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PLANO DE ESTÁGIO 
 

Breve caracterização das actividades a desenvolver durante o estágio: 

� Recolha de bibliografia. 

� Auxilio na execução de trabalhos topográficos, cartográficos e SIG. 

� Cumprir as normas e procedimentos internos da Geodouro/DTC 

� Analisar dados relevantes para o reconhecimento do terreno e seleccionar os 

meios, materiais e os instrumentos de trabalho necessários ao levantamento 

topográfico. 

� Observar a Rede Geodésica Nacional, a fim de determinar as coordenadas dos 

vértices de apoio aos levantamentos. 

� Traçar esboços e elaborar relatórios das operações efectuadas em campo. 

� Realizar a completagem dos trabalhos de campo rectificando, se necessário, os 

dados recolhidos para elaboração das plantas topográficas. 

� Representar graficamente, em escala adequada, a configuração do terreno, por 

métodos clássicos ou com o apoio de programas informáticos. 

� Analisar e interpretar os elementos de apoio aos levantamentos topográficos e 

outros dados relevantes para representação do terreno. 
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RESUMO 

O estágio teve início no dia 2 de Julho de 2010 e terminou no dia 9 de Setembro de 

2010 sendo efectuadas 453,5 horas de trabalhos (ANEXO 1). 

Foram abordadas diversas actividades: 

� Levantamentos topográficos para definição de limites. 

� Levantamentos topográficos de pormenor. 

� Levantamentos de ocupação de solo. 

� Piquetagem/Implantação de limites, elementos construtivos. 

� Georreferenciação. 

� Identificação de proprietários de terrenos. 

� Desenho de levantamentos topográficos. 

� Criação de templates. 

� Impressão de projectos. 

� Formações. 

Estas foram as principais tarefas que o estagiário desenvolveu, para as descrever 

organizou-se este relatório em 3 capítulos: 

No capítulo 1 é efectuada a caracterização da empresa no que diz respeito ao sector de 

actividade, organização interna, recursos da empresa, localização, trabalhos já 

realizados. 

No capítulo 2 é efectuada a descrição dos trabalhos desenvolvidos num total de 11: 

1. Levantamento topográfico e caracterização de muros de suporte de terras. 

2. Levantamento topográfico de limites e ocupação de solo em Esposende. 

3. Levantamento topográfico para projecto de águas residuais. 

4. Acompanhamento de obra de lagoas. 

5. Levantamento topográfico de limites de vários terrenos. 

6. Levantamento topográfico para estudo de sistema de rega. 

7. Levantamento topográfico de prédio e sua divisão em lotes. 

8. Levantamento topográfico de pormenor. 

9. Piquetagem de limite de movimento de terras. 

10. Criação de rede de pontos de apoio da Geodouro. 

11. Formações. 

No capítulo 3 são apresentadas as conclusões e pareceres do estágio.  
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I - EMPRESA 

1.1 - Localização geográfica 

A empresa localiza-se no município de Armamar na zona Interior Norte de 

Portugal, região natural da Beira-Douro, sendo 1 dos 24 Concelhos do Distrito de 

Viseu. Faz fronteira com os Concelhos de Peso da Régua a Norte, confronta com 

Tabuaço a Nascente, com Lamego a Poente e com Moimenta da Beira e Tarouca 

respectivamente a Sul e Sudoeste.  

Com coordenadas geográficas: 

� Latitude - 41º06’34.23’’ N 

� Longitude – 7º41’27.32’’ W 

 

Ilustração 1 – Localização geográfica de Armamar e da Geodouro® 
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1.2 - Logótipo 

 

Ilustração 2 – Logótipo da empresa 

1.3 - Alvarás e certificações: 
É uma empresa que possui diversos alvarás: 

� Alvará do Instituto Geográfico Português – IGP, para exercício de actividades de 

“Topografia e Nivelamento” e “Edição de Dados Cartográficos” nº 1/2005 CT . 

� Alvará do Instituto Geográfico Português – IGP, para exercício de actividades de 

Cadastro Predial” nº 01/05 CD. 

� Marca Registada nº 385 794 de 2005/08/11 

� Empresa certificada pelas normas: 

- SGQ – NP EN ISO 9001:2008; 

- SGA – NP EN ISO 14001:2004; 

 

1.4 - Habilitada nas áreas 
� Avaliação de imóveis. 

� Estudos de impacto ambiental. 

� Expropriações e servidões administrativas. 

� Fiscalização de obras. 

� Planeamento e ordenamento rural, urbano e paisagístico. 

� Projectos agro-florestais. 

� Projectos de engenharia civil. 

� Cadastro. 
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� Cartografia. 

� Geodesia. 

� Projectos de SIG. 

� Topografia. 

� Vectorização e digitalização. 

� Implantação de poligonais. 

� Piquetagem e implantação de obras. 

� Levantamento de propriedades. 

1.5 – Trabalhos efectuados pela empresa 

� Levantamento topográfico e cadastral em Sesimbra, 60 Km da SIMARSUL, 

para a FASE,S.A.; 

� Levantamento topográfico da Qta de Arnozelo, 195 ha, para o grupo 

SOGIVINUS; 

� Levantamento Arquitectónico dos edifícios da Qta Estremadouro, para a 

Sobredos, Prod e Comércio de Vinhos, Lda; 

� Observação da Rede Topográfica de Apoio à Construção do Túnel do Marão, 

para o Consórcio INFRATUNEL; 

� Prestação de Serviços de Execução de Expropriações e Servidões, em cerca de 

750 parcelas, para a empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A., - 

Douro Sul  Douro Superior, Terra Quente e Terra Fria; 

� Inventário e Controlo de Pontos de Água na área de influência do 

Empreendimento da Venda Nova III – para a empresa EDP, S.A.; 

� Elaboração de cartografia digital, normas do PRODER, para a Quinta do Cotto. 

� Elaboração de cartografia digital, normas do PRODER, para o Grupo 

SOGRAPE 

� Elaboração de candidatura, QREN, em consórcio com a ADVID (Cluster da 

RDDouro) –projecto Zonagem Vitícola; 

� Fiscalização da obra do Metro (continuação por mais 12 meses) – Porto para a 

SENERPOR,S.A; 
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� Implantação/Adensamento da Rede Geodésica de Apoio Topográfico do 

Concelho de Viseu; 

� Apresentação de projecto SIG às Caves da Murganheira 

� Criação da Poligonal de Apoio Topográfico – Datum 73, da conduta de 

abastecimento de água – subsistema de Ranhados, para a SOMAGUE, SA; 

� Levantamento arquitectónico do Castelo de Guimarães – para a FASE, SA; 

� Fiscalização de topografia e apoio CAD da Conduta de abastecimento de água – 

Troço Sameiro (Penafiel) – Torno (Lousada) – Águas de Douro e Paiva, SA - 

para a FASE, SA; 

� Projecto de Expropriações e Servidões, da Variante Urbana da Vila de S. João 

da Pesqueira. 

Estes e os demais trabalhos que a Geodouro tem realizado ao longo da sua década de 

existência encontram-se no curriculum da empresa disponibilizado no seu website. 

1.6 - Organização  

A organização da empresa é por departamentos conforme o Organigrama da pág.- 5 -. 

Cada departamento é responsável por uma área de trabalhos, estando todos eles 

interligados e dependentes uns dos outros. 

Os departamentos são os seguintes: 

� Departamento de Qualidade e Projecto, faz a verificação de todos os 

documentos internos e externos, assegura o controlo da qualidade dos trabalhos 

em todas as suas fases de desenvolvimento, é responsável pela concepção de 

Sistemas de Informação Geográfica, estudos de Impacto Ambiental e 

Planeamento Rural e Paisagístico, Projectos de Engª. Civil, Engª. Ambiente, 

Florestais, Agrícolas, Expropriações e Fiscalização de Obras Públicas. Interage 

directamente com todos os departamentos da empresa. 
� Departamento de Topografia e Cartografia prestam serviços nas áreas de 

Topografia, Cartografia, Cadastro, Geodesia e SIG. 

� Departamento de Gestão, é responsável pela organização Interna da Empresa, 

ao nível da Gestão, Contabilidade, Financeira, Comercial e Recursos Humanos. 

� Departamento Jurídico é responsável por todas as questões legais relacionadas 

com os respectivos serviços. 
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Quadro 1 – Organigrama funcional da empresa 
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Quadro 2 – Departamentos e siglas 

1.7 - Recursos Humanos  

A empresa tem muitos funcionários sendo que alguns deles o estagiário não conheceu e 

por isso não vão ser referenciados neste relatório. Portanto os elementos que se 

relacionaram com o estagiário durante o período do estágio foram: 

Quadro 3 – Recursos Humanos 

Funcionário Cargo/Função 
José Alves Eng.º Agrícola - Gerência 
António Machado Gerência 
Rui A. Rego Dr. Eng.º Mecânica - Resp. pela cooperação e desenvolvimento 
Telmo Nogueira Eng.º Informático 
António Gomes Lic. Geografia e Planeamento – Coordenador do DPQ 
Bruna Gomes Arquitecta Paisagística  
Glória Machado Afecta ao DPQ 
Alexandra Alves Afecta ao DPQ 
Vera Freitas Afecta ao DPQ 
Alexandra Costa Eng.ª Geógrafa – Coordenadora do DTC 
Hélder Jesus Estagiário (estagio profissional) – Afecto ao DTC 
Zico Santos Estagiário (estagio profissional) – Afecto ao DTC 
Daniela Martins Estagiária (estagio profissional) - Afecta ao DTC 
Rui Borges Eng.º Topógrafo  
Paulo Gouveia Eng.º Florestal – Afecto ao DTC 
Fátima Rodrigues Lic. Economia – Coordenadora do DAF 
Bruno Duarte Estagiário (estagio profissional) – Afecto ao DAF 
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1.8 - Recursos Materiais  

Dos recursos materiais da empresa só vão ser referenciados aqueles que são usados pelo 

departamento de topografia e cartografia. 

