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“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.”



Grandezas Lineares

Distância Horizontal (DH) é a distância medida entre dois pontos, no plano horizontal.

Distância Vertical ou Diferença de Nível (DV ou DN) é a distância medida entre dois

pontos, num plano vertical que é perpendicular ao plano horizontal.

Distância Inclinada (DI) é a distância medida entre dois pontos, em planos que seguem a

inclinação da superfície do terreno.





Distância Horizontal

A distância horizontal (DH) é uma distância entre dois pontos situados em um plano

horizontal (perpendicular ao eixo zênite-nadir).

É considerada útil, pois a partir dela pode ser desenvolvida a maioria dos usos e interesses

da sociedade em nível de propriedade, como por exemplo, a construção de casas.



Distância Vertical e Inclinada

A distância vertical (DV) é a distância perpendicular à distância horizontal, ou ainda,

paralela ao eixo zênite-nadir. Como distâncias verticais temos a diferença de nível, cota e

altitude de pontos no terreno.

A distância inclinada (DI) é a distância em linha reta que une dois pontos em que a DH e a

DV sejam diferentes de zero.



Métodos de Obtenção das Distâncias

● Medição Direta (diastímetros Trenas);
○ Esticamento da trena;

○ Deslocamento do eixo medido;

○ Desnível da trena (distância inclinada);

● Medição Indireta:
○ instrumentos ótico-mecânicos (estadimetria);

○ Instrumentos eletrônicos (distanciômetros, estações totais);



Medida Direta de Distâncias

A medida de distâncias de forma direta ocorre quando a mesma é determinada a partir da

comparação com uma grandeza padrão, previamente estabelecida, através de trenas ou

diastímetros.



Métodos de Obtenção das Distâncias

● Diástímetros Trenas

● As distâncias em topografia devem ser lidas em metros e convertidas em 

estacas:
○ 1 estaca = 20 m

● Ex: Converter 443,55 m em estacas?

● 22*20m=440m +3,55m Ou seja: 22+3,55m



Cuidados na Medida Direta de Distâncias

A qualidade com que as distâncias são obtidas depende, principalmente de:

● Acessórios;

● Cuidados tomados durante a operação, tais como:

● Manutenção do alinhamento a medir;

● Horizontalidade da trena;

● Tensão uniforme nas extremidades.



Medição Com a Trena

1. Coloca-se uma baliza em A (início do alinhamento) e outra em B (final do

alinhamento);

2. Uma terceira baliza se posiciona em C (ou D);

3. O operador verifica se as balizas A, B e C estão colineares; se não

estiverem, faz-se a correção do desvio da baliza C (ou D).





Erros na Medição Direta de Distância

Falta de alinhamento da trena 

Ocorre quando as medidas com a trena não são efetuadas sobre um  plano 

horizontal. (ex. 14,38 m ao invés de 14,50 m)

Exemplo: A medida de um alinhamento com trena inclinada  foi de 20m, 

enquanto o comprimento real no terreno mede 19,997m.



Erros na Medição Direta de Distância

Desvio de direção (desvios horizontais ou verticais)

Ocorre quando a trena não é colocada sobre o alinhamento AB, 

existindo um desvio lateral.

Exemplo: a medição com a trena desviada foi de 40m, enquanto que o 

comprimento real é de 2 x 19,997 = 39,994.



Erros na Medição Direta de Distância

Erro de Catenária

Quando a trena é aplicada suspensa e esticada à mão, faz-se  

necessário uma correção de catenária (curva). 

Exemplo: foi medida com a catenária 20m entre as duas balizas, 

enquanto  o comprimento real é de 19,9947m.
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f = flecha

l = comprimento do diastímetro

P = peso por metro linear de corrente

F = força de tensão, em quilogramas



Erros na Medição Direta de Distância

Erro de verticalidade das balizas

Ocorre o deslocamento da baliza na vertical, quando o 

operador estica a trena.



Erros na Medida Direta de Distâncias

Erro de Catenária

Falta de Horizontalidade

Falta de Verticalidade



Medidas Indiretas de Distância

● Uma distância é medida de maneira indireta, quando no campo são observadas

grandezas que se relacionam com esta, através de modelos matemáticos previamente

conhecidos.

● Ou seja, é NECESSÁRIO REALIZAR ALGUNS CÁLCULOS SOBRE AS MEDIDAS EFETUADAS

EM CAMPO, para se obter indiretamente o valor da distância.

Tipos de Medidas

○ Estadimetria

○ Medida Eletrônica



Instrumentos ótico-mecânicos (estadimetria)



Instrumentos auxiliares ótico-mecânicos

Tripé de alumínio Mira de madeira
Mira de alumínio



As estádias, ou miras estadimétricas são réguas

graduadas centimetricamente, ou seja, cada espaço

branco ou preto corresponde a um centímetro.



Estadimetria

DH (m) = (FS-FI) * Cos² (𝝰 /10)                   DH=(FS-FI)*100*(sen Z)²

FS

FM

FI

𝝰 = ÂNGULO VERTICAL





α = 90° - Z 



Medições Eletrônicas de Distância

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),

prisma.



Ruide Trimble Nikon FOIF

Estação Total

Prisma



Medição com ou sem prisma



Princípio da Medição de Eletrônica de Distância

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

c = 300.000 km/s, e um erro de

± 1 nanossegundo (10-9s) sobre

o tempo de propagação da

onda acarreta um erro de 15 cm



Medição Eletrônica de Distância

Distanciômetro óptico-eletrônico - o princípio de funcionamento é simples e baseia-se na

determinação do tempo t que leva a onda eletromagnética para percorrer a distância, de ida

e volta, entre o equipamento de medição e o refletor.

c = Velocidade de propagação

da luz no meio

D = Distância entre o emissor e

o refletor

∆t = Tempo de percurso do

sinal

Para um distanciômetro garantir a

precisão de 1 cm deve-se medir o

tempo com precisão de 6 × 10-11 s!



Fase do Sinal de Medida

Devido a imprecisão dos cronômetros, a alternativa encontrada foi relacionar a variação de

tempo com a variação da fase do sinal de medida.

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:



Método da Diferença de Fase



Erros de Medida

● Erros grosseiros

○ Ajuste do início da trena

○ Engano no número de trenadas

○ Anotações incorretas...

● Erros sistemáticos

○ Catenária

○ Desnível entre extremidades

○ Falta de alinhamento

○ Dilatação térmica

○ Deformação Elástica


