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O Grau

Egípcios e Árabes

Segundo os Egípcios e Árabes (4000 ac), o sol percorria uma
parte da órbita a cada dia, então, um arco de circunferência de
sua órbita era igual a um dia. A esse arco fez-se corresponder um
ângulo cujo vértice era o centro da Terra e cujos lados passavam
pelas extremidades de tal arco. Assim, esse ângulo passou a ser
uma unidade de medida e foi chamado de grau ou ângulo de um
grau.



De origem desconhecida (vinda provavelmente da Anatólia
e chegada à Mesopotâmia por volta de 3300 A.C), a
civilização Suméria é a mais antiga civilização;

A escrita cuneiforme surgiu na Mesopotâmia por volta de
3000 a.C.;

O sistema de contagem sexagesimal



OS BABILÔNIOS

Os babilônios por volta do ano 1700 A.C.
já empregavam sistemas decimais e
frações sexagesimais. O sistema de
frações sexagesimais foi transferido à
Grécia e depois para o restante da
Europa. Como se pode perceber, o hábito
de se dizer que o arco de circunferência
mede um grau quando corresponde a
1/360 dessa circunferência é uma
tradição muito antiga e permanece até
hoje.



O Grau

• Há diversas unidades nas quais pode-se expressar um ângulo, tais
como grado e radiano, entretanto, o grau, apesar de ser uma unidade
sexadecimal, ainda é a unidade mais utilizada no Brasil.

• A necessidade de se atender aos objetivos da Planimetria e da
Altimetria torna necessário efetuarem-se medições angulares nos
planos horizontal e vertical. Assim, surgem as definições de ângulos
horizontais e verticais respectivamente.



Sistema Sexagesimal

Círculo: 360°

Unidade básica: 1°

Submúltiplos:

Minuto: 1° = 60’

Segundo: 1’ = 60” ou 1° = 3600”

Logo: 1° = 60’ = 3.600”



Ângulos

Direção



Ângulos Verticais



Ângulo Horizontal (Hz)

Ângulo Horizontal (Hz): ângulo formado por dois
planos verticais que contém as direções formadas
pelo ponto ocupado e os pontos visados.

A partir de dois alinhamentos definem-se dois planos
verticais que passam pelas extremidades desses
alinhamentos.

Um ângulo horizontal é um ângulo diedro entre esses
dois planos verticais. Convencionalmente, o sentido
horário é adotado como positivo.

Existem diversas maneiras de se medir ângulos
horizontais, cada uma delas com aplicações e
precisões finais diferentes.





Ângulos Horizontais Topográficos

Os ângulos horizontais topográficos podem ser:

● Diretos:
○ Interno
○ Externo

● Orientação 
○ Azimute 
○ Rumo

● Deflexões
○ Esquerda
○ Direita



Ângulos Horizontais Externos e Internos

𝐻𝑍𝑖 = 360° − 𝐻𝑍𝑒

𝐻𝑍𝑖 + 𝐻𝑍𝑒 = 360°



Métodos de Medição AH
Medida Simples



Métodos de Medição AH
Medida DuplaMedida Simples

“Fixa a leitura em Q” e gira o 

equipamento até P e destrava a 

leitura e gira o equipamento 

novamente até Q.

Na medida dupla o valor angular de 

Q = 2 x medida angular simples

Zera a leitura 

angular em P

e gira até Q.

Os modernos teodolitos eletrônicos

e estacoes totais não mais

possibilitam o controle sobre o

movimento geral do instrumento, o

que inviabiliza esse procedimento.



Métodos de Medição AH
Medida Dupla

Se α > 180°
Método das direções, o qual foi desenvolvido em função da

ocorrência de erros instrumentais que afetam as leituras e

consequentemente a determinação dos ângulos; isto exigiu o

desenvolvimento de um método que permitisse minimizar as

influencias da excentricidade do circulo graduado, colimação e

inclinação do eixo secundário, embora tal método não elimine os

erros propriamente ditos.



Método de Direções, Medidas Compensadas 
ou de Bessel
• Medidas Compensadas ou, ainda Método de Bessel, ele preconiza que sejam

realizadas leituras angulares em duas partes opostas do círculo: graduado,
denominando-as de Posição Direta (PD) e Posição Inversa (PI); maiores detalhes
podem ser obtidos na NBR 13.133.



