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RESUMO

Este trabalho propõe uma metodologia de emprego dos dados topográficos 
em  projetos  geométricos  automatizados  de  via  realçando  a  importância  do 
entendimento das partes envolvidas nesse processo: especificamente os projetistas 
e os topógrafos. O trabalho busca facilitar o processo de elaboração de projetos de 
via  assistidos  por  computador  que  utilizam  o  levantamento  topográfico  para 
aquisição dos dados de campo, segundo a NBR 13133. 

Para tanto, são apresentados conceitos básicos e consolidados estudos sobre 
topografia convencional, digital e projeto geométrico de via. Estes estudos enfatizam 
a modelagem de terreno, a etapa de aquisição de dados proveniente da topografia e 
a automação do processo de projeto. Além disso, é feita uma apresentação sobre o 
atual  grau  de  automação  da  topografia  e  de  projetos  de  via  nos  Batalhões  de 
Engenharia de Construção do Exército Brasileiro.

Ao  final,  a  metodologia  é  apresentada  em etapas  quando  são  definidos  os 
critérios para o uso da ferramenta da automação do projeto geométrico de via. Para 
ilustrar  os  conceitos  propostos,  a  metodologia  é  aplicada  em um  caso  prático, 
explicitando as etapas, critérios e resultados obtidos.
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ABSTRACT

This dissertation proposes a job methodology for using survey data in highway 
automated geometric projects, emphasizing the team involvement, as engineers and 
surveyors. The dissertation aims to make easy the process for highway computer 
assisted projects, which use surveys for acquiring field data according the standard 
NBR 13133.

We present basic concepts and former studies regarding the classical  survey, 
digital and highway geometric project. These studies emphasize the terrain modeling, 
the  step  acquisition  data  from  topography  and  the  project  process  automation. 
Moreover,  it has done a presentation of the automated situation of surveying and 
highway projects in the Brazilian Army.

The methodology is presented in steps, when the criteria are defined for using 
the automation tool for the highway geometric project. For illustrating the proposed 
concepts,  the methodology is applied in a practical  situation,  exploring the steps, 
criteria and results.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

Nestas  últimas décadas a topografia evoluiu rapidamente,  em todas as suas 

formas de levantamento1 de campo até a elaboração do produto final. Grande parte 

desse  avanço  deve-se  à  utilização  do  “meio  digital”,  ou  seja,  equipamentos 

eletrônicos, que automatizam várias etapas ligadas ao processo topográfico.

Os  equipamentos  topográficos  tornaram-se  mais  práticos  e  agregaram uma 

série  de  funções e  procedimentos  que  auxiliam as  operações  de  campo,  como 

dispositivos internos para registro e armazenamento dos dados observados, funções 

para cálculo e verificação dos dados.

Observa-se  também,  uma  revolução  na área de  levantamento  de  dados em 

campo, que modificou o modo de fixar referências topográficas: o posicionamento 

por meio da utilização de satélites artificiais, o sistema GPS.

Concomitante  ao  avanço  da  topografia,  a  engenharia,  de  forma  geral,  vem 

sofrendo  também  o  impacto  da  automação,  propiciada  pelo  acelerado 

desenvolvimento  da  informática.  Os diversos  sistemas  computacionais existentes 

são  capazes  de  auxiliar  o  engenheiro  na  concepção,  análise,  simulação, 

detalhamento e representação das várias alternativas de projeto.  Assim,  as duas 

áreas de conhecimento, topografia e engenharia, necessitam de adaptações à nova 

visão  digital  do  mundo e,  certamente,  empresas  ligadas a  ambas  as áreas  que 

desejem se manter competitivas no atual  mercado terão que incorporar as novas 

tecnologias para não sucumbirem perante a concorrência.

Como grande parte das empresas construtoras, os Batalhões de Engenharia de 

Construção do Exército Brasileiro, possuem equipamentos topográficos de diversas 

origens  e  variados  graus  de  digitalização,  que  não  são  utilizados  em  serviços 

específicos com tecnologia digital. 

Deste modo,  o foco de interesse neste trabalho é a associação destas duas 

1 Levantamento: operação que tem por fim a execução de medições para a determinação de posições relativas de 
pontos acima ou abaixo da Terra (OLIVEIRA, 1993).
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áreas de conhecimento, indicando uma nova metodologia de trabalho, as etapas, as 

possibilidades e os principais aspectos ligados à automação do projeto geométrico 

que tem como forma particular de aquisição dos dados: o levantamento topográfico.

Portanto  o  tema  “Metodologia  para  a  utilização  de  Dados  Topográficos  em 

Projetos Geométricos Automatizados de Vias” reveste-se de importância do ponto 

de  vista  teórico  e  prático  uma  vez  que  há  muita  perda  de  tempo  (leia-se 

produtividade  e  recursos  econômicos)  em função de  complicações no  fluxo  dos 

dados topográficos aplicados a um projeto de via automatizado. 

O problema ainda é a descontinuidade do fluxo de dados e informações, pois 

existe uma falta de padronização: dados que saem de campo (caderneta manual ou 

eletrônica), que são transferidos para o programa de cálculo, que gera saída para o 

programa  de  desenho,  que  gera  saída  para  o  programa  que  executa  o  projeto 

(modelo digital do terreno, projeto geométrico de vias, cálculo de volumes, etc.) e 

executa os desenhos (mais opções de formatos de arquivo).

Naturalmente,  os  processos  e  métodos  empregados  nos  levantamentos  de 

campo,  já  tão  difundidos  e  aceitos,  não  serão  alterados  e  sim  aplicados  às 

necessidades do projeto de via automatizado.

Assim  sendo,  este  trabalho  não  se  trata  só  de  uma  consolidação  de 

procedimentos ou normas, mas do estudo e arranjo sistemático de uma cadeia de 

informações  que  necessitam  de  tratamentos  e  formatações  específicas  para  o 

máximo aproveitamento das ferramentas de projeto.

1.2 Objetivo

O objetivo deste  trabalho é propor uma metodologia de  emprego dos  dados 

topográficos em projetos geométricos automatizados de via que proporcione maior 

interatividade  e  produtividade  ao  processo  de  elaboração  de  projetos  de  via 

assistidos por computador.

Neste  sentido,  dentre  as  principais  formas  de  aquisição  de  dados  para  um 

projeto  geométrico  de  via,  focaliza-se  a  utilização  do  levantamento  topográfico, 

objetivando correlacionar os respectivos tipos de levantamento  as distintas fases 

desse projeto. 
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Dessa forma, este trabalho procura também, entre outras coisas, atender a uma 

necessidade particular do Exército Brasileiro de analisar a automação da topografia 

nos  seus  Batalhões  de  Engenharia  de  Construção,  promovendo  uma  maior 

divulgação de alguns conceitos básicos, as vantagens marcantes da automação e 

as suas possibilidades, além de resgatar o uso de equipamentos topográficos mais 

antigos no desenvolvimento de projetos com a participação do computador.     

1.3 Justificativa

O  entendimento  da  tecnologia  da  “Automação  de  Projetos  Viários”  visa 

esclarecer  as  questões  básicas  para  a  interatividade  dos  responsáveis  pela 

elaboração dos projetos e os responsáveis pela coleta dos dados topográficos, por  

meio  de  processos  automatizados.  Com  isso,  aumenta-se  o  conhecimento  das 

tecnologias  e  instrumentos  disponíveis  para  a  aquisição,  armazenamento  e 

processamento  dos  dados  topográficos  utilizados  na  elaboração  de  um  projeto 

geométrico de via.

Apesar  de  existirem  normas  distintas  que  regulamentam  os  levantamentos 

topográficos  e  a  elaboração  de  projetos  viários,  a  metodologia  que  auxilia  a 

integração destes serviços ainda é pouco explorada quando se trata da automação 

dos processos. Então propor uma metodologia que integre estes serviços é uma 

forma de contribuir para estreitamento deste hiato.

Subsidiariamente,  a  discussão  dessa  metodologia  no  âmbito  do  Exército 

Brasileiro,  poderá também contribuir para avaliar  possíveis mudanças no uso de 

equipamentos topográficos existentes nos Batalhões de Engenharia de Construção 

e na elaboração dos projetos geométricos automatizados de vias.

Por tudo isso, uma abordagem aprofundada e detalhada dos tópicos do projeto 

viário automatizado e do fluxo de dados topográficos necessários a sua elaboração, 

certamente contribuirá para melhores condições de planejamento, armazenamento, 

operação,  capacidade e  segurança,  reduzindo-se  custos  e  gerando benefícios  a 

equipe de técnicos e projetistas.
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1.4 Delimitação do Estudo

O presente trabalho discute a questão da automação do levantamento de campo 

conjugado  ao  projeto  geométrico  auxiliado  por  computador,  aproveitando  as 

experiências do setor privado e estendendo-as para a realidade dos Batalhões de 

Engenharia de Construção do Exército Brasileiro. Dedica-se uma atenção especial à 

finalidade do levantamento topográfico, mais especificamente, do levantamento de 

apoio a projetos de engenharia, quando serão abordados os métodos, tolerâncias, 

processos e equipamentos, conforme a NBR 13133.

Cabe salientar que a ênfase deste trabalho está na proposta metodológica e não 

na  implementação  de  um  programa  específico  para  este  fim,  embora  algumas 

características  e  recursos  operacionais  de  aplicativos  específicos  para  projeto 

geométrico de rodovias2, disponíveis no mercado, sejam descritas neste trabalho.

 A apresentação complementar da utilização desta proposta metodológica é feita 

por meio da aplicação prática a um projeto de engenharia, cuja coordenação técnica 

coube ao autor desta dissertação: O Projeto Executivo do Contorno Ferroviário de 

Araraquara – SP.

1.5 Estrutura do Trabalho

A presente dissertação divide-se em 8 (oito) capítulos, 2 (dois) apêndices, e 1 

(um) anexo, como segue:

O Capítulo 1 (um) apresenta as considerações gerais, o objetivo, a justificativa e 

a definição da estrutura do trabalho.

O Capítulo 2 (dois)  define conceitos  básicos de modelagem do terreno, das 

formas de aquisição de dados para projetos viários.

O Capítulo 3 (três) analisa as etapas e procedimentos para a execução de um 

levantamento topográfico para projetos viários.

O Capítulo 4 (quatro) analisa as fases de um projeto viário automatizado e o 

correspondente fluxo de dados topográficos.

2 Os mesmos aplicativos podem, também, ser aplicados para o caso do projeto de ferrovias, com pequenas 
adaptações.

22



O Capítulo 5 (cinco)  apresenta inicialmente a estrutura do sistema militar de 

construção  e  aborda  a  topografia  e  o  projeto  automatizado  nos  Batalhões  de 

Engenharia de Construção.

O Capítulo 6 (seis) apresenta a proposta metodológica de emprego dos dados 

topográficos para a automação de projetos viários.

O Capítulo 7 (sete) apresenta uma aplicação da metodologia proposta. 

O  Capítulo  8  (oito)  as  conclusões  da  dissertação  e  um  conjunto  de 

recomendações e sugestões para trabalhos futuros.

Nos apêndices são apresentados os formulários básicos de topografia e projeto 

geométrico de via e, no anexo, é apresentado um extrato da NBR 13133, visando 

facilitar  ao  leitor  a  consulta  dessa  literatura  técnica,  reunida  em  um  único 

documento. 
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2 CONCEITOS BÁSICOS 

2.1 Apresentação

Este capítulo visa apresentar alguns conceitos básicos, para a compreensão e 

enquadramento das ferramentas que se aplicam à elaboração de projetos de via.

Sem a intenção de se aprofundar por demasiado ou reprisar assuntos óbvios,  

foram selecionados  alguns  conceitos  importantes  para  os  técnicos  e  projetistas, 

usuários destas ferramentas, que serão utilizados ao longo desta dissertação.

2.2 Cartografia 

Segundo JOLY (1990) "é a arte de conceber, levantar, redigir e de divulgar os 

mapas, abrange o conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas 

que intervêm a partir dos resultados das observações diretas ou da exploração de 

uma documentação, com vistas à elaboração ou ao estabelecimento dos mapas, 

bem como sua utilização. Reúne todas as atividades que vão desde o levantamento 

de campo, ou da pesquisa bibliográfica, até a impressão definitiva e a publicação do 

mapa elaborado". 

Pode-se dizer que a cartografia preocupa-se fundamentalmente com a produção 

de mapas, em diversas escalas, para diversas finalidades e em extensões bastante 

variáveis de território. Porém, não se preocupa tanto com a utilização desses mapas, 

que poderão servir para múltiplas finalidades. Já a topografia volta-se para o projeto 

de engenharia que, muitas vezes, é o fato gerador dos mapas e plantas, definindo a 

natureza e as características dessas representações gráficas. 

2.3 Topografia

A  palavra  topografia  deriva  as  palavras  gregas,  “topos”  lugar,  “graphen” 

descrever, o que significa, a descrição exata e minuciosa de um lugar. A finalidade é 

determinar o contorno, dimensão, posição e característica relativa de uma porção 
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limitada  da  superfície  terrestre,  do  fundo  dos  mares  ou  do  interior  das  minas, 

desconsiderando a curvatura resultante da esfericidade da terra. Compete ainda à 

Topografia, a locação no terreno, de projetos elaborados de engenharia.

Comumente a topografia serve de base para qualquer projeto ou qualquer obra 

realizada por engenheiros ou arquitetos. Por exemplo, os trabalhos de obras viárias, 

núcleos  habitacionais,  edifícios,  aeroportos,  hidrografia,  usinas  hidrelétricas, 

telecomunicações, sistema de água, esgoto, planejamento, urbanismo, paisagismo, 

irrigação, drenagem,  cultura,  reflorestamento,  etc,  se desenvolvem em função do 

terreno sobre qual se assentam.

Segundo CINTRA (1993 p. 6) a topografia preocupa-se fundamentalmente com 

o levantamento do relevo, edificações e recursos naturais visando à elaboração de 

uma peça gráfica que sirva como base para o desenvolvimento de projetos. 

Normalmente, os levantamentos topográficos são utilizados em pequenas áreas 

e os dados obtidos são de grande precisão e tendem a representar bem o relevo, 

uma vez que os pontos medidos são normalmente pontos notáveis do terreno.

O  próximo  capítulo  deste  trabalho  dedica  maior  atenção  sobre  os  tipos  de 

levantamento topográfico, suas respectivas finalidades e o importante produto da 

“era digital” gerado a partir da aquisição de pontos no campo: o  modelo digital do 

terreno. 

2.4 Fotogrametria

Segundo TOSTES (2001 p.  8),  diversos  autores  definem,  com variações de 

vocábulos, a fotogrametria como sendo a ciência e a arte de extrair de fotografias 

métricas, a forma, as dimensões e a posição dos objetos nelas contidos. Destacam 

a  preocupação  de  obter  formas  com dimensões,  mas  não  fazem referência  ao 

conteúdo, à informação temática e à habilidade de interpretar uma fotografia, que é 

tão importante quanto à de medi-la. 

Sendo assim, uma definição abrangente é dada por FAGUNDES e TAVARES 

(1991), para quem "fotogrametria é a ciência aplicada que se propõe a registrar, por  

meio  de  fotografias  métricas,  imagens  de  objetos  que  poderão  ser  medidos  e 

interpretados".
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A coleta de dados é feita por  meio  da interpretação estereoscópica de fotos 

aéreas ou imagens de satélites, utilizando-se restituidores analíticos, analógicos ou 

digitais. Normalmente, utiliza-se a fotogrametria para a aquisição de dados em áreas 

médias e grandes.

2.5 Sistema de Posicionamento Global

Segundo  WOLF e  BRINKER  (1993),  o  sistema  de  Posicionamento  Global, 

conhecido  pela  sigla  GPS (Global  Positioning  System),  foi  concebido  dentro  do 

programa  estratégico  americano  idealizado  durante  a  denominada  “guerra  fria”. 

Compreende uma constelação de 21 satélites artificiais, com mais três de reserva, 

orbitando  a  uma  altitude  de  cerca  de  20.000  km,  em seis  planos  orbitais  com 

inclinação de 55°, com um período de revolução de 12 horas, espaçados de 30° em 

longitude, de modo que haja sempre quatro satélites acima da linha do horizonte.

Cada satélite dispõe de quatro medidores atômicos de tempo. A precisão é de 

nanosegundos para que não ocorram diferenças na determinação das distâncias. 

São medidores que não apresentam números  e sim códigos digitais sofisticados 

para evitar ambigüidade e permitir facilmente comparações e que são transmitidos 

por ondas eletromagnéticas.

A pesar da grande altitude da órbita da constelação de satélites, para escapar  

da influência da atmosfera terrestre, os satélites sofrem interferências de radiações 

cósmicas e atração da lua e do sol, o que afeta suas órbitas. Por essa razão é feito 

controle  da  operação  por  estações  de  monitoramento  distribuídas  pelo  mundo: 

Ascension,  Colorado  Springs,  Diego Garcia,  Kwajalein e  Hawaii.  Estas  estações 

rastreiam continuamente todos os satélites visíveis e estes dados são transmitidos 

para a estação principal, em Colorado Springs, EUA, onde são processados com a 

finalidade  de  determinação  das  efemérides  e  das  correções  nos  relógios  dos 

satélites.  A  mensagem  atualizada  é  transferida  para  os  satélites  para  uso  dos 

interessados.

A par das finalidades bélicas, cuja aplicação pode ser observada por ocasião 

das intervenções militares americanas, o GPS possibilitou grande modificação em 

várias atividades como na navegação e nos levantamentos geodésicos. Os reflexos 
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que o sistema GPS trouxe aos procedimentos de levantamentos geodésicos podem 

ser avaliados pela precisão proporcionada com sua utilização. 

Segundo o IBGE (1984), os posicionamentos geodésicos com GPS são capazes 

de  fornecer  resultados  com  precisões  da  ordem  de  1:1.000.000  a  1:500.000.  

Verifica-se que o advento do GPS proporcionou uma melhoria de qualidade da rede 

de alta precisão do Sistema Geodésico Brasileiro. O sistema geodésico adotado 

pelo GPS para referência é o World Geodetic System de 1984 (WGS-84), fato que 

obriga a transformar os resultados para o sistema SAD-69, adotado no Brasil.

Cabe  ressaltar  que  é  comum  a  utilização  do  GPS na  implantação  da  rede 

topográfica de apoio aos levantamentos de campo de projetos viários, aumentando a 

qualidade em todo o processo de aquisição  e modelagem do terreno. 

2.6 Modelos Terrestres

No estudo da  forma e  dimensão da  Terra,  pode-se  considerar  três  tipos de 

superfícies ou modelos para a sua representação: o modelo geoidal, o esférico e o 

elipsoidal.

O modelo geoidal permite que a superfície terrestre seja representada por uma 

superfície fictícia definida pelo prolongamento do nível médio dos mares (NMM) por 

sobre os continentes. Este modelo,  evidentemente, irá apresentar a superfície do 

terreno deformada em relação à sua forma e posição reais.

O  modelo  geoidal  é  determinado,  matematicamente,  através  de  medidas 

gravimétricas  (força  da  gravidade)  realizadas  sobre  a  superfície  terrestre.  Os 

levantamentos gravimétricos, por sua vez, são específicos da Geodésia e, portanto, 

não estão no foco deste trabalho.

O modelo esférico é um modelo bastante simples, onde a Terra é representada 

como se fosse uma esfera. O produto desta representação, no entanto, é o mais  

distante  da  realidade,  ou  seja,  o  terreno  representado  segundo  este  modelo 

apresenta-se bastante deformado no que diz respeito à forma das suas feições e à 

posição  relativa  das  mesmas.  Um exemplo  deste  tipo de  representação  são  os 

globos encontrados em livrarias e papelarias

 O modelo elipsoidal é o mais usual de todos os modelos já apresentados. Nele, 
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a  Terra  é  representada  por  uma  superfície  gerada  a  partir  de  um elipsóide  de 

revolução, com deformações relativamente maiores que o modelo geoidal.

Entre os elipsóides mais utilizados para a representação da superfície terrestre 

estão os de Bessel (1841), Clarke (1858), Helmet (1907), Hayford (1909), o WGS-84 

(1984) e o Internacional 67 (1967). 

No Brasil, as cartas produzidas no período de 1924 até meados da década de 

80 utilizaram como referência os parâmetros de Hayford. A partir desta época, as 

cartas produzidas passaram a adotar como referência os parâmetros definidos pelo 

Geodetic Reference System  (GRS 67), mais conhecido como Internacional 67. 

Atualmente, o Sitema Geodésico Brasileiro (SGB) utiliza como referência para o 

cômputo ou correção dos resultados (DATUM) o  South American Datum 69 (SAD 

69), oficializado para uso no Brasil em 1969, sendo representado pelo vértice Chuá,  

situado próximo à cidade de Uberaba-MG.

2.7 Sistemas de Coordenadas

Define-se  como  Coordenadas  Geográficas  (,),  os  valores  de  latitude  e 

longitude que  determinam a  posição  de  um ponto  na  superfície terrestre.  Estes 

valores dependem do elipsóide de referência utilizado para a projeção do ponto em 

questão.

As cartas normalmente utilizadas por engenheiros em diversos projetos ou obras 

apresentam, além do sistema que expressa as coordenadas geográficas já referidas, 

um  outro  sistema  de  projeção  conhecido  por  UTM  –  Universal  Transversa  de 

Mercator.

Da  mesma  forma,  define-se  como  coordenadas  UTM  (E,N)  os  valores  de 

abscissa (E) e ordenada (N) de um ponto sobre a superfície da Terra, quando este é 

projetado sobre um cilindro tangente ao elipsóide de referência. O cilindro tangencia 

o Equador, assim dividido em 60 arcos de 6 (60 x 6 = 360). Cada arco representa 

um fuso UTM e um sistema de coordenadas com origem no meridiano central ao 

fuso, que para o hemisfério sul, constitui-se dos valores de 500.000m para (E) e 

10.000.000m para (N).  A figura a seguir mostra um fuso de 6, o seu meridiano 

central e o grid de coordenadas UTM.
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FIG. 2.1 Sistema de Coordenadas UTM.

A origem do sistema UTM se encontra no centro do fuso. 

Para o Hemisfério Norte as ordenadas variam de 0 a 10.000 km enquanto para o 

Hemisfério Sul variam de 10.000 a 0 km. As abscissas variam aproximadamente de 

500 a 100 km à Oeste do Meridiano Central e de 500 a 900 km à Leste do mesmo.

2.8 Modelos Digitais do Terreno

2.8.1 Introdução

Para uma melhor conversão dos elementos do relevo para a sua representação, 

é necessário conhecer as atividades que envolvem a modelagem do terreno natural, 

tais como aquisição de amostras e a geração do modelo.

Uma vez que o MDT constitui a interface básica entre os serviços de campo e o 

de escritório na elaboração de um projeto de via automatizado, são apresentados 

estudos pormenorizados sobre o mesmo ao longo dos capítulos três e quatro deste 

trabalho.

 Portanto, de momento, se apresenta a seguir algumas terminologias existentes 

para o melhor  conhecimento da representação digital da superfície terrestre,  dos 

processos  para  a  sua  obtenção,  bem  como  dos  modelos  gerados  pelo 

processamento.
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2.8.2 Terminologia

Um problema que ocorre na discussão de modelos digitais de terreno reside na 

definição  da  terminologia  utilizada  em  sua  descrição.  Neste  sentido,  são 

relacionados  alguns  dos  termos  normalmente  utilizados  nos  meios  técnico-

científicos, a níveis nacional e internacional, assim como seus conceitos, segundo 

alguns autores.

Para BORGES (1993, p. 48), "a denominação DTM (Digital Terrain Model) é de 

sentido lato e está ligada a qualquer representação numérica que o modelo assume 

para uma determinada região da superfície da Terra a ser representada".