Todos os recursos estão identificados por código de maneira a facilitar a sua 

identificação existindo assim mais organização dos mesmos. Cada vez que alguém usa 

um equipamento esse fica naquele trabalho associado a pessoa que o usa para que a 

mesma fique responsável pelo equipamento e pelo trabalho feito. 

Vão-se dividir os recursos materiais em três grupos, o material de campo e gabinete e 

ainda os softwares, de maneira a facilitar a consulta: 

1.8.1 - Material de campo 
A empresa para prevenir o esquecimento de qualquer equipamento que seja necessário 

em campo adoptou um sistema denominado por “Check List”, este consiste num 

modelo (Mod.GEO.115, disponível no anexo 2) onde estão todos os equipamentos e 

acessórios necessários em campo e cada vez que uma equipa sai para fora o responsável 

de campo tem de preencher a lista e desta maneira verifica se falta algum material. 

Os materiais utilizados em campo por mim foram: 

Material Designação Foto 

GEOMT.01 
Estação Total Trimble 5503 DR 

200+ 
 

GEOMT.02 
Estação Total Trimble 5603 DR 

200+ (Robótica) 
 

GEOMT.04 
GEOMT.40 

Receptores GNSS Trimble R6 

  

GEOMT.04.2 
GEOMT.40.2 

Controlador TSC2 Survey Controller  

 

GEOMT.05 Receptor base GNSS Trimble 5700  

 

GEOMT.06 Rover GNSS Trimble 5700 
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GEOMT.26.1 
GEOMT.26.2 
GEOMT.26.9 

Tripés de madeira base redonda 

 

GEOMT.26.3 
GEOMT.26.4 
GEOMT.26.5 
GEOMT.26.6 
GEOMT.26.7 

Tripés de base triangular  

 

GEOMT.26.8 Tripé de pinças  

 

 GEOMT.07.3 Bipé  

 

GEOMT.28 Prismas circulares, constante 30mm 

 

GEOMT.28.6 Prisma 360º, constante 2mm 

 

GEOMT.34.3 
GEOMT.34.4 
GEOMT.34.5 
GEOMT.34.6 
GEOMT.34.1 
GEOMT.34.2 
GEOMT.34.10 

Bastões extensíveis em alumínio 
Bastões em carbono de 2m (para 

GNSS) 
Saco de transporte de bastões  

             

GEOMT.40.3 Rádios walkitoqui  

 

GEOMT.10 Máquinas fotográficas digitais  

 

GEOMT.13 
GEOMT.18 
GEOMT.22 

EPI’s – Capacete, colete reflector, 
sapatos biqueira d e palmilha de aço 

 

GEOMT.15 Berbequim s/fios 
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Quadro 4– Recursos Materiais de gabinete 

1.8.2 - Material de gabinete 
 Os equipamentos de escritório nomeadamente os informáticos tinham sistemas de 
segurança ou seja cada elemento da empresa tinham um nome de utilizador e password  

GEOMT.17 Fitas métricas (5m, 20m) 

       

GEOMT.24 Baterias 12v grandes e pequenas 

      

GEOMT.25 Cones de sinalização 

 

GEOMT.12 Caixa de ferramentas 

 

 
Consumível – Pregos de aço, 

Geoprego, Fita sinalizadora, Sprays, 
Marcadores, Bill grafe 

  

                   

 

 Estacas de madeira 

 

 Marcas de bronze 
 

Designação Foto 

Computadores 

   

Impressoras 
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Quadro 5 – Recursos Materiais de gabinete 

1.8.3 - Softwares 

De todos os softwares que a empresa trabalha são referidos unicamente os do DTC 

Quadro 6 - Software utlizado 

Plotter 

 

Cartografia (cartas militares e ortofotomapas) 

     

Material de escritório (calculadoras, folhas, 
canetas, etc…) 

     

Software Descrição 

Windows XP e Windows 7 
Sistemas operativos utilizados nos 
computadores  

Autocad map 2009  
Autocad civil 2010 

Utilizado pra finalizar os desenhos 
topográficos  

SierraSoft Topko 

Utilizado para importar os dados 
recolhidos em campo e criação da 
superfície do terreno (triangulação e 
curvas de nível) 

Trimble geomatics office  
Programa de descarregamento de dados 
dos aparelhos para o computador  

ArcGIS 
Utilizado em trabalhos em ambiente SIG 
(Sistemas de Informação Geográfica) 

OpenOffice  
Utilizado para criação dos relatórios e 
outros modelos da empresa 

Microsoft Office  
Utilizado para criação dos relatórios e 
outros modelos da empresa 
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1.9 - Organização das pastas de trabalho 

 
Imagem 1 – Organização das pastas de trabalhos 

A organização por pastas, processava-se na seguinte forma, como se vê na imagem 

acima, havia o “Servidor” que tinha todos os dados informáticos relativos à empresa, 

este depois dividia-se em pastas. Relativamente à pasta do DTC que é a que interessa 

descrever, dividia-se nas pastas dos levantamentos topográficos, nos impressos e outros. 

Os levantamentos topográficos dividem-se ainda nos levantamentos em execução e 

concluídos, estas duas pastas estão interligadas porque quando um trabalho é finalizado 

passa para a pasta dos concluídos. A pasta de cada levantamento tem de conter 

obrigatoriamente as seguintes subpastas: 

� CAD – onde constam todos os ficheiros de Autocad. 

� Dados de Levantamento – Local onde ficam alojados os dados recolhidos no 

levantamento. 

� Documentos – Pasta onde estão os relatórios e todos os modelos utilizados no 

trabalho. 

� Fotos – Levantamento fotográfico do local 

Podem ainda existir outras pastas específicas do trabalho como informação recebida. 

Todas as pastas têm uma segurança hierárquica, por exemplo, na pasta de levantamentos 

concluídos só a directora do departamento ou superiores tinham acesso.  
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2 - Fotografias do Departamento de Topografia e Cartografia 

 

Ilustração 3 – Sala de equipamentos de campo  

 

Ilustração 4 – Sala do departamento DTC 
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II - TRABALHOS REALIZADOS 
 

Ao longo deste período de estágio foram vários os trabalhos em que o estagiário 
participou no que respeita à topografia. 

Neste capítulo faz-se uma abordagem que tentara descrever o melhor possível os 
trabalhos realizados, que já foram referidos no resumo. 

De referir que em todos os trabalhos de campo em especial o responsável de campo 

tinha de preencher o modelo (Mod.GEO.009-Prestação de serviços de topografia ver 

anexo 3). 

Este estágio foi baseado em levantamentos topográficos e implantações de modo a que 

vão ser definidos os seguintes conceitos: 

Levantamento topográfico - Consiste na representação planimétrica e altimétrica em 

carta ou planta dos pontos notáveis assim como dos acidentes geográficos e outros 

pormenores de relevo de uma porção de terreno. 

Implantação/piquetagem – Ao contrário do levantamento consiste na materialização 

de pontos no terreno. 

Sistema GNSS - Global Navigation Satellite Systems (GNSS) que em português se 

traduz Sistemas Globais de Navegação por Satélite trata-se de um termo genérico para 

referir os sistemas de navegação por satélite. O estagiário durante o estágio utilizou 

equipamentos que utilizavam o sistema Norte-americano GPS e sistema Russo 

GLONASS. 

 

Foram usadas as seguintes formulas: 

 

�AB� � arcTan ��������� �      Rumo da direcção AB 

 

������ � ���� ����� � ��� � ����  Distância entre os pontos AB 
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1- Levantamento topográfico e caracterização de muros de suporte de 

terras nas Quintas do Douro 

Este trabalho foi realizado para a Sogrape Vinhos, na região de Douro-Pinhão. Os 

muros em questão faziam parte de várias quintas nesta região, Qta. Boavista, Qta. 

Seixo, Qta. Porto, Qta. Caêdo. 

Os objectivos deste trabalho foram: 

� Efectuar o levantamento topográfico de todos os muros das quintas. 

� Categorizar os muros em três grupos (estáveis, risco de queda e ruinas). 

� Medição dos muros para saber os volumes de muros existentes e muros para 

intervenção. 

Para cumprir os objectivos foi necessário utilizar o seguinte equipamento topográfico: 

� Estação Total Trimble 5503. 

� Receptor GNSS Trimble 5700 (rover, base). 

� Máquinas fotográficas. 

� Material de apoio. 

 

Descrição dos trabalhos de campo: 

Em relação aos levantamentos dos muros da Sogrape vai-se fazer referência aos da 

Quinta da Boavista, sendo nesta que o estagiário participou nos trabalhos de campo. 

Para dar início ao trabalho havia uma instrução de trabalho específica. 

