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Plano de Estágio Curricular 
 

Ao longo do estágio propõe-se fazer uma abordagem das funções da topografia, 

visando as suas diferentes vertentes no trabalho de campo e trabalho de gabinete, desde 

o levantamento topográfico até à implantação e acompanhamento de obras de 

Engenharia Civil. Assim, pretende-se entre as datas de 5 de Julho de 2010 e 15 de 

Setembro de 2010, cumprir os seguintes itens:   

 

 

Trabalho de campo: 

- Levantamentos Topográficos 

- Georreferenciação  

- Fiscalização  

-Implantações  

 

Trabalho de gabinete: 

- Tratamento de dados recolhidos em campo 

- Desenho topográfico 

- Análise de projectos 
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Resumo do Trabalho Desenvolvido 
 

Realizado na empresa Chupas e Morrão – Construtores de Obras Públicas, o 

presente estágio consistiu na aplicação de conhecimentos práticos adquiridos ao longo 

do Curso de Especialização Tecnológica em Topografia e Sistemas de Informação 

Geográfica, bem como de conceitos teóricos. Desenvolvido em contexto real 

proporcionou uma melhor compreensão desses mesmos conhecimentos. 

O estágio começou com a integração do estagiário na empresa e respectiva 

adaptação ao local durante alguns dias. Seguiram-se as planificações dos trabalhos a 

serem realizados. Na primeira semana o estagiário foi sujeito à realização de exames 

médicos, pois a empresa mostrou-se empenhada com a segurança no decorrer do 

estágio, bem como com o procedimento em termos de segurança nas obras.  

Foi a oportunidade de ter o primeiro contacto com o mundo de trabalho na área 

de topografia, desenvolvimento das relações profissionais e perceber que limitações 

surgem num normal dia-a-dia de laboração de uma empresa. 

Tendo o estágio decorrido numa empresa de Obras Públicas, este repartiu-se por 

trabalho de campo e também trabalho de gabinete, tendo a participação do estagiário 

sido mais activa no trabalho de campo. 

Neste âmbito foram realizados levantamentos topográficos, implantação de 

obras e acompanhamento de construção de obras de engenharia civil. 

Relativamente ao trabalho de gabinete foram realizados poucos serviços, visto 

que a empresa tinha mais necessidade de trabalho em campo. Contudo, foi necessário 

proceder à dobragem de projectos e à análise dos métodos a aplicar em campo.   
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 Introdução 
 

Na sequência do trabalho realizado ao longo do estágio, foi elaborado este 

relatório. O presente texto pretende transmitir, de uma forma geral, a experiencia 

profissional e social obtida e a aplicação de conhecimentos teóricos adquiridos ao longo 

da formação académica. Assim, este relatório encontra-se dividido por capítulos. 

 

Capítulo I – Apresentação da empresa. 

 

Neste capítulo é apresentada a empresa onde se realizou o estágio, a sua 

actividade, localização geográfica, o organograma, as obras e o equipamento utilizado 

durante o estágio e disponibilizado pela empresa. 

 

Capitulo II – Conceitos teóricos sobre o funcionamento da Estação Total e do 

equipamento GNSS. 

 

Neste capítulo são abordados conceitos e métodos de funcionamento teóricos 

dos equipamentos utilizados durante o estágio. São ainda apresentados conceitos 

relacionados com levantamentos topográficos, implantação de obras de engenharia civil, 

sistemas de coordenadas topográficas e Rede Geodésica Nacional. 

 

Capítulo III – Trabalhos desenvolvidos. 

 

Neste capítulo são apresentados 4 trabalhos realizados ao longo do estágio: 

  

- Açude do Rio Távora (Vila da Ponte);  

- ETAR de Santa Ovaia; 

- ETAR Alvôco das Várzeas; 

- Abastecimento no Sabugal; 

 

A finalizar o relatório são apresentadas algumas conclusões referentes ao estágio 

e também os respectivos anexos de alguns trabalhos efectuados. 
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1. Apresentação da empresa 

 
 

A empresa Chupas e Morrão, cujo logótipo se apresenta na Figura 1, enquadra-

se no domínio da Construção Civil, Obras Públicas e exploração de pedreira para 

gravilhas. Com cerca de 35 clientes, entre Câmaras Municipais e as Direcções de Estradas da 

Guarda e de Viseu, a empresa “Chupas e Morrão” Centra a sua actividade na região do 

interior, desde Penedono e Sernancelhe (distrito de Viseu) até aos distritos da Guarda, 

Castelo Banco, Oliveira do Hospital, trabalhando sempre com grandes empresas 

públicas. Trata-se de uma sociedade “jovem” formada por 200 funcionários com idades 

compreendidas entre os 35 e 45 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHUPAS E MORRÃO 

Figura 1 - Logótipo da Empresa 
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1.2 Localização Geográfica da Empresa 

 

A empresa localiza-se junto à estrada nacional N226, na Zona Industrial de 

Trancoso, Rua 5 de Outubro, Lote 8. A pedreira e o estaleiro localizam-se junto à 

estrada nacional N102 OU IP2 na freguesia de Cogula (Figura 2). 

Coordenadas GPS 

 

N 40° 43' 2.93"  

W 7° 17' 34.44 

 
 

Figura 2 - Localização geográfica da empresa 

 

Legenda: 
 Sede 

Estaleiro 

Pedreira 
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1.3 Organograma da empresa 
 

A estrutura orgânica determina quais os órgãos que têm poder sobre outros; 

quem toma as decisões e quais os órgãos que executam essas decisões. O Organograma 

é um gráfico que representa a estrutura formal da Empresa Chupas e Morrão. (Figura 3).  