Proveniente  da  língua  inglesa,  o  termo  DTM  surgiu  entre  1955  e  1960,  no 

Massachusetts Institute of Technology  (MIT), no artigo  The digital  terrain model -  

theory  and  applications,  elaborado  pelo  professor  Charles  Miller.  Na  língua 

portuguesa, encontra-se o MDT (Modelo Digital de Terreno), forma mais difundida e 

utilizada pelos pesquisadores (BORGES, 1993, p. 48).

O que se observa no Brasil, é que a origem dos “softwares” influencia no uso do 

termo.  Por exemplo os programas norte-americanos (que são maioria)  utilizam o 

termo "Digital Terrain Model" (DTM), induzindo o uso do termo “Modelo Digital do 

Terreno” (MDT). Portanto, nesta dissertação o termo utilizado será o MDT, por ser o 

mais empregado na prática e estar, de certa forma, consagrado.

2.8.3 Origem dos dados para MDT

De acordo com KENNIE e PETRIE (1990, p. 392), os principais métodos que 

podem ser usados para a obtenção dos dados para o MDT são:

a)  método  de  levantamento  direto  no  terreno:  neste  método  os  dados  de 

elevação são obtidos diretamente sobre o terreno (fonte primária). Esta técnica faz 

uso de teodolitos, níveis e estação total. Além destes equipamentos utilizados para 

levantamento topográfico, pode-se fazer uso do GPS;

b) método de fotogrametria: neste método os dados de elevação são obtidos a 

partir  de  imagens  da  superfície  terrestre  (fontes  secundárias).  Pode-se  citar, 

também,  as  imagens  digitais  obtidas  através  de  sensores  transportados  por 
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satélites;

c) método de digitalização: assim como o item (b), este é um método indireto de 

aquisição de amostras.  Segundo ARNAUT (2001, p.  26), "constitui-se na técnica 

mais utilizada atualmente, podendo ser realizada de forma automática, mediante um 

scanner, ou de forma manual, em uma mesa digitalizadora". Na digitalização é feita 

a  conversão  de  dados  analógicos  em  dados  digitais,  ou  seja,  documentos 

cartográficos convencionais (mapas impressos) são convertidos para o meio digital.

2.8.4 Geração de modelos

São muitos os conceitos envolvidos, e de forma geral todos eles assumem que o 

modelo  seja  uma  representação  discreta  ou  contínua  do  relevo,  passível  de 

tratamento  automatizado.  A  modelagem  de  terrenos  pode  ser  vista  como  caso 

particular  da  modelagem espacial,  sendo a  fidelidade  geométrica  um importante 

fator.

A técnica de modelagem digital tem sido a mais utilizada para a representação 

da geometria do terreno, não só pela sua fidelidade, como pela operacionalidade, 

visando utilizações posteriores (cálculo de áreas, volumes, projetos por computador, 

sistemas de informação, etc).

De momento é importante destacar que segundo Ayeni (1982, p 1687), o MDT 

"é  a  representação  numérica  e  matemática  do  terreno  por  uso  de  valores 
planimétricos e altimétricos compatíveis em número e distribuição com este terreno, 
tal  que  a  elevação  de  qualquer  outro  ponto  de  coordenadas  planimétricas 
conhecidas seja interpolado com a devida precisão conforme a aplicação" 

Para o contexto do presente trabalho, esse conceito tem grande importância, 

pois o levantamento topográfico tem suas peculiaridades em termos de precisão, 

abrangência e metodologia. 

O  fator  quantidade  de  pontos  é  examinado  no  capítulo  seguinte  e  o  fator  

distribuição é comentado com detalhes no capítulo quatro.
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3 DADOS TOPOGRÁFICOS PARA PROJETOS DE VIA

3.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo são abordados os métodos topográficos convencional e o digital 

empregados na aquisição dos dados de um projeto viário, bem como a acurácia do 

levantamento como fator de qualidade no processo. Inicialmente são apresentados 

os conceitos da topografia convencional e da topografia automatizada. Os tipos de 

levantamento,  as  grandezas  medidas,  os  erros  e  tolerâncias  são  comentados  a 

seguir, e, finalmente são correlacionados os tipos de levantamento topográfico com 

as finalidades do projeto viário, segundo a NBR 13.133.

3.2 Topografia Convencional

A  topografia  ao  levantar  porções  da  superfície  terrestre  não  só  coleta  os 

argumentos  posicionais  (x,y,z)  desta  superfície,  bem  como  todas  as  suas 

particularidades  naturais  ou  artificiais  que  serão  projetadas  sobre  um  plano 

considerado horizontal. Está projeção ou imagem figurada do terreno dá-se o nome 

de Planta ou Plano Topográfico. 

A porção  da  superfície terrestre,  levantada topograficamente,  é  representada 

através de uma projeção  ortogonal cotada e denomina-se Superfície Topográfica 

(ESPARTEL, 1987). A figura a seguir representa exatamente a relação da superfície 

terrestre e de sua projeção sobre o papel:

FIG. 3.2 Plano Topográfico
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Dentre  os  equipamentos  mais  utilizados  no  levantamento  topográfico 

convencional estão o Teodolito Óptico-Mecânico e o Nível. A figura a seguir ilustra 

duas gerações de teodolitos: o trânsito (mecânico e de leitura externa) e o óptico 

(prismático e com leitura interna).

FIG. 3.3 O Trânsito e o Teodolito Convencional

   Cabe  ressaltar  que  o  fato  de  se  utilizar  equipamentos  convencionais  no 

levantamento de campo, visando à elaboração de um projeto de via, não inviabiliza 

de modo algum a automação do processo do projeto, porém dá-se preferência ao 

uso do equipamento digital. 

O registro dos dados de campo em cadernetas manuais pode ser perfeitamente 

introduzido  no  processo  automatizado  de  projeto.  Para  isso,  basta  que  se 

identifiquem  as  opções  de  entrada  de  dados  do  sistema  de  projeto,  suas 

formatações específicas de arquivo e os dispositivos de interface do sistema. Um 

dos formatos reconhecido pela maioria dos sistemas de projeto é o chamado arquivo 

texto (extensão *.txt) que comporta muito bem os argumentos de posição x,y e z.  

Em outras palavras, após a aquisição dos dados de campo, a realização dos 

cálculos topográficos, a verificação e a distribuição dos erros, é possível calcular os 

pontos  coletados  e,  manualmente,  introduzi-los  em  planilhas  eletrônicas  para 

posterior uso nos softwares de projeto. 
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Posto tudo isso, é interessante ressaltar que para a aplicação da metodologia 

proposta neste trabalho pode servir-se tanto da topografia automatizada como da 

convencional, realizada as devidas transformações.

3.3 Topografia Automatizada

Atualmente, as técnicas desenvolvidas para a obtenção de dados topográficos 

utilizam  equipamentos  eletrônicos  de  medição  de  ângulos  e  distâncias  para  a 

aquisição  de  dados.  Dentre  os  equipamentos  mais  utilizados  no  levantamento 

topográfico automatizado estão o Teodolito Eletrônico, o Distânciometro, a Estação 

Total e o Nível Digital.

Alguns autores não consideram a medida eletrônica de distâncias um tipo de 

medida direta, pois não se necessita percorrer o alinhamento a medir para obter o 

seu comprimento.  Porém, nem por isso deve ser considerado um tipo de medida 

indireta, pois não envolve a leitura de réguas e cálculos posteriores para a obtenção 

das distâncias. 

Na verdade, durante uma medição eletrônica, o operador intervém muito pouco 

na obtenção das medidas, pois todas são obtidas automaticamente através de um 

simples pressionar de botão.

Este  tipo  de  medição,  no  entanto,  não  isenta  o  operador  das  etapas  de 

estacionamento, nivelamento e pontaria dos instrumentos utilizados, qualquer que 

seja a tecnologia envolvida no processo comum de medição.

Segundo  LOCH  e  CORDINI  (1995)  os  instrumentos  eletrônicos  apresentam 

inúmeras vantagens em relação aos tradicionais processos de medida, tais como: 

economia de tempo, facilidade de operação e, principalmente, precisão adequada 

aos vários tipos de trabalhos topográficos, cartográficos e geodésicos.

A medida eletrônica de distâncias baseia-se na emissão e recepção de sinais 

luminosos (visíveis ou não) ou de microondas que atingem um anteparo ou refletor.

À  distância  entre  o  emissor-receptor  e  o  anteparo  ou  refletor  é  calculada 

eletronicamente e, segundo WOLF e BRINKER (1993), baseiam-se no comprimento 

de onda, na freqüência e velocidade de propagação do sinal.
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Assim,  entre  os  principais  equipamentos  utilizados  atualmente  na  medida 

eletrônica de distâncias e ou ângulos, pode-se citar:

 Teodolito Eletrônico

É um dispositivo com ótica de alto rendimento, mecânica de precisão, facilidade 

de  utilização  e  altíssima  confiabilidade.  Normalmente  faz  parte  de  um  sistema 

modular que permite adaptar outros equipamentos de medição (distanciômetro ou 

trena eletrônica). 

Não utiliza, necessariamente,  sinais refletores para a identificação do ponto a 

medir, pois é um equipamento específico para a medição eletrônica de ângulos e 

não  de  distâncias,  possibilitando  a  leitura  de  ângulos  horizontais  e  verticais 

contínuos em intervalos que variam de 20” a 0.5", dependendo da precisão nominal  

do fabricante.

Possui  visor  de  cristal  líquido  (LCD)  com  teclado  de  funções  e  símbolos 

específicos  que  têm  por  finalidade  guiar  o  operador  durante  o  levantamento, 

podendo ser  utilizado em diversos trabalhos de engenharia (estradas,  barragens, 

hidrelétricas,  pontes,  estruturas metálicas, etc),  medição industrial, exploração de 

minérios, em levantamentos topográficos e geodésicos.

Dispõe  de  prumo  ótico  ou  a  laser,  como  ilustra  a  figura  a  seguir,  e  com 

magnitude (focal) de até 2X:

 

FIG. 3.4 Prumo Óptico do Teodolito Eletrônico
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 Distanciômetro Eletrônico

É  um  equipamento  exclusivo  para  medição  de  distâncias  cuja  tecnologia 

empregada na medição destas distâncias é o infravermelho. A precisão das medidas 

depende do modelo de equipamento utilizado.

Normalmente é utilizado acoplado a um teodolito ótico-prismático convencional 

ou a um teodolito eletrônico. Seu alcance varia entre 500m a 20.000m e depende da 

quantidade de prismas utilizados para a reflexão do sinal, bem como, das condições 

atmosféricas.

O prisma é um espelho circular, de faces cúbicas,  acoplado a uma haste de 

metal  ou  bastão  e  que  tem por  finalidade  refletir  o  sinal  emitido  pelo  aparelho 

precisamente  na mesma  direção em que foi  recebido.  O sinal  refletor  (bastão + 

prismas) deve ser posicionado sobre o ponto a medir, na posição vertical, com a 

ajuda  de  um nível  de  bolha  circular  ou  de  um bipé,  e,  em trabalhos  de  maior  

precisão, poderá ser montado sobre um tripé com prumo ótico ou a laser.

 Estação Total

Segundo KAVANAGH e BIRD (1988), uma estação total é o conjunto definido 

por  um  teodolito  eletrônico,  um  distanciômetro  a  ele  incorporado  e  um 

microprocessador  que  automaticamente  monitora  o  estado  de  operação  do 

instrumento;

Portanto,  este  tipo  de  equipamento  é  capaz de  medir  ângulos  horizontais  e 

verticais (teodolito) e distâncias horizontais, verticais e inclinadas (distanciômetro), 

além de poder processar e mostrar ao operador uma série de outras informações,  

tais como:  condições  do  nivelamento  do  aparelho,  número  do ponto  medido,  as 

coordenadas UTM ou geográficas e a altitude do ponto, a altura do aparelho, a altura 

do bastão, etc.

As medidas obtidas com o levantamento podem ser registradas em cadernetas 

de campo convencionais, em coletores eletrônicos de dados, ou, como no caso dos 

equipamentos  mais  modernos,  por  meio  de  módulos  específicos  (tipo  cartão 

PCMCIA) incorporados ao próprio aparelho;
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O coletor de dados é normalmente um dispositivo externo (que pode ser uma 

máquina  de  calcular),  conectado  ao  aparelho  através  de  um  cabo  e  capaz  de 

realizar as etapas de fechamento e ajustamento do levantamento.

Na  maioria  das  estações,  os  dados  registrados  pelo  coletor  podem  ser 

transferidos para um computador através de uma interface RS 232 padrão (mesma 

utilizada nos computadores para ligação de scanners,  plotters,  etc)  e os  cartões 

especiais (tipo PMCIA), quando cheios, podem ser removidos e transferidos para um 

computador (com slot PCMCIA ou com leitor externo) para processamento posterior.

 Nível Digital

Segundo  WOLF  e  BRINKER  (1993),  trata-se  de  um  nível  para  medição 

eletrônica e registro automático de distâncias horizontais e verticais ou diferenças de 

nível, portanto, não mede ângulos e o seu funcionamento está baseado no processo 

digital de leitura, ou seja, num sistema eletrônico de varredura e interpretação de 

padrões codificados.

Para a determinação das distâncias o aparelho deve ser apontado e focalizado 

sobre uma régua graduada cujas  divisões estão impressas em código de barras 

(escala binária). Este tipo de régua, que pode ser de alumínio, metal  ou fibra de 

vidro, é resistente à umidade e bastante precisa quanto à divisão da graduação.

Os  valores  medidos  podem  ser  armazenados  internamente  pelo  próprio 

equipamento  ou  em  coletores  de  dados.  Estes  dados  também  podem  ser 

transmitidos para um computador através de uma interface RS 232 padrão, sendo 

que  o  alcance  deste  aparelho  depende  do  modelo  utilizado,  da  régua  e  das 

condições ambientais (luz, calor, vibrações, sombra, etc).

 Nível a Laser

É  um  nível  automático  cujo  funcionamento  está  baseado  na  tecnologia  do 

infravermelho e, como o nível digital, é utilizado na obtenção de distâncias verticais 

ou diferenças de nível.

Para a medida destas distâncias é necessário o uso conjunto de um detector  

laser que deve ser montado sobre uma régua de alumínio, metal ou fibra de vidro;
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Este tipo de nível é um aparelho peculiar pois não apresenta luneta nem visor de 

cristal liquido (LCD), sendo a leitura da altura da régua efetuada diretamente sobre a 

mesma, com o auxílio do detector laser. Os detectores são dotados de visor LCD 

que automaticamente se iluminam e soam uma campainha ao detectar o raio laser 

emitido pelo nível.

O alcance  deste  tipo de  nível  depende do modelo de nível  enquanto  que  a 

precisão depende da sensibilidade do detector e da régua utilizada.

 Equipamentos Motorizados, Automáticos e Robotizados

Estes equipamentos podem ser teodolitos ou estações totais e são aparelhos 

destinados a medições de precisão em Geodésia.

Segundo WOLF e BRINKER (1993) os motorizados são indicados para medição 

em que não há necessidade de contato com o objeto a ser medido e em tarefas que 

requerem valores medidos a intervalos regulares de tempo, tendo como principal 

característica o auto-nivelamento (eletrônico) e o alinhamento automático.

Os automáticos combinam a tecnologia dos motorizados com o reconhecimento 

automático do alvo (estático ou dinâmico) e os robotizados combinam a tecnologia 

dos automáticos com o acionamento por controle remoto.

Os equipamentos  mais  modernos  dispensam o  sinal  refletor  para  distâncias 

inferiores a 80m. Acima desta distância e com um alcance de 300m, ao invés de um 

sinal refletor, pode ser utilizada uma fita adesiva reflexiva. Com um prisma somente,  

o alcance destes equipamentos pode chegar a 5.000 m.

Segundo  os  fabricantes,  o  raio  infravermelho  emitido  pelos  equipamentos 

eletrônicos  de  medição  é  normalmente  afetado  pelas  variações  bruscas  de 

temperatura, pressão atmosférica e umidade.

 Todos estes equipamentos descritos geram arquivos de dados com padrões 

predefinidos  que,  para  serem  utilizados  em  sistemas  que  se  apóiam em  MDT, 

necessitam de um pré-processamento para a obtenção das coordenadas (x, y, z) 

dos pontos amostrais da área levantada.

No desenvolvimento  de  uma metodologia,  para  minimizar  as  dificuldades na 

entrada de dados em sistemas de modelagem, é necessário delimitar técnicas de 
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aquisição de dados topográficos bem como o formato dos dados disponibilizados 

pelos equipamentos correspondentes.

3.4 Tipos de Levantamento Topográfico

A Norma Brasileira para execução de levantamento  topográfico –  NBR13133 

distingue  o  levantamento  topográfico  em  cinco  tipos  distintos  que  conforme  a 

finalidade, a densidade de informação a ser representada e a acurácia necessária a 

cada finalidade se presta à representação do terreno.

Ao longo dessa dissertação são transcritas, por comodidade, algumas definições 

e  regulamentações  existentes  na  NBR  13133,  já  que  esta  norma  está  bem 

elaborada  e  orienta  os  serviços  de  campo  quando  da  aplicação  prática  deste 

trabalho. Um extrato do texto da norma pode ser consultado no ANEXO 1.

Para  ESPARTEL  (1987),  o  levantamento  topográfico  pode ser  resumido  em 

levantamento  planimétrico,  altimétrico,  planialtimétrico  e  planialtimétrico  cadastral 

que são mostrados a seguir:

3.4.1 Levantamento topográfico planimétrico

Entende-se como o conjunto de operações necessárias para a determinação de 

pontos  e  feições  do  terreno  que  serão projetadas sobre  um plano horizontal  de 

referência através de suas coordenadas X e Y (representação dimensional).

Segundo ESPARTEL (1987), os métodos utilizados na medição de distâncias e 

ângulos durante o levantamento planimétrico são:

 Levantamento por Irradiação

O Método da Irradiação também é conhecido como método da Decomposição 

em Triângulos ou das Coordenadas Polares. É comumente empregado na avaliação 

de pequenas superfícies relativamente planas.

Uma  vez  demarcado  o  contorno  da  superfície  a  ser  levantada,  o  método 

consiste  em localizar,  estrategicamente,  um ponto,  dentro  ou  fora  da  superfície 

demarcada, e de onde possam ser avistados todos os demais pontos que a definem.
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Assim, deste ponto estratégico (ponto estação) são medidas as distâncias aos 

pontos definidores da referida superfície, bem como, os ângulos horizontais entre os 

alinhamentos que possuem o ponto estação como vértice. 

A  medida  dos  ângulos  e  distâncias  poderá  ser  realizada  pelo  processo 

convencional  ou  eletrônico  e  a  precisão  resultante  do  levantamento  dependerá, 

evidentemente, do tipo de dispositivo ou equipamento utilizado.

 Levantamento por Interseção

O Método da Interseção também é conhecido como método das  Coordenadas 

Bipolares. É empregado na avaliação de pequenas superfícies de relevo acidentado.

Uma  vez  demarcado  o  contorno  da  superfície  a  ser  levantada,  o  método 

consiste em localizar, estrategicamente,  dois pontos, dentro ou fora da superfície 

demarcada, e de onde possam ser avistados todos os demais pontos que a definem.

Assim, mede-se a distância horizontal entre os dois pontos, que constituirão uma 

base de referência, bem como todos os ângulos horizontais formados entre a base e 

os demais pontos demarcados.

A medida dos ângulos e distâncias também poderá ser realizada pelo processo 

convencional  ou  eletrônico  e  a  precisão  resultante  do  levantamento  dependerá, 

novamente, do tipo de dispositivo ou equipamento utilizado.

 Levantamento por Caminhamento

Este é o método utilizado no levantamento de superfícies relativamente grandes 

e de relevo acidentado. Requer uma quantidade maior de medidas que os descritos 

anteriormente,  porém,  oferece  maior  confiabilidade  no  que  diz  respeito  aos 

resultados. 

É comumente executado seguindo estas etapas:

1ª Etapa - Reconhecimento do Terreno

Durante  esta  fase,  costuma-se  fazer  a  implantação  dos  piquetes  (também 

denominados estações ou vértices) para a delimitação da superfície a ser levantada. 

A figura geométrica gerada a partir desta delimitação recebe o nome de poligonal;
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2ª Etapa - Levantamento da Poligonal

Durante esta fase, percorre-se as estações da poligonal, uma a uma, no sentido 

horário, medindo-se  ângulos  e  distâncias horizontais. Estes valores, bem como o 

croqui  de  cada  ponto,  são  anotados  em  cadernetas  de  campo apropriadas  ou 

registrados na  memória do próprio aparelho. A medida dos ângulos e distâncias, 

assim como a escolha dos equipamentos, se dá em função da precisão requerida 

para o trabalho e das exigências do projeto.

3ª Etapa - Levantamento dos Detalhes

Nesta fase, costuma-se empregar o método da irradiação para a determinação 

de pontos e feições do terreno necessário para a representação planimétrica.

3.4.2 Levantamento topográfico altimétrico

Entende-se  como o  conjunto  de operações necessárias para a determinação 

das alturas relativas a uma superfície de referência, dos pontos de apoio e ou dos 

pontos  de  detalhes,  pressupondo-se  o  conhecimento  de  suas  posições 

planimétricas, visando à representação altimétrica da superfície levantada.

O  levantamento  topográfico  altimétrico  ou,  simplesmente,  nivelamento,  é  a 

operação que determina as diferenças de nível ou distâncias verticais entre pontos 

do terreno, porém,  não termina  com a determinação do desnível  entre eles mas 

inclui  também,  o  transporte  da  cota  ou  altitude  de  um ponto  conhecido  (RN  – 

Referência de Nível) para os pontos nivelados.

Assim,  segundo  GARCIA  e  PIEDADE  (1979)  a  altitude  de  um  ponto  da 

superfície  terrestre  pode  ser  definida  como  a  distância  vertical  deste  ponto  à 

superfície média dos mares (Geóide).

A cota de um ponto da superfície terrestre, por sua vez, pode ser definida como 

a  distância  vertical  deste  ponto  a  uma  superfície qualquer de  referência  (que  é 

fictícia e que, portanto, não é o Geóide). Esta superfície de referência pode estar  

situada abaixo ou acima da superfície determinada pelo nível médio dos mares.

Então, segundo ESPARTEL (1987), a altitude corresponde um nível verdadeiro 

e a cota corresponde um nível aparente.
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A figura a seguir ilustra a cota e a altitude, tomados para um mesmo ponto da  

superfície terrestre. 

FIG. 3.5 Altitude e Cota de um ponto.

Segundo  ESPARTEL  (1987),  os  métodos  de  nivelamento  utilizados  na 

determinação das diferenças de nível entre pontos e o posterior transporte da cota 

ou altitude são:

 Nivelamento Barométrico

Baseia-se na diferença de pressão com a altitude, tendo como princípio que, 

para  um  determinado  ponto  da  superfície  terrestre,  o  valor  da  altitude  é 

inversamente proporcional ao valor da pressão atmosférica.

 Nivelamento Trigonométrico

Baseia-se na medida de distâncias horizontais e ângulos de inclinação para a 

determinação da cota ou altitude de um ponto através de relações trigonométricas.

 Nivelamento Geométrico

Este método diferencia-se dos demais, pois está baseado somente na leitura de 

réguas ou miras graduadas, não envolvendo ângulos.

3.4.3 Levantamento topográfico planialtimétrico

Entende-se como o conjunto de operações necessárias para a determinação de 

pontos e feições do terreno que, além de ser projetada sobre um plano horizontal de 
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referência, terão sua representação em relação ao plano de referência vertical ou de 

nível através de suas coordenadas x, y e z (representação tridimensional).