Nela estão indicados os códigos a usar, que são: 

� bmuro – base de muro 

� tmuro – topo de muro 

� bmuro-i – base de muro inicio 

� bmuro-f – base de muro fim 

� bmuro-r – base de muro ruina 

� tmuro-r – base de muro ruina 

� bmuro-ri – base de muro ruina inicio 

� bmuro-rf – base de muro ruina fim 

� bmuro-q – base de muro queda 

� tmuro-q – topo de muro queda 

� bmuro-qi – base de muro queda inicio 

� bmuro-qf – base de muro queda fim 
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� escada“X” – escada e nº de degraus 

� pc – pontos de cota  

� espessura – espessura dos muros 

 

Estes são os códigos normalmente usados em campo, normalmente, salvo alguma 

impossibilidade, Era efectuado o levantamento dos muros pela sua base onde se 

indicava o início e o fim do muro com os códigos descritos em cima. Os pontos de base 

eram aqueles que iam fazer o desenho planimétrico por isso eram levantados de maneira 

a demonstrar a realidade do muro, depois era dado um ponto de espessura para definir a 

largura dos muros, em seguida davam-se pontos de cota sobre o topo do muro, também 

tinha que se de tirar uma fotografia e um ponto para identificar o local da fotografia, por 

exemplo, tirávamos a fotografia e dávamos um ponto nesse sitio com o respectivo 

número da fotografia, de maneira a enquadrar depois a fotografia com o levantamento. 

Nos casos em que o muro estivesse em risco de queda ou em ruinas tínhamos de 

identificar esse mesmo muro através dos códigos e da fotografia. 

Os levantamentos foram na sua maior parte realizados com o GNSS no modo RTK, em 

que utilizávamos um receptor base como referência, pertencente a empresa que por 

norma era instalado na entrada principal da quinta, no ponto “Z1”, com as coordenadas 

indicadas na imagem abaixo cuja unidade é o metro: 

 

Ilustração 5 – Ponto “Z1” em Cad 

Escolheu-se este local devido ao sinal de rádio, que nas Quintas do Douro por existir 

uma grande diferença de alturas, dificulta a recepção do sinal, e como o local era dos 

mais altos reduzia esse problema. Nas zonas em que o GNSS não funcionava por causa 

de edifícios foram criadas malhas de pontos para depois serem utilizadas as estações 

totais. 

Os sistemas de referência deste trabalho são: 

� Datum 73. 

� Elipsóide de Hayford. 

� Datum Altimétrico Nacional – Maregrafo de Cascais. 
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� Sistema de coordenadas rectangulares. 

� Projecção de Gauss. 

Os dados dos trabalhos realizados em campo foram depois descarregados e exportados 

para o software de gabinete, onde se encontraram erros. Foi feita uma rectificação de 

alguns muros, porque existiam alturas erradas, faltavam algumas fotografias, houve 

dificuldade na percepção do levantamento. Esta rectificação foi feita levantando de 

novo os muros errados, tirando novas fotografias, criados croquis para melhor 

interpretação (ver anexo 4). 

 

Descrição dos trabalhos de gabinete: 

O trabalho de gabinete começava mesmo antes de irmos para campo, onde tínhamos de 

definir o que iria ser feito naquele dia, como por exemplo quem ficaria afecto ao 

trabalho, os equipamentos necessários, só depois deste planeamento feito é que se 

iniciava o levantamento em campo. 

Quando uma equipa de campo chegava ao escritório, depois de um dia de trabalho, 

descarregava os dados na pasta dos dados de levantamento do trabalho. 

Depois criávamos um ficheiro no programa SierraSoft Topko onde importávamos os 

dados do levantamento e criávamos subprojectos de cada aparelho de maneira a ter um 

trabalho organizado por equipamentos, depois fazíamos o tratamento dos dados, como 

utilizávamos desenho automático por pontos, tínhamos que inserir “.1” no inicio de um 

seguimento de pontos e “.0” no fim de maneira a depois o programa unir todos os 

pontos de igual código entre estes dois valores inseridos. 

Depois criávamos o desenho automático e realizávamos todas as correcções necessárias, 

por exemplo estender linhas em que os muros se encontravam, este trabalho não incluía 

um desenho altimétrico, até porque, o levantamento não foi realizado com esse intuito 

mas sim de medir os muros, para medir e categorizar os muros utilizamos o Autocad 

Map onde criamos uma base de dados onde contavam os campos: 

� Designação, aqui colocava-se o estado do muro (ME -estável, MQ-queda, MR-

ruina), isto tinha de obedecer a uma ordem onde tinha de constar em forma 

abreviada o estado do muro e o número, como por exemplo ME_001. 

� Altura , como este campo era a média das cotas da base do muro e os pontos de cota 

do muro a empresa desenvolveu um método mais rápido e fiável de conseguir 

calcular isso, os pontos eram exportados com “shape file” e depois abríamos a tabela 

que este criava em *dbf e copiávamos as cotas de topo de muro e de base para um 
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modelo de Excel já predefinido para o cálculo disso no que resultava a média da 

altura do muro como na imagem abaixo. 

 

Quadro 7  – Tabela de Excel para calcular média entre várias cotas 

� Largura, a largura era medida com a ferramenta do Autocad para medir distâncias.  

� Comprimento, o comprimento também era obtido na exportação da linha onde 

escolhíamos que queríamos exportar o comprimento. 

� Fotografia, na fotografia como na designação também existia um código onde 

constava a data, o número da foto, o aparelho que levantou o muro representado na 

foto, que tinha uma letra do alfabeto associada a si, por exemplo 0510.CC.002. 

 

Imagem 2 – Ponto de fotografia  

0512 Data dia 12 do mês 5 

BB Designação do aparelho neste caso GNSSR6 

016 Número sequencial da fotografia 

Quadro 8 – Explicação do ponto de fotografia  

Os trabalhos de gabinete foram iguais para todas as Quintas, no final foi entregue ao 

cliente uma tabela onde constavam todas as medições e designações como o 

levantamento topográfico com a localização dos diversos muros. (anexo 5) 
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Fotografias da Quinta da Boavista 

 

Ilustração 6 – Entrada da Qta. Boavista junto a linha de comboio 

 

 

Ilustração 7 – Zico a estacionar estação total na Qta. Boavista 
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Ilustração 8 – O estagiário de porta mira na Qta. Boavista 

 

 

 

Ilustração 9 – Bastão suportado pelo bipé na Qta. Boavista  
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Ilustração 10 – Zona abandonada da Qta. Da Boavista 

 

 

Ilustração 11 – Zico a levantar muro com GNSS na Qta. da Boavista 
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Ilustração 12  – Parte de zona habitacional da Qta. Boavista  

 

 

 

Ilustração 13  – Encosta oeste da quinta da Qta. Boavista 

 

  

TOPO DE MURO 

BASE DE MURO 



®

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 

- 22 - TIAGO DIAS AFONSO 

2-Levantamento de limites e ocupação de solo em Esposende 

Este trabalho foi realizado para um cliente particular Eng.º João Porto, na localidade de 

Esposende.   

Os objectivos do trabalho foram: 

� Levantamento topográfico de limites  

� Levantamento de ocupação de solo 

De forma a ajudar na localização da área de trabalho, o cliente forneceu algum material: 

� Levantamento topográfico  

� Levantamento de ocupação de solo 

O referido material recebido esta disponível no anexo 6. 

Descrição dos trabalhos de gabinete: 

Com todos os dados disponíveis para começar o desenho do levantamento 

nomeadamente os dados recolhidos pela equipa de campo e o croqui deu-se inicio a 

importação dos pontos para o SierraSoft Topko, onde se trabalhou o ficheiro de pontos, 

como já foi referido no trabalho anterior. Fez-se o desenho automático e reviu-se todo o 

levantamento planimétrico. Findado o desenho planimétrico criou-se a triangulação que 

também foi revista de maneira a não criar uma superfície errada do terreno, depois disso 

criaram-se as curvas de nível a uma equidistância de 5m.  

Finalizado o desenho planimétrico e altimétrico exportou-se uma versão em 2D e outra 

em 3D para Autocad que depois juntei, criando um ficheiro final onde trabalhei os 

limites do terreno e das diferentes ocupações do solo, neste caso existiam duas culturas 

diferentes: 

� Floresta – 52981,77 m2  
� Lavrado – 173078,93 m2 

Para distinguir os dois tipos de culturas cria-se uma trama diferente para cada uma que 

por sua vez se legenda. Depois foi chamado o cliente para verificação do desenho e 

última confirmação dos limites. A informação entregue ao cliente foram três plantas: 

� Planta altimétrica 
� Planta de limites 
� Planta de ocupação de solo 

Pode consultar-se um exemplo da impressão do levantamento no anexo 7. 
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Fotografias do levantamento 

 

Ilustração 14 - Vista geral do terreno e ocupação do solo em Esposende 

 

 

Ilustração 15 – Estaca para delimitação dos limites em Esposende 
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3-Levantamento para projecto de águas residuais na Guarda 

Este trabalho foi realizado para a empresa FASE – Estudo de Projectos S.A., no 

concelho da Guarda nas seguintes aldeias: 

� Serra de Borges 

� Aldeia do bispo 

� Seixo Amarelo 

� Carapita 

� Amezendinha 

� Vendas da Vela 

Os objectivos do trabalho foram: 

� Levantamento topográfico para estudo de projecto de águas residuais 

� Recolha de dados dos proprietários dos terrenos  

Para cumprir estes objectivos utilizaram-se os seguintes equipamentos: 

� Estação Total Trimble 5503. 

