira 

Mira de 

Madeira 

Mira de 

Alumínio 



LEITURAS DE MIRA  

Neste caso, a mira está 

graduada em 

centímetros (traços 

claros e escuros 

equivalem a 1 cm 

cada); 

 

A leitura do metro é 

obtida através dos 

algarismos romanos 

e/ou observando o 

símbolo acima dos 

números que indicam o 

decímetro. 



PRINCÍPIO ESTADIMÉTRICO 
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EXEMPLO: 

1,463 m 

Fm=(Fs+Fi)/2 



ESTUDAR EM CASA: CAPII (DISTÂNCIAS) 

 Na pag.12 (ler e entender como fica a equação 

do princípio estadimétrico no caso onde  o eixo 

de colimação não está perpendicular à 

mira(aclive ou declive); 

 Dh=(Fs-Fi)*100*(sen Z)² 

 



MEDIDA ELETRÔNICA DE DISTÂNCIAS 

• Sabendo da 
necessidade das 
medições de ângulos e 
distâncias 
simultaneamente e de 
um instrumento mais 
adequado aparece nos 
últimos anos a nova 
geração de instrumentos 
de medições 
topográficas que 
conjuga os teodolitos 
eletrônicos com os 
dispositivos de medição 
eletrônica de distâncias, 
dando origem às 
estações  totais... 
(infravermelho ou laser), 
prima 

Prisma 

Estação Total 

Trena 

Eletrônica 



ESTAÇÕES TOTAIS DO LAG 

RUIDE TRIMBLE NIKON FOIF 



MEDIÇÃO COM OU SEM PRIMAS (LASER) 

Luz incoerente 
Luz coerente (laser) 



PRINCÍPIO DA MEDIÇÃO ELETRÔNICA 

A medição eletrônica de uma distância é baseada na 

emissão e recepção de uma onda eletromagnética, a partir 

de um distanciômetro, colocado no ponto inicial, e um 

prisma, colocado no ponto final, conforme mostrado 

abaixo. 



MÉTODO DO PULSO 



MÉTODO DA DIFERENÇA DE FASE 



MÉTODO DA DIFERENÇA DE FASE 

Na maioria dos instrumentos, as distâncias são determinadas a 

partir da diferença de fase entre o sinal emitido, no início do 

percurso, e o sinal recebido a partir do refletor, colocado na 

outra extremidade da distância a ser medida. Basicamente, o 

instrumento mede a quantidade , que representa quanto o 

sinal recebido está fora de fase em relação ao sinal emitido, 

conforme mostrado na figura a seguir: 



•Ler das páginas 14-34 (acerca dos princípios e 

equipamentos de medição eletrônica de 

distância por diferença de fase, equipamentos, 

acessórios e possibilidades. 

ESTUDAR EM CASA: EDM 



ENTRADA DE DADOS 

 Variáveis de entrada: 

 Altura do prisma; 

 Altura do aparelho; 

 Temperatura; 

 Pressão; 

 Coordenadas da estação; 

 Altitude ou cota da estação; 

 Atributos (nome, número, casa, poste, rio, 
cerca, rua, praça); 