 

Figura 3 - Organograma da empresa 
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1.4 Obras em curso  
 

As obras em curso na empresa durante o período de estágio e para as quais o 

estagiário deu o seu contributo, foram: 

 Açude do Rio Távora (Vila da Ponte);  

 ETAR em Alvóco das Várzeas, Santa Ovaia, Lagares da Beira, Seixo da Beira, 

(Concelho Oliveira do Hospital); 

 Execução do projecto das ligações técnicas de abastecimento de água e 

saneamento do Sabugal; 

 Diariamente era preenchida uma folha com o serviço realizado, assinada pelo 

encarregado do trabalho, com a descrição dos trabalhos realizados (Anexo I). 

 

1.5 Material e equipamento utilizado durante o estágio 
 

Pretende-se apresentar uma breve descrição do equipamento e materiais 

utilizados para a execução das tarefas diárias realizadas ao longo do estágio. Optou-se 

por fazer uma separação entre o equipamento utilizado em campo, o qual permitiu a 

recolha de informação necessária à execução dos diferentes projectos, e o equipamento 

usado em gabinete responsável pelo tratamento dos dados adquiridos em campo. 
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1.5.1 Equipamento de Topografia existente na empresa e 

utilizado no trabalho de campo 

 
O equipamento utilizado no trabalho de campo é muito diversificado, variando 

entre o material de sinalização e segurança pessoal (colete, botas, e capacete) até ao 

material de medição do terreno, passando por outro tipo de material auxiliar. 

Assim, os equipamentos disponibilizados pela empresa para a execução dos 

trabalhos efectuados foram os seguintes: 

 

Figura 4 - Estação Total 

 

 

 

GNSS System 1200 Leica 

 

Figura 5 - Base GNSS 

 

 

 

GNSS SmartRover 

 

 

Figura 6 - GNSS unidade móvel 

EQUIPAMENTO DESIGNAÇÃO 

 

 

Estação Total Leica TCRM 1201 
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1.5.1.1 Acessórios  
 

Existem dois tipos de tripés, de madeira (Figura 7) e de alumínio (Figura 8). Os 

de madeira têm a vantagem de serem mais robustos, menos susceptíveis a dilatações 

causadas pela temperatura e torna a instalação do equipamento mais estável. Os de 

alumínio podem causar alguns problemas nas visadas, dado que com temperaturas altas 

podem dilatar e com temperaturas baixas contraem. Têm como vantagem o peso e a 

facilidade de transporte. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
        Figura 7 - Tripé de Madeira             Figura 8 - Tripé de Alumínio  
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 Bastão: (Figura 9) usam-se como “lápis”. É com eles que se contornam os 

vários elementos constituintes de um levantamento topográfico. A este acessório fixa-se 

o prisma por meio de um suporte próprio. Existem bastões em alumínio, ferro e 

alumínio e fibra de carbono. Estes últimos valem pelo seu reduzido peso. Podem ser 

telescópicos ou de encaixe, e a sua altura pode variar de 1,50m até 4,75m. 

Apesar de mais difícil manuseamento, os bastões mais pesados são mais fáceis de 

nivelar. 

 

 

Figura 9 - Bastão com Prisma. 

 

Tripé de pinças: utiliza-se para fixar o bastão devidamente verticalizado sobre 

os pontos onde sejam necessárias máximas precisões. São de ferro e podem ter pernas 

extensíveis (Figura 13). 

 

 

 

Figura 10 - Tripé de pinças. 
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 Prismas: A sua particularidade essencial é garantir que o sinal enviado pela 

estação total seja reflectido segundo o mesmo percurso. É composto por um conjunto de 

espelhos, por um invólucro em plástico ou metal, guias para centragem da pontaria e o 

suporte de encaixe no respectivo bastão. Existem vários tipos de prismas com diferentes 

características “offset” para diferentes estações totais (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Prisma Pentax. 

 Os Prismas 360º têm uma finalidade igual ao anteriormente descrito, têm a 

particularidade de não ser necessário que este esteja virado na direcção da Estação Total 

(Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Prisma 360º:  

 

 Em trabalhos de grande precisão, monitorização estruturas metálicas, entre 

outros utiliza-se o Mini – prisma (Figura 13). 

  

 

         Figura 13 – Mini -Prisma 
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1.5.2 Material de sinalização de pontos no terreno 
 

A materialização de pontos no terreno, pode ser efectuada com diversos tipos de 

material, pois para cada caso adapta-se ao trabalho que está a ser realizado. De seguida 

são apresentados os materiais usados na marcação de pontos e as respectivas formas de 

sinalização. 

Bil-Grafe - Utilizados para marcações de traço mais fino (Figura 14). 

 

 

Figura 14 - Marcadores Bil – grafe.  

Spray - Utilizado para a marcação de pontos em rocha ou asfalto, como por exemplo a 

sinalização de pontos com a cota (Figura 15). 

 

Figura 15 - Marcadores spray. 

Estacas - Utilizadas para marcações nos solos, com recurso a bil-grafe para identificar 

as cotas e o número do ponto, pintada com spray para melhor sinalização (Figura 16). 

 

  

Figura 16 - Estacas. 
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1.5.3 Os menus dos equipamentos 

 

 A recolha de dados em campo, bem como os trabalhos de implantação foram 

realizados com a Estação Total e o equipamento GNSS em conjunto com os respectivos 

acessórios.  

A Estação Total, da marca Leica, tem uma precisão angular de 1´´e permite 

ainda efectuar medições sem prisma com o auxílio do laser. 

Os dois tipos de equipamento utilizado, GNSS e Estação Total, possuem o 

mesmo software o qual assegura diversas funções, estruturadas num sistema de menus e 

permitindo uma fácil utilização. Destacam-se os seguintes menus, mais utilizados. 

 

• Ficheiro de trabalho – Permite a realização de diferentes trabalhos localmente, 

através da sua gravação em memória interna com um nome próprio. É possível criar, 

abrir, editar e apagar trabalhos. 

 

• Implantação modo PTL – Implantar pontos no terreno por alinhamento, a partir de 

dois pontos de coordenadas conhecidas que definem o alinhamento. 

 

• Perfis transversais – Observação de perfis transversais com a indicação do código 

PK. Permite ainda que os pontos registados sejam descarregados com o mesmo código. 