� Receptor GNSS Trimble 5700 (rover, base). 

� Máquinas fotográficas. 

� Material de apoio. 

Descrição dos trabalhos de campo: 

Devido à distância a que o local de trabalho se encontra da sede da empresa, esta 

decidiu que as equipas de campo ficassem toda a semana alojados no local do trabalho 

ou seja na Guarda. 

Na realização deste trabalho fazia-se o levantamento de pormenor de vários traçados 

que o cliente nos fornecia (anexo 8). O nosso trabalho era localizar os troços que 

normalmente eram pelas vias públicas, devido à maior facilidade que existia, não sendo 

necessário estar a fazer servidões ou expropriação. 

O levantamento consistia em levantar a via caso fosse de uma estrada ou caminho, e 

também todas as infra estruturas existentes nela como condutas de escoamento de água, 

tampas de esgoto, postes de electricidade, postes de telefone, entre outras. Caso o troço 

não passasse numa via pública era por nós denominado por “corta mato” e nestes casos 

tínhamos de levantar uma faixa de 25 metros ao longo do troço. 

Os “corta manto” eram normalmente realizados com a estação total, devido a existir 

vegetação muito densa em algumas partes. 
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Em casos especiais como pontes e aquedutos tinha que se realizar um desenho em perfil 

de maneira a representar melhor o local como por exemplo, numa ponte levantávamos o 

leito do rio, altura dos pilares, cotas das grades, entre outros aspectos achados 

pertinentes. 

Ao longo dos trabalhos também recolhíamos informação relativa aos proprietários dos 

terrenos interceptados pelo troço, recolhíamos o nome do proprietário, morada, número 

de identificação fiscal, número da matriz do prédio. Estas informações posteriormente 

vão servir para entrar em contacto com os proprietários afectados pelo serviço de águas 

residuais para realização dos contractos de expropriação ou servidão. 

Os sistemas de referência usados foram: 

� Datum 73. 

� Elipsóide de Hayford. 

� Datum Altimétrico Nacional – Maregrafo de Cascais. 

� Sistema de coordenadas rectangulares. 

� Projecção de Gauss. 

A georreferenciação do trabalho foi feita através da RGN – Rede Geodésica Nacional 

da qual criamos pontos para o local de trabalho para posteriormente podermos 

estacionar a base do receptor do GNSS. Quando eram usadas as estações totais, 

normalmente criávamos estações com coordenadas arbitrárias e posteriormente eram 

lidas com o GNSS para em gabinete ser feita a georreferenciação. 

 

Descrição dos trabalhos de gabinete: 

Como em todos os trabalhos de gabinete existe a importação e tratamento dos pontos e a 

criação do desenho planimétrico e altimétrico, neste caso com as curvas de nível a uma 

equidistância de 1 metro devido ao trabalho ser para estudo de rede de drenagem de 

esgotos convinha termos alguma precisão altimétrica. 

Nos casos das pontes e dos aquedutos criávamos um desenho em perfil. Fazíamos este 

trabalho para depois ser estudada a melhor forma de uma conduta atravessar o rio, ou 

seja se pendente na ponte ou por debaixo do leito do rio (Ilustração 16).  
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Ilustração 16 – Pormenor de perfil de uma ponte dos traçados de Amezendinha 

Quando era necessária a georeferenciação utilizávamos o método da translação e 

rotação, ou seja escolhíamos pontos estratégicos para estacionar aos quais atribuíamos 

coordenadas arbitrárias e esses mesmos pontos com coordenadas reais lidas com o 

GNSS, depois era só mover o ponto com coordenadas arbitrárias para o ponto de 

coordenadas reais, utilizávamos as restantes estações para fazer a rotação do desenho 

para ficar orientado segundo as coordenadas reais e também para uma verificação do 

erro existente nesta operação. 

Os trabalhos eram entregues em formato digital ao nosso cliente, depois eram estudados 

e caso fosse necessário alguma alteração no troço era efectuada a alteração e entregue 

uma nova actualização. 
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Fotografias dos levantamentos 

 

Ilustração 17 – Zona de “corta mato”, Aldeia do Bispo 

 

 

Ilustração 18 – Caixa de esgoto, Aldeia do Bispo 
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Ilustração 19 – Estrada a levantar, Serra de Borges 

 

 

Ilustração 20 – Hélder a criar um ponto de estação, Serra de Borges 
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4-Acompanhamento de obra de lagoas em Covelinhas-Peso da Régua  

Este trabalho foi realizado para a Quinta dos Murças, a Quinta fica localizada em 

Covelinhas pertencente a Peso da Régua. 

O objectivo principal deste trabalho é o acompanhamento de obra de construção de duas 

lagoas, sendo que para isso realizam-se levantamentos topográficos, piquetagens, 

confirmação de cotas entre outras coisas. 

Os equipamentos utilizados neste trabalho foram: 

� Estação Total Trimble 5503. 

� Receptor GNSS Trimble 5700 (rover, base). 

� Máquinas fotográficas. 

� Estacas de madeira. 

� Material de apoio. 

Descrição dos trabalhos de campo: 

Os trabalhos desta obra foram de acompanhamento , ou seja, os trabalhos eram 

executados conforme as necessidades da obra, das vezes que estive envolvido nos 

trabalhos piquetamos duas lagoas e verificamos cotas. 

Na piquetagem destas lagoas nós definimos os pontos do fundo e de topo da lagoa, para 

isso utilizavamos estacas de madeira que colocavamos no terreno e escreviamos 

informação como: 

Descrição do ponto – colocava-se a seguinte descrição na estaca, “L1T3”, onde “L” é 

lagoa e “1” o número da lagoa e “T” ou “F” o topo ou fundo e o “3” o número do ponto. 

A diferença da cota do terreno para a cota de projecto era especificada por meio  de uma 

seta colocada na estaca por exemplo ↓ 2,50 m ou ↑2,50 m.  A seta para cima ou para  

baixo indica aterro ou escavação e os 2.50m a distância a aterrar ou a escavar.  

Com estas informações, a empresa Terraplanagens São Domingos, que realizava a 

movimentação de terra, realizava as escavações e os aterros necessários. Numa fase 

posterior do trabalho ia-se ao local rectificavam-se as cotas e se necessário voltavam-se 

a piquetar os pontos novamente. 

Nas piquetagens que realizadas na Geodouro tem que  se tirar sempre uma foto à estaca 

implantada de maneira a comprovar que o ponto foi mesmo piquetado para depois a 
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empresa não ser responsavel por qualquer erro existente por causa de uma má 

piquetagem ou mesmo falta dela. 

Fotografias da piquetagem 

 

 

Ilustração 21 – Escrever descrição na estaca 

 

 

Ilustração 22 – Colocação de estaca de topo de lagoa  
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5-Levantamento topográfico dos limites de terrenos em Seia. 

Este trabalho foi realizado para um cliente particular, o Eng.º Belarmino, os trabalhos 

foram realizados em vários terrenos adquiridos pelo cliente em redor de algumas 

localidades como Santa Eulália e Sameice, pertencente a Seia.  

Os objectivos deste trabalho foram: 

� Levantar todos os limites dos terrenos para saber qual a sua área. 

� Saber o tipo de cultura existente no terreno. 

Para cumprir os objectivos foi necessário utilizar o seguinte equipamento topográfico: 

� Estação Total Trimble 5503. 

� Receptor GNSS Trimble 5700 (rover, base). 

� Máquinas fotográficas. 

� Material de apoio. 

� Cartografia (Cartas militares da zona). 

 

Descrição dos trabalhos de campo: 

Na realização destes levantamentos topográficos a base do receptor do GNSS foi 

estacionado num ponto já ligado a Rede Geodésica Nacional. Posteriormente 

localizaram-se os terrenos a levantar através das cartas militares e analisaram-se os 

terrenos no sentido de verificar se havia ou não obstrução do sinal GNSS. Nas zonas em 

que havia obstrução do sinal criaram-se pontos estrategicamente escolhidos e 

coordenaram-se com o GNSS, para depois ser possível efectuar o levantamento com a 

estação total. 

Depois uma equipa iniciou o levantamento com o GNSS nos terrenos onde existia 

cobertura do sinal e outra equipa efectuou o levantamento com a estação total nos outros 

terrenos. 

Estes levantamentos topográficos consistiam em levantar os limites dos terrenos, pelos 

muros caso existissem ou pelos marcos de divisão. A caracterização da cultura era feita 

através de fotografias e de um ponto com o nome da cultura, caso existissem várias 

culturas no mesmo local era feita a delimitação de cada uma. 
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6-Levantamento topográfico para estudo de sistema de rega em 

Armamar  

Este trabalho foi realizado para um cliente particular Eugénio Bazenga, na localidade de 

Coura, concelho de Armamar. O cliente tinha uma Quinta com diversas árvores como: 

� Macieiras. 

� Pereiras. 

� Cerejeiras. 

� Laranjeiras. 

� Pessegueiros. 

� Figueiras. 

� Abrunheiros. 

� Videiras. 

� Oliveiras. 

� Tílias. 

� Pinheiros 

 

Os objectivos deste trabalho foram: 

� Levantamento topográfico dos limites e edifícios da Quinta. 

