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1. INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFIA 

Instrumentos de topografia se referem aos equipamentos necessários à obtenção 

de medidas lineares e angulares num plano horizontal. As medidas lineares de distância 

podem ser de forma direta e indireta e as de direção angulares ocorrem tanto na 

horizontal quanto na vertical. Aqui conheceremos os principais equipamentos utilizados 

para medir tais distâncias e direção. 

 

1.1 Instrumentos para medidas lineares diretas  

 Nas medidas diretas, em que se percorre um alinhamento a ser medido, são 

utilizados diastímetros. Os diastímetros podem ser de vários tipos, porém, os mais 

utilizados são as trenas. Em um processo de medição direta, além do uso da trena é 

comum utilizar-se de alguns acessórios tais como: piquetes, estacas testemunhas, 

balizas e níveis de cantoneiras. Veremos abaixo a descrição de trena e dos acessórios 

citados. 

Trenas: São fitas constituídas de diferentes tipos de material, de tamanho e de 

fabricante. As mais utilizadas são, a fita e trena de aço e a de fibra de vidro. As 

primeiras são feitas de uma lâmina de aço inoxidável; graduadas em metros, centímetros 

e milímetros só de um lado; a fita é graduada a cada metro; o meio metro (0,5m) é 

marcado com um furo e somente o início e o final da fita são graduados em decímetros 

e centímetros. A largura destas fitas ou trenas varia de 10 a 12 mm, com comprimento 

das utilizadas em levantamentos topográficos de 30, 60, 100 e 150 metros; os 

levantamentos realizados com este tipo de material fornecem maior precisão nas 

medidas, ou seja, mais confiáveis. Procurar no mercado as revestidas de nylon ou epoxy 

(resistem à umidade, produtos químicos, temperaturas extremas, etc.). A de fibra de 

vidro o comprimento varia de 20 a 50m (com invólucro) e de 20 a 100m (sem 

invólucro), não se deteriora facilmente e é resistente à umidade e a produtos químicos, 

sendo também bastante prática e segura. A figura 1 ilustra alguns modelos de trena. 

 



 

Figura 1. Modelos de trena: Primeira e última trena – de fibra de vidro; a segunda – de 

aço. 

Acessórios 

Piquetes: Tem por finalidade a materialização de um ponto topográfico, sendo cravado 

no solo, ficando apenas 3 cm ou 5 cm para fora, sem possíveis movimentos laterais. São 

de madeiras com seção transversal quadrada e comprimento de 15 a 30 cm. Com o 

piquete marca-se um ponto de partida aleatório. 

 

Figura 2. Piquetes marcados no terreno. 

 

Estacas testemunhas: Utiliza-se para facilitar a localização dos piquetes, indicando a 

sua posição aproximada. Possuem as seguintes características: cravadas próximas ao 

piquete, cerca de 30 a 50 cm; comprimento variável de 15 a 40 cm e diâmetro variável 

de 3 a 5 cm. Além de ajudar na localização do ponto, ela traz a sua identificação. Neste 

caso, ele é chamado NR 0.  



 

Figura 3. Estacas testemunhas, piquete maior. 

Balizas: São utilizadas para materializar a vertical nos pontos topográficos (piquetes), 

mantendo o alinhamento na medição entre pontos, quando há necessidade de execução 

de vários lances. Constituídos de hastes metálicas ou de madeira de secção transversal 

circular ou oitavada, com 2 m de comprimento, diâmetro de 16 a 20 mm, pintadas de 

branco e vermelho ou branco e preto alternadamente em faixas de 50 cm permitindo sua 

visualização à distância e, terminadas em pontas de ferro. Devem ser mantidas na 

posição vertical, sobre o ponto marcado no piquete, com auxílio de um nível de 

cantoneira. 

 

 

Figura 4. Balizas 

 

Nível de cantoneira: material em forma de cantoneira dotado de bolha esférico 

destinado a proporcionar a verticalização das balizas. Permite ao auxiliar segurar a 

baliza na posição vertical sobre o piquete ou sobre o alinhamento a medir. 