A  planimetria  permite  representar  os  acidentes  geográficos  (naturais  ou 

artificiais) do terreno em função de suas coordenadas planas (x, y) e a altimetria, por  

sua vez, fornece um elemento a mais, que é a coordenada (z) de pontos isolados do 

terreno  (pontos  cotados)  ou  de  planos  horizontais  de  interseção  com o  terreno 

(curvas de nível). A este conjunto de métodos abrangidos pela planimetria e pela 

altimetria dá-se o nome de Topometria, mais conhecida como planialtimetria.

Trata-se da representação das informações planimétricas e altimétricas, obtidas 

dos levantamentos já descritos anteriormente, em uma única planta, carta ou mapa.

A finalidade da planta planialtimétrica é fornecer o maior  número possível  de 

informações  da  superfície  representada  para  efeitos  de  estudo,  planejamento  e 

viabilização de projetos.

Sob  o  enfoque  do  projeto  de  vias,  a  planta  planialtimétrica  é  comumente 

utilizada nas seguintes situações:

 Escolha do melhor traçado e locação de estradas (ferrovias ou rodovias);

 Cálculo da declividade das rampas;

 Movimentação de terra (cálculo dos volumes de corte e aterro);

 Identificação dos locais sujeitos à inundação;

 Identificação da necessidade de obra especial (ponte,viaduto e túnel);

 Estudo  da  direção  e  largura  da  faixa  de  domínio  da  linha  (perfil  

longitudinal e transversal);

 Estudo das áreas de desapropriação;

 Estudo dos impactos ambientais (fauna e flora);

 Estudo do planejamento do uso da terra;

 Estudo e classificação dos tipos de solos;

 Estudo e planejamento do tráfego.
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3.4.4 Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral

Entende-se  como  o  levantamento  topográfico  planialtimétrico  acrescido  dos 

elementos  planimétricos  inerentes  ao  levantamento  cadastral,  que  devem  ser 

discriminados e relacionados pelas partes interessadas na sua execução.

3.5 Erros e Tolerâncias

A  realização  de  medidas  de  ângulos  e  distâncias  em  um  levantamento 

topográfico e o subseqüente cálculo  e análise dos resultados são tarefas típicas dos  

topógrafos. O processo requer uma combinação da habilidade humana com o uso 

do  equipamento  topográfico  na  obtenção da mais  fiel  representação  do  terreno. 

Porém, por melhores que sejam os equipamentos e por mais cuidado que se tome 

ao  proceder  um  levantamento  topográfico,  as  medidas  obtidas  jamais  estarão 

isentas de erros.

Dessa  forma,  ao  buscar-se  a  qualidade  dos  resultados  de  campo  deve-se 

primeiramente  entender  os  diferentes  tipos de  erros,  suas  fontes,  as  tolerâncias 

admissíveis às variadas condições e o seu modo de propagação. Só assim será 

possível selecionar instrumentos e procedimentos que reduzam os erros para dentro 

dos limites toleráveis.

Assim,  os  tipos  de  erros  pertinentes  às  medições  topográficas  podem  ser 

classificados como:

 Naturais  -  São  aqueles  ocasionados  por  fatores  ambientais,  ou  seja, 

temperatura,  vento,  refração e  pressão atmosféricas,  ação  da gravidade, etc. 

Alguns destes erros são classificados como erros acidentais e dificilmente podem 

ser evitados. São passíveis de correção desde que sejam tomadas as devidas 

precauções durante a medição. 

 Instrumentais  -  São  aqueles  ocasionados  por  defeitos  ou  imperfeições  dos 

instrumentos  ou  aparelhos  utilizados nas  medições.  Alguns  destes  erros  são 

classificados como erros sistemáticos e ocorrem ocasionalmente, podendo ser 

evitados e ou corrigidos com a aferição e calibragem constante dos aparelhos.
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 Pessoais - São aqueles ocasionados pela falta de cuidado do operador. Os mais 

comuns são: erro na leitura dos ângulos, erro na leitura da régua graduada, na 

contagem do número de trenadas, ponto visado errado, aparelho fora de prumo e 

aparelho fora de nível.  São classificados como  erros grosseiros e devem ser 

evitados pois não são passíveis de correção.

É  importante  ressaltar  que  alguns  erros  se  anulam  durante  a  medição  ou 

durante o processo de cálculo. Portanto, um levantamento que aparentemente não 

apresenta erros, não significa estar, necessariamente, correto.

De qualquer forma, por meio de ferramentas estatísticas é possível conhecer o 

mais provável valor de uma medida de campo e decidir sobre sua aplicabilidade.

3.6 Tolerâncias diferentes para diferentes Projetos de Via

Diversos órgãos normativos ligados a Topografia e ciências afins, ao redor do 

mundo, estabelecem parâmetros para os erros e tolerâncias como forma de controle 

e garantia da exatidão das medidas de campo. É o caso destas agências federais 

dos EUA: o  Federal Geodetic Control Committee (FGCC) e o  Corps of Engineers  

from US Army (USACE).

No Brasil, pode-se citar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a  

Comissão de Cartografia (COCAR), o Ministério dos Transportes (MT), a Associação 

Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT)  e  o  próprio Ministério da  Defesa  com a 

Diretoria  de  Serviços  Geográfico  do  Exército  (DSG),  o  Instituto  Cartográfico  da 

Aeronáutica (ICA) e a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha (DHN).

Como mencionado anteriormente, a fixação de tolerâncias aos erros ocorridos 

no  processo  de  aquisição  topográfica  depende  principalmente  da  finalidade  e 

emprego das medidas realizadas. Neste sentido a atenção desta dissertação recai 

nas necessidades do projeto de via, tomando-se como base as Diretrizes Básicas 

para a Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários (1999) do antigo DNER, atual 

DNIT e a NBR 13133. 

O DNIT, por intermédio da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico (IPR), ao 

desenvolver esta diretriz, teve como base principalmente as publicações da AASHO, 
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hoje AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials) 

que é, sem dúvida, a responsável pela evolução das Normas de Projeto. 

 Posto  tudo  isso,  pode-se  dizer  que  é  suficiente  para  o  momento  uma 

comparação das tolerâncias adotadas no Brasil e nos Estados Unidos para o serviço 

topográfico das distintas fases de um projeto de via. 

As tabelas a seguir apresentam essas comparações:

TAB. 3.1 Tabela de tolerâncias para o Apoio Topográfico

Apoio Topográfico de Campo (Monumentação da Rede de Referências)
ÓRGÂO

ERRO
DNER NBR 13133

US Dep. 

Transp.
FGCC USACE OBS

(PP)1 (PS)2 (PP) (PS) (SOI)3 (SOII) (SOI) (SOII) (SOI) (SOII)

1 – Poligonal 

Principal

2 – Poligonal 

Secundária

3 – Segunda 

Ordem (Tipo I )

4 – Em 

milímetros

Angular N"5,2 N"8
6”  a 

N"15
N"3 N"6 N"3 N"5 N"2 N"5

Relativo

Linear

1:

40.000

1:

10.000

1:

50.000

1:

20.000

1:

50.000

1:

20.000

1:

50.000

1:

20.000

1:

50.000

1:

20.000

Altimétrico4 K10 K10 K12 K20 K8 K12 K8 K15 K10 K15

Onde N = número de estações do polígono.                 K = extensão nivelada em Km, medida num único sentido.

TAB. 3.2 Tabela de tolerâncias para Anteprojeto e Projeto Básico

Anteprojeto e Projeto Básico (Reconhecimento e Exploração)
ÓRGÂO

ERRO
DNER NBR 13133

US Dep. 

Transp.
FGCC USACE OBS

Angular
N"10

20”   a 

N"40

10”  a 

N"30

10” a 

N"12

10” a 

N"15

1  – Em 

milímetros

Relativo

Linear

* Cita a NBR 

13133

* * Considera a 

incerteza da 

rede de apoio 

superior

1: 5.000 1: 5.000 1: 5.000

Altimétrico1 K5,12 30 a K40
20 a 

K40

20  a 

K40

20 a 

K40
Onde N = número de estações do polígono.                 K = extensão nivelada em Km, medida num único sentido.
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TAB. 3.3 Tabela de tolerâncias para Projeto Executivo

Projeto Executivo (Locação)
ÓRGÂO

ERRO
DNER NBR 13133

US Dep. 

Transp.
FGCC USACE OBS

Angular
N"10

15”   a 

N"20

6”  a 

N"10

5” a 

N"10

5” a 

N"10

1  – Em 

milímetros

Relativo

Linear

* Cita a NBR 

13133

* * Considera a 

incerteza da 

rede de apoio 

superior

1: 10.000 1: 10.000 1: 10.000

Altimétrico1 K5,12 15 a K20 12 a K20
15  a 

K20

15 a 

K20
Onde N = número de estações do polígono.                 K = extensão nivelada em Km, medida num único sentido.

3.7 Levantamento Topográfico para Projeto de Via segundo a NBR 13.133

De modo geral, os trabalhos para a elaboração de um projeto de via começam 

pelo  reconhecimento  do  terreno.  Este  reconhecimento  se  dá  por  meio  dos 

documentos  disponíveis  tais como cartas,  plantas,  fotos  aéreas  e levantamentos 

topográficos.

Uma das características de uma via é a sua definição em etapas sucessivas de 

projeto. Dessa forma, a etapa inicial do projeto (fase preliminar) está mais ligada ao 

estudo do traçado, quando são definidas as diretrizes tecnicamente possíveis. Nesta 

etapa  é  comum  a  utilização  de  Cartas  Topográficas  nas  escalas  1:100.000  e 

1:50.000  ou  lança-se  mão  de  uma  ferramenta  poderosa  na  obtenção  e 

representação gráfica do relevo: a aerofotogrametria.

Os trabalhos desta etapa terminam com uma recomendação dos corredores que 

podem merecer estudos mais aprofundados e abrangentes.  O que se deseja  na 

etapa  seguinte  é  explorar  estes  corredores  e  escolher  o  melhor  deles  (projeto 

básico),  o  que  poderá  ser  realizado  com  o  auxílio  de  outra  ferramenta:  o 

levantamento topográfico.

Por fim passa-se  ao  detalhamento  do projeto  (projeto  executivo)  para  que o 

mesmo  possa  ser  transposto para o terreno por  meio  da locação. Novamente  a 

ferramenta adequada para levar o projeto ao campo é o levantamento topográfico.
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Pode-se  observar,  portanto,  que  o  estudo  da  geometria  de  uma  via  é  todo 

efetuado a partir de levantamentos topográficos, cujo resultado final é apresentado 

no Projeto Geométrico. 

Dessa  forma,  torna-se  relevante  correlacionar  os  respectivos  tipos  de 

levantamento  às  distintas  fases  do  projeto  pois  cada  fase  de  projeto  possui 

características e finalidades próprias que devem ser  observadas a fim de poupar 

esforços na obtenção dos dados de campo.

Sob a ótica da NBR 13133, a norma estabelece no seu item 6.4 os critérios para 

a seleção do levantamento topográfico em função da sua finalidade, da densidade 

de informações a serem representadas e da exatidão necessária a cada caso. Ao  

todo são dez classes levantamento planialtimétrico: oito classes planialtimétricas e 

duas classes planialtimétricas cadastrais.

A tabela a seguir correlaciona as fases de um projeto de via com os respectivos 

levantamentos topográficos. 
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 TAB. 3.4 Correlação do Levantamento Topográfico com a Fase de Projeto
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4 PROJETO GEOMÉTRICO AUTOMATIZADO

4.1 Introdução

Para  um  melhor  entendimento  da  filosofia  de  uso  das  ferramentas 

computacionais na elaboração de um projeto de via, pode ser interessante recordar, 

sucintamente, as fases do projeto, a visão sistêmica do processo, o ciclo básico de 

elaboração do projeto geométrico, a evolução da automação das ferramentas para 

projetos geométricos e finalmente ressaltar como a utilização do modelo digital do 

terreno é relevante.

4.2 Fases de um Projeto de Via

Segundo BOITEUX (1985 p.36), em qualquer uma das atividades relacionadas à 

elaboração  de  um  projeto  de  via,  mencionadas  anteriormente,  pode-se 

conceitualmente caracterizar quatro etapas distintas: a concepção para o projeto, a 

análise física e econômica, o detalhamento e a representação.

Na concepção  para  o  projeto  existe  um elemento  de  grande valia  que  é  a 

criatividade, capaz de gerar  soluções engenhosas e de  tornar  o projeto  original. 

Entretanto,  deve-se  usar  a  criatividade  com desvelo,  pois  ela  pode  conduzir  a 

soluções boas mas que na prática não funcionam. 

No desenvolvimento de um projeto de via, é usual o reconhecimento desta etapa 

como a fase preliminar do projeto.

Na  seqüência,  o  resultado  da  análise  física  e  econômica  do  projeto  pode 

aconselhar o abandono da idéia inicial ou a reformulação das concepções para o 

projeto. No caso de haver solução técnica e econômica para o problema, pode-se 

submeter o projeto ao detalhamento necessário para a sua perfeita representação. 

Nestas etapas, conforme o nível de detalhes, distingue-se a fase do projeto básico e 

a fase do projeto executivo. 

Segundo as diretrizes básicas para elaboração de estudos e projetos rodoviários 

do DNER (1999), um projeto de via pode ser dividido nas seguintes fases:
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 Fase Preliminar;

 Fase do Anteprojeto;

 Fase de Projeto.

4.2.1 Fase preliminar

Trata-se  de  uma  etapa  de  caráter  conceitual,  em  que  se  procura  definir 

possíveis  alinhamentos,  que  são  estudados  em  cartas  e  fotografias  aéreas 

disponíveis,  ou  imagens  de  satélite  georeferênciadas  com  GPS.  Comumente  o 

material  gráfico disponível  para esta etapa constitui-se de folhas cartográficas do 

IBGE ou da DSG, nas escalas 1:100.000 ou 1:50.000, ou cartas semelhantes de 

órgãos cartográficas estaduais. Às vezes dispõe-se somente de cartas em escalas 

menores que as citadas. Em regiões onde tais cartas não são disponíveis, pode-se 

recorrer  a  fotografias  aéreas,  embora  neste  caso  não  se  disponha de  cotas  de 

referência, o que prejudica o objetivo do trabalho.

Como mencionado no capítulo anterior, os trabalhos desta etapa terminam com 

uma  recomendação  dos  corredores  que  podem  merecer  estudos  mais 

aprofundados, apresentando os possíveis custos de implantação, de forma bastante 

aproximada. É apresentado um relatório dos serviços executados, com uma parte 

gráfica e as conclusões a que se chegou.

As conclusões desta etapa preliminar permitem passar para uma etapa seguinte 

de maiores detalhes, para o qual pode-se utilizar a restituição aerofotogramétrica da 

região  de  interesse  para  prosseguimento  dos  estudos.  Para  esse  serviço  são 

recomendáveis fotos na escala 1:20.000 para obtenção de plantas restituídas na 

escala 1:5.000. 

Em síntese, os objetivos desta fase são:

 Reunir e compilar os dados disponíveis para o projeto;

 Identificar as diretrizes tecnicamente possíveis da via;

 Avaliar  a viabilidade técnica, ambiental  e social  das alternativas indicadas 

como adequadas para o projeto;
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 Definir e planejar as ações necessárias para a fase subseqüente;

 No  que  for  possível,  apresentar  custos  aproximados  de  construção  e 

desapropriação,  par  fins  de  avaliação  econômica  e  financeira  das 

alternativas.

4.2.2 Fase do Anteprojeto

A fase de anteprojeto visa estudar, de modo pormenorizado, as alternativas de 

traçado selecionadas na fase preliminar. Para esta fase aplica-se a escala 1:5.000 

com a acurácia compatível com as necessidades. 

Em síntese, os objetivos desta fase são:

 Estudar as alternativas julgadas convenientes na fase preliminar, visando à 

seleção da melhor solução integrada do problema;

 Definir a melhor alternativa para a ocasião, sob todos os aspectos;

 Identificar os tipos de serviços a executar, os materiais e equipamentos a 

incorporar a obra, bem como suas especificações;

 Determinar os quantitativos de serviço e orçamentos, visando dimensionar os 

recursos necessários à obra;

4.2.3 Fase do Projeto 

Essa fase de projeto tem por finalidade detalhar as soluções selecionadas na 

fase anterior, ou seja, no anteprojeto ou projeto básico, de modo a fornecer todos os 

elementos necessários à locação e construção da obra. 

Efetua-se o projeto básico para otimização do traçado estudado no anteprojeto, 

com obtenção de orçamento mais detalhado. Faz-se a representação gráfica de uma 

faixa  do  terreno,  na  escala  1:2.000,  tomando-se  como  referência  o  eixo  do 

anteprojeto  ou  da  poligonal  de  exploração,  por  meio  de  um  levantamento 

topográfico.

Para o projeto executivo aplica-se a escala 1:1.000. Assim, procedida à locação 

da  diretriz  definida  no  projeto  básico  ou  no  anteprojeto,  elabora-se  o  projeto 
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geométrico de execução com os dados levantados no campo.

4.3 Abordagem Sistêmica do Projeto

Uma das características de uma via é a sua definição em etapas sucessivas de 

projeto. Sendo assim, todo projeto deve ser abordado como um sistema que está 

sendo criado e que, como sistema, vai ser implantado e posto em funcionamento.

Tanto na fase de preliminar (concepção) quanto na fase de desenvolvimento 

(projeto básico) e posterior detalhamento (projeto executivo), são adotadas soluções 

cujos resultados não são conhecidos: estas soluções são desenvolvidas em estudos 

distintos que se integram no objetivo comum da solução do problema original. A 

solução resultante é então avaliada segundo critérios pré-estabelecidos e havendo a 

necessidade de  modificações,  inicia-se  novamente  o  processo  de  projeto.  Esse 

mecanismo  de  evolução  gradual  dos  estudos  e  de  retroalimentação  (feed-back) 

caracteriza o projeto de via como um processo interativo ou sistemático.

Uma  das  características  fundamentais  dos  sistemas  é  o  fato  deles  serem 

considerados como um todo. Numa visão sistêmica do projeto de uma via pode-se 

encontrar, entre outras, as seguintes atividades:

 Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica-Financeira;

 Estudos de Tráfego;

 Estudos Geológicos-Geotécnicos;

 Estudos de Impacto Ambiental

 Levantamentos Topográficos;

 Projeto Geométrico;

 Estudos Hidrológicos;

 Projeto de Terraplenagem;

 Projeto de Drenagem;

 Projeto de Pavimentação;

 Projeto de Obras de Arte

 Projeto de Desapropriação;

 Projeto de Sinalização;
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 Projeto de Relocação de Serviços Públicos;

 Projeto de Instalações para Operação da Via;

 Projeto de Interseções, Retornos e Acessos;

O  fato  de  todas  essas  atividades  serem  interatuantes,  inter-relacionadas  e 

interdependentes, caracteriza a visão de projeto interativo que leva a considerá-lo 

como um sistema em permanente evolução.

Na  dissertação  em  curso  de  CALLISPERIS  (2002)  as  características  do 

processo  de  projeto  de  uma  via  são  apresentadas  por  uma  matriz  de  estrutura 

lógica. Esta estrutura (vertical e horizontal) compreende um conjunto de conceitos 

que definem porque um projeto está sendo desenvolvido e o que se deve fazer para 

alcançar o resultado desejado.

 

FIG. 4.6 Estrutura horizontal de um projeto.

Fonte: Adaptado de CALLISPERIS (2002)

Quando se inicia a elaboração de um projeto, o grau de incerteza associado a 
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ele é de cem por cento. A técnica da decomposição hierárquica3 e o método de 

interação  (tentativas)  aplicado  ao  “sistema  projeto”  conduz  a  um  processo  de 

redução dessas incertezas. 

Utilizando-se outro significado para a palavra otimização4, pode-se então afirmar 

que o objetivo final de um projeto de engenharia é o da “otimização de soluções”, 

sob os enfoques técnico, econômico, ambiental, estético e social.

Portanto,  a  “espiral  de  projeto”,  apresentada  por  CALLISPERIS  (2002), 

exemplifica este ciclo de busca a solução otimizada.

FIG. 4.7 Espiral de projeto (Sub-estrutura vertical).
3 O problema original é decomposto em sub-problemas.
4 Segundo os ensinamentos da Pesquisa Operacional consiste na busca da solução ótima.
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Fonte: Adaptado de CALLISPERIS (2002)

O projeto geométrico de via é o que mais se adapta ao processo interativo e por 

estar sob o foco desta dissertação será tratado com maiores detalhes.

4.4 Etapas do Projeto Geométrico

O projeto de uma via envolve uma série de conhecimentos e ações coordenadas 

para atingir-se o objetivo a que se propõe.

Ele  se  inicia pela  escolha de um traçado,  que é a diretriz  geométrica  geral  

selecionada para a via em questão. A escolha desse traçado se denomina de projeto 

geométrico.  Segue-se  o  estudo  do  movimento  de  terra  necessário  a  sua 

implantação,  que  em  seu  conjunto  denomina-se  projeto  de  terraplenagem.  Daí,  

estuda-se a drenagem da via, que visa o restabelecimento dos movimentos d´água 

afetados pela terraplenagem.

Isso posto, não é difícil  perceber que o projeto geométrico constitui uma das 

partes importantes do conjunto de atividades necessárias ao desenvolvimento de um 

projeto de via. 

As atividades que compõem o Projeto Geométrico podem ser  agrupadas em 

quatro etapas, a saber:

 Estudo do Traçado da Estrada;

 Projeto Geométrico em Planta;

 Projeto Geométrico em Perfil;

 Seções Transversais;

 Cálculos e relatórios.

A seguir será feita uma breve descrição das atividades que são desenvolvidas 

em cada um desses cinco grupos.

4.4.1 Estudo de traçado

Nesse  estudo  pesquisam-se  os  diversos  corredores  possíveis  para  o 

desenvolvimento da via. 
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Em outras palavras, busca-se definir uma linha que, de um lado, se adapte o 

melhor possível à topografia da região que se percorre e, de outro lado, resulte no 

eixo de uma via que não venha a oferecer restrições acentuadas ao deslocamento 

dos  veículos,  proporcionando meios  para  que  eles possam apresentar  o  melhor 

desempenho de acordo com seus predicados.

O  aspecto  econômico  preside  a  seleção  desse  eixo  geométrico,  a  par  dos 

requisitos técnicos que devem ser atendidos. Assim é que a melhor adaptação ao 

relevo do terreno representa redução dos custos de escavação e de obras especiais.  

Por  outro  lado,  uma  excessiva  adaptação  ao  terreno  em  regiões  de  topografia 

adversa  resulta  em  uma  via  demasiadamente  sinuosa,  prejudicando  o  bom 

desempenho  dos  veículos,  tornando  a  operação  onerosa,  além  de  afetar  a 

segurança. 

Todo o traçado deve ser submetido a uma avaliação técnica, com adoção inicial 

de valores estabelecidos para um padrão técnico. Deve ser avaliada a habilidade 

desse traçado em desempenhar sua função de permitir transportar bens e pessoas, 

acomodando adequadamente os veículos com segurança e comodidade, conforme 

a velocidade diretriz. 

De posse de uma reprodução gráfica do terreno, apresentada em uma planta, e 

com o conhecimento da quantidade e das características dos veículos, o projetista 

tem  em  mãos  os  principais  elementos  para  a  melhor  escolha  do  traçado  e 

conseguinte  elaboração  do  projeto  geométrico.  Como  exemplo,  na  FIG.  4.3  o 

traçado escolhido é A-1-2-C-3-B. 

FIG. 4.8 Escolha das alternativas.
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Estima-se um custo para o traçado em estudo. Faz-se  então uma avaliação 

econômica do empreendimento e determina-se o retorno esperado. Caso não se 

atinja resultado favorável, reconsideram-se as condições técnicas iniciais, ajustando-

as de forma a se obter um resultado econômico satisfatório, sem preterir a técnica.

