
AMANSLEONE  DA S. TEMÓTEO 

MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA 

FACULDADE SUDOESTE PAULISTA 



CONSIDERAÇÕES 

DISTÂNCIA DIRETA 

● Distância medida entre dois pontos, no plano    horizontal 

● Distância Vertical ou Diferença de Nível (DV ou DN): medida 

entre dois pontos, num plano vertical perpendicular ao plano 

horizontal. 

● Distância Inclinada (DI): medida entre dois pontos, em planos 

que seguem a inclinação da superfície do terreno. 

● Exigem material mais simples e mais barato 



MÉTODO DE MEDIDA COM TRENA 

LANCE ÚNICO 



VÁRIOS LANCES 



ERROS NA MEDIDA DIRETA DE 

DISTÂNCIAS 

● ERRO RELATIVO AO COMPRIMENTO NOMINAL DA TRENA 

 

 

● ERRO NA AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE METROS, 

DECÍMETROS, CENTÍMETROS OU MILÍMETROS  

 

 

● ANOTAÇÃO ERRADA NA CADERNETA  

 

 

● FALTA DE VERTICALIDADE DA BALIZA 

 





Limites do erro médio provável 



DEFINIÇÃO:  

 

Distância indireta, são aquelas observadas  no campo, e por 

equações mátematicas calcula-se a distância desejada. Ou seja, 

é necessário realizar alguns cálculos sobre as medidas 

efetuadas em campo, para se obter indiretamente o valor da 

distância. 

MÉTODO DE MEDIDA INDIRETA 



Distância horizontal constante 

Dif. da leitura superior e inferior 

Visada na horizontal 



Constante do 

 aparelho diferença da leitura superior e 

inferior 

Instrumentos apresenta o valor 

Visada na horizontal 

Constante estadimétrica 

diferença da leitura superior e inferior 



Visada na horizontal: inclinada 

horizontal 







Constante estadimétrica 



MEDIDAS DE DIREÇÃO: ÂNGULOS HORIZONTAIS E   

                          VERTICAIS 

PONTO 

OCUPADO 

PONTO DE 

VISADA 



 

ÂNGULO HORIZONTAL: formado por dois planos verticais que 

contém as direções formadas pelo ponto ocupado e os pontos 

visados. 

 

ÂNGULO VERTICAL: formado entre a linha do horizonte (plano 

horizontal) e a linha de visada, medido no plano vertical que 

contém os pontos Varia de 0º a +90º (acima do horizonte) e 0º a -

90º (abaixo do horizonte). 

 

ÂNGULO ZENITAL (Z): ângulo formado entre a vertical do lugar 

(zênite) e a linha de visada. Varia de 0º a 180º, sendo a origem da 

contagem o zênite. 

MEDIDAS DE DIREÇÃO: ÂNGULOS HORIZONTAIS E   

                          VERTICAIS 