 

Figura 5. Nível de cantoneira 

1.2  Instrumentos para medidas lineares indiretas 

As medidas de distâncias horizontais indiretas são feitas por observações em 

campo com o auxílio de teodolitos e miras estadimétricas As miras são grandes 

réguas com comprimento de 1 a 5 m, graduada, sendo nos tipos de encaixar e 

telescópica. Quanto ao material, às miras podem ser de madeira, fibra de vidro, 

alumínio e invar. Servem para as leituras estadimétricas na determinação dos 

desníveis e distâncias indiretas. 

Leitura de mira 

Em mira convencional são lidos quatro algarismos, correspondente a valores em 

metro, decímetro, centímetro e milímetro. Por meio da focagem da objetiva do 

aparelho sobre a mira são lidos os fios estadimétricos (fio superior, fio médio e fio 

inferior). 

 

 

 



Os valores em metro, decímetro e centímetro são obtidos por leitura direta na 

mira, já o milímetro é obtido por uma estimativa. As figuras abaixo apresentam 

alguns exemplos de leituras em modelo de mira bastante empregado em Topografia.  

O primeiro valor na leitura, metro (m) é identificado por algarismos romanos (I, 

II, III, IIII) ou barras verticais que ficam no início de cada metro correspondente, e 

por pontos vermelhos (um, dois, três ou quatro),  . . 

O segundo valor, dm (decímetro) é identificado por algarismos arábicos 1, 2, 

3...9. O terceiro valor da leitura, cm (centímetro) é obtido por meio da graduação 

existente na mira onde traços pretos correspondem a um valor de impar (1, 3, 5, 7, 9) 

e traços brancos a um valor par (0, 2, 4, 6, 8). 

 

 

 

 

 



1.3 Instrumentos de medidas de direção angulares  

 

 Em Topografia temos como uma das operações básicas, a medição de ângulos 

horizontais e verticais. Para a realização destas medições emprega-se um equipamento 

denominado de teodolito. Teodolito são goniômetros destinados a medição de ângulos 

horizontais ou verticais, para determinação destes internos ou externos em uma 

poligonal, bem como a distância direta e indireta tanto na horizontal como na vertical, 

distâncias estas já mencionada nos itens acima. 

 Atualmente existem diversas marcas e modelos de teodolitos, classificados em: 

• Pela finalidade: topográficos, geodésicos e astronômicos; 

• Quanto à forma: ópticos-mecânicos ou eletrônicos; 

• Quanto a precisão: A NBR 13133 (ABNT, 1994, p. 6) classifica os teodolitos segundo 

o desvio padrão de uma direção observada em duas posições da luneta. Nos manuais 

do equipamento vem descritos a precisão dos mesmos. 

  Independente do tipo (mecânicos ou automáticos, ópticos ou digitais) os 

teodolitos são compostos de partes principais e acessórios. Como parte principais 

pode-se citar: sistema de eixos, circulos graduados ou limbos, luneta de visada e níveis 

• Sistemas de eixos:  

Eixo vertical, principal ou de rotação do teodolito: é aquele eixo que em torno 

do qual o instrumento gira num plano horizontal coincidindo com a vertical do 

lugar; 

Eixo de colimação ou linha de visada: definido pela linha que une o centro 

ótico da ocular e da objetiva; 

Eixo secundário ou de rotação da luneta: eixo que em torno do qual gira a 

luneta. 

• Circulos graduados ou limbos: 

 Disco de metal ou vidro onde estar gravada a escala da graduação angular 

(horizontal e vertical). 

• Luneta de visada  

 É um tubo cilíndrico, enegrecido internamente, constituído por um sistema de 

lentes composto de ocular, objetiva e um diafragma (lente intermediária entre as outras 

duas), esta lente possui fios de retículo, um horizontal e outro vertical, sendo que nos 

teodolitos mecânicos, um microscópio de leitura angular fica acoplado a luneta. Em 

Topografia normalmente utilizam-se lunetas com poder de ampliação de 30 vezes. 