� Levantamento das árvores para estudo de implementação do sistema de rega 

automática. 

Equipamentos utilizados: 

� Estação Total Trimble 5503. 

� Receptor GNSS Trimble 5700 (rover, base). 

� Máquinas fotográficas. 

� Material de apoio. 

Descrição dos trabalhos de campo: 

Na elaboração deste trabalho efectuou-se o levantamento de todos os limites da Quinta, 

edificios, arruamentos, todas as árvores existentes no local onde indicamos a sua especie 

e o seu estado, saudavel ou seca. 

A georreferenciação do trabalho foi realizada no final do levantamento, ou seja, o 

trabalho foi iniciado com coordenadas no Sistema de Referencia Datum 73, colocamos 

o nosso receptor base do GNSS no local do levantamento, depois do levantamento feito 

deslocamo-nos a um vertice geodesico perto da Quinta chamado Forca, no marco 
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efectuamos duas leituras deste ponto com o receptor rover do GNSS. Ou seja com o 

recetor base  instalado no local do levantamento foi-se levantar o vertice geodésico com 

o receptor rover para a georreferenciação. 

Em gabinete criou-se um ponto com as coordenadas do Forca, no Datum 73 que são as 

seguintes: 

M=39549,164 m 
P=162419,339 m 
Z=554,990 m 

Depois descarregaram-se os pontos do levantamento e fez-se uma deslocação de todo o 

trabalho, com base no ponto que a equipa de campo levantou no vertice geodesico, para 

o ponto criado em gabinete. 

As coordenadas do Vertice Geodésico foram retiradas do site do IGP- Instituto 

Geografico Português em ETRS89 (anexo 9), depois eram convertidas atraves do 

programa Transcoord, para o Datum 73.  
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7-Levantamento topográfico de prédio e divisão em lotes em Armamar 

Este trabalho foi realizado para um cliente particular, Carlos Carvalheira, o local do 

levantamento topográfico foi em Armamar. 

Os objectivos deste trabalho eram: 

� Levantar todos os limites dos terrenos para saber qual a sua área. 

� Dividir o terreno em três partes de igual área. 

� Implantar os limites das divisões. 

Para cumprir os objectivos foi necessário utilizar o seguinte equipamento topográfico: 

� Receptor GNSS Trimble 5700 (rover, base). 

� Máquinas fotográficas. 

� Estacas de madeira. 

� Material de apoio. 

 

O levantamento topografico foi relizado com os GNSS e foi levantado todo o terreno 

pelo limite dos muros, levantaram-se também os edificios existentes. 

Com o levantamento realizado foram descarregados os dados e fez-se o desenho, 

posteriormente realizou-se a divisão do terreno em três areas iguais, retiraram-se as 

coordenadas dos limites da divisão, importou-se o ficheiro de dados para as cadernetas 

do GNSS. 

 

Ilustração 23 – Formato de ficheiro de dados de implantação 

De volta ao terreno realizamos a piquetagem dos limites das divisões do terreno. Para 
isso marcamos um ponto nas paredes existentes ou colocava-se uma estaca. 

Os limites foram tambem indicados ao cliente para depois as partes divididas serem 
distribuidas pelo cliente e pelos seus irmãos. 
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Fotografias da piquetagem 

 

Ilustração 24 – Divisão marcada com estaca  

 

 

Ilustração 25 – Divisão marcada na parede 
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8-Levantamento topográfico de pormenor no Pinhão 

Este trabalho foi realizado para a Qta. La Rosa. É uma Quinta na zona do Pinhão, 

pertencente a Peso da Régua.  

Os objectivos deste trabalho foram: 

� Levantamento topográfico de pormenor. 

Os equipamentos usados foram: 

� Estação Total Trimble 5603 (Robótica)   

� Máquinas fotográficas. 

� Material de apoio. 

Descrição dos trabalhos de campo: 

Na elaboração deste levantamento levantamos toda a área de uma zona da Quinta com 

algum pormenor, levantamos todos os edificios, uma piscina, muros, vedações, uma 

pequena Etar, caminhos de acesso, jardins, onde indicamos o tipo de vegetação 

existente (arbustos, plantas, etc…). 

Fotografias do levantamento 

 

Ilustração 26 – Portão da Quinta La Rosa 
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Ilustração 27 – Hélder a estacionar estação total  

9-Piquetagem de limite de movimento de terras em Foz Côa  

Este trabalho foi realizado para o Valado, na Quinta do Orgal em Foz Côa  

 

Os objectivos deste trabalho foram: 

� Marcar um limite afastado 50 m do Rio Douro 

Equipamentos utilizados: 

� Receptor GNSS Trimble 5700 (Base, Rover) 

� Máquinas fotográficas. 

� Estacas 

� Material de apoio. 

Descrição dos trabalhos de campo: 

Este trabalho consistiu em marcar um limite que distava do Rio Douro 50 metros, este 

limite era marcado com estacas com a finalidade de indicar até onde podia existir 

movimentação de terras, isto porque na Quinta estavam a surribar as terras para 

plantação de nova vinha. 

Este limite foi imposto por questões ambientais relacionadas com o rio.   
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10-Criação de rede de pontos de apoio da Geodouro 

A Geodouro nos pricipais trabalhos, como por exemplo os da Sogrape e da FASE, 

criava uma rede de pontos própria, pontos esses coordenados com maior precisão e 

materializados com marcas de bronze. 

Colocavam-se duas marcas de bronze em cada local de trabalho, em locais estratégicos 

de modo que ao longo do tempo a marca não sofresse alterações. 

As marcas eram colocadas normalmente em afloramentos rochosos por serem mais 

resistentes. Fazia-se um furo com um berbequim com a medida da marca de bronze e 

depois esta era cravada com cola prego. 

Utilizava-se o GNSS para a coordenação destes pontos e para tal o bastão era suportado 

com a ajuda do bipé ou tripé e depois era feita uma leitura que tinha duração de 3 

minutos, o equivalente a 120 leituras. Depois deste registo o GNSS faz uma media entre 

as leituras e regista o ponto. 

Para minimizar ainda mais o erro proveniente dos satelites eram feitas duas leituras em 

cada marca em horas diferentes, ou seja se uma marca era lida  da parte da manhã era 

feita outra leitura da parte da tarde. 

Com o resgisto das coordenadas em horas diferentes era feita a média entre as duas 

leituras e depois inserida numa base de dados que a Geodouro ainda estava a 

desenvolver. 
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11-Formações 

A Geodouro de maneira a informar e actualizar o seu pessoal realizava periodicamente 

formações dadas pelos próprios elementos da empresa, por exemplo, um trabalhador 

descobria algum método novo e mais espedito, então ele ficava responsável por 

organizar uma formação de modo a transmitir a sua sabedoria aos restantes camaradas 

de trabalho. 

A seguir fala-se de duas formaçoes em que o estagiário participou. 

11.1 – Trabalhar com o GNSS através da ReNEP  
 

A ReNEP – Rede Nacional de Estações Permanentes, é uma rede de estações 

permanentes GNSS disponibilizada pelo IGP para todos os utilizadores.  

Esta formação consistiu em trabalhar com o GNSS ligado a ReNEP em tempo real.

 

Ilustração 28  – Mapa de bases ReNEP 

Aprendeu-se a utilizar só o receptor rover do GNSS num trabalho, ou seja o GNSS 

trabalhava sem receptor base, e para isso liga-se o rover às estaçoes de GNSS 

espalhadas por Portugal, e recebe-se as correções por rede GSM ou seja por rede de 

telemovel. A formação incidiu sobre duas situações de recepção de dados para 

correcção. Uma utilizando um telemóvel com tecnologia bluetooth para realizar a 
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comunicação com o GNSS, outra utilizando um  GNSS com slot para um cartao SIM ou 

seja funciona como modem de internet. 

Existem vantagens em utilizar este modo de trabalhar com GNSS, como por exemplo 

maior rapidez uma vez que não é necessário estacionar a receptor base do GNSS e 

trabalha-se sempre num sistema de coordenadas conhecido.  

Como nem tudo é perfeito, também existem as  suas desvantagens como por exemplo 

no local onde trabalhamos não existir rede GSM e estar dependente das bases fixas, 

quando estas podem estar em manutenção.  

 

11.2 – Verificação e manutenção de equipamentos 
Esta foi uma formação mais prática, ou seja durante a formação fez-se também a 

verificação de alguns equipamentos como: 

� Verticalidade dos bastões. 

� Alturas dos bastões.  

� Nivelas dos bastões.  

� Nivelas das bases. 

� Estado dos tripes. 

� Estado dos prismas. 

� Análise dos erros das estações totais. 

Aprendemos que qualquer tipo de equipamento tem erros associados e estes devem ser 

periodicamente verificados de maneira a reduzir sempre este tipo de erros. 

As estações totais eram minuciosamente verificadas e ajustadas por técnicos 
qualificados como o caso do ISQ e Emílio de Azevedo e Campos SA, que eram os que a 
Geodouro entregava esses serviços. 
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III - CONCLUSÃO 
 

Ao longo do estágio existiram diversas dificuldades, como adaptação aos métodos de 
trabalho da empresa, cumprimento das normas de certificação, dificuldades estas 
contornadas ao longo do período de estágio. 