 

• Offset – offset entre 2 pontos com coordenadas conhecidas; pode executar-se 

transversalmente ou longitudinalmente. 

 

• Edição de dados – permite a edição das coordenadas de pontos e de códigos. A 

utilização dos códigos inseridos na recolha dos pontos facilita a preparação do desenho. 

O facto de cada ponto estar devidamente codificado com um dos códigos 

parametrizados no software, vai permitir que este seja colocado em diferentes camadas 

(layer’s) e seja identificado com o respectivo símbolo previamente definido. Desta 

forma facilita o tratamento automático dos dados de campo em gabinete. 
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Exemplos de códigos utilizados durante o estágio: 

 

• ARV – Árvores 

• EDF - Edifício 

• CI – Candeeiro de iluminação 

• CX-SAN – Caixa de saneamento 

• LAN – Lancis 

• 41 – Ponto de Cota 

• PI – Poste de Iluminação 

• BT – Base de talude 

• CT – Crista de talude 

• SARJ – Sarjeta  

 

• Carregar / descarregar ficheiros através de cartão – permite que sejam efectuadas 

transferências entre o cartão PCMS e o computador de coordenadas de pontos, usando o  

software de transferência de dados. 

 

• Intersecção inversa – efectua o cálculo das coordenadas do ponto estação a partir das 

coordenadas de pontos conhecidos, devendo ser utilizados um mínimo de 2 pontos. 

Também designado por “Estação Livre”. 

 

 Tratando-se de equipamentos de alta precisão, o seu manuseamento deve ser 

feito com grande cuidado, devendo ainda haver especial atenção na manutenção da sua 

limpeza. Periodicamente é necessário proceder à sua calibração, operação efectuada 

pela própria marca ou empresa habilitadas para tal, que emitem um certificado de 

conformidade do aparelho, normalmente válido por um ano. Em muitos trabalhos 

realizados é mesmo necessário entregar uma cópia deste certificado. 

 
 

 

 



Instituto Politécnico Da Guarda - ESTG  

14 
 Relatório de Estágio – João Fonseca 

 

 

1.5.4 Equipamento utilizado no trabalho de gabinete 
 

O trabalho de gabinete consistiu no tratamento da informação recolhida em 

campo e também na preparação da implantação de pontos em obra.  

O equipamento existente para estas funções foi:  

- Computadores portáteis; 

- Software de Desenho Assistido por Computador utilizado na empresa, Autocad 2006, 

Autocad Civil 2010 e o Cartomap 6.0. 

 

No entanto, como já referido, esta componente não foi muito desenvolvida visto 

que a empresa necessitava diariamente dos serviços de topografia em obra. Apenas 

houve oportunidade de no decorrer do estágio efectuar dobragens e cortes de projectos, 

preparar os mesmos para entrega às entidades gestoras das obras, e também analisar os 

serviços necessários e a efectuar no terreno.  

O gabinete de Topografia (Figura 17) era chefiado pelo orientador de estágio, 

Eng.º Victor António Fernandes Grilo, Engenheiro Topógrafo, que dava indicações no 

sentido dos serviços necessários a realizar.  

Contudo, a topografia também estava interligada com a secção de Engenheiros 

Civis que eram os responsáveis pelas diversas obras em curso e que solicitavam os 

respectivos serviços de topografia.  

A secção de topografia dispunha de computadores fixos e portáteis, plotter para 

a impressão de projectos (Figura 18) e guilhotinas para corte de papel (Figura 19). 
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Figura 17 - Gabinete de Topografia 

 

 

 

Figura 18 - Plotter HP DesigneJet T 770 

 

 

 

 

Figura 19 - Guilhotina Trim 130 
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CAPÍTULO II – CONCEITOS TEÓRICOS DE 

TOPOGRAFIA DE APOIO AO TRABALHO 

DESENVOLVIDO. 
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1. Introdução 

 

Definição de Topografia  
 

A palavra topografia deriva da junção de dois Termos: topos que significa “Lugar” e 

GRAFIA que significa “ descrição”. 

Assim, Topografia é a ciência que descreve os lugares da Terra. Estuda a medição e 

respectiva representação gráfica de parcelas de terreno não muito extensas, através da 

descrição dos pormenores planimétricos e altimétricos (Figura 20) 

 

 

 

Figura 20 - Componentes da Topografia 

 
 

 

 

 

TOPOGRAFIA

PLANIMETRIA ALTIMETRIA



Instituto Politécnico Da Guarda - ESTG  

18 
 Relatório de Estágio – João Fonseca 

 

 

A componente planimétria consiste no conjunto de operações de campo e 

gabinete, cuja finalidade é a representação dos pontos do terreno sobre um plano 

horizontal.  

A componente altimétrica é o conjunto de operações de campo e gabinete que 

têm como objectivo a obtenção das cotas ou altitudes de pontos do terreno e assim 

permitir modelar o relevo terrestre.  

 

 

1.1 Objectivos da Topografia 
 

São vários os objectivos da Topografia, podendo referir-se os levantamentos 

topográficos, a implantação de pontos, o nivelamento, entre outros. No entanto, o 

objectivo principal é a descrição de lugares, inerente à própria definição da ciência. A 

descrição dos lugares da superfície terrestre é conseguida através da construção de 

cartas ou plantas topográficas, as quais permitem ao utilizador o conhecimento da 

forma, dimensões e pormenores do terreno. Os pormenores do terreno que surgem 

representados numa carta, dependem do fim a que ela se destina. Consequentemente, a 

mesma porção de terreno pode dar origem a diferentes cartas ou plantas 

 

2. Levantamento topográfico  
 

Por levantamento topográfico entende-se todo o conjunto de operações de 

campo e gabinete que permite elaborar/produzir uma carta ou planta. Os levantamentos 

podem classificar-se em directos, quando as operações são feitas inteiramente sobre o 

terreno. Classificam-se de indirectos, quando a maioria das operações são efectuadas em 

gabinete. Neste caso, pode-se referir como exemplo o levantamento aerofotogramétrico, 

onde se recorre a fotografias aéreas e se efectua a estereorrestituição das mesmas, com 

vista à obtenção da carta. 
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2.1 O método clássico 
 

 O método clássico consiste na recolha da informação directamente no terreno, a 

partir de instrumentos simples de medição como é o caso da estação total. Este método, 

pela maior morosidade na recolha da informação, está mais indicado para trabalhos de 

escala grande e relativos a pequenas extensões de terreno. 