• Níveis  



Os níveis de bolha podem ser esféricos (com menor precisão), tubulares, ou 

digitais, nos equipamentos mais recentes. 

 

Acessórios de um teodolito 

1 - Parafusos calantes ou niveladores. 

2 - Parafusos de fixação e aproximação do movimento geral (fixa o corpo do aparelho) 

3 - Parafusos de fixação e aproximação do movimento particular (fixa os limbos) 

4 - Nônio ou Verniers. 

5 - Parafusos de fixação e aproximação da luneta. (ajusta a visada e a leitura angular) 

6 - Parafusos ou anéis de focalização da objetiva e ocular. 

7 - Parafusos retificadores dos níveis de bolha, retículos, eixo transversal e círculo 

vertical. 

8 - Níveis de bolha. 

9 - Tripé, fio de prumo e prumo ótico (sustentação do nível) 

10 - Bússola ou declinatória. 

11 - Display de cristal líquido. 

12 – Memória interna de gravação. 

Classificação dos teodolitos quanto o tipo de leitura 

1. Leitura direta: são teodolitos mecânicos. Leitura dos ângulos é exposta na 

periferia do aparelho, vista diretamente na parte externa do teodolito. 

 

2. Prismáticos: são os analógicos ou mecânicos. A leitura é feita com auxílio de 

espelhos em forma de prismas, localizado dentro do aparelho. Refletem a 

leitura da graduação indicando o ângulo medido. 

 

3. Taqueométricos: são teodolitos mecânicos ou eletrônicos. Medem ângulos 

como também distâncias horizontais e verticias. É ideal para terrenos 

acidentados, relevos íngremes. 

 

4. Eletrônicos: medem ângulos digitalmente ou ângulos e distâncias 

digitalmente. Os ângulos são lidos diretamente no visor com display de cristal 

líquido (LCD), leitura digital. Funciona a pilha ou à bateria. Usado em todo 

tipo de relevo e oferece ótimas precisões. Quando estes equipamentos vêm 



com equipamentos que mede eletronicamente distâncias entre pontos, recebem 

o nome de estação total (veremos detalhes adiante). 

 

ESTAÇÕES TOTAIS 

 Uma estação total, é um teodolito eletrônico (medida angular), um distanciômetro 

eletrônico (medida linear) e um processador matemático, associados em um só 

conjunto. A partir de informações medidas em campo, como ângulos e distâncias, uma 

estação total permite obter informações como: distância reduzida ao horizonte (distância 

horizontal); desnível entre os pontos (ponto “a” equipamento, ponto “b”refletor); 

coordenadas dos pontos ocupados pelo refletor, a partir de uma orientação prévia. 

 Dentre outras facilidades, estes equipamentos permitem realizar correções no 

momento da obtenção das medições ou até realizar uma programação prévia para 

aplicação automática de determinados parâmetros como: condições ambientais 

(temperatura e pressão atmosférica); como ainda, configurar o instrumento em função 

das necessidades do levantamento, alterando valores de, altura do instrumento; altura do 

refletor; unidade de medida angular; unidade de medida de distância (metros, pés); 

origem da medida do ângulo vertical (zenital, horizontal, nadiral, etc). 

 

2. PROCEDIMENTO PARA MEDIÇÃO COM TEODOLITO 

 Seja qual for o equipamento a ser utilizado, é necessário para o processo de 

medição com teodololito os seguintes procedimentos: instalação do equipamento; 

focalização e pontaria; leitura da direção. 

 2.1 Instalação do equipamento 

 Para instalar os equipamentos estações totais ou teodolitos e, para que esses 

possam ser utilizados, devem estar corretamente estacionados sobre um determinado 

ponto. Estacionar um equipamento significa que o mesmo deverá estar nivelado e 

centrado sobre o ponto topográfico. Não se deve proceder as medições sem estas 

condições serem verificadas. As etapas descritas a seguir podem ser utilizadas para 

estação total como para modelos de equipamentos com prumos óticos ou laser.  