Em relação a adaptação na empresa o estagiário teve a vida facilitada porque alguns dos 
colegas de trabalho nomeadamente o Hélder e o Zico já eram meus colegas. 

O estágio é um bom complemento ao curso, ficamos a encarar melhor o que o mundo 
do trabalho, a saber “competir” nos trabalhos de maneira a ter melhor rendimento. 

Os trabalhos foram muito proveitosos e contribuíram imenso para a aprendizagem do 
estagiário, devido a diversidade de trabalhos que a empresa faz e o empenho que a 
empresa tem em formar todos os seus colaboradores. 

Existiu sempre alguma dificuldade nos levantamentos topográficos nomeadamente nos 
trabalhos do Douro em que os terrenos eram muito íngremes e dificultavam muito, outra 
obra com algumas dificuldades foi nos trabalhos da Guarda onde tivemos de andar em 
zonas de vegetação muito densa ou mesmo silvas. 
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ANEXO 1  

Horas dos Recursos Humanos  
 

 

  



GEODOURO - TOPOGRAFIA E CONSULTORIA

Campo Gabinete Totais

02-07-2010 ******** ******** ********
Leitura do regulamentos, procedimento e 

normas da empresa
Escritório 0 5 5

02-07-2010 ******** ******** ********
Formação sobre a RNEP (Rede Nacional 

de Estações Permanentes)
Escritório 0 4 4

05-07-2010 DTC_PO66.10 DTC1006140002 Carla Filomena
Desenho do levantamento de limites dos 

lotes de D'Alvares 
Escritório 0 10 10

06-07-2010 RP002.10 DTC_1003030001 Sogrape
Levantamento dos muros da Qta. Da Boa 

Vista
Qta. Boa Vista-

Pinhão
9 0 9

07-07-2010 RP002.10 DTC_1003030001 Sogrape
Levantamento dos muros da Qta. Da Boa 

Vista
Qta. Boa Vista-

Pinhão
10 0 10

08-07-2010 ******** ******** ******** Impressão de tela s finais Escritório 0 11 11

09-07-2010 DTC_PO23.10 DTC1002170001 Eng. João Porto
Desenho do levantamento de limites e 

ocupação de solo
Escritório 0 5,5 5,5

09-07-2010 ******** ******** Geodouro
Criação dos templates da Geodouro para o 

ArcGis
Escritório 0 4 4

13-07-2010 DTC_PO23.10 DTC1002170001 Eng. João Porto
Desenho do levantamento de limites e 

ocupação de solo
Escritório 0 3 3

13-07-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE
Desenho levantamento para projecto- Serra 

de Borges
Escritório 0 6 6

14-07-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE
Desenho levantamento para projecto- Serra 

de Borges
Escritório 0 7 7

14-07-2010 DTC_PO66.10 DTC1006140002 Carla Filomena
Conclusão e entrega ao cliente do 

levantamento de D'Alvare
Escritório 0 2 2

15-07-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE
Desenho levantamento para projecto- 

Aldeia do Bispo
Escritório 0 7 7

15-07-2010 DTC_PO26.10 DTC1002170002 Fumados Douro
Desenho do levantamento de 

acompanhamento de obra
Escritório 0 2,5 2,5

16-07-2010 DTC_PO26.10 DTC1002170002 Fumados Douro
Desenho do levantamento de 

acompanhamento de obra
Escritório 0 5 5

16-07-2010 RP002.10 DTC_1003030001 Sogrape
Desenho do levantamento dos muros da 

Qta. Boavista
Escritório 0 4 4

19-07-2010 RP002.10 DTC_1003030001 Sogrape
Desenho do levantamento dos muros da 

Qta. Boavista
Escritório 0 9 9

20-07-2010 RP002.10 DTC_1003030001 Sogrape
Desenho do levantamento dos muros da 

Qta. Boavista
Escritório 0 9,5 9,5

21-07-2010 RP002.10 DTC_1003030001 Sogrape
Desenho do levantamento dos muros da 

Qta. Boavista
Escritório 0 9,5 9,5

22-07-2010 RP002.10 DTC_1003030001 Sogrape
Desenho do levantamento dos muros da 

Qta. Boavista
Escritório 0 9 9

Projecto/ Descrição do Serviço

Tiago Afonso

Horas

Horas-Recursos Humanos
ClienteRef. InternaRef.  PropostaData Local
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23-07-2010 RP002.10 DTC_1003030001 Sogrape
Desenho do levantamento dos muros da 

Qta. Boavista
Escritório 0 9 9

26-07-2010 RP002.10 DTC_1003030001 Sogrape
Desenho do levantamento dos muros da 

Qta. Boavista
Escritório 0 9 9

27-07-2010 RP002.10 DTC_1003030001 Sogrape
Desenho do levantamento dos muros da 

Qta. Boavista
Escritório 0 9 9

28-07-2010 RP002.10 DTC_1003030001 Sogrape
Desenho do levantamento dos muros da 

Qta. Boavista
Escritório 0 5 5

28-07-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE
Desenho levantamento para projecto- 

Vendas da Vela 
Escritório 0 4,5 4,5

29-07-2010 RP002.10 DTC100303001 Sogrape Medição dos muros Qta. Boavista Escritório 0 10 10

30-07-2010 RP002.10 DTC100303001 Sogrape Medição dos muros Qta. Boavista Escritório 0 10 10

02-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE Levantamento topográfico para projecto Seixo Amarelo 10 0 10

03-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE Levantamento topográfico para projecto
Carapita / Aldeia 

do Bispo
7 0 7

03-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE Levantamento topográfico para projecto
Amezendinha / 

Sto. Amaro
2 0 2

04-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE Levantamento topográfico para projecto
Amezendinha / 

Sto. Amaro
9 0 9

05-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE Levantamento topográfico para projecto
Amezendinha / 

Sto. Amaro
9 0 9

06-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE Levantamento topográfico para projecto
Amezendinha / 

Sto. Amaro
9 0 9

09-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE
Desenho levantamento para projecto- 

Vendas da Vela 
Escritório 0 5 5

09-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE
Desenho levantamento para projecto - 

Carapita
Escritório 0 4 4

10-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE
Desenho levantamento para projecto- 

Vendas da Vela 
Escritório 0 4 4

10-08-2010 RP002.10 DTC100303001 Sogrape Medição dos muros Qta. Porto Escritório 0 5 5

11-08-2010 RP002.10 DTC100303001 Sogrape Medição dos muros Qta. Porto Escritório 0 9 9

12-08-2010 RP002.10 DTC100303001 Sogrape Medição dos muros Qta. Porto Escritório 0 9 9

13-08-2010 RP002.10 DTC100303001 Sogrape Medição dos muros Qta. Porto Escritório 0 9 9

16-08-2010 ******** DTC100816001
Carlos 

Carvalheira
Levantamento topografico de limites Armamar 4,5 0 4,5

16-08-2010 RP002.10 DTC100303001 Sogrape Medição dos muros Qta. Porto Escritório 0 4,5 4,5

17-08-2010 RP002.10 DTC1003030001 Sogrape Medição dos muros Qta. Porto Escritório 0 5 5

17-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE Preparação para trabalho de campo Escritório 0 0,5 0,5

17-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE
Desenho levantamento para projecto - 

Carapita
Escritório 0 3,5 3,5
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18-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE Levantamento topográfico para projecto
Amezendinha / 

Sto. Amaro
8 0 8

19-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE Levantamento topográfico para projecto
Amezendinha / 

Sto. Amaro
10 0 10

20-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE Levantamento topográfico para projecto
Amezendinha / 

Sto. Amaro
9 0 9

23-08-2010 RO0023.10 DTC 100616001 Murças
Acompanhamento de obra - piquetagem de 

lagoa 
Covelinhas 5 0 5

23-08-2010 RP002.10 DTC1003030001 Sogrape Medição dos muros Qta. Porto Escritório 0 5,5 5,5

24-08-2010 RP002.10 DTC1003030001 Sogrape Medição dos muros Qta. Porto Escritório 0 3 3

24-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE
Desenho levantamento para projecto - 

Amezendinha
Escritório 0 6 6

25-08-2010 DTC_PO73.10 DTC1007270001 Qta. La Rosa
Levantamento para projecto de uma zona 

da quinta La Rosa
Pinhão 9 0 9

26-08-2010 RO0023.10 DTC 1006160001 Murças
Acompanhamento de obra - piquetagem de 

lagoa 
Covelinhas 4 0 4

27-08-2010 RP002.10 DTC1003030001 Sogrape Medição dos muros Qta. Porto Escritório 0 5 5

27-08-2010 ******** ******** Geodouro Verificação EMM e  ET Escritório 0 4,5 4,5

30-08-2010 ******** DTC1007130001 Valado
Piquetagem de limite 50 m do rio na Qta 

Orgal
Foz Côa 0 4 4

30-08-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE Levantamento topográfico para projecto
Amezendinha / 

Sto. Amaro
4,5 0 4,5

31-08-2010 CS001737 DTC10042300001 FASE Levantamento topográfico para projecto
Amezendinha / 

Sto. Amaro
10 0 10

01-09-2010 DTC_PO28.09 DTC0909240001 Eng. Belarmino
Levantamento topográfico de limites e 

ocupação de solo
Sta. Eulália - Seia 10,5 0 10,5

02-09-2010 DTC_PO28.09 DTC0909240001 Eng. Belarmino
Levantamento topográfico de limites e 

ocupação de solo
Sta. Eulália - Seia 11 0 11

03-09-2010 ******** ******** Geodouro Manutençao de equipamentos e veiculos Escritório 0 9 9