Assim ficam  definidas  as  condições  técnicas  a  serem adotadas  no  projeto, 

obtendo-se  um  menor  custo  de  execução  do  empreendimento  (obras  de  arte, 

drenagem, terraplenagem, etc) e um traçado tecnicamente viável.

Além dos aspectos geométricos,  nos quais fica ressaltada a interdependência 

entre os acidentes do terreno e as condições técnicas a serem adotadas, existem 

outros aspectos que não podem ser ignorados durante o estudo do traçado e que se 

fazem presentes nos estudos e sub-problemas setoriais. 

Neste sentido é que se deve estar atento também para os aspectos geológicos, 

geotécnicos  e  hidrológicos,  acrescidos  das  questões  relativas  à  drenagem e  de 

interferências com outras vias e linhas de serviços públicos. 

Há de se considerar ainda os aspectos inerentes aos projetos de terraplenagem,  

drenagem, de pontes ou viadutos, de túneis e, em determinados casos, os reflexos 

econômicos e sociais das desapropriações. 

Outra questão de capital importância nos projetos de via é relativa à preservação 

do meio ambiente. As soluções a serem adotadas devem respeitar os resultados dos 

estudos de impacto ambiental contidos no respectivo relatório.

Finalmente,  com  o  equacionamento  das  questões  supracitadas,  pode-se 

selecionar um corredor que será objeto de um levantamento topográfico detalhado, 

necessário para a elaboração do Projeto Geométrico, o qual segue o próximo passo.

4.4.2 Projeto geométrico em planta

Uma  vez  concluído o estudo de  traçado e  selecionada a  faixa  por  onde vai 

passar  a  via,  é  realizada  a  aquisição  dos  dados  para  o  projeto  (levantamento 

topográfico). Com este levantamento obtém-se uma planta, normalmente na escala 

1:2000, e nesta planta aprimora-se o estudo do alinhamento horizontal da estrada.

A definição das condições técnicas constitui-se na principal preocupação para 

elaboração do projeto geométrico da via que se pretende implantar. Os principais 
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elementos  determinantes  na  definição  das  condições  técnicas  são  a  classe  da 

rodovia e o tipo de terreno.

Outro aspecto a ser observado são os alinhamentos de uma estrada. Estes são 

entidades tridimensionais e como tais devem ser considerados pelos projetistas. A 

geometria de uma estrada não resulta da aplicação de experiências de uma ciência 

exata,  portanto na  arte  de  projetar  é  necessário atentar  para  a  continuidade do 

alinhamento  no  espaço,  mediante  a  interação  dos  elementos  planimétricos  e 

altimétricos.

Em resumo, a apresentação de um projeto geométrico em planta consiste na 

disposição  de  uma  série  de  alinhamentos  retos,  concordados  pelas  curvas  de 

concordância horizontal. PONTES FILHO (1998 p. 29).

4.4.3 Projeto geométrico em perfil

Após o lançamento da diretriz da via, do estaqueamento em planta do seu eixo, 

levanta-se o perfil correspondente ao alinhamento horizontal deste estaqueamento.

O projeto geométrico em perfil é definido por meio da composição de rampas 

concordadas por parábolas de segundo grau que são lançadas pelo projetista sobre 

o perfil original do terreno. O projeto geométrico em perfil é também conhecido como 

greide ou projeto vertical de uma via. 

É sobre o desenho do perfil do terreno que se determina o greide, procurando-se 

compensar os aterros com os volumes dos cortes a serem escavados, respeitando o 

volume de terraplenagem adequado ao padrão do projeto. 

De  modo  geral,  o  perfil  longitudinal  de  uma  estrada  deve  fluir  de um modo 

uniforme,  evitando-se  quebras  constantes  em  seu  alinhamento.  As  inclinações 

máximas (rampas) permitidas são estabelecidas pelas normas em função do tipo de 

via (rodovia ou ferrovia).

Os elementos do perfil longitudinal são também calculados, estabelecendo-se as 

sucessivas rampas, definindo-se os pontos de interseção vertical - PIV, numerados 

seguidamente de acordo com o estaqueamento, e calculando-se as concordâncias 

verticais.
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4.4.4 Seções transversais

As seções transversais correspondem a planos de corte efetuados no terreno, 

ortogonalmente ao eixo do projeto, nos pontos do estaqueamento ou em outro ponto 

que se fizer mister.

A características da seção transversal de um projeto geométrico são definidas 

em função do tipo de via (rodovia ou ferrovia) e de sua classe (velocidade diretriz, 

volume de tráfego, tipo de região atravessada, etc). Suas dimensões deverão estar 

de acordo com as exigências do tráfego para o qual a rodovia é projetada. Assim a 

seção transversal poderá ser simples, dupla ou múltipla em função do número de 

veículos que por ela passará (rodovia ou ferrovia), sendo que cada elemento dessa 

seção deve ter dimensões que abriguem com segurança o veículo tipo da via em 

questão. 

Dessa forma, na seção transversal se estabelece:

 a largura da faixa de tráfego;

 a largura dos acostamentos;

 a superlargura e a superelevação;

 tipos de sarjetas, meios-fios e canteiros centrais;

 inclinação dos taludes de corte e aterro;

 folgas laterais.

FIG. 4.9 Seção Transversal Tipo (Ferrovia)
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4.4.5 Cálculos e relatórios

Esta etapa tem por objetivo fornecer as plantas,  relatórios, gráficos e demais 

desenhos  necessários  a  comunicação  ao  pessoal  encarregado  da  execução  ou 

implantação do projeto dos conceitos formulados pela equipe de elaboração.

Uma vez definida a geometria horizontal, vertical e transversal da via, calculam-

se as áreas e os volumes de cada interperfil. Em seguida, para estudar a distribuição 

desses volumes ao longo da via projetada, é comum o emprego do Diagrama de 

Massas ou de Brükner.
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FIG. 4.10 Perfil Longitudinal e Diagrama de Massa 

Fonte: Adaptado de PONTES FILHO (1998)

De  fato,  é  nesta  etapa  que  são  consolidados  os  dados  e  as  soluções 

desenvolvidas  nas  etapas  anteriores,  por  meio  das  memórias  de  cálculo  dos 

alinhamentos  horizontal  e  vertical  (necessários  à  execução  da  obra),  além dos 

elementos de subsídio a terraplenagem (volumes e distância média de transportes -  

DMT), a desapropriação e ao orçamento, entre outros.
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4.5 Automação do Projeto Geométrico

Para se analisar a automação de projetos geométricos de vias com auxílio do 

computador é necessário dar ênfase a alguns aspectos conceituais relevantes a fim 

de que se possa ter uma visão completa das potencialidades envolvidas na questão.

Como  mencionado  anteriormente,  a  divisão  do  problema  em  diversos  sub-

problemas  menores,  com  abordagens  específicas,  é  uma  prática  no  processo 

interativo do projeto. 

No entanto, isso gera a necessidade de uma forte coordenação entre as etapas 

da  matriz  estrutural  do  “sistema  projeto”,  na  busca  da  comunicação,  do 

desenvolvimento paralelo, harmônico e integrado dos diversos setores.

É dentro dessas bases que o computador e todos os seus periféricos se inserem 

na  estrutura  do  projeto,  procurando auxiliar  o  seu  desenvolvimento.  Este  auxílio 

pode dar-se no projeto como um todo ou nos diversos sub-projetos. E dentro de 

cada um deles, pode dar-se dentro das diversas etapas já mencionadas: concepção, 

cálculo,  análise,  simulação,  desenho,  detalhamento,  relatórios,  estudo  de 

alternativas, etc.

Embora  o  processo  de  projeto  por  computador  seja  semelhante  ao 

convencional, o aumento da velocidade de resposta para as alternativas ensaiadas 

permite ao projetista testar um maior número de hipóteses e soluções. 

Diante  dessa  facilidade,  o  esforço  na  otimização da  solução  é  mitigado, 

permitindo-se testar alternativas que seriam inviáveis do modo convencional devido 

ao acréscimo de cálculos e os prazos de conclusão.

CINTRA  (1993)  aborda  os  diversos  estágios  do  projeto  geométrico 

automatizado e utiliza para isso uma expressão própria: CAD 1, 2, e 3. 

E,  pela  relevância  dessa  abordagem em relação  assunto  desta  dissertação, 

apresenta-se a seguir um extrato resumido destes conceitos sobre a automação:

4.5.1 CAD 1: Automação de cálculos

Esse estágio se caracteriza pela automação de cálculos e relatórios, intensos 

em todos os projetos de engenharia e particularmente no projeto geométrico de vias.
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Ao se considerar a etapa prévia da aquisição dos dados topográficos, por meio 

dos levantamentos de campo, incrementa-se mais ainda a quantidade de cálculos: 

poligonais, taqueometria, cálculo de coordenadas, cálculos de cotas, e outros, até se 

chegar na criação do modelo digital do terreno.

Em  relação  ao  projeto  geométrico,  o  volume  de  cálculos  também  não  fica 

aquém. Basta lembrar as operações envolvidas, por exemplo, nas seguintes etapas:

 Definição  dos  elementos  geométricos  de  uma  curva  de  concordância 

horizontal (raio da ruiva circular, ângulo central, deflexão, desenvolvimento, 

pontos  notáveis,  estaqueamento,  elementos  para  locação,  espiral  de 

transição e seus elementos associados);

 Idem, para as curvas de concordância vertical, incluindo rampas, etc;

 Cálculo de áreas de seções transversais;

 Cálculo do volume de corte e aterro e diagrama de massas;

 Estudo de alternativas (por exemplo: corte versus túnel).

A automação dessa tarefa foi introduzida rapidamente na maioria das empresas, 

acompanhada pelo desenvolvimento dos  equipamentos  disponíveis para isso em 

cada momento: calculadoras (4 operações, programáveis), computadores de grande 

porte (na época) e microcomputadores.

O desenvolvimento de programas acompanhou muito de perto essa evolução e 

deve-se  salientar  que  o  primeiro  programa  verdadeiramente  cientifico  e  útil  na 

engenharia, o COGO (Coordinate Geometry), originou-se precisamente para auxiliar 

no projeto de estradas

Nessa  etapa  não há um grande impacto  na  metodologia de projeto  nem na 

estrutura organizacional das empresas projetistas. Aquilo que era feito manualmente 

passa a ser feito por computador. E este, por mais que auxilie e seja poderoso, não 

deixa de ser uma simples e mera ferramenta de cálculo.

64



4.5.2 CAD 2: Banco de dados e computação gráfica

Subindo um degrau na automação tem-se a fase em que os desenhos são feitos 

com o auxílio do computador.

Da  mesma  forma,  o  projeto  de  vias  mostra-se  abundante  em  tarefas  e 

quantidade de desenhos. Para uns poucos quilômetros (menos de dez) pode-se ter 

mais de 400 pranchas de diversas naturezas:

 Desenhos da topografia e perspectivas do relevo, em diversas escala;

 Desenho em planta (curvas, pontos notáveis, linhas de off set, poligonais);

 Desenho em perfil (seções transversais e perfil longitudinal);

 Perspectivas da estrada implantada;

E  tudo  isso  acrescido  de  desenhos  auxiliares,  ampliação  de  escala  em 

determinadas  regiões  (obras  de  arte  e  cruzamentos),  elementos  de  texto  e 

numéricos para pontos notáveis,  indicações de estaqueamento,  cotas de projeto, 

diferenciação de pistas (esquerda-direita), entre outros. 

Em síntese, uma enorme quantidade de tarefas propícias para automação.

Essa etapa só se tornou plenamente possível  graças ao desenvolvimento de 

equipamentos periféricos como o ploter ou traçador gráfico e as telas com resolução 

gráfica.  

Inicialmente contou-se com editores de desenho (ainda hoje chamados CAD) 

que na realidade não realizavam nenhum desenho específico mas simplesmente 

substituíam a prancheta, esquadro, régua, transferidor e, com o auxilio do ploter, a 

caneta e tinta nanquim.

Esse primeiro uso caracteriza o computador apenas como prancheta eletrônica, 

pois não há sequer a mapoteca eletrônica. 

Pode-se dizer que passos na direção da automação foram dados com a criação 

de bibliotecas  de  símbolos,  o  uso de novas  facilidades e opções oferecidas por 

esses programas, bem como a possibilidade de criação, pelo usuário, de rotinas em 

linguagem própria desses sistemas.

Deve-se destacar que esses programas eram ou são, em sua maneira, de uso 
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genérico, e não realizam cálculos e funções específicas para o projeto da área em 

questão.

O  grande  problema  era  ainda  a  "descontinuidade"  do  fluxo  de  dados  e 

informações.  Os  elementos  provenientes  do  cálculo  (outros  programas)  eram 

impressos em listagens que serviam de material de uso para o desenhista, na frente 

do computador.

Uma forma de eliminar essa trabalhosa etapa intermediária e automatizar, de 

fato,  a etapa de  desenhos,  é  elaborar  programas que realizando ou  partindo do 

resultado dos cálculos gerem desenhos em uma estrutura de arquivos compatíveis 

com o editor de desenho (programas CAD). 

Algumas poucas empresas nacionais serviram-se desse recurso, mais na área 

de projeto de estruturas, elaborando programas em linguagem de alto nível  que, 

partindo dos dados, elementos e parâmetros, realizam os cálculos e criam arquivos 

de desenho prontos para serem visualizados e modificados em tela e enviados para 

impressão em papel vegetal ou outro meio equivalente.

Outro  grande aproveitamento  do  computador,  ainda nesta  etapa,  consistiu  e 

consiste, no aproveitamento de suas potencialidades como gerenciador de dados. A 

criação de uma base única de dados facilita a todos os integrantes da equipe de  

projeto o acesso aos dados, e dados atualizados. 

Qualquer mudança no projeto,  feita de acordo com regras estabelecidas pelo 

gerenciador  do  mesmo,  é  comunicada  aos  interessados.  O  computador  auxilia 

portanto na tarefa de gerenciar essas informações que devem passar de uma equipe 

a outra, de um nível ao superior ou inferior.

Em qualquer um desses aproveitamentos deve-se ter em conta que não existe a 

automação total, como em uma linha de montagem em que se fornecem dados em 

uma ponta do processo e se colhem resultados prontos na outra.

O impacto sobre a metodologia de  projeto ainda não  é significativo,  mas  de 

qualquer maneira esta etapa, implementada em sua totalidade, permite a automação 

de diversas tarefas de projetos. 
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4.5.3 CAD 3: Automação de projetos

Esta etapa consiste num degrau a mais do que o anterior. 

Não se automatizam somente desenhos mas o próprio processo de projeto num 

esquema de maior interatividade e intervenção do projetista nas tarefas que estão 

sendo realizados pelo computador.

Essa interatividade não consiste em prender o projetista na frente da máquina 

para ir respondendo a sucessivas perguntas do programa mas na possibilidade de 

testar e analisar soluções alternativas, buscando uma “otimização”.

Para isso é necessário contar com programas adequados, voltados para essa 

área especifica e que forneçam opções necessárias para que o computador seja 

uma ferramenta plena de auxilio ao projeto. 

Pelo seu grau de complexidade e desenvolvimento, não é tarefa que possa ser  

desenvolvida facilmente por um escritório de engenharia e por isso esses sistemas 

são  produzidos e  comercializados por  empresas  especializadas.  Como  exemplo, 

citam-se: InRoads, Topograph, SAEPRO e SDRMap. 

Esses programas exigem equipamentos mais poderosos em termos de memória 

e velocidade de processamento, a tal ponto que alguns só são eficazes e produtivos 

em estações de trabalho. 

Pode-se destacar que esses programas desenvolvem uma série de conceitos e 

ferramentas de trabalho, como por exemplo o modelo digital do terreno (MDT), que é 

à base de partida para todos os cálculos e simulações posteriores. 

Cabe ressaltar que a interatividade deve dar-se em diversas formas e produzir 

seu  resultado  em  tempo  adequado.  O  projetista,  ao  examinar  os  resultados 

numéricos e gráficos, pode alterar a solução original ao final de cada etapa e nos 

pontos convenientes que considere oportuno.

Por exemplo, ao se examinar o modelo digital do terreno em blocos perspectivos 

ou as curvas de nível na tela, pode-se detectar regiões de erros ou que precisam ser  

melhoradas (triangulação deficiente, curvas que se cruzam, etc), isto pode ser feito 

com a inserção de linhas de quebra (breaklines),  com a modificação do fator  de 

suavização das curvas ou até com a verificação em campo. 

Do mesmo modo, ao se examinar as curvas de concordância, pode-se solicitar o 
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aumento do raio de algumas delas e em alguma região de corte acentuado, pode-se 

também testar se é viável economicamente a alternativa de construir um túnel.

Enfim,  cabe  salientar  que  essa  metodologia  aplica-se,  com  as  devidas 

adaptações,  tanto a fase do projeto  básico (exploração) como a fase  do projeto 

executivo  (locação),  bastando  apenas  modificações  das  formas  e  métodos  de 

cálculos  (aproximadas  ou  mais  rigorosas)  e  dos  desenhos  (esquemáticos  ou 

definitivos).

4.6 Modelo Digital do Terreno

Como  mencionado  anteriormente,  o  projeto  geométrico  é  um  projeto 

tridimensional que se desenvolve sobre uma superfície terrestre (terreno natural).

Para  a representação desta  superfície real  no  computador  é indispensável  à 

criação de um modelo digital, podendo ser por equações analíticas ou por uma rede 

de pontos na forma de uma grade de pontos regulares e ou irregulares.

A partir dos modelos pode-se calcular volumes, áreas, desenhar perfis e seções 

transversais,  gerar  imagens sombreadas ou em níveis de cinza,  gerar mapas de 

declividade  e  exposição,  gerar  seções  em  intervalos  desejados  e  perspectivas 

tridimensionais.

Para a elaboração de um projeto geométrico de via distingue-se o processo de 

modelagem numérica do terreno três etapas: aquisição dos dados, construção do 

modelo e elaboração de produtos representando as informações obtidas.

4.6.1 Aquisição de dados

A aquisição destes dados é realizada por levantamentos de campo, digitalização 

de mapas, medidas fotogramétricas a partir de modelos estereoscópicos e dados 

altimétricos adquiridos de pelos GPS, aviões e satélites. A escolha do método a ser 

empregado dependerá do tamanho da área a ser modelada, da precisão requerida, 

da disponibilidade de material fonte (mapas) e do custo do levantamento.

Convém trazer a memória que as atenções deste trabalho estão voltadas para o 

levantamento  topográfico,  como  forma  de  aquisição  de  dados  para  o  projeto 
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geométrico  automatizado,  evitando-se  maiores  descrições  daquilo  que  já  está 

suficientemente desenvolvido em livros ou artigos e indicando as fontes de consulta 

ao leitor interessado. 

FIG. 4.11 Métodos de aquisição de dados

A tabela a seguir resume a etapa de aquisição dos dados.

TAB. 4.5 Métodos de coleta de dados e suas características

Fontes de 
dados

Instrumentos e 
métodos

Precisão dos 
dados obtidos

Área  de 
abrangência

Aplicações típicas

Levantamentos 
de campo

Estações totais, 
níveis, 

teodolitos, 
receptores GPS.

Muito Alta
Limitada a pequenas 
áreas;

Pequenas obras de 
engenharia

(casas, prédios, 
planejamentos locais)

Fotogrametria

Restituidores 
analíticos,

analógicos ou 
digitais

(a) Alta
se as medidas forem 
feitas no método
Estático;

(b) Baixa
se as medidas forem 
feitas no método 
dinâmico.

Médias e grandes 
áreas, especialmente 
em regiões de difícil 
acesso;

Projetos de 
engenharia de grande

porte, análises 
geológicas, 

hidrológicas, etc...

Digitalização

(a) digitalização;
(b) vetorização 
de  Imagens

(rasterização)

Baixa
a qualidade 
dependerá da 
escala e precisão  
do mapa utilizado 
para a digitalização.

De pequenas áreas 
mapeadas em 
grande escalas até 
grandes áreas 
mapeadas em 
escalas médias.

Planejamentos
preliminares,

Projetos paisagísticos, 
simulação de vôos, 

etc...

Fonte: Adaptada de KENIE e PETRIE (1990).

Concluída a etapa de coleta dos dados inicia-se a etapa da construção do modelo.
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4.6.2 Construção do modelo

A essência desta etapa consiste em aproximar a superfície do terreno por uma 

função  contínua  Z(X,Y)  que  se  adapte  o  melhor  possível  aos  pontos  fornecidos 

CINTRA (1985). 

Tem-se  utilizado  uma  gama  de  estruturas  de  dados  na  construção  e 

representação de MDT, porém, segundo o fator de distribuição dos pontos, as mais 

comuns são: malhas regulares (matrizes de elevações,  grid) ou redes triangulares 

(Triangulated Irregular Network – TIN)

FIG. 4.12 MDT construído com malha regular 

A grade retangular ou regular é um modelo digital que aproxima superfícies por 

meio de um poliedro de faces retangulares. Os vértices desses poliedros podem ser  

os  próprios  pontos  amostrados caso  estes  tenham sido  adquiridos nas  mesmas 

posições xy que definem a grade desejada.

Na modelagem da superfície por meio de rede irregular triangular, cada polígono 

que  forma  uma  face  do  poliedro  é  um  triângulo.  Os  vértices  do  triângulo  são 

geralmente os pontos amostrados da superfície. 
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Esta modelagem permite que as informações morfológicas importantes como as 

descontinuidades, representadas por feições lineares de relevo (cristas) e drenagem 

(vales),  sejam  consideradas  durante  a  geração  do  modelo  do  terreno.  Estas 

descontinuidades do terreno são inseridas no MDT por meio de breaklines ou linhas 

de quebra ou descontinuidade. As breaklines são linhas que durante o processo de 

criação da triangulação devem ser obrigatoriamente arestas dos triângulos. 

Normalmente  os  dados  do  levantamento  topográfico  são  representados por 

meio destes modelos irregulares, pois a representação do terreno é feita por um 

conjunto de faces triangulares com vértices nos próprios pontos amostrados em 

campo. Esta técnica conduz o problema da interpolação para dentro do espaço do 

triângulo. A triangulação ideal deve gerar triângulos o mais equiângulos possíveis. 

Neste  sentido,  a  maioria  dos  sistemas  computacionais  para  projeto  de  via 

utilizam a triangulação de Delaunay,  cuja propriedade fundamental  é justamente 

formar  triângulos o mais  equiângulos possíveis.  Existem diversos trabalhos que 

abordam este tema, veja-se por exemplo, CINTRA (1995).

FIG. 4.13 MDT construído com malha triangular irregular

4.6.3 Produtos do MDT

Segundo BURROUGH (1998), os produtos mais comuns gerados a partir de um 

MDT são o diagrama de blocos, os perfis, as seções e volumes, as curvas de nível e 

os diversos mapas temáticos (visibilidade, hidrologia, declividade, entre outros). 

Dada essas facilidades do MDT, ressalta-se a sua importância na elaboração de 

projetos de via, objeto de estudo desta dissertação.
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4.7 Modelo Digital do Projeto

Inicialmente, poder-se-ia inferir que modelo digital do projeto (MDP) nada mais 

seria  que  a  representação  de  uma  superfície  modificada  com  a  inserção  da 

geometria do projeto no modelo digital original. Entretanto, o conceito do MDP vai  

mais além, pois não se pode deixar de lado as possibilidades criadas a partir dessa 

nova tecnologia de projeto.

Dessa  forma,  o  MDP  incorpora  em  seu  conceito  a  capacidade  de 

intercomunicação  dos  sistemas  computacionais  para  projeto  (importação  e 

exportação  da  geometria  dos  seus  alinhamentos),  a  possibilidade  da  criação  de 

templates (gabaritos)  e posterior  aplicação dos  mesmos  em outras situações de 

projeto. Há ainda, a possibilidade da criação de bibliotecas de estilos, seções-tipo, 

preferências, tolerâncias, entre outras.