Instalando o tripé 

 Essa instalação é feita para estacionar o equipamento sobre um ponto topográfico, 

este ponto pode ser materializado no terreno por piquetes, pregos ou chapas metálicas, 

entre outros. Após escolha do ponto onde será estacionado o equipamento, instala-se o 

tripé. 

 Abre-se o tripé sobre o ponto, procurando deixar a base do tripé numa altura que 

posteriormente, com a instalação do instrumento de medida, o observador fique em uma 



posição confortável para manuseio e leitura do equipamento. É fundamental cravar bem 

as pontas das pernas do tripé evitando movimento durante as medições. 

 Nessa etapa é fundamental observar se a base do tripé estar o mais horizontal 

possível e que ao fazer uma verificação por meio do orifício existente na base do tripé 

deva-se enxergar o ponto topográfico. Ao final dessa verificação o equipamento já pode 

ser colocado sobre o tripé. Ao colocar o equipamento fixá-lo com auxilio do parafuso de 

fixação, jamais soltar o equipamento sem antes que o mesmo esteja totalmente preso. 

Nivelando o equipamento 

 Com o equipamento fixo sobre o tripé é necessário realizar a centragem e o 

nivelamento do mesmo. Centrar um equipamento sobre um ponto significa que, uma 

vez nivelado, o prolongamento do seu eixo vertical (também chamado principal) está 

passando exatamente sobre o ponto. Essa etapa é feita da seguinte forma: 

• Com auxílio da bolha circular: com as pernas do tripé, observa-se o comportamento 

da bolha circular, verificando o centro da bolha com o centro da marca de referência 

(define o eixo). Este eixo aponta para uma das pernas  do tripé, neste momento, olha-se 

a bolha e abaixamos ou subimos a referida perna, até perceber a centralização da bolha, 

daí fixa-se as outras duas pernas. 

• Com auxílio da bolha cilíndrica: usa-se os parufusos calantes (três), coloca-se o eixo 

longitudinal da bolha cilíndrica paralelo a um par de parafusos, mexendo-se nesses dois 

parafusos de forma simultânea e girando-os um no sentido horário e outro no anti-

horário, até centralizar bolha; após, gira-se o aparelho até que o eixo longitudinal da 

bolha fique perpendicular com a posição anterior e girando o parafuso restante até que 

centralize a bolha. Para saber se o aparelho estar nivelado, dá-se um giro qualquer no 

mesmo se a bolha continuar centralizada estará nivelado. Para equipamentos com níveis 

digitais não é necessário rotacionar o equipamento, basta atuar diretamente no parafuso 

que está ortogonal a linha definida pelos outros dois.  

 

2.2 Focalização 

 Esee procedimento de focalização inicia-se pela focalização dos retículos e depois 

do objeto. Verificar a focalização da luneta permite evitar o problema denominado de 

paralaxe de observação, o qual acarretará em visadas incorretas.  

Para evitar este problema deve-se proceder da seguinte forma: 

• Focalização dos retículos: os retículos devem estar focalizados de forma que estejam 

sendo vistos com nitidez e bem definidos. Para isso, pode-se observar uma superfície 

clara, como parede branca ou mesmo o céu, tomando o cuidado de não apontar para o 

sol, para evitar danos irreversíveis à visão. 



• Focalização do objeto: após focalização dos retículos, faz-se a pontaria ao objeto 

desejado e realiza-se a focalização do mesmo. Testa-se para ver se há o problema de 

paralaxe (deslocamento aparente de um objeto em relação a um referencial causado pelo 

deslocamento do observador), verificando-se a ocorrência da mesma, deve-se realizar 

nova focalização ao objeto.  

2.3 Leitura da direção 

 Realizada a pontaria, faz-se a leitura da direção, em equipamentos eletrônicos é 

um procedimento simples, bastando ler o valor apresentado no visor do mesmo. Para a 

leitura da direção horizontal do teodolito, a diferença entre a leitura em pontaria direta 

(PD) e pontaria inversa (PI) deve ser igual a 180º. Para leitura do ângulo zenital a soma 

dos valores de PD e PI deve ser igual a 360º. 

 

 

 