06-09-2010 RP002.10 DTC1003030001 Sogrape
Levantamentio topográfico de muros 

pormenor 
Qta. Cavernelho - 

Vila Real
12 0 12

07-09-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE
Desenho levantamento para projecto - 

Amezendinha
Escritório 0 9 9

08-09-2010 ******** DTC10008300001
Eugénio 
Bazenga

Levantamento de limites e pormenor para 
estudo de sistema de rega

Coura - Armamar 8 0 8

09-09-2010 CS001737 DTC1004230001 FASE
Desenho levantamento para projecto - 

Amezendinha
Escritório 0 9 9

453,5TOTAL (h)
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ANEXO 2  

Mod.115 – “Check List”  
 

 

  



MATERIAL TIPO Designação MATERIAL TIPO Designação Ref. Data

GEOMT.01 EMM Estação 5503 DR200+ (ACU-571225500) GEOMT.26.8 Tripé de pinças

GEOMT.02 EMM Estação 5603 DR220+ (ACU-571225500)    GEOMT.26.9 Tripé Base Redonda

GEOMT.04 EMM R6 GEOMT.28 Prismas
GEOMT.04.1 Receptor  GPS R6/Antena/Radio Module GEOMT.28.1 EMM Prisma Constante 30 mm

GEOMT.04.2 Controlador TSC2 Survey controler GEOMT.28.2 EMM Prisma Constante 30 mm

GEOMT.05 EMM Base 5700 GEOMT.28.3 EMM Prisma Constante 30 mm

GEOMT.05.1 Base 5700 GEOMT.28.4 EMM Prisma Constante 30 mm

GEOMT.05.2 Antena (ZEPHYR- Geodetic ) GEOMT.28.5 EMM Prisma Constante 30 mm

GEOMT.05.3 Rádio (PDL-450) GEOMT.28.6 EMM Prisma Robotica Constante 2 mm

GEOMT.06 EMM Rover 5700 GEOMT.28.7 EMM Mini prisma

GEOMT.06.1 Rover 5700 GEOMT.28.8 EMM Prisma Constante 30 mm

GEOMT.06.2 Antena(ZEPHYR) GEOMT.30 Bases
GEOMT.06.3 Antena Rádio GEOMT.30.1 EMM Bases (trimble)

GEOMT.06.4 Caderneta (TSC2) GEOMT.30.2 EMM Bases (trimble)

GEOMT.07 Acessórios GPS GEOMT.30.3 EMM Bases (trimble)

GEOMT.07.1 Rádio-Trimtalk 450 GEOMT.30.4 EMM Bases (trimble)

GEOMT.07.2 Trimble CU Holder GEOMT.30.5 EMM Bases (trimble)

GEOMT.07.3 Bipé GEOMT.30.6 EMM Bases (trimble)

GEOMT.07.4 cartão compact flash GSM/GPRS GEOMT.30.7 EMM Bases (trimble)

GEOMT.07.5 GEORADIO GEOMT.30.8 EMM Bases (trimble)

GEOMT.08 EMM Medidor a Laser GEOMT.31 Cronometro
GEOMT.09 Maquina Fotográfica GEOMT.32 EMM humidade 

GEOMT.10 Maquinas Fotográficas GEOMT.33 EMM YSI Professional Plus
GEOMT.11 caixas para transportar material GEOMT.33.1 Sonda de Temperatura

GEOMT.12 caixas de ferramenta GEOMT.33.2 Sonda de PH

GEOMT.13 MS Capacetes GEOMT.33.3 Sonda de Condutibilidade

GEOMT.14 Marras GEOMT.34 Bastões
GEOMT.15 Berbequim GEOMT.34.1 EMM Bastão de Fibra de Carbono

GEOMT.16 MS caixa pronto socorro GEOMT.34.2 EMM Bastão de Fibra de Carbono

GEOMT.17 Fitas métricas GEOMT.34.3 EMM Bastão

GEOMT.17.1 EMM Fita métricas 3 metros GEOMT.34.4 EMM Bastão

GEOMT.17.2 EMM Fita métricas 3 metros GEOMT.34.5 EMM Bastão

GEOMT.17.3 EMM Fita métricas 3 metros GEOMT.34.6 EMM Bastão

GEOMT.17.4 EMM Fita métricas 3 metros GEOMT.34.7 EMM Bastão da Robotica

GEOMT.17.5 EMM Fita métricas 3 metros GEOMT.34.8 EMM Mini Bastão

GEOMT.17.6 EMM Fitas métricas 25 metros GEOMT.34.9 EMM Bastão

GEOMT.17.7 EMM Fitas métricas 25 metros GEOMT.34.10 EMM Bastão Fibra Carbono

GEOMT.17.9

Fitas métricas 3 metros

GEOMT.35

Adaptadores
GEOMT.17.10 Fitas métricas 20 metros GEOMT.35.1 Adaptador

GEOMT.18 MS Coletes Reflectores GEOMT.35.2 Adaptador

GEOMT.19 MS Galochas GEOMT.35.3 Adaptador

GEOMT.20 MS Botas (biqueira de aço) GEOMT.35.4 Adaptador

GEOMT.21 MS Botas  GEOMT.35.5 Adaptador

GEOMT.22 MS Sapatos (biqueira de aço) GEOMT.35.6 Adaptador

GEOMT.23 Carregadores GEOMT.35.7 Adaptador

GEOMT.23.1 Bvw12225 (Trimble) GEOMT.36 Punção / Marcador
GEOMT.23.2 P/N:30413 (Trimble) GEOMT.37 Binoculos
GEOMT.23.3 Carregador (Trimble) GEOMT.37.1 Binoculos

GEOMT.23.4 Adaptador para carga (Trimble) GEOMT.37.2 Binoculos

GEOMT.23.5 Carregador (PN:24624) (Trimble) GEOMT.38 EMM Sonda de Nível
GEOMT.23.6 Carregador (bc-v615) (Sony) GEOMT.39 EMM Sonda de Nível
GEOMT.23.7 Carregador (A01947) (Trimble) GEOMT.40 EMM R6
GEOMT.23.8 Carregador de Bateria (Tronic) GEOMT.40.1 Receptor  GPS R6/Antena/Radio Module

GEOMT.23.9 Carregador (settop) GEOMT.40.2 Controlador TSC2 Survey controler

GEOMT.23.10 Carregadores (lexibook mobile) GEOMT.40.3 Rádio PDL 450

GEOMT.23.11 Carregador MC04 GEOMT.40.3 Rádio PDL 450

GEOMT.24 Baterias
GEOMT.24.1 bateria Type:Georadio (Trimble)

GEOMT.24.2 bateria (MB05) (Pentax)

GEOMT.24.3 bateria Unit 12V NIMH (Trimble)

GEOMT.24.4 bateria 

GEOMT.24.5 bateria (Settop)

GEOMT.24.6 Bateria da Base GPS

GEOMT.24.7 Bateria Rádio (NP12)

GEOMT.24.8 Bateria Ultracell 12 V ; 12 AH

GEOMT.24.9 Bateria YUASA 12 V; 7AH

GEOMT.25 Mecos
GEOMT.26 Tripés
GEOMT.26.1 Tripé Base Redonda

GEOMT.26.2 Tripé Base Redonda

GEOMT.26.3 Tripé Base Triangular

GEOMT.26.4 Tripé Base Triangular

GEOMT.26.5 Tripé Base Triangular

GEOMT.26.6 Tripé Base Triangular

GEOMT.26.7 Tripé Base Triangular

MATERIAL CONSUMÍVEL

Pregos de aço pequenos

Data: __\__\__

Responsável:

Tintas de lata 

Tintas de caneta 

Estacas

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                  Dep. de Topografia e Cartografia

Pregos de aço grandes

Fita sinalizadora

Mod.GEO.115  DTCR02
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ANEXO 4 
 Croqui de muros Qta. Boavista  
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ANEXO 5  

Levantamento topográfico dos 

muros de suporte de terras da Qta. 
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ANEXO 6 
 Material recebido no trabalho de 

Esposende  
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ANEXO 7 
 Levantamento topográfico de 

Esposende  
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ANEXO 8 
 Traçados para levantamentos de 

Amezendinha - Guarda  
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Ficha descritiva do Vértice 

Geodésico Forca  
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 Procedimentos do DTC  
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1. Objectivo 

Este procedimento tem como objectivo definir as normas e metodologias de base a adoptar em campo e gabinete, para cada tipo de 

serviço de topografia, de forma a estruturar e uniformizar toda a informação e tratamento da mesma. 

 

2. Âmbito 

Todas as prestações de serviço de topografia da Geodouro. 

 

3. Modo de Proceder 

 

PROCEDIMENTO DOC RESP 

 

O processo PC02_01_Execução de Serviços de Topografia é um sub-processo do processo PC02 – 

Execução de Serviços do DTC, e insere-se na fase de Execução dos Trabalhos de Campo e/ou Gabinete do 

PC02.  

 

O processo inicia-se com a revisão dos dados de partida, procedendo-se à introdução dos dados existentes 

nas estações totais, GPS ou noutros registos de suporte, para apoio e agilização dos trabalhos de campo.  