 Por norma, o método clássico utiliza para a recolha de informação em campo o 

método da irradiação. Segundo esta metodologia, a determinação das coordenadas 

planimétricas de um ponto são determinadas a partir de um ponto de coordenadas 

conhecidas e de uma dada direcção de referência. É também um método baseado no 

conceito de coordenadas polares. 

Um termo muito utilizado é a irradiação múltipla, (Figura 21) sobretudo no 

levantamento de pormenor, no qual a partir de um ponto de coordenadas conhecidas, o 

qual é ponto estação e de uma dada direcção conhecida, obtêm-se as coordenadas de 

vários pontos observados. A partir das coordenadas polares são implantados os pontos 

no plano permitindo o desenho de planta topográfico. Além destas coordenadas pode-se 

também medir altitudes pelo método de nivelamento para a modelação do relevo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21 - Exemplo de irradiação múltipla 

 

Legenda: 

A – Ponto de coordenadas conhecidas 

A        N Direcção de referência 

α 1 - Ângulo formado pela direcção de 

referência e o ponto observado 

D1 – Distância horizontal entre o ponto 

Estação, e o ponto observado. 

1,2,3 – Pontos a determinar   
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2.2 Medição Electrónica de Distâncias  
 

A medição de distâncias na Topografia e na Geodesia, sempre foi um problema, 

devido ao tempo necessário para realizá-la e também devido à dificuldade de se obter 

boa precisão. Baseados no princípio de funcionamento do RADAR, surgiram em 1948 

os Geodímetros e em 1957 os Telurómetros, os primeiros equipamentos que permitiram 

a medida indirecta das distâncias, utilizando o tempo e a velocidade de propagação da 

onda electromagnética. Em 1968 surgiu o primeiro distanciómetro óptico-electrónico.  

O princípio de funcionamento (Figura 21) é simples e baseia-se na determinação 

do tempo t que leva a onda electromagnética para percorrer a distância d, de ida e volta, 

entre o equipamento de medição e o reflector. 

A equação aplicável a este modelo é: 

 

2D = V x T 

 

D – Distância entre o emissor e o reflector; 

V – Velocidade de propagação da luz no meio; 

T – Tempo de percurso do sinal; 

  

 

Figura 22 - Demonstração do funcionamento de uma estação total como adquire informação perante um 

reflector (prisma). 
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3. Implantação de obras 
 

A implantação de obras é um domínio onde a topografia exerce um papel 

relevante, consistindo num processo inverso ao do levantamento topográfico. Na 

verdade, parte-se de uma análise do terreno para elaborar uma planta desse mesmo 

terreno e na implantação de obras materializa-se no terreno um projecto realizado sobre 

uma planta topográfica. 

A implantação de uma obra pode ser um trabalho simples, como por exemplo a 

fixação de limites ou divisões de uma dada propriedade. Existindo um levantamento 

topográfico prévio do terreno, ao qual é associado um sistema de coordenadas (ligado 

ou não à Rede Geodésica Nacional), e onde estão marcadas as respectivas divisões, a 

implantação da obra limita-se a efectuar, em campo, as marcações que permitirão 

executar essa real divisão.  

Aqui, há a necessidade de se estudar o projecto, composto pelas várias peças 

desenhadas (Plantas, Perfis, cortes e pormenores construtivos) e peças escritas 

(Memória Descritiva), principalmente a Planta de Implantação que, como o próprio 

nome indica, é um desenho composto por um levantamento topográfico no qual está 

inserida a planta do projecto a implantar. Esta planta está colocada na posição exacta em 

que deve ser implantada e materializada no terreno, conhecendo-se para tal as distâncias 

a estruturas já existentes no terreno. 

O papel da topografia nestas situações, consiste em fazer em campo todas as 

marcações que assegurem que a obra a executar fique efectivamente, na localização 

desejada (por exemplo, a marcação exacta dos locais de pilares, de tampas de 

saneamento, etc.) 

Na realização de algumas implantações, se não existirem pontos de apoio no 

terreno, pode ser necessário efectuar um levantamento topográfico prévio para que 

sejam levantados pontos de referência, que possam servir de encaixe sobre a Planta de 

Implantação. 
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Por fim, é de referir que a escolha dos pontos estação a materializar no terreno, 

essenciais à implantação da obra, deve ser feita com toda a atenção e cuidado. É então 

importante que fiquem situadas em locais seguros para que não sejam destruídas com o 

decorrer da obra (a título de exemplo, refiram-se muros de construções vizinhas, lancis, 

etc.), assegurando deste modo uma resposta rápida e precisa sempre que sejam 

solicitadas novas marcações.  

Em obras onde se exija grande precisão e ou que envolvam uma longa duração, 

devem ser construídos marcos de apoio que permitam que o aparelho aí seja 

estacionado. 
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4. Rede Geodésica Nacional 
 

A rede geodésica nacional (RGN) é composta por um conjunto de pontos 

coordenados chamados de vértices geodésicos que se interligam na forma de triângulos 

e que possibilitam a referenciação espacial dos pormenores topográficos e cadastrais. A 

localização destes pontos é estabelecida segundo padrões nacionais de precisão. Os 

pontos estão ligados entre si e referem-se a um mesmo datum geodésico. Este é definido 

por uma origem fisicamente materializada, pelas coordenadas geográficas do marco de 

origem. 