Mais do que isso, o MDP proporciona o suporte documental (arquivo digital) de 

todo  projeto,  servindo  de  referência  para  as  medições  dos  serviços,  durante  a 

execução da obra, e memória técnica após o término das atividades construtivas.

E, não menos importante, é a possibilidade de visualização tridimensional (3D) 

do  empreendimento  por  meio  do  MDP.  Esta  facilidade  produz  um  salto  na 

capacidade de compreensão global da obra ao mesmo tempo em que se ampliam 

as percepções dos efeitos do projeto sobre a realidade. A figura a seguir ilustra este 

conceito.

FIG. 4.14 MDP representado em 3D
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4.8 Sistemas Computacionais para Projeto

4.8.1 Software INRoads®

O  INRoads  é  um  aplicativo  que  se  propõe  a  ajudar  na  tarefa  de  projeto 

geométrico de estradas. O sistema utiliza a plataforma do Microstation, que é um 

sistema CAD da Intergraph.

O software oferece um ambiente gráfico para projeto e isto pode ser considerado 

uma  de  suas  melhores  características.  A  forma  de  desenvolvimento  do  projeto 

proposto por ele não atende, na sua configuração básica, a todas as possibilidades 

utilizadas no Brasil. Como, por exemplo, a exploração locada.

Uma  grande facilidade  é  a  possibilidade  da  criação  de  modelos  digitais  de 

terreno através da leitura de pontos topográficos de diversas origens.

A  interface  gráfica,  de  interação  do  projetista  com  sistema,  não  oferece 

respostas visuais sobre as alterações no projeto. 

Em  outras  palavras,  o  usuário  é  obrigado  a  realizar  uma  seqüência  de 

procedimentos para conseguir a resposta desejada no momento de sua interação. 

Por exemplo, quando se altera a posição de uma curva horizontal e se quer observar 

o novo perfil obtido.

O software oferece recursos para todas as áreas do projeto geométrico entre 

elas o a criação do modelo digital de terreno para geração de perfis e seções, o  

lançamento do alinhamento horizontal incluindo curvas espirais, o greide vertical e o 

cálculo de volumes, bem como desenho de seções.

As  limitações  mais  relevantes  do  software  em  relação  às  necessidades 

brasileiras são:  o fato de não representar  o estaqueamento  com intervalo de 20 

metros e emitir todos os relatórios, desenhos e  informações de projeto no sistema 

americano.

O  INRoads  foi  escrito  sobre  o  ambiente  Microstation  em MDL  (Microstation 

Development Language) e é disponibilizado em plataforma Windows®
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4.8.2 Software TopoGRAPH®

O topoGRAPH é um sistema nacional desenvolvido pela CharPointer*. 

Ao contrário do INRoads ele não possui um sistema CAD de base, apesar de 

oferecer um módulo gráfico independente. O sistema é apresentado em módulos 

que trocam informações não dinamicamente mas por meio de um banco de dados 

em disco.

Foi  inicialmente  desenvolvido  em  sua  versão  3.1  sobre  plataforma  DOS  e 

atualmente já possui a versão para a plataforma Windows.

O sistema é forte na parte de topografia, trabalhando inclusive com coordenadas 

UTM. 

Possui um módulo voltado para a resolução de cálculos geométricos envolvidos 

nos traçados horizontais e verticais de projetos de vias. Neste módulo concentra-se 

a maioria das rotinas de cálculo do projeto. 

Este é um ponto em comum com o software anterior, pois para se obter uma 

resposta  à  interação  do  projetista  é  necessário  seguir  uma  seqüência  de 

procedimentos após a interação. 

O sistema se propõe a atender as áreas de geração de MDT, geração de perfis, 

auxílio  ao projeto vertical, geração de seções transversais, cálculo de volumes e 

auxílio ao projeto de terraplenagem. Muitas tarefas do projeto são simplificadas com 

o uso deste software.

Cabe ressaltar que o software Topograph está mais adequado às condições e 

normas brasileiras de projeto do que softwares internacionais, mas mesmo assim 

possui algumas limitações como o fato de não permitir igualdades de estacas (caso 

em  que  a  seqüência  de  numeração  das  estacas  se  altera)  e  não  fornecer 

diretamente  as  diferenças  de  cotas  entre  o  nivelamento  e  o  contra-nivelamento 

geométrico do eixo.

Enfim o sistema Topograph se destaca dos demais pela apropriada organização 

de seus módulos, pelas características peculiares do sistema, que o aproximam da 

forma  tradicional  de  se  projetar,  pela  facilidade  da  língua  (software  todo  em 

português) e pela padronização dos relatórios, desenhos e gráficos (padrão DNER).
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4.8.3 Software SAEPRO®

O SAEPRO é um sistema CAE (Computer Aided Engineering) específico para 

elaboração  de  projetos  de  rodovias,  ferrovias,  canais,  barragens  e  obras  de 

terraplenagem, possibilitando ao engenheiro-projetista a interação do sistema com 

seu  projeto.  Semelhante  aos  demais  sistemas  auxiliados  por  computador,  o 

SAEPRO apresenta uma  estrutura  modular  onde as  informações do projeto  são 

inseridas,  processadas e  apresentadas segundo as  configurações,  parâmetros  e 

normas utilizadas pelo projetista.

Para  a  manipulação  dos  elementos  técnicos  o  sistema  está  dividido  em 

subsistemas, grupos e módulos:

Os subsistemas que fazem parte do sistema SAEPRO são:

 Anteprojeto

 Projeto

 Medições

Os módulos e grupos de módulos são:

 Parâmetros

 Planimetria

 Altimetria

 Seções

 Ferramentas

 Gerenciador CAD

Pode-se  ressaltar  que  o  software  SAEPRO  também  é  mais  adequado  às 

condições e normas brasileiras de projeto do que softwares internacionais.

4.8.4 Software SDRMap®

O SDRMap é um sistema computacional desenvolvido pela empresa SOKKIA, 

utilizado na topografia e também na engenharia civil.

Foi desenvolvido para a plataforma DOS e atualmente a sua versão para este 

ambiente é a SDR6.1. Neste sistema, módulos individuais compõem a base comum 
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de cálculo e o ambiente de desenho.

Os módulos  podem ser  incorporados separadamente,  e  são  disponibilizados 

como se segue:

 SDRCad - módulo que apresenta as funcionalidades CAD;

 SDRCalc – módulo que realiza os cálculos topográficos;

 SDRContour -  módulo que realiza a modelagem da superfície;

 SDRProfile - módulo que realiza as seções verticais e longitudinais;

 SDRVolume - módulo que realiza os cálculos de volume;

 SDRDesign - módulo que processa o projeto geométrico;

 SDRDigitize – interface de digitalização;

 GPSMap – gerenciador de dados do GPS.

  
Do mesmo  modo  que  o  InRoads,  a  interface  gráfica  não  oferece  respostas 

visuais sobre as alterações no projeto.

O sistema apresenta uma rígida estruturação vertical das etapas do projeto que 

obriga o reinício de todo o processo de projeto caso o se modifique algum parâmetro 

em fases intermediárias.

O sistema é também é forte na parte de topografia. Ressalta-se a sua interface 

de comunicação com os equipamentos topográficos SOKKIA.

O software também oferece recursos para todas as áreas do projeto geométrico 

entre elas a criação do modelo digital de terreno com a possibilidade da edição da 

malha triangular irregular diretamente sobre o ambiente gráfico. 

As  limitações  do  software  em  relação  às  necessidades  brasileiras  são 

basicamente  as  mesmas  do  software  InRoads:  o  fato  de  não  representar  o 

estaqueamento com intervalo de 20 metros e emitir todos os relatórios, desenhos e 

informações de projeto no sistema americano.

O uso deste sistema está limitado pelas possibilidades da plataforma DOS, uma 

vez que seu fabricante (SOKKIA) ainda não disponibilizou no mercado uma versão 

para o ambiente Windows.
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A tabela 4.2 sintetiza os sistemas computacionais para projeto analisados nesta 

dissertação e suas principais características.

TAB. 4.6 Softwares de Projeto e suas características

Softwares de 
Projeto

Plataforma Estaqueamento Sistema Relatórios

INRoads®
Microstation e 

Windows
Padrão americano

(a cada 100 metros)

Interface em Inglês; 
Dividido em Módulos; 

Seqüência de 
procedimentos rígida.

Inglês; Padrão 
Americano

TopoGRAPH®
Windows

(98,Me e XP)

 Padrão DNER
(a cada 20 metros)

Interface em Português; 
Dividido em Módulos; 

Seqüência de 
procedimentos flexível

Português; 
Padrão DNER

SAEPRO® Windows 95
Padrão DNER

(a cada 20 metros)

Interface em Português; 
Dividido em Módulos; 

Seqüência de 
procedimentos rígida

Português; 
Padrão 
Próprio

SDRMap® DOS Padrão americano
(a cada 100 metros)

Interface em Inglês; 
Dividido em Módulos; 

Seqüência de 
procedimentos rígida.

Inglês; Padrão 
Americano
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5 A TOPOGRAFIA E A AUTOMAÇÃO DE PROJETOS NOS BECnst

5.1 Introdução

Poucos trabalhos  têm analisado  o  impacto  da  automação  da  topografia nos 

processos de levantamento. Um desses é o trabalho de CINTRA (1993), que sob o 

foco do ensino e automação da topografia na Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, apresenta os novos equipamentos e analisa o seu impacto, tanto nos 

trabalhos de campo como no escritório.

Assim,  neste  capítulo,  procura-se  atender  a  uma  necessidade  particular  do 

Exército Brasileiro (E.B.) de analisar a topografia e a automação de projetos nos 

seus Batalhões de Engenharia de Construção. 

Para isso, apresenta-se inicialmente a estrutura organizacional do sistema militar 

de construção. Em seguida, aborda-se a topografia e o projeto automatizado nos 

Batalhões de Engenharia de Construção (BECnst) e por fim comenta-se sobre as 

mudanças no uso dos recursos topográficos em face da evolução tecnológica.  

5.2 O Exército Brasileiro e a Engenharia de Construção

A Força Terrestre possui elementos que, conforme sua destinação, podem ser 

de combate (Infantaria e Cavalaria) e de apoio ao combate (Artilharia, Engenharia e 

Comunicações)  e  também  elementos  de  apoio  logístico  (Intendência  e  Material 

Bélico). Estes elementos, quando agrupados, formam as unidades e subunidades de 

tropa: batalhões, regimentos, grupos, companhias, esquadrões e baterias.

A Engenharia divide-se em duas vertentes: de combate e de construção.

A  Engenharia  de  Construção,  em  tempo  de  paz,  colabora  com  o 

desenvolvimento  nacional,  construindo  estradas  de  rodagem,  ferrovias,  pontes, 

açudes, barragens, poços artesianos e inúmeras outras obras.

As  áreas  técnicas  do  Exército  Brasileiro  que  estão  relacionadas  com  as 

atividades de construção estão distribuídas em diversos órgãos. O órgão de direção 

setorial mais importante é o Departamento de Engenharia e Construção (DEC) que 
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compreende a Diretoria de Obras de Cooperação (DOC) e  a Diretoria de Obras 

Militares (DOM).

A  DOC  é  o  órgão  de  apoio  técnico-normativo  do  DEC  incumbido  de 

superintender a execução de obras públicas de infra-estrutura pelas Organizações 

Militares de Engenharia de Construção (OM E Cnst). Estas obras são realizadas em 

cooperação  com outros  órgãos,  mediante  celebração  de  convênios,  visando ao 

adestramento da tropa. 

À DOC estão subordinados tecnicamente dois Grupamentos de Engenharia de 

Construção (GECnst) e três Batalhões de Engenharia de Construção (BECnst). 

Ao 1 Grupamento,  sediado em João Pessoa-PB,  estão subordinados quatro 

Batalhões de  Engenharia de Construção (BECnst),  distribuídos pelo Nordeste,  e 

com missões principais de construção de rodovias, barragens e açudes.

 Ao  2 Grupamento,  sediado  em  Manaus-AM,  estão  subordinados  quatro 

Batalhões  de  Engenharia  de  Construção  e  uma  Companhia  de  Engenharia  de 

Construção,  distribuídos  pela  região  Amazônica,  com diversas  missões  além da 

tradicional, de construção de estradas. 

FIG. 5.15 Desdobramento das unidades de construção
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Distribuídas em todo o território nacional (FIG. 5.1), as OM E Cnst constituíram 

ao  longo  de  sua  história,  um  grande  acervo  de  obras  de  infra-estrutura  de 

transportes.

Existem, ainda, os órgãos e estabelecimentos voltados para a área do ensino, 

encarregados da formação militar e da graduação técnica,  que são responsáveis 

pelos recursos de pessoal da Engenharia de Construção. A Secretaria de Ciência e 

Tecnologia (SCT) e o Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP) constituem os 

órgãos de direção setorial desta área. Subordinado a estes órgãos, pode-se citar o 

Instituto  Militar  de  Engenharia  (IME),  a  Academia  Militar  das  Agulhas  Negras 

(AMAN) e a Escola de Instrução Especializada (EsIE), entre outros.

5.3 Análise da Topografia e da Automação de Projetos nos BECnst

O  conhecimento  dos  equipamentos  topográficos  disponíveis  atualmente  nos 

BECnst assume determinado grau de importância uma vez que estão diretamente 

correlacionados com a possibilidade da criação de uma metodologia de trabalho 

capaz de permitir a integração dos recursos convencionais (não eletrônicos) com a 

nova tecnologia disponível. 

No sistema de construção do E.B, os equipamentos topográficos encontram-se 

esparsos pelos onze batalhões e há uma pluralidade de tipos, fabricantes, interfaces 

de comunicação e métodos que aumentam ainda mais a necessidade da criação de 

convenções, metodologias e procedimentos, a fim de consolidar os conhecimentos 

em volta do assunto.

Portanto,  para  expor  a  automação  dos  trabalhos  de  campo  e  escritório dos 

BECnst, realizou-se uma pesquisa no sistema de construção do E.B, substanciando 

os estudos apresentados a seguir.

Não  se  pretende  esgotar  o  assunto  em  extensão  ou  profundidade  mas 

apresentar alguns elementos úteis para a análise da topografia e a automação de 

projetos nos BECnst, que é o enfoque central deste capítulo.
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5.3.1 Segmentos pesquisados

Inicialmente  foram pesquisados os  três  estabelecimentos  de  ensino,  onde  a 

topografia se faz presente.

Em seguida, pesquisou-se os registros da DOC por ser  o órgão responsável 

pelo  patrimônio  das  OM  E  Cnst  e  possuir  os  dados  completos  de  todos  os 

equipamentos topográficos utilizados pelos BECnst. 

As  informações  sobre  os  equipamentos  topográficos,  obtidos  da  DOC  em 

Setembro de 2001, foram ratificadas, por este autor, por meio de contato telefônico 

com cada Batalhão de Engenharia de Construção. 

A tabela a seguir resume os segmentos explorados:

TAB. 5.7 Organização Militar pesquisada

Organização 
Militar 

Justificativa da pesquisa

AMAN Forma o oficial da Arma de Engenharia

IME Gradua o Engenheiro de Fortificação e Construção e o 
Cartógrafo

EsIE Forma o topógrafo militar

DOC Responsável pelo patrimônio das OM ECnst

5.3.2 Objeto da pesquisa

Nesta  pesquisa  os  objetos  de  interesse  foram  organizados  por  batalhão  e 

posteriormente agrupados conforme o nível de subordinação.

Foram pesquisados os seguintes dados:

 O equipamento topográfico em uso (tipo, modelo, marca e precisão);

 O sistema computacional para projetos e cálculo topográfico;

 Normas  e  procedimentos  para  emprego  da  topografia  em  projetos 

automatizados de via.
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5.3.3 Resultado da pesquisa

Como  resultado  dessa  pesquisa,  espera-se  uma  compreensão  maior  das 

potencialidades disponíveis no sistema de construção do E.B. no que se refere à 

topografia, a elaboração de projetos e a automação dos mesmos.

Pode-se averiguar que o sistema de construção do E.B, não dispõe de normas 

específicas para a aquisição e controle dos dados topográficos que são empregados 

em projetos de via. Na maioria das vezes são observados o que preconizam a NBR 

13133 e as normas do DNIT.  

As  tabelas  a  seguir  apresentam  os  principais  equipamentos  topográficos 

empregados nos serviços desenvolvidos pelas OM ECnst:

TAB. 5.8 Equipamentos topográficos dos BECnst subordinados ao 2º Gpt E Cnst

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO – MANAUS/AM
OMECnst Cidade UF ETotal T Conv T Elet N Optc N Elet Cad Elet G.P.S.
1º/1ºBEC S.Gabriel da 

Cachoeira

AM 1 3 - 1 - 1 -

5º BEC Porto Velho RD 1 5 2 10 1 - -
6º BEC Boa Vista RR 1 6 3 5 - - -
7º BEC Rio Branco AC 1 3 2 8 - -
8º BEC Santarém PA 3 1 4 1 6 1 1

Fonte: DOC – 2º Semestre 2001

TAB. 5.9 Equipamentos topográficos dos BECnst subordinados ao 1º Gpt E Cnst

1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO – JOÃO PESSOA/PB
OMECnst Cidade UF ETotal T Conv T Elet N Optc N Elet Cad Elet G.P.S.
1º BEC Caicó RN 1 5 2 1 5 - -
2º BEC Teresina PI 1 6 2 2 - - -
3º BEC Picos PI 2 8 2 8 3 - -
4º BEC Barreiras BA 1 5 3 7 1 - 1

Fonte: DOC – 2º Semestre 2001

TAB. 5.10 Equipamentos topográficos dos BECnst subordinados a DOC

DIRETORIA DE OBRAS E COOPERAÇÃO – BRASÍLIA/DF
OMECnst Cidade UF ETotal T Conv T Elet N Optc N Elet Cad Elet G.P.S.
9º BEC Cuiabá MT 1 4 3 7 - 1 -
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10º BEC Lages SC 2 7 5 12 2 1 1
11º BEC Araguari MG 4 9 2 11 2 2 1

Fonte: DOC – 2º Semestre 2001

A figura a seguir representa a vida de utilização dos equipamentos topográficos 

das OM E Cnst e reflete a evolução destas ferramentas ao longo dos anos:
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FIG. 5.1 Média do tempo de utilização dos equipamentos topográficos 
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FIG. 5.2 Relação entre os tipos de equipamentos topográficos

Em  suma,  o  sistema  de  construção  da  DOC possui  19  estações  totais,  62 

teodolitos  convencionais,  30  teodolitos  eletrônicos,  73  nível  óticos,  20  nível 

eletrônicos, 6 cadernetas eletrônicas e 3 G.P.S. 

Portanto, de forma geral, os equipamentos topográficos dos BECnst apresentam 
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mais de dez anos de uso e uma predisposição para a automação, visto que mais da  

metade dos equipamentos são eletrônicos.

A tabela a seguir apresenta os principais sistemas computacionais empregados 

nos serviços desenvolvidos pelas OM Ecnst.

TAB. 5.11 Sistemas computacionais para projeto dos BECnst 

SISTEMA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
OMECnst Cidade UF Sistema computacional para projeto e cálculo topográfico
1º BEC Caicó RN TopoGRAPH, SDRMap e AutoCad
2º BEC Teresina PI SDRMap e AutoCad
3º BEC Picos PI TopoGRAPH, SDRMap e AutoCad
4º BEC Barreiras BA SDRMap e AutoCad
5º BEC Porto Velho RD SDRMap e AutoCad
6º BEC Boa Vista RR SDRMap e AutoCad
7º BEC Rio Branco AC SDRMap e AutoCad
8º BEC Santarém PA TopoGRAPH, SDRMap e AutoCad
9º BEC Cuiabá MT SDRMap e AutoCad
10º BEC Lages SC TopoGRAPH, SDRMap, SAEPRO e AutoCad
11º BEC Araguari MG TopoGRAPH, SDRMap, Civil Series para AutoCad

Fonte: DOC – 2º Semestre 2001

5.3.4 Análise da pesquisa

A necessidade de se manter atualizada e capaz de utilizar as mais modernas 

ferramentas para a construção de obras, obrigou o sistema de construção a buscar o 

aperfeiçoamento de seus recursos humanos e instrumentais com o que havia de 

mais moderno no mercado.

A implantação de sistemas computacionais para cálculos topográficos e projetos 

de via foi realizada de forma não padronizada nos diversos BECnst. Isto trouxe uma 

série de problemas para o sistema de construção, por exemplo: a conjugação de 

esforços de dois ou mais batalhões em favor de um grande empreendimento fica 

prejudicado  pela  dissonância  dos  serviços  técnicos  de  campo  e  escritório, 

empregados em cada batalhão. 

Quanto  aos  recursos  instrumentais,  há  um  hiato  tecnológico  nos  BECnst,  

principalmente na topografia. Basicamente este hiato deve-se ao vagaroso processo 
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de aquisição e substituição dos equipamentos topográficos nos BECnst em vista ao 

rápido avanço da eletrônica, que  a todo instante desenvolve novos equipamentos 

de campo. 

Quanto aos recursos computacionais, pode-se observar que o sistema SDRMap 

está presente em todos os BECnst. Isto se explica pois este sistema computacional 

foi  disponibilizado sem ônus,  conjuntamente  com a  aquisição  dos  equipamentos 

topográficos da SOKKIA pelos batalhões, na década de 90. O desaparecimento dos 

desenhistas  foi  um  reflexo  desta  introdução  dos  sistemas  computacionais  para 

projeto nos BECnst.

Dessa forma, a Engenharia Militar de Construção lida permanentemente com o 

desafio de otimizar suas técnicas, equipamentos e processos, ao mesmo tempo em 

que executa obras e serviços de engenharia.   

5.3.5 Interesses do Exército Brasileiro

A necessidade de renovação das técnicas de ensino e a revisão das grades 

curriculares impõem aos estabelecimentos de ensino militares o aperfeiçoamento no 

que  diz  respeito  aos  recursos  humanos  (engenheiros,  topógrafos,  laboratoristas, 

etc).  O  fato  do  sistema  SDRMap,  presente  em  todos  os  BECnst,  atender  as 

necessidades  básicas  a  que  se  destina,  aliado  à  distribuição  regional  dos 

equipamentos,  implica na  necessidade de  um nivelamento  destes  recursos  para 

cada núcleo técnico (Grupamentos e Batalhões). 

Foram estas duas necessidades que  conduziram o DEC a especificar  como 

interesse  da  Força  Terrestre  os  estudos  e  pesquisas  sobre  a  automação  da 

topografia e de projetos. 

Para isso, e de forma embrionária, o IME encampou trabalhos que atendessem 

estes  interesses  do  E.B,  por  meio  da  sua  pós-graduação  em  engenharia  de 

transportes. Esta dissertação é um destes trabalhos

5.4 Comentários Finais 

De maneira geral o equipamento topográfico existente nas OM E Cnst satisfaz a 
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necessidade  básica  dos  serviço  de  engenharia,  podendo  ser  ampliada  a  sua 

utilização para a automação de projetos viários. 

A  obsolecência  dos  equipamentos  convencionais  e  a  predominância  dos 

equipamentos eletrônicos exigirá uma  modernização dos mesmos, conforme uma 

metodologia ainda não existente na Engenharia Militar de Construção.

A existência de equipamentos  semelhantes,  porém de  diferentes  fabricantes, 

prejudica a padronização dos procedimentos topográficos, face a multiplicidade de 

formatos dos dados produzidos pelos mesmos. Porém, deve-se levar em conta que 

os  dados  topográficos,  adquiridos  conforme  as  normas,  com  equipamentos 

convencionais ou digitais, possuem um mesmo fluxo na automação do processo de 

projeto  de  via,  viabilizando  todo  o  universo  de  equipamentos  topográfico  mais 

antigos, do sistema de contrução do E.B. 