Métodos de Medidas Compensadas ou de 
Bessel (NBR 13133)

PD

60°00’00” =  70°15’20” – 10°15’20”

PI

60°00’10” =  250°15’40” – 190°15’30”

𝛼 =
60°00′00" + 60°00′10"

2

𝛼 = 60°00′05"



Métodos de Medidas Compensadas ou de Bessel (NBR 13133)

Ângulos Horizontais αe/αi - A

PD 0°0’0” 253°33’36”

253°33’36” 106°26’24”

PI 180°00’15” 253°33’27”

73°33’42” 106°26’33”

PD 359°59’58” 253°33’49”

253°33’47” 106°26’11”

Média 253°33’37,3”

106°26’22,6”

Equações A:

360° -180°00’15” 

179°59’45” 

73°33’42”  

𝛼 e = 179°59’45” + 73°33’42” 

𝛼 e = 253°33’27”

V+ V- vv

PD 1,3” 1,69”

PI 10,3” 106,09

PD -11,7” 136,89

Soma 244,67

253°33’37,3” ± 40,8”



Métodos de Medidas Compensadas ou de 
Bessel (NBR 13133)

Ângulos Horizontais α - A α - B

PD 0°0’0” 253°33’36”

253°33’36”

PI 180°00’15” 253°33’27”

73°33’42” 253°33’31,5” 253°33’46,50”

PD 359°59’58” 253°33’49”

253°33’47”

Média 253°33’37,3”

Equações A: Equações B:

𝛼 =
253°33’36” + 73°33′42" + (180°00’15” + 0°0’0”)

2

𝛼 =
327°7′18” + (180°00’15”)

2

𝛼 =
507°7′33"

2

Observação:

No caso de ângulos externos

Somar valores!



Método de Repetição

O método de repetição responde à mesma seqüência de operações que a
medida dupla, porém, ao invés de dois, são realizados n apontamentos.

Assim, para evitar ou mesmo eliminar erros concernentes às imperfeições do
aparelho, à pontaria e leitura daqueles ângulos, utilizam-se métodos em que
se realizam mais de uma medição do ângulo horizontal para um mesmo ponto
de poligonal.



Orientação

• Segundo o Aurélio:

• “orientação [De orientar + ção.]

• Substantivo feminino.

1. Ato ou arte de orientar(-se).

2. Direção, guia, regra.



Rumo e Azimute

• “levei um toco e fiquei sem RUMO”;

• “não sei onde ir, estou DESNORTEADO”

• Palavra chave ORIENTAÇÃO

• Ao se falar de posicionamento geográfico, o primeiro conceito que 
surge é o de “NORTE”.

• Norte Magnético (pólos magnéticos);

• Norte Geográfico ou Verdadeiro (polo geográfico);

• Norte da Quadrícula (UTM);  



Orientação de Plantas

Orientação de plantas é um ramo da Topografia que permite determinar a
posição exata de uma poligonal ou alinhamento topográfico sobre a superfície
da Terra, a partir do norte magnético ou verdadeiro.

Norte verdadeiro (NV), também conhecido como norte geográfico (NG), é
um plano que passa por um determinado ponto na superfície terrestre
perpendicular ao plano do Equador.

Norte Magnético (NM) é plano que passa por um ponto da superfície terrestre
seguindo a direção da agulha da bússola, num dado instante.



Norte Magnético e Norte Geográfico





Azimute (O que é?)

0 a 360°



Azimutes e Contra-Azimute



Rumos

O RUMO de um alinhamento é O ÂNGULO HORIZONTAL formado ENTRE A DIREÇÃO DO ALINHAMENTO E AS

DIREÇÕES NORTE OU SUL, NO SENTIDO HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO, variando de 0° a 90° que SEMPRE
necessita da indicação do QUADRANTE no qual se situa o alinhamento.

P1 = 33° NE

P2 = 45° SE

P3 = 50° SW

P4 = 39° NW

0 a 90°

0 a 90°0 a 90°

0 a 90°



Rumos



Azimute Rumo





Conversão entre Rumo e Azimute



Transporte de Azimutes: Caminhamento Por Ângulos Horários



Transporte de Azimutes: Caminhamento Por Ângulos de Deflexão



Próxima Aula

• Levantamento Topográfico Planimétrico-Poligonação

• Tipos de poligonal,

• Método de Caminhamento - ângulos horários /deflexões

• Ajustamento de poligonal fechada;

• Coordenadas Finais;

• Avaliação de áreas (método analítico-Gauss);
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