A materialização de todos os pontos da rede de apoio, vértices geodésicos da 

triangulação, é feita através de marcos de betão (Figura 23) ou marcas de referência. A 

construção e conservação das redes geodésicas de suporte às actividades no domínio do 

cadastro, são da responsabilidade do Instituto Geográfico Português (IGP). 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Centro geodésico de Portugal situado na Serra da Melriça 
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4.1 Divisão da Rede Geodésica Nacional 
 

Uma rede geodésica é uma malha de triângulos que são medidos com exactidão 

a partir de técnicas de levantamento terrestres ou por geodesia espacial. Quando 

utilizados os métodos de observação topográficos, esta é feita por triangulação, baseada 

na medição de ângulos e de distâncias. Um vértice geodésico (popularmente chamado 

"talefe") é um sinal que indica uma posição cartográfica exacta e que em conjunto com 

outros vértices forma uma rede de triângulos. Os vértices geodésicos são colocados em 

locais elevados e isolados com linha de visão para outros vértices. Existem cerca de 

nove mil vértices geodésicos em Portugal que se dividem em 3 ordens (figura 24). 

 

 

 

 

Figura 24 - Tipo de vértices consoante a ordem a que pertencem 
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5. Sistema de Coordenadas Topográficas utilizado no estágio 

 

5.1. Hayford-Gauss-Melriça datum 73 
 

 

É um sistema constituído por dois eixos cartesianos ortogonais que dividem o 

território continental em quatro quadrantes. É formado pelo eixo das meridianas, 

também designado por Meridiana Origem, e é paralelo à direcção Norte-Sul cartográfica 

e pelo eixo das perpendiculares ou Perpendicular Origem definido pela direcção 

perpendicular à anterior (direcção Este - Oeste cartográfica).  

 

A origem deste sistema situa-se no centro geodésico do território continental, no 

concelho de Vila de Rei, muito próximo do vértice geodésico Melriça. Este ponto 

origem denomina-se de “PONTO CENTRAL” e apresenta as seguintes coordenadas 

geodésicas: 

 

 

Latitude: 39º 40’ 00’’ Norte 

 

Longitude: 8º 07’ 54,862’’(Oeste do Meridiano de Greenwich) 

 

É identificado pelos seguintes parâmetros:  

 

 - Elipsóide de Hayford, posicionado relativamente ao geóide no vértice geodésico 

Melriça, datum Astronómico Hayford-Melriça ou datum geodésico 73 (d73); 

- Projecção cartográfica de Gauss-Krüger;  

 

- A origem das coordenadas cartográficas localiza-se próximo do Ponto Central com as 

seguintes coordenadas rectangulares relativamente a este (Figura 25). É ainda definido 

para este sistema o factor escala igual a 1, ao longo do meridiano central. 
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(Este) M = + 180.598m 

(Oeste) P = - 86.990m 

 

 

 

 

 
Figura 25 - Sistemas de coordenadas Hayford Gauss Melriça datum 73 
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6. Aplicação do GNSS em Topografia 
 

Os métodos de observação espaciais mais refinados desenvolvidos para 

posicionamento por GNSS, nomeadamente os relacionados com observação da fase da 

portadora, são compatíveis com aplicações topográficas uma vez que estão aptos à 

obtenção de coordenadas com precisão ao nível do centímetro. Sendo assim, o 

equipamento GPS que, no início era principalmente destinado a trabalhos de Geodesia 

rapidamente se revelou muito útil para determinar coordenadas de pontos da rede de 

apoio, dispensando a execução de poligonais longas, normalmente consumidoras de 

muito tempo de trabalho de campo. 

Como método de levantamento de pontos de pormenor, a utilização do GPS em 

modo estático, ou outros que exigissem um posterior processamento de dados em 

gabinete, não se revelava muito interessante quando comparado com o levantamento 

clássico com a Estação Total. 

Com a introdução de receptores GNSS equipados com emissores e receptores 

rádio e que dispõem da capacidade de análise da fase portadora, aumentaram as 

possibilidades de aplicação do GNSS na topografia. Colocando o aparelho emissor num 

ponto de coordenadas conhecidas, as correcções relativas são enviadas ao receptor 

usando o protocolo RTCM. Pode-se desta forma obter em tempo real, usando o método 

RTK (modo relativo em tempo real), as coordenadas dos pontos onde o operador 

posiciona a antena móvel. Apesar de ser possível em modo de pós – processamento 

alcançar níveis de rigor posicional superiores, as coordenadas obtidas num momento 

são suficientemente rigorosas para o trabalho de levantamento normal.  

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Da Guarda - ESTG  

28 
 Relatório de Estágio – João Fonseca 

 

No equipamento utilizado ao longo do estágio, houve a vantagem dos dados 

ficarem de imediato gravados em cartões de memória, da mesma forma que os pontos 

de pormenor levantados com a estação total. No mesmo cartão, e num mesmo ficheiro 

de pontos, ficava a informação adquirida pelas duas tecnologias. Normalmente, os 

equipamentos GNSS RTK para Topografia permitem para além da gravação de 

coordenadas, o armazenamento das medidas de códigos e fases, o que possibilita um 

refinamento do rigor posicional em pós - processamento, com software adequado, 

normalmente fornecido com o respectivo equipamento.  

Outra razão para preferência dos sistemas de RTK é o facto de tornarem possível 

a piquetagem (implantação) rigorosa de pontos. Esta operação requer coordenadas em 

tempo real, só sendo possível em modo RTK. Os equipamentos possuem software 

apropriado para piquetagem, guiando o operador através da informação apresentada na 

unidade de controlo, relativa à distância e direcção a percorrer, para localizar um ponto 

previamente armazenado em memória. 

 

6.1 Ligação à Rede Geodésica Nacional com o GNSS  
 

Para efectuar a ligação à Rede Geodésica Nacional de um levantamento 

topográfico ou de uma implantação, começa-se por localizar sobre uma folha da Carta 

Militar de Portugal à escala 1:25000a área a levantar ou a implantar. Sobre esta deve 

registar-se a localização dos Marcos Geodésicos existentes nas suas proximidades, de 

forma a estudarem - se as possibilidades de qual o vértice em que se vai estacionar.  