Portanto,  para que  se  possa  criar  um ambiente  propício  e  eficaz,  capaz de 

utilizar  um  sistema  informatizado  para  desenvolver  projetos  de  engenharia,  é 

necessário  a  formação  de  núcleos  técnicos  com  pluralidade  de  conhecimentos, 

metodologias padronizadas e objetivos definidos. 

Enfim,  os  dois  Grupamentos  de  Engenharia  de  Construção  (Gpt  ECnst) 

apresentam características suficientes para a criação destes núcleos técnicos, onde 

seria  necessário  um  número  permanente  de  técnicos  a  fim  de  se  manter  a 

continuidade de conhecimentos e aperfeiçoamentos técnicos – a “Massa Crítica”.

Com a  apresentação  da  metodologia  no  capítulo  seguinte  e  sua  respectiva 

aplicação, será possível  analisar a topografia e a automação de projetos de via dos 

BECnst  sob  outro  ponto  de  vista  importante:  a  utilidade  e  a  praticidade  destas 

ferramentas de projeto.

6 PROPOSTA METODOLOGICA

6.1 Introdução

Este  capítulo  dispõe  a  idéia  central  da  tese,  onde  são  definidos  os 

procedimentos a serem tomados e os métodos a serem empregados. Inicialmente é 

feita  uma  descrição  da  metodologia,  sob  a  luz  das  necessidades  dos  projetos 
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geométricos  de  via.  Esta  fase  é  importante  na  identificação  das  ferramentas 

disponíveis (topografia e sistemas  computacionais)  para a elaboração  do projeto 

automatizado. A partir desta fase são pormenorizados as etapas desta metodologia 

e definidos os critérios para o uso destas ferramentas. 

6.2 Descrição da Metodologia

Com  base  no  conjunto  de  informações  reunidas  nos  capítulos  anteriores, 

apresenta-se como metodologia adotada para a utilização de dados topográficos 

(DTopo)  em Projetos  Geométricos  Automatizados  de  Via  (PGAV),  as  seguintes 

etapas bem definidas:

Etapa 1 - Definição Topográfica para o Projeto;

Etapa 2 - Aquisição e processamento dos Dados Topográficos;

Etapa 3 - Criação do Modelo Digital do Terreno;

Etapa 4 - Criação do Modelo Digital do Projeto;

Etapa 5 - Emissão de relatórios, desenhos e medições.

Esta metodologia, dividida em cinco etapas básicas,  logicamente interligadas, 

agrupam as atividades necessárias a sua aplicação, com objetivos e necessidades 

de recursos bem definidos, pressupondo-se que, para a execução de uma etapa, é 

necessário à conclusão da etapa anterior. 

As cinco etapas básicas correspondem ao primeiro nível de informações e , para 

a melhor compreensão do processo, é ainda desenvolvido um segundo nível.

A tabela a seguir sintetiza estas etapas e os respectivos níveis:
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TAB. 6.12 Etapas da metodologia

Com esse esquema em mente trata-se agora de detalhar todas essas etapas, 

buscando a implementação da proposta metodológica.
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6.3 Definição Topográfica para o Projeto

Inicialmente, é importante esclarecer que esta etapa ocorre após a escolha das 

alternativas  do  projeto,  na  Fase  Preliminar,  quando  é  realizado  o  estudo  de 

viabilidade  técnica-econômica  e  são  definidas  as  diretrizes  geométricas  para  o 

projeto.  Portanto,  ressalta-se  que  as  fases  de  projeto  que  melhor  permitem  a 

implementação desta etapa são a Fase de Anteprojeto ou Projeto Básico e a Fase 

de Projeto Executivo, como abordado no capítulo 3 e 4.

 Nesta etapa é definida a fase do projeto em questão e de acordo com seus 

parâmetros  iniciais  (velocidade  diretriz,  pontos  obrigatórios,  terreno,  etc),  são 

estabelecidas  as  suas  finalidades.  Por  sua  vez,  estas  finalidades  são 

correlacionadas as mesmas do levantamento topográfico da NBR 13133.

Em função destas finalidades, resta a definição das especificações e do método 

de levantamento. Sendo assim, define-se as especificações do levantamento: fator 

de escala, exatidão, sistema de referência e densidade de pontos.

Após  a  definição  das  especificações,  são  então  definidos  os  métodos 

topográficos: classe e ou tipo de Poligonal, Nivelamento, Equipamento e a forma de 

levantamento. A tabela a seguir sintetiza esta etapa:

TAB. 6.13 Etapa 1 – Definição Topográfica para Projeto
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6.4 Aquisição e processamento dos Dados Topográficos

Concluída a etapa anterior, passa-se a obtenção dos dados topográficos que 

constituem a referência e suporte as demais etapas.

Na  realização  do  trabalho  de  campo  é  primeiramente  implantado  o  Apoio 

Topográfico,  por  meio  de  monumentos  (marcos,  piquetes,etc).  Em seguida,  são 

estabelecidas as referências planialtimétricas e realizado o levantamento das feições 

do terreno, (item nº 3.39 da NBR 13133). 

Cabe aqui  uma observação oportuna: uma tecnologia que  tem seu emprego 

comum na implantação do Apoio Topográfico, o GPS, caminha a passos largos em 

direção ao levantamento topográfico propriamente dito. Não obstante será tema para 

novos estudos e abordagens.  

Após o trabalho de campo, são realizados em escritório os cálculos topográficos.

São  calculados  os  erros  de  fechamento,  as  coordenadas  dos  pontos 

amostrados, suas cotas e azimutes. Computa-se também o perímetro e a área do 

levantamento topográfico. A seguir, corrige-se os erros acidentais de trabalho (altura 

incorreta da baliza, do instrumento, erro no atributo, na nomenclatura, etc), verifica-

se as tolerâncias permitidas para o trabalho, distribui-se os erros de fechamento e 

por fim registra-se as precisões obtidas. A tabela a seguir sintetiza esta etapa:

TAB. 6.14 Etapa 2 – Aquisição e processamento do DTopo
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Cabe ressaltar que até o momento, o esforço na aquisição de dados do campo 

conjuga  tanto  as  técnicas  convencionais  de  levantamento  quanto  as  facilidades 

proporcionadas pela automação da topografia. 

Em outras palavras, a aquisição, tratamento e armazenamento dos dados pode 

ser realizado tradicionalmente (teodolito, caderneta manual, máquina de calcular) ou 

por meio digital (estação total, nível digital, caderneta eletrônica), para o fim que se 

destina: o projeto geométrico automatizado.

6.5 Criação do Modelo Digital do Terreno

Certamente  esta  etapa  constitui  os  predicados  mais  importantes  para  a 

interatividade do campo com o escritório.

É  nesta  etapa  que  é  incorporado  ao  sistema  computacional  de  projeto 

(softwares) os dados adquiridos do terreno, independente qual seja este sistema e 

gerado o modelo digital do terreno, base para todo o PGAV.

Atualmente,  na  maioria  dos  softwares  de  projeto  disponíveis  no  mercado 

existem módulos específicos para as operações topográficas e interfaces para a 

transmissão dos dados coletados para o sistema computacional. 

Dessa  forma,  a  transferência  dos  dados  é  facilitada  quando  as  unidades 

-software e equipamento topográfico - são compatíveis entre si ou utilizam módulos 

de conversão de dados, os chamados protocolos de comunicação, que são próprios 

dos fabricantes. 

Por  exemplo,  o  sistema  Topograph  recebe  automaticamente  os  dados  dos 

equipamentos  da  TOPCON  (caderneta  eletrônica  e  estação  total),  utilizando 

comunicação nativa. Entretanto, para os equipamentos da SOKKIA, este software 

utiliza um conversor para primeiramente formatar e em seguida receber os dados.

Por  outro  lado  ainda  é  possível  a  incorporação  dos  dados  topográficos  ao 

sistema de projeto por meio de artifícios paralelos. Para isto, é suficiente que os 

dados de campo sofram formatações (manuais ou automáticas) para se adequarem 

ao perfil de entrada do software em uso. 

O uso  de editores  de  texto  e  planilhas eletrônicas  pode contribuir  com este 

processo, principalmente quando se trata de levantamentos topográficos realizados 
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com equipamentos convencionais e armazenados em cadernetas manuais.  

Como mencionado no capítulo 3, é comum o reconhecimento pelo software de 

arquivos texto (*.txt) formatados em colunas (ID, x, y, z e Dscr), que neste exemplo 

representam a identificação do ponto, o valor da abscissa, o valor da ordenada e o 

atributo, respectivamente.

Portanto, nesta etapa, os dados adquiridos pelo levantamento topográfico são 

incorporados ao sistema computacional de projeto de modo automático ou através 

da formatação específica.

Após esta transferência de dados, é criada a base de dados topográfica, que 

nada mais  é  que  um banco  digital  onde  são  armazenados todos  os  pontos  do 

terreno e suas características, permitindo as consultas, as operações e os cálculos 

necessários ao PGAV. 

Em seguida, são preliminarmente definidos os parâmetros do MDT, tais como 

comprimento máximo da aresta do triângulo,  escala de representação, formato  e 

notação dos vértices,etc.  Cada software possui mecanismos peculiares de ajuste 

destes parâmetros. 

Ainda sobre a base de dados topográfica são inseridas as feições do terreno, 

por  meio  das  linhas  de  quebra,  que  unem  os  pontos  que  representam 

descontinuidades da superfície (talvergues, cristas, estradas, etc) e fixadas as áreas 

de exclusão do modelo. Estas áreas são aquelas onde não há a necessidade da 

representação  pelo  MDT,  citando-se  como  exemplo  os  lagos,  as  soleiras  das 

construções, entre outros.

Sob estas condições, é então criada a rede triangular irregular (TIN). 

Uma  vez  gerada  a  TIN,  comumente  pelos  algoritmos  da  triangulação  de 

Delaunay, pode-se observar uma rede de triângulos irregulares, cujos vértices são 

os próprios pontos topográficos, que deve ser editada para a melhor representação 

do terreno. A edição da TIN consiste basicamente em adicionar,excluir ou mover 

pontos  e  alternar   ou  excluir  arestas.  Do  mesmo  modo,  cada  software  possui 

ferramentas peculiares para a realização desta tarefa.

A partir deste momento a TIN, ou como também é chamado o MDT é utilizado 

para a geração das curvas de nível (curvas de nível), auxiliando o detalhamento da 

planimetria e a atribuição de topônimos. 
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Está pronto o desenho topográfico digital.

A tabela a seguir sintetiza esta etapa:

TAB. 6.15 Etapa 3 – Criação do Modelo Digital do Terreno

6.6 Criação do Modelo Digital do Projeto

Esta é uma das etapas mais propícias à automação.

A fim de que a metodologia ora apresentada possa ser implementada, faz-se 

necessário o uso de um sistema computacional para projeto de via. Portanto, de 

uma forma geral e sem a preocupação com o software de projeto em uso, passa-se 

a detalhar os procedimentos e critérios necessários à elaboração do PGAV.

Como  mencionado  no  capítulo  4,  cada  projeto  geométrico  de  via  tem  uma 

história intrínseca que lhe é característica em todas as sua peculiaridades. Dessa 

forma,  por  ter  sido  aplicado  em  outros  trabalhos  com  resultados  satisfatórios, 

determinou-se o processo de projeto como se segue. 

O  processo  de  elaboração  de  um  projeto  geométrico  de  via  auxiliado  por 

computador, não difere essencialmente do processo tradicional de projeto. Porém, 

há  pontos  importantes  que  estão  sob  o  foco  desta  etapa:  a  possibilidade  de 

importação  e  exportação  de  geometrias,  o  uso  de  templates,  a  velocidade  da 

computação dos dados, a interatividade e a precisão obtida, entre outros.

Sendo assim, esta etapa inicia-se pela importação das preferências do projeto 
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(ex.  número  de  casas  decimais,  tipo  e  forma  do  estaqueamento,  escalas  do 

desenho, etc), pela importação dos modelos de via (ex. rodovia Classe I, II, III do 

DNIT), e pela importação das bibliotecas digitais de dados (ex. seções tipo, símbolos 

topográficos, linhas, hachuras,etc).

Em  seguida  define-se  a  geometria  horizontal,  a  geometria  vertical  e  a 

transversal. A partir daí, realiza-se os cálculos, a computação das geometrias, os 

ajustes necessários e finaliza-se com a geração do modelo digital do projeto (MDP).

As tabelas a seguir sintetiza esta etapa:
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TAB. 6.16 Etapa 4 – Criação do Modelo Digital do Projeto – 1ª Parte

Uma vez que a elaboração do projeto geométrico automatizado apresenta loops 

no processo de busca da solução otimizada, optou-se pelo uso do fluxograma para 

descrever os procedimentos e critérios adotados nesta etapa.

É nesta etapa que o processo de interação projetista - sistema computacional 

fica mais evidente. 
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TAB. 6.17 Etapa 4 – Criação do Modelo Digital do Projeto – 2ª Parte

Encerrada a etapa de elaboração do projeto geométrico automatizado de via, 

passa-se a 5ª e última etapa desta metodologia.

6.7 Emissão de Relatórios, Desenhos e Medições

Na  última  etapa  desta  metodologia,  a  participação  dos  computadores  no 

detalhamento  e  representação  do  projeto  dá  outra  dimensão  ao  significado  da 
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automação.

Uma  vez  verificadas  e  aceitas  as  alternativas  de  alinhamentos  horizontais, 

verticais e seções do projeto é feita à representação dos elementos constitutivos. 

Desenham-se  às  plantas,  os  perfis  e  as  seções.  São  emitidos  os  diversos 

relatórios  (geometria,  volume,  quantidade  de  serviço,  notas  de  serviço,etc)  e 

diagrama (Brükner).

Com o modelo digital do projeto (MDP) disponível no computador os desenhos e 

relatórios  podem  ser  modificados,  reutilizados,  editados,  complementados  e 

reproduzidos com facilidade, 

É neste momento que a automação, ao realizar os cálculos com maior rapidez,  

permitindo testar outras alternativas, diminui os custos e facilita o esforço humano. 

Em  seguida,  pode-se  visualizar  o  MDP  em  3D,  criar  maquetes  eletrônicas, 

produzir simulações de operação e desempenho dos veículos sobre a via. 

Desse  modo,  o  MDP  passa  a  ser  o  referencial  para  a  execução  e 

acompanhamento da obra. Podem-se criar marcos de verificação da situação física 

e extrair medições dos serviços, contribuindo substancialmente na manutenção do 

histórico de evolução do empreendimento.

 Finalmente, o PGAV destaca-se com a criação dos modelos e bibliotecas de 

dados para uso em outros trabalhos, com a sua possibilidade de transmissão pelos 

meios digitais (Internet e rede local), com a disponibilidade para a consulta eletrônica 

e com o seu arquivamento em mídia digital.

A tabela a seguir sintetiza esta etapa:
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TAB. 6.18 Etapa 5 – Emissão de Relatórios, Desenhos e Medições 

6.8 Comentários a respeito da Metodologia

Somente depois de identificados os elementos necessários e suficientes para o 

projeto, da divisão do mesmo em sub-problemas adotando um critério interativo para 

a  solução  de  cada  um  deles,  do  equacionamento  dos  fatores  restritivos,  e  do 

domínio  das  tecnologias  disponíveis é  que  se atinge a  etapa  fundamental  deste 

trabalho  que  é  a  utilização  de  dados  topográficos  em  projetos  geométricos 

automatizados de via.

Para  exemplificar  as  idéias,  conceitos,  critérios  e  ferramentas  propugnadas, 

apresenta-se, no próximo capítulo, a aplicação desta metodologia em um projeto de 

engenharia.
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7 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

Para ilustrar a proposta metodológica apresentada no capítulo anterior, utilizou-

se o Projeto do Contorno Ferroviário de Araraquara - SP,  desenvolvido pelo 11º 

Batalhão de Engenharia de Construção, situado em Araguari - MG, em parceria com 

o Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro - RJ.

Ao  longo  de  todo  o  trabalho  realizado em Araraquara,  utilizou-se  o  sistema 

computacional  Topograph,  na  elaboração  do  projeto  geométrico  do  contorno 

ferroviário e nos cálculos topográficos necessários. 

Para facilitar o relacionamento entre metodologia e aplicação, a estrutura deste 

capítulo é apresentada conforme as etapas da metodologia proposta.    

7.1 Apresentação do Problema

Araraquara  possui  cerca  de  170  mil  habitantes  e  está  localizada  na  região 

central do Estado de São Paulo. O município é um importante entroncamento rodo-

ferroviário  e  está  sujeito  ao  cruzamento  de  um  via  férrea  que  causa  muito 

inconveniente ao trânsito e a população.

 

FIG. 7.16 Município de Araraquara - SP
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Por  meio  de  um convênio  firmado entre  o  Exército  Brasileiro  e  a  Prefeitura 

Municipal de Araraquara (P.M.A.), em Abril de 2000, iniciou-se o projeto do contorno 

ferroviário, cobrindo uma extensão aproximada de 17 km, que tinha por objetivo a 

remoção da  via  férrea  do  perímetro  urbano de  Araraquara,  contribuindo  para  a 

integração da cidade e a segurança da população.

  A implementação do Contorno Ferroviário de Araraquara desviaria da região 

central  da  cidade  não  apenas  o  fluxo  ferroviário  de  passagem  como  diversas 

operações e movimentos atualmente executados em áreas densamente urbanizadas 

do  município,  envolvendo  cruzamento  e  formação  de  trens,  estacionamento  de 

vagões,  serviços  de  manutenção  de  locomotivas  e  vagões  e  abastecimento  de 

locomotivas. 

FIG. 7.17 Araraquara dividida pela via férrea

Na  fase  preliminar  do  projeto,  as  condições  e  premissas  que  balizaram  a 

concepção  do  contorno  ferroviário  foram  acordadas  em  reuniões  havidas  entre 

representantes  da  extinta  RFFSA,  FERROBAN,  FERRONORTE,  Prefeitura 

Municipal de Araraquara, 11º Batalhão de Engenharia de Construção, Instituto Militar 

de Engenharia e Vega Engenharia e Consultoria.

100



A figura a seguir ilustra a concepção inicial do projeto:

FIG. 7.18 Contorno ferroviário de Araraquara – SP

Depois de  definida,  a priori,  a melhor  alternativa para o contorno  ferroviário, 

elaborou-se  um Projeto  Básico,  permitindo  uma  avaliação  técnica,  econômica  e 

ambiental mais precisa sobre a obra. 

A  urgência  de  prazos  e  serviços  para  a  aprovação  do  Projeto  Básico  pelo 

Ministério  dos  Transportes  praticamente  obrigou  a  utilização  de  sistemas 

computacionais para projetos de via e levantamentos topográficos de campo com 

equipamentos convencionais e digitais.

Para  isso  as  tarefas  foram divididas em duas,  o  trabalho  de  campo  e o  de 

escritório, sob a coordenação técnica deste autor. 

Dessa  forma,  a  utilização  dos  dados  topográficos  na  elaboração  do  projeto 

geométrico automatizado do contorno ferroviário de Araraquara, desenvolveu-se na 

maior  parte conforme a própria metodologia descrita nesta dissertação.

O Projeto Básico foi aprovado em Dezembro de 2000, dando início à fase de 

detalhamento ou Projeto Executivo, que não foi  concluído por questões adversas 

que fogem ao objetivo deste trabalho.
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7.2 A Fase do Projeto e o Levantamento Topográfico (1ª ETAPA)

Como  mencionado  anteriormente,  a  fase  preliminar,  de  caráter  conceitual, 

quando se define o alinhamento geral e as suas alternativas, já havia sido estudada 

em um mosaico de fotografias aéreas e em folhas cartográficas do IBGE na escala 

1:50.000, pela P.M.A. 

Resumidamente, as linhas ferroviárias provenientes de Colômbia, a nordeste, e 

de Santa Fé do Sul, a noroeste, ao se aproximarem de Araraquara se juntam na 

região da estação de Tutóia. Em seguida penetram na área urbana de Araraquara 

formando um arco, dela saindo na estação do Ouro (FIG 7.3).

Dessa  maneira,  o  estudo  de  traçado foi  conduzido  ligando-se  a  estação  de 

Tutóia à estação do Ouro, segundo uma corda desse arco. Ocorre que essa direção 

geral do traçado cruza com a rodovia SP-255, ligação Araraquara-Ribeirão Preto,  

com tráfego  bem intenso.  Para  evitar  que  as  obras  de  implantação  afetassem 

demasiadamente  esse  tráfego,  os  estudos  de  traçado  foram  efetuados 

considerando-se  dois  trechos:  um  primeiro,  de  Tutóia  à  rodovia  SP-255,  e  um 

segundo, da rodovia à estação do Ouro. Desta forma, somente as obras do viaduto 

poderiam trazer alguma interferência no tráfego da rodovia.

7.2.1 Definição da fase do projeto (1ª ETAPA – 2º Nível – Nr 1)

As conclusões da etapa preliminar juntamente com um levantamento topográfico 

expedito da área de interesse, permitiram passar para a etapa seguinte: a Fase do 

Projeto  Básico.  Com a  definição  desta  fase  do  projeto,  os  seguintes  estudos e 

projetos  foram desenvolvidos  para  o  Projeto  Básico  do  Contorno  Ferroviário de 

Araraquara:

ESTUDOS

 Estudos de Traçado;

 Estudos Topográficos;

 Estudos Geológicos e Geotécnicos;

 Estudos Hidrológicos.
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PROJETOS 

 Projeto Geométrico;

 Projeto de Terraplenagem;

 Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes;

 Projeto de Obras-de-Arte Especiais;

 Projeto de Solução de Interferências;

 Projeto de Obras Complementares;

 Projeto de Superestrutura da Via Permanente;

 Projeto de Pátios Ferroviários; 

 Projeto de Sinalização Ferroviária.

Cabe  relembrar  que  o  foco  desta  aplicação  está  voltado  para  os  estudos 

topográficos e o projeto geométrico.

Portanto, fez-se necessário a representação gráfica de uma faixa do terreno, na 

escala 1:2.000, tomando-se como referência o alinhamento geral concebido na fase 

preliminar por meio de um levantamento topográfico.

7.2.2 Finalidade do levantamento topográfico (1ª ETAPA – 2º Nível – Nr 2)

Os  estudos  topográficos,  efetuados  com  o  objetivo  de  fornecer  a  base 

topográfica  necessária  ao  desenvolvimento  do  projeto  básico,  consistiram  na 

compatibilização  do  levantamento  topográfico  cadastral  fornecido  pela  Prefeitura 

Municipal de Araraquara com as complementações efetuadas pelo Destacamento do 

11º Batalhão de Engenharia de Construção.

O levantamento  topográfico cadastral  fornecido pela Prefeitura  que,  segundo 

informação da mesma, foi realizado há alguns anos, foi processado com a adoção 

de sistema de coordenadas planas topográficas com origem arbitrária.

Dessa forma, definiu-se que o levantamento topográfico teria dupla finalidade: 

 Apoio topográfico para o projeto básico;
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 Coleta de pontos para estudos no projeto básico.

O apoio topográfico foi constituído por uma poligonal principal apoiada e fechada 

numa só direção e num só ponto.

FIG. 7.19 Poligonal de Apoio Topográfico – sem escala

7.2.3 Especificações do levantamento topográfico (1ª ETAPA – 2º Nível – Nr 3)

O fator de escala foi definido em função do projeto, ou seja, 1:2000.

A exatidão, ou segundo a NBR 13133, o grau de aderência das observações, 

em  relação  ao  seu  valor  verdadeiro,  foi  definida  calculando-se  o  erro  médio 

quadrático  de  posição  dos  pontos  determinados  pela  poligonal,  com  auxílio  do 

Software Topograph. 
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Com  a  extinção  da  RFFSA,  a  privatização  da  malha  férrea  e  a  falta  de 

investimentos públicos e privados no setor ferroviário, muito do acervo técnico de 

ferrovias se perdeu, tornando-se difícil encontrar instruções de serviço específicas 

para o emprego da topografia em projetos ferroviários. 

Portanto,  no Apoio Topográfico,  para o julgamento  das  operações de  campo 

definiu-se,  a priori,  que seriam adotadas as  mesmas  tolerâncias para  projeto de 

rodovia, utilizadas pelo DNIT, para poligonais secundárias: 

 Erro angular: N"8

 Erro relativo linear: 1:10.000

 Erro altimétrico: K10

De modo a referenciar o empreendimento sobre as cartas do IBGE, facilitar a 

localização de marcos com GPS e permitir a comparação das distâncias entre o 

contorno  e  outras  localidades,  decidiu-se  que  o  apoio  topográfico  teria  como 

referência  o vértice  V298,  implantado  pela  empresa  Terrafoto,  na  área  do  Pátio 

Tutóia, como apoio de campo ao levantamento aerofotogramétrico elaborado para a 

antiga Fepasa, em 1982. 

Este vértice, materializado através de marco de concreto, encontra-se intacto e 

suas coordenadas no Sistema UTM, são: 

N = 7.591.721,4 E =    796.547,95

Para  compatibilizar  o  sistema  de  coordenadas  com a  área  abrangida  pelos 

levantamentos  adicionais,  foi  alterada  a  origem do  sistema,  utilizando-se  para  o 

sistema  de  coordenadas  topográficas  locais  do  projeto  básico  as  seguintes 

coordenadas para o mesmo vértice:

X = 15.000,00 Y = 10.000,00

A altitude informada para o referido vértice é de 723,68 m.

No trecho 1, entre Tutóia e a rodovia SP-255, prevaleceu à diretriz inicial. Já no 

trecho 2, em consequência da topografia mais acidentada, foram estudadas quatro 

alternativas:  1,  2,  2A  e  3.  Dessa  forma,  no  trecho  1  a  largura  da  faixa  de 

levantamento  ficou próxima de 200 metros,  ao longo de uma única poligonal de 

exploração  e,  no  trecho  2,  em função  das  alternativas,  foram necessárias  uma 

poligonal principal de exploração e duas auxiliares, com a mesma largura da faixa de 
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levantamento.

Cabe  registrar  que  grande  parte  das  áreas  cruzadas  pelas  diretrizes  de 

exploração  são  compostas  de  terrenos  ondulados,  ocupados  por  plantações  de 

cana-de-açúcar.  Portanto,  na  coleta  dos  dados  do  terreno,  definiu-se  que  a 

densidade de pontos suficientes para o projeto básico deveria estar entre 7 e 40 

pontos por hectare.

7.2.4 Definição dos métodos topográficos (1ª ETAPA – 2º Nível – Nr 4)

Em  função  da  finalidade  do  levantamento  topográfico  foram  definidos  os 

seguintes métodos topográficos, segundo a NBR 13133:

 Para o Apoio Topográfico:

Planimetria: Poligonal da Classe III P;

Altimetria: Nivelamento geométrico II N;

Equipamento: Teodolito classe 2 (precisão média) para medidas angulares;

Distanciômetro  eletrônico  classe  1  (precisão  baixa)  para 

medidas lineares.

 Para a exploração de campo:

Levantamento planialtimétrico da Classe V PA

Equipamento: Teodolito classe 1 (precisão baixa)  para medidas angulares e 

lineares (taqueometria);

Estação total classe 1 (precisão baixa) como opcional.

Forma: Levantamento  por  seções transversais ao longo de uma linha 

base.

Cabe ressaltar que todas essas definições que correlacionam o levantamento 

topográfico com o projeto básico do contorno ferroviário, foram estabelecidas como 

ponto inicial de partida para a orientação dos trabalhos de campo. 

7.3 Aquisição dos Dados Topográficos para o Projeto (2ª ETAPA)

O  escritório  montado  pelo  11º  BECnst  em  Araraquara,  composto  de  um 

engenheiro, dois topógrafos e demais auxiliares,  realizaram o trabalho de campo 
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com equipamentos convencionais e digitais e o trabalho de escritório com o auxílio  

do software Topograph.

7.3.1 Realização do trabalho de campo (2ª ETAPA – 2º Nível – Nr 1)

Implantou-se o Apoio Topográfico por  meio da monumentação de marcos de 

concreto  nos  vértices  da  poligonal.  A  figura  a  seguir  ilustra  o  vértice  V298, 

implantado pela empresa Terrafoto:

 FIG. 7.20 Monumentação do Apoio Topográfico

Em  função  dos  recursos  topográficos  disponíveis  e  as  necessidades  do 

levantamento, decidiu-se trabalhar com o teodolito convencional (T2 da WILD) para 

a realização das medidas angulares da poligonal do apoio topográfico e com duas 

estações totais (SET 6F e SET2B da SOKKIA) para a coleta de pontos. O registro 

dos pontos era realizado em caderneta manual e eletrônica (SDR33 da SOKKIA)

Na  ocasião  da  coleta  dos  pontos  do  terreno,  cogitou-se  a  possibilidade  do 

emprego do  levantamento  topográfico  diretamente  na  elaboração  de  um projeto 
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executivo, atropelando-se a fase do projeto básico.Dessa forma, as duas equipes de 

topografia  coordenadas  pelo  engenheiro,  decidiram  adensar  a  amostragem  de 

campo, realizando um levantamento por seções transversais ao longo de uma linha 

base, de 20 em 20 metros. 

A figura a seguir ilustra o piqueteamento, de 20 em 20 metros, da linha base de 

exploração do trecho 1:

FIG. 7.21 Linha base de exploração do trecho 1

Em uma faixa de largura próxima a 200 metros, foram levantados em média sete 

pontos por seção, a cada 20 metros, ao longo dos dois trechos de exploração. Para 

o levantamento dos dois trechos de exploração, foram implantadas duas poligonais 

auxiliares apoiadas na principal, perfazendo um perímetro de 10km. Em suma, foram 

coletados 5503 pontos, que representam, na média, uma densidade de 27 pontos 

por hectare.

Cabe ressaltar que o esforço despedido pela equipe de campo, na busca da 

conciliação  de  diferentes  finalidades  para  o  levantamento  de  campo,  não  foi 

completamente aproveitado, uma vez que o projeto executivo não se confirmou.
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7.3.2 Realização dos cálculos topográficos (2ª ETAPA – 2º Nível – Nr 2)

Estes  cálculos,  em um processo  tradicional,  poderiam ser  realizados com o 

auxílio de máquinas de calcular e o emprego de fórmulas do APÊNDICE 2.

Neste  projeto,  o cálculo dos  erros de da poligonal principal  e das poligonais 

auxiliares foram realizados com o auxílio do computador, pelo sistema Topograph.

As figuras a seguir, ilustram esses procedimentos:

 FIG. 7.22 Parâmetros da ABNT no software Topograph

FIG. 7.23 Cálculo dos erros e tolerâncias no software Topograph
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7.3.3 Análise e controle dos erros topográficos (2ª ETAPA – 2º Nível – Nr 3)

Ao longo de  todo  o  serviço de  campo  os  erros  acidentais  (altura  da  baliza, 

atributo do ponto, etc) foram corrigidos em escritório pelo engenheiro responsável, e 

reportados a coordenação do projeto por e-mail, conforme ilustra a figura a seguir:

FIG. 7.24 Correção de erros acidentais

Dessa  forma,  verificaram-se  as  tolerâncias,  distribuíram-se  os  erros  de 

fechamento, e anotaram-se as precisões obtidas em cada trecho levantado para a 

composição  dos  Estudos  Topográficos  do  Projeto  Básico.  Todos  esses 

procedimentos  foram realizados,  de  forma automatizada,  com auxílio do  sistema 

Topograph, segundo a NBR 13133,(FIG 7.8).

Como exemplo, a Poligonal de Apoio obteve-se os seguintes resultados:

 Erro angular: 0º00´37,2”, com tolerância de 0º 01´58,3”;

 Erro relativo linear: 1:46.362, com tolerância de 1: 10.682;

 Erro altimétrico: 0,030m com tolerância de 0,045m.

As  poligonais  auxiliares  também  foram  processadas  da  mesma  forma  e 

apresentaram erros de fechamento compatíveis com as tolerâncias pré-definidas.
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Como os sistemas Topograph apresentam módulos integrados para cálculo e 

projeto,  ao final  da distribuição dos  erros de  fechamento,  os  pontos amostrados 

(irradiações) já foram corrigidos e devidamente armazenados na Base de Dados.

Dada esta facilidade, passa-se a descrever, como foram incorporados os dados 

topográficos ao projeto, uma vez que se utilizaram registros manuais e eletrônicos 

no levantamento.

7.4 Incorporação dos Dados Topográficos ao Projeto (3ª ETAPA)

Nesta  etapa,  os  dados  adquiridos  pelo  levantamento  topográfico  foram 

incorporados ao sistema Topograph. 

Após esta transferência de dados para o Topograph, foi criada a base digital de 

dados topográficos com 5503 pontos do terreno.

7.4.1 Recebimento dos dados topográficos (3ª ETAPA – 2º Nível – Nr 1)

Esta etapa foi realizada de duas formas. A primeira delas foi por meio do registro 

das  medidas  de  campo  em  cadernetas  manuais  e  a  posterior  inserção  destes 

registros (ângulos verticais, horizontais e distâncias) em um editor de cadernetas de 

campo, digitando-se no computador (FIG 7.10).
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Dados digitados a mão

FIG. 7.25 Inserção manual das medidas de campo

A segunda forma,  mais  produtiva e sem erros  de  digitação, foi  por  meio  do 

registro  das  medidas  de  campo  em  uma  caderneta  eletrônica  e  a  posterior 

transferência destes registros para o software de projeto, tudo realizado de forma 

automatizada pelo módulo de importação do software Topograph, que formatou os 

dados da coletora SDR33 da SOKKIA e os incorporou a base de dados topográficos.

As figuras a seguir ilustram o procedimento:
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FIG. 7.26 Editor de caderneta eletrônica com as medidas de campo

FIG. 7.27 Formatação dos dados da coletora SDR33

7.4.2 Criação do modelo digital do terreno (3ª ETAPA – 2º Nível – Nr 2)

A criação do modelo digital  do terreno do contorno ferroviário iniciou após o 

término de todo o serviço de campo e criação da base de dados topográfica no 

software Topograph.
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Como mencionado no capítulo 4, cada sistema computacional para projeto tem 

suas peculiaridades e ferramentas próprias de trabalho.

Uma vez que não é intenção deste trabalho explorar as capacidades do sistema 

Topograph, aplicam-se os procedimentos e critérios julgados mais importantes para 

ilustrar a criação do MDT e que devem ser  abordados em qualquer modelagem 

digital, independente do sistema computacional utilizado.

Já no ambiente de desenho do Topograph, com os pontos da base de dados 

topográfica  exposta  no  display  gráfico,  definiu-se  em 50  metros  o  comprimento 

máximo das arestas da TIN. Em seguida, com o auxílio dos atributos dos pontos  

amostrados (nome e descrição), foram identificados e interligados os pontos com 

informações morfológicas importantes (estradas, cristas e vales), gerando as linhas 

de quebra (breaklines) e reproduzindo as descontinuidades do terreno.

A figura a seguir ilustra a TIN gerada na interseção da rodovia SP-255 com a 

faixa de exploração do projeto, ainda sem a inserção das breaklines. 

SP - 255

TRECHO 1

TRECHO 2

POLIG
ONAL AUXILIA

R D
E E

XPLORAÇÃO

Inserir Breaklines

 

FIG. 7.28 Criação do MDT sem breaklines

7.4.3 Elaboração do desenho topográfico digital (3ª ETAPA – 2º Nível – Nr 3)

Para a elaboração do desenho topográfico digital foram geradas as curvas de 
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nível a partir do MDT editado, já com as breaklines, na etapa anterior.

Nesta  etapa,  buscou-se  detalhar  a  planimetria  da  faixa  de  levantamento  e 

atribuir os topônimos ao desenho em planta como forma auxiliar de identificação dos 

elementos  do  relevo.  Esta  fase  revestiu-se  de  importância pois  o  seu  resultado 

permitiria, pela primeira vez, a determinação das áreas de influência do projeto.

È importante ressaltar que apesar de se tratar de uma etapa desenvolvida em 

escritório,  a  participação  do  pessoal  de  campo  é  importante  pois  contribui  no 

esclarecimento  das  incertezas  do  levantamento  topográfico,  aumentando  a 

produtividade do trabalho.  

Com a conclusão desta etapa, já foi possível dar início ao desenvolvimento dos 

demais  sub-problemas  do  Projeto  Básico,  como  por  exemplo,  a  questão  da 

desapropriação e do meio ambiente. 

O resultado desta etapa é ilustrado pela figura 7.14.

7.5 Elaboração do PGAV (4ª ETAPA)

O projeto geométrico básico foi elaborado com base nos elementos resultantes 

dos  estudos  de  traçado,  geológicos,  geotécnicos  e  hidrológicos  realizados, 

atendendo as características técnicas informadas pela FERROBAN.

A  seguir,  são  apresentadas,  resumidamente,  as  principais  características 

técnicas relativas ao projeto básico em referência.

- Raio mínimo de curva horizontal: 250,00 m (na saída do Pátio Tutóia)

- Comprimento das curvas de transição em espiral:

60 m, para R = 515,662 m;

40 m, para R = 799,476 m;

não foi considerada necessária curva de transição para R > 1.400,00 m.

- Seção transversal-tipo:

em corte: 8,00 m;

em aterro: 8,00 m;
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- Rampa máxima: 1,0% compensada

- Raio mínimo de concordância vertical:

curva côncava: 30.000 m

curva convexa: 30.000 m

7.5.1 Importação das propriedades do projeto (4ª ETAPA – 2º Nível – Nr 1)

Inicialmente,  importou-se  para  o  sistema  Topograph  as  preferências  de  um 

projeto básico padrão, pertencentes a biblioteca digital de projetos do 11º BECnst.

Assim, as unidades, precisões e notações automaticamente se incorporaram ao 

projeto do contorno ferroviário. A figura a seguir ilustra este procedimento:

FIG. 7.29 Importação de preferências para o novo projeto

Uma vez que o último trabalho ferroviário do 11º BECnst foi em 1985, com a 

construção da FERROESTE, não houve a importação de modelos e bibliotecas de 

seções para o projeto do contorno, pela inexistência destes recursos em meio digital, 

tendo sido criada uma biblioteca de seções ferroviárias a partir deste projeto.
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Estação
Tutóia

Estação
Ouro

SP - 255

Santa Fé
do Sul

Colômbia

Santos

Desenho Topográfico 
Digital       1:25.000

FIG. 7.30 Incorporação dos dados topográficos ao projeto
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7.5.2 Definição da geometria horizontal (4ª ETAPA – 2º Nível – Nr 2)

Definidas a diretriz básica e as características geométricas, o projeto geométrico 

horizontal foi elaborado sobre a base topográfica.

No trecho 1, entre Tutóia e a rodovia SP-255, prevaleceu o traçado inicial que, 

saindo do pátio de Tutóia, na linha principal proveniente de Santa Fé do Sul, após 

uma curva, passou em frente ao pavilhão da CEAGESP, cruzou a rodovia de acesso 

a  Américo  Brasiliense,  SP-2-D-076/255,  passou  sobre  a  estação  de  Zoonose, 

localizada junto do Parque Pinheirinho. Na sequência, cruzou o depósito municipal 

de lixo, inclusive a via de acesso, e, após uma curva, chegou ao viaduto sobre a 

rodovia SP-255. Já no trecho 2, em conseqüência da topografia mais acidentada, 

foram estudadas 4 alternativas: 1, 2, 2A e 3, mencionadas anteriormente. 

Em seguida ao cruzamento sobre o viaduto tem-se uma descida contínua com 

taxa máxima, seguida de uma rampa até a estação do Ouro, ponto final do traçado. 

A depressão resultante conduziu à seleção da alternativa mais viável em função dos 

volumes de terraplenagem. A necessidade de um aterro longo e alto, com grande 

volume, fez com que a cota e a rampa do viaduto sobre a rodovia SP-255 definissem 

os valores críticos desse volume, na compensação longitudinal da movimentação de 

terras.

Pela comparação dos volumes a movimentar,  optou-se pela alternativa 3,  na 

qual  o  aterro  em questão  apresentou-se  menos  extenso  em relação  às  demais 

alternativas. Posteriormente, a Prefeitura solicitou uma modificação para atender um 

problema de desapropriação. Como resultado houve um acréscimo de volume, que 

não prejudicou a seleção feita. 

Considerou-se que no projeto executivo, já melhor definido o projeto do viaduto, 

seria possível  a determinação com maior  segurança, dos volumes do corte e do 

aterro, buscando a melhor compensação entre eles.

Todas estas alternativas implicaram no ensaio de alinhamentos horizontais que 

produzissem uma otimização do resultado. Em um processo interativo de ir e vir ao 

campo,  conferindo  o  traçado  e  ratificando  a  melhor  alternativa,  toda  geometria 

horizontal foi definida com auxílio do software Topograph.   
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7.5.3 Definição da geometria vertical (4ª ETAPA – 2º Nível – Nr 3)

O projeto altimétrico constou do perfil longitudinal do terreno do eixo projetado, 

com lançamento de greide da camada de terraplenagem, contendo os elementos 

geométricos da via em perfil, e outros de caráter geral, a partir da estaca em que o 

traçado deixa de percorrer a plataforma existente.

Dentre  estes  elementos  geométricos  foram  indicadas  às  rampas  (em 

porcentagem) e suas extensões, comprimento das projeções horizontais das curvas 

de concordância vertical, posição e cota dos pontos PCV, PIV e PTV de cada curva 

vertical.

Portanto, dada as facilidades da automação, definiu-se rapidamente o greide do 

projeto geométrico do contorno ferroviário. 

7.5.4 Definição da geometria transversal (4ª ETAPA – 2º Nível – Nr 3)

As seções transversais do terreno natural, nos pontos do eixo projetado, foram 

interpoladas a partir do modelo digital do terreno, por meio do sistema Topograph. O 

software forneceu, ainda, o lançamento da plataforma de terraplenagem nas seções 

transversais geradas.

Através  do  mesmo  software,  foram  obtidos  volumes  dos  interperfis  e  os 

acumulados  dos  materiais  a  escavar,  separados  por  categorias  e,  também,  os 

volumes  dos  aterros.  Para  o  fator  de  conversão  do  volume  de  corte/volume  de 

aterro, consideradas as respectivas massas específicas dos materiais, foi adotado o 

índice de 1,30.

FIG. 7.31 Seção tipo incorporada ao projeto
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7.5.5 Computação das geometrias (4ª ETAPA – 2º Nível – Nr 5)

Com as geometrias horizontais, verticais e transversais de projeto definidas no 

sistema  Topograph,  realizou-se  os  cálculos,  dando origem ao  modelo  digital  do 

projeto.  A seguir,  são  apresentados os  resultados  mais  significativos  obtidos  na 

computação do projeto geométrico automatizado:

 Em Planta

Estaca inicial:.................................................. 89+2,054=PP

Estaca final:.................................................... 853+15,065=PF

Extensão:........................................................ 15.293,011 m

Desenvolvimento em tangente:...................... 9.521,720 m

Desenvolvimento em curva:........................... 5.771,291 m

Freqüência de curvas:

R=  250,000 m .............................................. 01

R=  515,662 m .............................................. 01

R=  702,000 m .............................................. 01

R=  796,000 m ............................................. 01

R=  799,476 m ............................................ 02

R=  806,000 m ............................................ 01

R=1.473,320 m ........................................... 03

Total de Curvas .......................................... 10

 Em Perfil

Extensão em aclive:........................................   2.795,065 m

Extensão em declive:......................................   3.230,000 m

Extensão em nível:..........................................   1.950,000 m

Extensão em concordância vertical:

Curvas côncavas ........................................  1.300,000 m

Curvas convexas ........................................  1.040,000 m
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Raio mínimo de concordância vertical:

Curvas côncavas ........................................ 30.000,000 m

Curvas convexas ........................................ 30.000,000 m

Rampa máxima em aclive:.......................... 1,00%

Extensão..................................................... 1.245,065 m

Rampa máxima em declive:........................ 1,00%

Extensão..................................................... 1.610,000 m

7.6 Conclusão do PGAV (5ª ETAPA)

Com  a  reunião  dos  resultados  da  elaboração  do  projeto  geométrico 

automatizado com os demais estudos e projetos constituintes do Projeto Básico do 

Contorno Ferroviário de Araraquara, produziram-se três volumes que, na seqüência, 

são identificados:

 VOLUME 1 - Relatório do Projeto

Em seu conteúdo, de forma objetiva, foram descritos os trabalhos realizados, 

justificados os métodos e processos adotados e apresentados os resultados obtidos, 

constituindo-se, basicamente, em um extrato do Projeto Básico. Ao seu final, foram 

apresentados, sob a forma de quadros, os quantitativos dos serviços necessários 

para a implantação do Projeto.

 VOLUME 2 - Desenhos do Projeto

Neste volume, sob a forma de desenhos, tabelas e quadros elucidativos, foram 

apresentados os elementos característicos dos diferentes projetos que compõem o 

Projeto Básico do Contorno Ferroviário de Araraquara.

 VOLUME 3 - Orçamento

Este  volume,  de  circulação  restrita,  contemplou  a  avaliação  do  custo  de 

implantação do empreendimento. 
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7.6.1 Produção de desenhos, relatórios e diagramas (5ª ETAPA – 2º Nível – Nr 1)

Constou na plotagem final (FIG 7.17), os elementos listados a seguir:

- faixa dos levantamentos efetuados na escala 1:2.000, com curvas de nível 

com eqüidistância de 1,0 m;

- estaqueamento  do  eixo  projetado  a  cada  20  metros,  com  indicação  dos 

pontos notáveis das curvas horizontais;

- tabelas com indicação das principais características das curvas horizontais;

- projeções  dos  off-sets  de  terraplenagem,  hachurados  em  convenções 

diferenciando corte e aterro;

- localização das obras-de-arte especiais e correntes previstas;

- faixa de domínio teórica, lançada paralela a 5,0 m da linha de off-set;

- toponímia da área levantada.

Em  seguida,  o  resumo  dos  volumes  totais  de  escavação,  separados  por 

categorias de materiais, e dos volumes de compactação previstos, observando-se 

que este projeto enfoca tão somente o segmento virgem, compreendido entre o final 

do atual pátio Tutóia e o PF.

 Estacas 338 a 853 + 15,065 - Extensão 10,32 km

- Escavação: 1a categoria (96%) ......................................... 1.052.269 m³

2a categoria (4%) ........................................... 38.257 m³

Total (100%) ................................................... 1.090.526 m³

- Compactação: A 95% PN ............................................ 779.716 m³

A 100% PN ........................................... 20.666 m³

Total ...................................................... 800.382 m³

Como  não houve  a  representação  deste  modelo  digital  de  projeto  em 3D e 

elaboração  do  projeto  executivo,  os  itens  de  número  2  e  3,  do  2º  Nível,  da  5ª 

ETAPA, foram prejudicados. E, por fim, o projeto geométrico do contorno ferroviário 

foi arquivado, finalizando o item de número 4, do 2º Nível, da 5ª ETAPA.
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7.7 Comentários sobre a aplicação da Metodologia

Espera-se  que  a  aplicação  da  metodologia  proposta  nesta  dissertação  no 

Projeto Básico do Contorno Ferroviário de Araraquara, tenha possibilitado ao leitor 

uma  visão  panorâmica  das  etapas  de  um  projeto  geométrico  auxiliado  por 

computador.