No decorrer do estágio foi necessário georreferenciar as obras a implantar com a 

utilização do GNSS, tendo-se procedido de acordo com as seguintes fases: 

1. O receptor base era colocado num Vértice Geodésico e inseridas as respectivas 

coordenadas; 

2. Após o processamento das medidas dos dois receptores (fixo e móvel), eram 

determinadas as coordenadas rigorosas do receptor móvel. 
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6.1.2 Princípio básico de Posicionamento 
 

Os satélites GNSS orbitam cerca de 20 400km de altitude e a uma velocidade de 

11 300 km/hora, perfazendo duas voltas completas por dia ao Planeta. Os receptores 

GPS captam os sinais dos satélites, interpretam-nos e através de triangulações 

determinam a posição do utilizador. É basicamente por comparação do atraso entre a 

emissão do sinal pelo satélite, e a sua captação no receptor que é determinada a 

distância entre satélite e receptor. Com a recepção simultânea de sinais de três satélites é 

possível determinar uma posição 2D (latitude e longitude); com quatro ou mais satélites, 

(Figura 26) uma posição 3D (latitude, longitude e altitude). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Principio básico GNSS  

 

 

Cada satélite transmite um sinal que é recebido pelo receptor e este por sua vez, 

mede o tempo que os sinais demoram a chegar até ele, permitindo determinar as 

respectivas distâncias, conforme a expressão seguinte: 

 

Distância = Velocidade x Tempo 

 

Do ponto de vista geométrico, apenas 3 medições de distâncias seriam 

suficientes, no entanto, é necessária uma quarta observação dado que os relógios dos 

receptores não estão sincronizados com os relógios dos satélites.  
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Depois de determinada a posição do receptor, o software do mesmo pode 

completar a informação com outras indicações, como velocidade, azimute, itinerário 

percorrido, distância percorrida, distância até um determinado local de coordenadas 

conhecidas, hora de nascer e pôr-do-sol, etc. 

Em condições normais, o nível de precisão do sistema de posicionamento GNSS 

é da ordem dos 15 metros. A correcção diferencial pode elevar o nível de precisão para 

3 a 5 metros. No caso da topografia os equipamentos conseguem níveis de precisão em 

centímetros ou mesmo em milímetros. 
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TRABALHO I - AÇUDE DO RIO TÁVORA 

(VILA DA PONTE) 
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1. Introdução 
 

Este trabalho relaciona-se com a construção de um açude no Rio Távora (Figura 

27), na Freguesia de Vila da Ponte, e consiste na implantação de pontos. 

Quando o estágio teve início este projecto já se encontrava em execução na 

empresa, tendo a participação do estagiário ocorrido ao nível dos serviços de topografia 

prestados durante o decorrer da obra, também já existia em gabinete o levantamento 

topográfico da zona de construção do açude, apresentado no Anexo II. Dado que a obra 

ainda estava em fase inicial, foi necessário implantar todos os pontos de escavação e 

posteriormente os pontos de betão de limpeza. 

Para a recolha de informação e implantação de pontos no terreno, foi utilizada a 

Estação Total Leica TCRM 1201 assim como os respectivos acessórios, tendo sido 

utilizado o método de irradiação.  

Foi atribuído a cada ponto um código de acordo com o objecto em causa, o qual 

permitiu diferenciar a informação. Por exemplo, J1 correspondem a “JUNTA 1”. 

Também foi necessário realizar levantamentos topográficos para controlo de 

cotas, e cálculo de betão de limpeza. 

Ao longo deste trabalho foram  utilizados os seguintes programas da Estação Total:  

- Implantação de pontos; 

- Linha de referencia; 

- Offsets; 

- Levantamentos; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Imagem geral da construção do açude. 
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2. Trabalho de campo  
 

O trabalho de campo começou com a implantação dos pontos para a escavação. 

As bases topográficas já estavam estabelecidas, tendo servido como pontos estação 

(Figura 28) e também como pontos de orientação da estação total. Assim, estacionou -se 

a estação total num ponto com coordenadas conhecidas, materializado no terreno, 

orientou-se o aparelho a outro ponto de apoio também materializado. O material usado 

na identificação destes pontos foram pregos de aço espetados em rochas (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Estação total “estacionada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Estação de Apoio 
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Depois de estacionar correctamente o aparelho procedia-se à implantação dos 

pontos no terreno utilizando o método de irradiação. As coordenadas dos pontos a 

implantar foram retiradas do projecto em formato digital ou papel, e inseridas no cartão 

de memória ou manualmente no ficheiro de trabalho.  

 Os pontos implantados foram marcados na rocha com spray. Considerou-se esta 

a solução mais eficaz, dado que se tratava de escavação e não havia necessidade de 

obter a posição do ponto com precisão milimétrica. Eram identificados para cada ponto 

o respectivo número e cota, conforme apresentado na (Figura 30). Foi necessário 

efectuar o controlo das cotas várias vezes, pois como a rocha era rebentada com 

explosivos a cota obtida era imprevisível obrigando ao controlo da mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

- 

Figura 30 - Marcação dos pontos de escavação 
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Todo o serviço de topografia realizado no terreno era programado pelo 

encarregado da obra, pois a orientação dos serviços em campo eram da sua 

responsabilidade. Foi necessário implantar pontos pelo método dos alinhamentos, ou 

seja, tendo 2 pontos com coordenadas conhecidas e através do programa da estação total 

linha de referência implantavam-se pontos intermédios para se obter maior rigor no 

cumprimento do projecto. 

Após a escavação eram marcados os pontos de betão conforme Anexo III e 

(Figura 31), materializados de igual forma que os descritos pontos de escavação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Marcação dos pontos de Betão 

 

No anexo IV são apresentados os valores correspondentes aos volumes de 

escavação e aterro para toda a obra por zonas. 
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3.  Monitorização  
 

Para monitorizar o açude, após a sua construção, foram construídos 4 marcos de 

apoio (Figura 32). Estes marcos têm a finalidade de monitorizar a construção do açude 

confirmando se este se mantém estável ou apresenta alterações após a sua construção.  