Cabe ressaltar que o processo de elaboração deste projeto geométrico, passou 

a ser auxiliado pelo sistema computacional no momento da realização dos cálculos 

topográficos,  o  que  na  verdade,  trata-se  de  uma  particularidade  do  software 

Topograph,  que  possui  incorporado  ao  seu  sistema  de  projeto  um  módulo 

topográfico.   Ou  seja,  é  possível  o  uso  da  topografia  convencional  e  da  digital 

conjuntamente e de modo independente do sistema de projeto automatizado.

Ao longo da realização deste projeto geométrico do contorno ferroviário, várias 

normas e instruções de serviços, dispersas na literatura técnica, foram consultadas 

como forma de regular os trabalhos de campo e escritório. Porém, somente com um 

bom  planejamento  das  ações  conjuntas  campo  x  escritório,  uma  concepção 

adequada e objetiva para a finalidade do projeto é que se obtém produtividade e 

interatividade nos serviços. 

Como mencionado no capítulo 4, o processo de projeto é um sistema interativo, 

de etapas, que não difere muito do processo convencional. Entretanto, em face da 

velocidade do seu processamento e a sua possibilidade de criação de modelos, não 

há como deixar de explorar esta ferramenta de projeto.

Enfim, todas essas facilidades oferecidas pela automação do projeto não podem 

ofuscar sobremaneira o que verdadeiramente é importante: fazer um bom projeto.
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FIG. 7.32 P. Básico do Contorno Ferroviário de Araraquara (sem escala)
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8 CONCLUSÃO

Na estruturação desta proposta metodológica procurou-se definir as etapas para 

a  elaboração  de  um  projeto  de  via  assistido  por  computador  objetivando  a 

interatividade e a produtividade dos trabalhos de campo e escritório. Correlacionou-

se o tipo de levantamento topográfico com a fase do projeto viário, proporcionando 

respostas às questões básicas da origem dos dados, da precisão necessária e da 

qualidade do processo.

A impressão inicial que se poderia tirar do processo de automação é que tudo é 

automático,  fácil  e  que  praticamente  qualquer  pessoa  pode  projetar  uma  via, 

bastando para isso seguir etapas e apertar botões. Entretanto, isso não é verdade.  

Uma  vez  automatizada  o  conjunto  de  tarefas  passível  de  computação,  restam 

aquelas de maior importância, que exigem a interação humana e, sem sombra de 

dúvidas, definem um bom projeto.

Dessa  forma,  valoriza-se  a  capacidade humana,  a  experiência  e  o  conceito 

adquirido. Até porque é necessário entender as opções fornecidas pelos softwares,  

detectar  erros,  descobrir  formas  de  controle  e  não  aceitar  qualquer  resultado 

produzido pela máquina,  buscando a consciência plena do que se está fazendo. 

Sendo  assim,  é  possível  concluir  que  a  automação  (equipamentos,  programas, 

técnicas) não garante o bom projeto, sendo apenas uma ferramenta útil. 

A  metodologia  se  mostrou  satisfatória  na  sua  aplicação  em  um  projeto  de 

ferrovia,  no qual apesar das simplificações adotadas,  foi  possível  compreender o 

inter-relacionamento entre a topografia e o projeto geométrico automatizado de via.

A  conclusão  é  que  a  metodologia  proposta  contribui  como  instrumento  de 

consolidação das normas topográficas e de projeto, na análise à tomada de decisão 

das alternativas de um projeto e nas medições de serviços e controle de obras. 

Sob a ótica do emprego militar, conclui-se que este trabalho atende o interesse 

do Exército Brasileiro de dar início ao estudo da automação da topografia e projetos 

de via. 

Portanto, a metodologia apresentada não é um “pacote fechado” pois permite 

fácil adaptação para o uso de outros sistemas computacionais para projeto. Ela é 
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bastante  simples,  pode  ser  facilmente  implementada  e  possibilita  ainda  a 

comparação destes sistemas ao longo do tempo, indicando aquele que melhor se 

adapta às condições de trabalho existente nos BECnst.

Conclui-se  também,  que  é  possível  a  utilização  pelos  BECnst  da  topografia 

convencional e digital na elaboração de projetos automatizados, bastando para isso 

atentar para a finalidade de cada fase do projeto de modo a poupar esforços no 

trabalho de campo.

Durante a elaboração, o desenvolvimento e a aplicação da metodologia proposta 

neste  trabalho,  foram  identificados  alguns  tópicos  com  potencial  para  futuros 

trabalhos ou pesquisas, resultando nas recomendações a seguir:

 Estudar protocolos de tranferência dos dados dos equipamentos topográficos 

eletrônicos, o formato destes dados e a sua padronização;

 Estudar sobre o uso direto do GPS em levantamentos topográficos de campo 

no adensamento de pontos topográficos para projetos de via;

 Comparar  outros  sistemas  computacionais  para  projeto,  ainda  que  exija  a 

aquisição desses programas;

 Propor a criação de normas no E.B para o emprego da topografia em projetos 

de via;

 Estudar os produtos do MDP e suas possibilidades;

 Analisar as particulariedades desta metodologia em áreas urbanas e rurais.

No desenvolvimento  desta  dissertação  foi  uma  constante  a  dicotomia  de  se 

propor  uma  metodologia  prática  e  ao  mesmo  tempo  com profundidade  teórica, 

objetivando significados ambivalentes do emprego da topografia e da automação de 

projetos.

Em outras palavras, foram levantados diversos problemas relacionados com a 

topografia e a sua aplicação em projetos automatizados de via, porém em função do 

tempo, de outras restrições, e da própria natureza da pesquisa científica, o trabalho 

não deve ser considerado como encerrado. Há sempre contribuições, complementos 

e correções a serem feitas.

Por fim,  espera-se que este trabalho possa  tornar-se uma ferramenta  útil  na 

elaboração de projetos de via em geral, no qual a automação dos processos se faz 

presente.
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10.1  APÊNDICE 1: FORMULÁRIO DE TOPOGRAFIA

Em  levantamentos  topográficos,  é  comum  a  utilização  de  fórmulas 

trigonométricas para o cálculo e transformações das medidas angulares e lineares. 

Muitos  destes  cálculos  já  são  realizados  automaticamente  por  algoritmos 

inclusos nos equipamentos de coleta e armazenamento de dados (Estações Totais e 

cadernetas eletrônicas) ou nos softwares dos sistemas topográficos.  Porém,  para 

contribuir com a interação entre os serviços de campo e escritório, apresenta-se a 

seguir  um formulário  básico  que  poderá  ser  acrescido  de  fórmulas  conforme  a 

necessidade dos usuários.

10.1.1 PLANIMETRIA
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FIG. 10.33 Ângulos e distâncias de um polígono.

 Cálculo dos erros Δx e Δy a partir da soma das projeções:





n

i
ixpx

1

(EQ. 10.1)





n

i
iypy

1

(EQ. 10.2)

 Cálculo do erro linear:

22 )()( yxEL  (EQ. 10.3)
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 Cálculo da precisão relativa:

P

EL
er   (onde P é o perímetro do polígono) (EQ. 10.4)

 Soma dos ângulos internos de uma poligonal de “n” vértices:





n

i
i nAI

1

)2(180 (EQ. 10.5)

 Cálculo de azimutes “Az” a partir de ângulos internos “AI”:

212 180 AIAzAz    (caminhamento horário) (EQ. 10.6)

212 180 AIAzAz    (caminhamento anti-horário) (EQ. 10.7)
 Cálculo das projeções (coordenadas parciais) xp e yp:

)( 1212 Azsendxp   (EQ. 10.8)
)cos( 1212 Azdyp   (EQ. 10.9)

xp (+)E
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S(-)

yp (+)N

E(+)W(- )
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Yp (-)S

Xp (-)W

Yp (-)S

Xp (-)W

Yp (+)N

FIG. 10.34 Sinais das projeções por quadrante.

 Cálculo das projeções:

 


)()( WE xpxp

x
cx (EQ. 10.10)

 


)()( SN ypyp

y
cy (EQ. 10.11)

 Cálculo das projeções corrigidas:

cxxpxpxpc iii 
             

0
1




n

i
ixpc (EQ. 10.12)

cyypypypc iii 
            

0
1




n

i
iypc (EQ. 10.13)

 Cálculo das coordenadas dos vértices do polígono:
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11   iii xpcXX  (EQ. 10.14)

11   iii ypcYY (EQ. 10.15)
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FIG. 10.35 Sistema de referência local.

 Cálculo da área de um polígono de “n” vértices, em função das coordenadas 

dos vértices:

)(...)()()(...)()(
2

1
02110211 XYXYXYYXYXYXA nOnO  (EQ. 10.16)

 Rotação das coordenadas, considerando o ângulo de rotação δ:

)()cos(

)()cos(
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112




senxyy

senyxx




  (sentido horário δ ≥ 0 e anti-horário δ ≤ 

0)

(EQ. 10.17)

)()cos(

)()cos(
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senxyy

senyxx




  (sentido horário δ ≥ 0 e anti-horário δ ≤ 

0)

(EQ. 10.18)
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FIG. 10.36 Rotação de coordenadas

10.1.2 ALTIMETRIA

 Altura do instrumento (AI)

réA VCAI   (EQ. 10.19)

 Cota do terreno (CB)

vanteB VAIC   (EQ. 10.20)

 Relação entre visadas ré (Vré) e vante de mudança (Vvm)

  vmré VV  (EQ. 10.21)
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FIG. 10.38 Processo da Estadia 

10.1.3 TAQUIMETRIA

 Distância horizontal (DH)

2)(100 senFFDH Is   (EQ. 10.22)

 Distância vertical (DV)

tan

DH
DV   ou  cos)(100  senFFDV Is (EQ. 10.23)

 Desnível (ΔV)

Mi FDVhV   (EQ. 10.24)

 Cota do terreno (CB)

VCC AB   (EQ. 10.25)

10.2 APÊNDICE 2: FORMULÁRIO  PARA PROJETO DE VIA

O Projeto Geométrico de uma via serve-se das relações geométricas do seu 

traçado para representar os inúmeros elementos que lhe são constituintes.  Para 

estes elementos (tangentes, curvas circulares, espirais, parábolas,etc) é comum à 

utilização  de  fórmulas  trigonométricas  para  o  cálculo,  transformações  e 

representação do projeto. 

Em  um  projeto  automatizado  de  via,  estes  cálculos  já  são  realizados 

automaticamente por algoritmos inclusos nos softwares dos sistemas de projeto.
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Portanto,  para  contribuir  com  a  interação  entre  os  serviços  de  campo  e 

escritório, apresenta-se a seguir um formulário básico que poderá ser acrescido de 

fórmulas conforme a necessidade dos usuários.

10.2.1 VELOCIDADE DIRETRIZ

 RODOVIA

TAB. 10.19 Velocidade diretriz x Classe de rodovia

Classe da Região
Rodovia Plana Ondulada Montanhosa

0 120 100 80
 100 80 60

 100 70 50
 80 60 40
V 60 - 80 40 - 60 30 - 40

Fonte: DNER (1999). 

 FERROVIA

min5,4 RV  (EQ. 10.26)

10.2.2 CONCORDÂNCIA HORIZONTAL

10.2.2.1 CONCORDÂNCIA CIRCULAR SIMPLES

 Em função do Grau da Curva  Gc:

Gc = 2 arc sen 
R 2

c
       e/ou        R = 

2

G
sen 2

c

c ; (EQ. 10.27)

Onde c = corda de   5 m para R  100 m

c = corda de 10 m para R  600 m

c = corda de 20 m para R > 600 m

 Em função do  arco de 1 m
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R = 
rad
1

onde   rad  em radianos (EQ. 10.28)

T

PI

T

D



c 20 m

PC

PT

GR
R

AC

AC

 

FIG. 10.39 Curva Circular

 Deflexão por metro - dpm

dpm = 
c 2

G c
(EQ. 10.29)

 Tangente externa  T

T = R tan 
2

AC
(EQ. 10.30)

 Desenvolvimento D

D = R
180

AC  
    e/ou    D = R   (AC)rad  onde AC em radianos (EQ. 10.31)

 Corda da curva circular c:

c = 2 R sen
2

AC
(EQ. 10.32)

10.2.2.2 CONCORDÂNCIA COM TRANSIÇÃO

O  comprimento  da  curva  de  transição  (L)  deve,  sempre  que  possível,  ser 

múltiplo de 10 metros e o raio (R) refere-se a curva circular, em metros.

a) RODOVIA

 Em função da variação J (m/s²/s) da aceleração centrífuga:
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L  21  10-3 
R J

V 3

(EQ. 10.33)

 Para J = 0,30   a   0,90   m/s²/s   (AASHTO):

L   0,024 A 0,07
R

V3

(EQ. 10.34)

 Em função da elevação do bordo externo da pista (critério AASHTO e DNER):

para  V  80 km/h 1:200

para  V 64 km/h 1:175

para  V 48 km/h 1:150

TAB.  10.20 Valores mínimos do Raio.

V km/h 40 50 60 70 80 90 100 110 120
R m 30 30 30 40 40 50 60 60 70

Fonte: DNER (1999). 

TAB.  10.21 Limites indicados para dispensa de transição

V km/h 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
R m 170 300 500 700 950 1200 1550 1900 2300 2800

Fonte: DNER (1999).

b) FERROVIA

 Em função da variação J (m/s²/s) da aceleração centrífuga:

L  21  10-3
R J

V 3

(EQ. 10.35)

 Para J = 0,30 m/s²/s (Shortt):

 L   0,07
R

V3

(EQ. 10.36)

 Em função da elevação do trilho externo

L 
a

h
(EQ. 10.37)

Onde h = superelevação em mm; 

    a = taxa de elevação do trilho externo em mm/m;

para V  100 km/h    a = 1 mm/m ou 1,5 mm/m

para   100 km/h  V >   80 km/h    a = 1 mm/m ou  2   mm/m
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para       80 km/h  V >   60 km/h    a = 2 mm/m ou  3   mm/m

para       60 km/h  V >   40 km/h    a = 3 mm/m ou  4   mm/m

para      V    40 km/h    a = 4 mm/m

10.2.2.3 CLOTÓIDE

 Expressão matemática geral

  = L R (EQ. 10.38)

Onde:

 = comprimento do arco, em metros, em um ponto qualquer a partir da origem 

considerada no ET ou no TE;

 = raio de curvatura da clotóide em metros, no ponto considerado;

L = comprimento da transição, em metros;

R = Raio da curva circular principal, em metros.

 Ângulo central da transição (o):

0 = 
R 2

L
 radianos ou 0 = 

R 2

L
 

180
 graus (EQ. 10.39)

 Ângulo central da curva principal circular():

 = AC   2 0  (condição:    0º) (EQ. 10.40)

 Equações paramétricas da clotóide:

 Coordenadas (x,y) de um ponto qualquer com origem no TE ou no ET:

x = 





   

21610
1 

42 
 (  em radianos) (EQ. 10.410

y = 





 


 

44014
1

3

42 
( ,x , y em metros) (EQ. 10.42)

Os termos em 4 só são considerados quando L 115 m ou  > 10º;

No EC ou CE tem-se  x = xo ,  y = yo ,  = L  e   = 0;
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 Verificação da grandeza de xo  e yo: 

xo  L e yo  
R 6

L2

(EQ. 10.43)

 Coordenadas (q,p) do PC' ou PT':

p =  yo   R (1   cos o);   q =  xo   R sen (0) (EQ. 10.44)

 Verificação da grandeza de q  e p: 

q  
2

x o , p   
4

yo  
(EQ. 10.45)

 Tangente externa   T

T = q + (R+p)tan
2

AC
(EQ. 10.46)

 Corda total da espiral  c0

c0= x yo
2

o
2 (EQ. 10.47)

 Ângulos da corda com as tangentes (i0 e j0)

j0 = 0   i0  (no final)    e        i0 = arctan
y

x
o

o

 (no início)   (EQ. 10.48)

10.2.3 DEFINIÇÃO ANALÍTICA DA  DIRETRIZ

 Cálculo do Azimute () dados dois pontos  A (EA , NA )   e   B (EB , NB )

  = arc tan
N

E




      (onde E = EB  EA e N = NB   NA) (EQ. 10.49)

 Cálculo das coordenadas indiretas de um PI  ( EI , NI )

Dado um Ponto A (EA , NA) com um  azimute  1 e um Ponto D ( ED , ND )  com  um 

azimute  2:

              NI =
N N E E

tan tan
A D A D

1

tan tan 
 

1 2

2

  


EI = (NI  NA) tan 1  + EA

(EQ. 10.50)

 Cálculo das coordenadas dos pontos característicos da concordância:

         Ponto  TE          E1 = EI + T sen (1 + 180º) 

                                   N1 = NI + T cos (1 + 180º)
(EQ. 10.51)
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         Ponto  EC         E2 = E1 + co sen (1 + io ) 

                                   N2 = N1 + co cos (1 + io )
(EQ. 10.52)

         Ponto  CE         E3 = E2 + cc sen (1 +
AC

2
)

                                  N3 = N2 + cc cos (1 +
AC

2
)      onde cc=2 R sen


2

(EQ. 10.53)

         Ponto  ET         E4 = E3 + c0 sen (1 + AC  i0)

    N4 = N3 + c0 cos (1 + AC  i0)                                   
(EQ. 10.54)

Para fechamento do polígono: 

EI = E4 + T sen (2+ 180º)

NI = N4 + T cos (2+ 180º)
(EQ. 10.55)

Quando  a curva é à esquerda  2 < 1 e tem-se:   AC,  i0 ,  0,  

10.2.4 CONCORDÂNCIA  VERTICAL

10.2.4.1ELEMENTOS  GEOMÉTRICOS

A = | i1  i2 |

onde: A = valor absoluto da diferença algébrica das rampas ij

i  = rampa (+) contrarrampa (  )

L = comprimento da parábola de concordância

j = ramo parcial da parábola composta

TAB.  10.22 Elementos geométricos da parábola.

Elemento Parábola simples Parábola composta

Flecha  e e = 
L

800
 A e = 

 1 

200 L
2  A

Equação da 
curva y = 

A

200 L
 x2 = 

4 e

 L2  x2 y = 
 e

1
2

 x2    y = 
e

2
2

 x2
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Raio mínimo
R = 

L

 e

2

8
R1 = 

1
2

2 e
     R2 = 

2
2

2 e

Posição do 
ponto mais 
elevado ou 
mais baixo

x = 
i

i i
1

1 2  L
x = 




1

2

 
i

i i
1

1 2  L

x = 



2

1

 
i

i i
2

1 2  L

Fonte: Antas (1991).

 Cota de um ponto qualquer pela equação geral da parábola de concordância:

Cota = Cota do PCV  
i  x

100
1  A x

 L

2

200
(EQ. 10.56)

10.2.4.2COMPRIMENTO  L  DA  PARÁBOLA

a) RODOVIAS

 Condição obrigatória: distância dp de visibilidade de parada:

TAB.  10.23 Valores mínimos do Raio

Curvas L  dp L < dp

Convexas L = A 
d

412
p
2

L = 2 dp 
412

A

Côncavas L = A 
d

122 + 3,5 d
p
2

p

L = 2 dp 
122 3 5 ,  d

A
p

Fonte: DNER (1999).

Também Kp = 
d

412
p
2

para curvas convexas e

Kp = 
d

122 + 3,5 d
p
2

p

 para curvas côncavas

 Condição facultativa de visibilidade du de ultrapassagem:

para L  du L  A Ku sendo Ku = 
d

1.000
u
2
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para L < du L  2 du  
1000.

A

 Comprimento  mínimo (m)

Lmin = 0,6 Vdir

b) FERROVIAS

 Critério da taxa de variação máxima r da declividade

curvas convexas r = 0,066 % / estaca

curvas côncavas r = 0,033 % / estaca

L  
A

r
  20

 Critério do raio mínimo de curvatura

Curva côncava  R  30.000 m

L  AR

Curva convexa  R  25.000 m

10.2.5 SEÇÃO TRANSVERSAL DE PROJETO

10.2.5.1 CÁLCULO  DAS  ÁREAS  DAS  SEÇÕES   

a) MÉTODOS  ANALÍTICOS (ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO):

 Parâmetros básicos:

 = largura da plataforma de terraplenagem;

h = cota vermelha = cota do terreno  cota do greide;

tan  = declividade do terreno em m/m;

1/n  =  inclinação  do  talude  da  obra  de  terra  referindo-se  n unidades na 

horizontal correspondentes a uma unidade na vertical;

 Definição da seção se homogênea ou  mista (com corte e aterro):

Para hlim < 


2
 tan     a seção será mista. (EQ. 10.57)
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 Seções  homogêneas:

Para declividades do terreno diferentes 1 e 2 , à esquerda e à direita do eixo. 

A  declividade  será  positiva  para  terreno  ascendente  e  negativa  para  terreno 

descendente:

Corte                         Área=
 

n 4n tan1

1

 n tan 1

1
 

n 8

hn  2 2

21

2
 











 (EQ. 10.58)

Aterro            Área = 
 

n 4n tan1

1

n tan  1

1
 

n 8

hn  2 2

21

2
 











 (EQ. 10.59)

Para o caso de terreno com uma única declividade (1 = 2 =  )

                    Área = 



22

222

 tann1

 tan
4

n
hn +h 



 
(EQ. 10.60)

Para terreno plano ( = 0)

Área = h (  + nh) (EQ. 10.61)

 Seções  mistas

TAB.  10.24 Área de corte de seções mistas.

Cota vermelha  h Área  de  corte Área  de  aterro

Corte  (hc)  
  


 tantann1 8

tanh 2

c

2
c


 c  

  

 tantann1 8

tanh 2

a

2
c


 a

Aterro  (ha)  
  


 tantann1 8

tanh 2

c

2


 ca   

  


 tantann1 8

tanh 2

a

2
a


 a

Fonte: Antas (1991).

b) MÉTODO DAS COORDENADAS (PROJETO EXECUTIVO):
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FIG. 10.40 Seção Transversal Tipo 

Sendo o Ponto C a interseção das retas DM e BP, tem-se:

 Equação do terreno (reta DM):

y =   1

x x
x y x y y y  x

d m
d m m d d m

   (EQ. 10.62)

 Equação do talude (reta BP):

y = y0 + 
1

n
x    onde (1/n) positivo para os cortes e negativo para os 

aterros.

(EQ. 10.63)

As  coordenadas  de  C  também  podem ser  determinadas  com a  solução  do 

triângulo PCQ. A área será determinada pela metade  da  diferença dos  produtos 

cruzados das coordenadas dos pontos do perímetro da seção:

Área = ½ [ ( xa yb + xb yc + xc yd + xd ye + xe yf + xf ya ) 

                ( xa ye + xb ya + xc yb + xd yc + xe yd + xf ye ) ]
(EQ. 10.64)

10.2.5.2 CÁLCULO  DOS  VOLUMES

 Método  do  Prismóide

146



Vp = 
d

6
 (S1 + 4Sm + S2 ) (EQ. 10.65)

 Método  da  Área  Média

V = d Sm (EQ. 10.66)

 Método  da  Média  das  Áreas

Va = 
d

2
 ( S1 + S2 ) (EQ. 10.67)

 Método Simplificado das Cotas Vermelhas ou das Seções Eqüidistantes

V = d   h n hii=1

i= j

i
2i= j 

i 1
(EQ. 10.68)

 Método Simplificado da Cota Vermelha Média

hm =
1

1








j

h
ji

i
i V = (j+1) d hm( + n hm) (EQ. 10.69)
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11 ANEXOS  
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11.1 ANEXO 1: EXTRATO DA NBR 13133

Este anexo apresenta uma transcrição da NBR 13133 com exceção dos anexos 

da própria norma. A finalidade desta transcrição é permitir ao leitor o  acesso aos 

demais assuntos ligados ao levantamento topográfico e que não foram abordados 

ao longo da dissertação por não estarem diretamente sob o foco do trabalho.
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