Para a coordenação destes marcos de apoio foi utilizado o equipamento GNSS 

System 1200 Leica. Colocou-se a base no tripé (unidade fixa) num ponto materializado 

no terreno, que não contemplasse muitos obstáculos à captação do sinal dos satélite e 

configurou-se a base.  

Após a configuração da base em estação, instalou-se a unidade móvel. Este foi 

colocado no marco fixado num parafuso que se apresenta no topo, tendo-se procedido a 

várias leituras em cada marco para depois se calcular a média das mesmas.  

A compensação dos erros, foi efectuada pelo orientador de estágio na empresa 

depois de efectuadas as observações com Estação Total. Para tal estacionou-se assim a 

Estação Total num marco com as coordenadas retiradas do GNSS e orientou – se aos 

outros marcos também observados, de forma a criar-se uma malha de pontos de apoio e 

poder compensar-se as respectivas observações. 

 

Figura 32 - Marco de apoio mc2 e mc3 
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TRABALHO II - ETAR DE SANTA OVAIA 
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1. Introdução  
 

 

Tal como o trabalho apresentado anteriormente, este projecto já estava a 

decorrer aquando o início do estágio. Tinham sido executados os trabalhos de 

implantação da ETAR e da escavação dos respectivos tanques. A participação do 

estagiário focou-se ao nível das marcações dos elementos constituintes da obra (órgãos). 

Os pontos estação da rede de apoio também já se encontravam materializados no terreno 

e devidamente coordenados com recurso a GNSS.  

 

2. Trabalho de campo 
 

O trabalho de campo iniciou-se com o reconhecimento do terreno, e do projecto. 

Tal como a obra anteriormente descrita esta foi acompanhada também por trabalho de 

campo. Como referido, estando a obra já em fase de execução, possuía pontos estação 

materializados no terreno, e já concluída a escavação do tanque da ETAR (Figura 33). 

Todos os pontos a marcar no terreno para a marcação da escavação foram implantados 

com recurso ao GNSS. Assim, apenas foi necessário implantar os pontos de betão 

conforme apresentados no Anexo V, utilizando para tal a Estação Total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Escavação do tanque e decantadores. 
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Para a implantação dos pontos de betão estacionou-se a Estação Total nos pontos 

estação já coordenadas e também se recorreu ao método de “estação livre”. Este método 

baseia-se em estacionar num ponto qualquer e com o programa “estação livre” da 

Estação Total são determinadas as suas coordenadas, visando pelo menos dois pontos de 

coordenadas conhecidas. Após o aparelho devidamente estacionado, orientava-se para 

outro ponto de coordenadas conhecidas e iniciava-se a implantação dos pontos de 

acordo com as coordenadas do projecto. A materialização dos pontos foi feita pregos 

espetados no betão de limpeza e pintados com spray (Figura 34). 

 

 

 

Figura 34 - Implantação dos órgãos constituintes da obra 

 

  

Neste trabalho foi ainda necessário fazer o levantamento do caminho de acesso à 

ETAR (Figura35). Este levantamento foi efectuado com a Estação Total utilizando o 

método de irradiação. Foi fundamental criar estações de apoio ao longo do caminho 

porque não existia visibilidade possível entre todos os pontos de apoio, e existiam 

imensas árvores. O levantamento deste caminho foi exigido para ser anexado ao 

projecto da ETAR, e a respectiva modelação das cursas de nível, foi feita com uma 

equidistância de 2.5 metros. 
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Figura 35 - Levantamento do Caminho de Acesso 

 

Conforme o Anexo IV, podemos obter uma visão geral (Figura 36) da 

construção da ETAR, onde identificamos alguns dos órgãos constituintes da obra, 

tanque e decantadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Imagem geral da construção da ETAR 
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TRABALHO III - ETAR DE ALVÔCO DAS 

VÁRGEAS 
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1. Introdução  
 

 Este projecto já se encontrava em fase de arranque quando o estagiário iniciou o 

estágio, pois já tinham exectuado a recolha de informação necessária para a implantação 

da obra bem como a coordenação e materialização das estações de apoio. Este trabalho 

consistiu na construção de uma ETAR, e de um caminho de acesso à mesma conforme 

apresentados no Anexo VI. Desta forma, foram feitos trabalhos no âmbito de 

implantações. 

 

2. Trabalho de campo 
 

O trabalho de campo começou com o reconhecimento do terreno onde seria 

construida a ETAR. Os pontos estação utilizados já estavam materializados com 

pregos(Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Estação de apoio 

 

A implantação desenvolveu-se a partir de três frentes de trabalho, 

alternadamente, por questões de planeamento dos trabalhos e rentabilidade dos mesmos. 

 

1. Começou-se por se implantar os limites de desaproprieção dos terrenos 

evolventes na ETAR (Figura 38), tendo a  materialização dos pontos sido feita 

com estacas espetadas no terreno. Estes pontos foram identificados  com o 

número do ponto e a diferença de cota,  entre o topo da estaca e a cota do 

projecto, para a construção da ETAR.  
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O objectivo da indicação na estaca era dar a indicação do movimento de terras a 

efectuar, e se consiste em escavação ou aterro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Futura construção da ETAR 

 

2. Seguiu-se   a implantação do caminho de acesso à ETAR, pois era fundamental 

ter acesso a mesma. A materialização dos pontos foi feita com estacas espetadas 

no terreno (Figura 39) onde era marcado o número do perfil (PK), e a diferença 

de cota entre o topo da estaca e o fundo de caixa do caminho (cota de projecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Caminho de acesso a ETAR. 
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3. Por último, procedeu-se à implantação do tanque e decantadores, cujos pontos 

foram materializados por estacas de madeira sendo referenciado o respectivo 

número do ponto (Figura 40). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 40 - Materialização de estacas no terreno 
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TRABALHO IV – ABASTECIMENTO 

SABUGAL 
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1. Introdução  
 

Este trabalho surgiu no decorrer do estágio, e inseriu-se na execução do projecto 

das ligações técnicas de abastecimento de água e saneamento do Sabugal,a pedido pelas 

Águas do Zézere e Côa. No Anexo VII são apresentados os troços pertencentes a este 

projecto e a implantar no terreno. 

Procedeu-se á marcação das condutas dos vários troços: 

 

 Sistema de Pousafoles Do Bispo, Sobreira, Águas Belas, Espinhal e Pena 

Lobo; 

 Sistema de Bismula, Carvalhal e Badamalos; 

 Sistema da Arrifana; 

 Sistema de Aldeia-Velha, Forcalhos e Lajeosa; 

 Sistema de Aldeia do Bispo; 

 

 

2. Trabalho de gabinete 
 

A execução deste projecto foi realizada com ligação à Rede Geodésica Nacional, 

portanto foi necessário realizar um estudo prévio sobre a Carta Militar do concelho, à 

escala 1:25000. Sobre esta foi necessário proceder à localização dos Marcos Geodésicos 

existentes nas suas proximidades, de forma a estudar -se as possibilidades de qual o 

vértice em que se iria estacionar. Em gabinete procedeu-se a transferência dos pontos a 

implantar, assim como a coordenadas dos vértices geodésicos que iriam ser utilizados, 

para a caderneta do GNSS.    
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3. Trabalho de campo 
 

O equipamento topográfico usado foi o GNSS Leica System 1200. O “método 

de Estacionamento” nos vértices geodésicos consistiu em instalar a unidade fixa (base) 

no vértice geodésico escolhido (Figura 41).  

Após a configuração da Base, (Figura 41) instalava-se e configurava-se a 

unidade móvel (Figura 6). Para tal, colocava-se a antena GNSS Rover (unidade móvel) 

sobre o bastão, e conectava-se com a caderneta de campo através de cabos específicos.  

 

Figura 41 - Marco geodésico utilizado 

 

Após a ligação concluída, observava-se se o Rover estava em comunicação com 

a Base através de um rádio com frequência igual em ambos (sistema tempo real). Caso o 

sinal GNSS recebido no local tenha valores aceitáveis para a precisão exigida, iniciava-

se a implantação dos pontos. Caso contrário aguardava-se por melhores condições do 

sinal. A Materialização dos pontos no terreno, foi feita com estacas de madeira em 

pisos de terra batida, identificando-se o nº do ponto, a diferença de cota entre o topo da 

estaca e a cota de projecto. Em estrada os pontos foram identificados com spray. 

 

 

 

 

VERTICE GEODÉSICO CABEÇA ALTA 

M – 109456,023m 

P – 76808,457m 

Z – 931,240m 

DATUM 73 
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Conclusão 
 

No final deste tempo de estágio, considero que todos os conhecimentos 

adquiridos em ambiente escolar ganham uma nova dimensão e um novo enquadramento 

quando utilizado na prática, em situações e com objectivos reais. 

Assim, penso que este estágio foi de enorme importância para a minha formação 

técnica, uma vez que me permitiu aplicar grande parte dos conteúdos apreendidos em 

meio académico.  

Nas situações reais, com graus de dificuldade e exigência concretos, onde os 

imprevistos surgem e é necessário criar soluções que permitam ultrapassá-los para que o 

trabalho chegue a ser eficaz e preciso. 

  Na verdade, nem sempre tudo decorreu como havia ter imaginado. Esta questão 

torna-se ainda mais relevante na medida em que se desenvolveram trabalhos de grande 

diversidade, no âmbito da topografia, desde os mais comuns levantamentos topográficos 

até a fiscalização de obras. O ritmo de trabalho de uma empresa não se pode suportar 

dos desejos de um estagiário é que nem sempre é possível estar presente e interveniente 

em todas as situações. Por outro lado, e para além da referida aprendizagem relativa à 

parte técnica, foi também muito importante, neste primeiro contacto com o mundo do 

trabalho, a duração passada em termos de situações e relações profissionais. Considero 

este facto uma grande valia para a minha formação, tanto mais que o estágio decorreu 

numa empresa onde, sendo exigida qualidade e rigor no execução dos trabalhos e total 

cumprimento de prazos, existe também uma boa relação entre os diferentes 

colaboradores e entre estes e o dono da empresa. Assim considero que pela experiência 

proporcionada esta contribuirá para a minha boa prestação profissional no futuro. Foram 

420 horas de trabalho muito válido em que adquiri formação de qualidade. Muito 

contribuiu para o efeito, apoio, e disponibilidade concedido pelo Engenheiro Victor 

Grilo e pelo Técnico Topógrafo Luís Madeira, e também por todos os restantes 

profissionais da Empresa CHUPAS E MORRÃO. 
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ANEXO I 
PARTES DIÁRIAS DE TOPOGRAFIA 
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ANEXO II 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ZONA DE 

CONSTRUÇÃO DO AÇUDE 
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ANEXO III 
PONTOS DE IMPLANTAÇÃO DE BETÃO DO AÇUDE 

RIO TÁVORA (VILA DA PONTE) 
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ANEXO IV 
VOLUME DE ESCAVAÇÃO POR ZONAS E BLOCOS DO 

AÇUDE DO RIO TAVÓRA (VILA DA PONTE) 
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ANEXO V 
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DOS ELEMENTOS 

CONSTITUINTES  

DA ETAR   

EM 

SANTA OVAIA 
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ANEXO VI 
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DOS ELEMENTOS 

CONSTITUINTES  

DA ETAR   

EM 

ALVÔCO DAS VÁRGEAS 
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ANEXO VII 
EXECUÇÃO DO PROJECTO DAS LIGAÇÕES TÉCNICAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DO 

SABUGAL 

 

 

 

 