 

Antes da saída para o campo os técnicos têm que validar a “Lista de Verificação de Equipamentos”, 

preenchendo também a Guia de Transporte, garantindo assim que são transportados e usados todos os 

equipamentos necessários para a correcta execução dos trabalhos de campo (ex: máquinas fotográficas, GPS, 

Estações Totais, bastões,…) 

 

A execução em campo é efectuada com o equipamento calibrado e verificado. Durante a realização do 

trabalho deverão ser registadas, obrigatória e sistematicamente, todos os dados e eventos, produzindo-se 

ainda os documentos de suporte de topografia para as telas finais, bem como documentos de controlo do 

trabalho realizado pelos diferentes membros da equipa afecta ao serviço. 

  

O CDTC controlará a execução e conclusão dos serviços de topografia. Em campo, na ausência do CDTC, o 

TOP mais qualificado é responsável pela execução e controlo dos trabalhos. 

 

II. TRABALHOS DE CAMPO 

 

1. REDE DE APOIO TOPOGRÁFICO 

 

A rede de apoio deve ser criada com recurso a métodos clássicos (Estação Total), formando uma malha de 

pontos distribuída uniformemente, com espaçamento máximo de 150 m entre cada vértice. 

Desta forma, evita-se o possível arrastar e propagação de erros na coordenação dos pontos da rede,  
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realizando as compensações necessárias. 

 

Nestas condições, pode-se considerar a criação de uma rede de apoio topográfico de “média precisão” e “alta 

precisão” através de GPS e Estação Total, respectivamente. 

 

No apoio topográfico à execução de obras de arte, em que é necessária grande precisão nos serviços de 

topografia, a rede de apoio deve ser criada com Estação Total. 

 

Sendo o método clássico mais rigoroso que o GPS, será o mesmo, mais indicado para a criação dessa rede. 

De qualquer forma, a base de apoio junto do local de obra deve ser efectuada por GPS, através da criação de 

pelo menos dois pontos inter-visíveis em seu redor, a partir dos quais se efectuará a malha de triângulos da 

rede com Estação Total. 

 

Por fim, referir que a localização e materialização dos pontos da rede de apoio topográfico deve ser efectuada 

em locais meios adequados à estabilidade e durabilidade das marcações. 

 

2. POLIGONAL DE APOIO 

 

A instrução de trabalho materializada no documento IT_DTC_01 descreve os procedimentos a adoptar na 

execução de uma Poligonal de Apoio. 

 

3. GEOREFERENCIAÇÃO 

 

Todos os levantamentos topográficos devem ser georeferenciados, salvo indicações em contrário ou em casos 

de ligação à rede de um projecto já existente. 

 

A georeferenciação terá como base as seguintes especificações: 

 a) Elipsóide de Hayford; 

 b) Projecção de Gauss; 

 c) Planimetria em Datum 73; 

 d) Altimetria no Datum Altimétrico de Cascais; 

 e) Sistema de Coordenadas Rectangulares (M,P,Z); 

 

Sempre que possível deverá ser efectuada a ligação à Rede Geodésica Nacional (RGN). A distância para esta 

ligação deverá ser, em condições ideais, de cerca de 3 km, podendo ir, no máximo, até 10 km, caso contrário, 

a ligação deverá ser efectuada através de poligonais intermédias e efectuados os respectivos cálculos e 

compensações da poligonal. 
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Na ligação à RGN com recurso ao sistema GPS, em tempo real (RTK – Real Time Kinematic), os pontos de 

controlo que servem de base à Rede de Apoio deverão ser observados nas seguintes condições: 

• Coordenadas finais obtidas da média de 180 observações, correspondentes a 3 minutos de observação 

(cadência de 1 segundo); 

O PDOP deverá estar abaixo dos 2.6 (caso não se verifique esta condição, a incerteza poderá 

• ultrapassar os 10 mm e deverá ser reobservado o ponto); 

• A incerteza (“precisão”) deverá ser, no máximo, de 1.5 cm em planimetria e 2.0 cm em altimetria (em 

condições ideais pretende-se que estes valores sejam de 1.0 cm tanto em planimetria como altimetria); 

• A máscara de elevação deverá estar entre 10º e 15º; 

O céu deve estar descoberto em pelo menos 80% do espaço à sua volta. 
Regra geral, a distância entre dois pontos de controlo observados por GPS deve ser inferior a: 

 E = 10 √ k   (mm), 

 * em que E é a diferença, em mm e k a distância entre os pontos, em km. 

 

Nestas condições, considerando o vector base-rover com comprimento máximo de 3 km, é possível chegar às 

zonas de poligonação com incerteza da ordem dos 3 cm. 

 

4. PIQUETAGEM 

 

A instrução de trabalho materializada no documento IT_DTC_03 descreve os procedimentos a adoptar na 

execução de uma piquetagem. 

 

5. LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 

 

A instrução de trabalho materializada no documento IT_DTC_02 descreve os procedimentos a adoptar na 

execução de um levantamento topográfico. 

 

6. CÁLCULO DE MOVIMENTOS DE TERRAS 

A instrução de trabalho materializada no documento IT_DTC_04 descreve os procedimentos a adoptar na 

execução de cálculo de volumes de movimentos de terras. 

 

7. LEVANTAMENTO CADASTRAL 

 

Compreende a georeferenciação (Rede Geodésica Nacional) e levantamento topográfico para medição de 

áreas de parcelas, onde são recolhidos todos os elementos topográficos necessários para o cadastro 

(estremas, construções, leitos de curso de água, caminhos, estradas, áreas sociais e marcos). Os 

procedimentos são os referidos nos pontos 3 e 5 deste documento. 
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II. DADOS DE GABINETE 

 

1. Organização dos Dados em Rede 

 

Com o objectivo de permitir analisar de forma expedita todos os trabalhos em curso, os dados de campo e 

gabinete devem ser estruturados, organizados e armazenados em conformidade com o procedimento 

PRD_DTC05 – Controlo Documental do DTC, nomeadamente com o ponto 3.1 do mesmo. 

 

 

2. Tratamento dos Dados 

 

O software Sierrasoft ProST é o utilizado como base para o tratamento dos dados de campo. 

De forma a garantir a normalização de todas as peças desenhadas, pretende-se que sejam sempre utilizadas 

as mesmas características dos objectos topográficos (tipo de linha, cor, espessura, layer, etc.) para cada 

elemento. 

 

Assim, o modelo ProST a utilizar, já pré-formatado para esta normalização, será o: 

• “Modelo_Versão_D”, 

disponível em:  

\\Servidor\Geral\MINUTAS\MODELOS PST,  

o qual se encontra de acordo com as normas pretendidas. 

A exportação dos pontos contados para CAD deve ser à escala 250. 

3. Edição de dados 

 

Considerando o ProST como o software de tratamento de dados, o AutoCAD será o programa de edição dos 

mesmos. 

A equidistância das curvas de nível deverá ser representados de acordo com o objectivo do levantamento 

topográfico, conforme indicado na tabela seguinte: 

 

Tipo de Trabalho Mestras (m) Secundárias (m) 

Levantamento topográfico para Projecto 1 1 

Levantamento topográfico Limites 10 5 

Levantamento de Pormenor 5 1 

 

 

A edição do desenho importado do ProST para ambiente CAD deverá também obedecer a determinadas 

regras, nomeadamente em layers suplementares necessários para caracterizar elementos de texto e tramas, 

entre outros. 
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Nestes casos, deve ser especificado primeiro o tipo de layer e depois o elemento, tornando assim a sua 

apresentação linear, quando ordenada alfabeticamente: 

 

Exemplos:  

Layer Elemento Nome do Layer 

Texto Área do Terreno TXT_AREA_TERRENO 

 Casta TXT_CASTA 

 N.º do Perfil TXT_PERFIL 

Trama Talude TRAMA_TALUDE 

 Casta TRAMA_CASTA 

 Construção TRAMA_CONSTRUÇÃO 

Tabela 2 – Exemplo de layers complementares 

 

Os textos deverão ter a cor “white” e as tramas e os layers estarem de acordo com as apresentadas na tabela 

de layers do DTC materializada no ficheiro “Tabela de Layers.dwg” localizado em:  

\\Servidor\DTC\Normas e Metodologias\TABELA DE LAYERS 

 

A Tabela de Layers serve também de referência para os desenhos em Autocad. Sempre que possível utilizam-

se os layers e características existentes. 

 

O tamanho das linhas, blocos e texto deverão ser representados de acordo com o tamanho da folha e escala 

de impressão, conforme indicado na tabela seguinte: 

 

Escala 
Comando 

(Zoom) 

Tamanho 

dos Pontos 

Tamanho dos “Pontos 

Coordenados” 

Tamanho 

dos Textos 

Espessura da 

Linha Limite 

1: 100 10XP 0.25 0.03 0.3 0.30 

1: 200 5XP 0.5 0.07 0.6  

1: 500 2XP 0.7 0.15 1.5 

1: 1 000 1XP 1.5 0.3 5 

1: 2 000 0.5XP 2.5 0.5 7 

1: 5 000 0.2XP 7 1 12 

1: 10 000 0.1XP 14 3 30 

1: 25 000 0.04XP 30 6 100 0.18 

Tabela 3 – Normas de Tamanhos e Escalas dos Elementos Topográficos 

 

Analogamente, a indicação de áreas deverá ser efectuada com o mesmo número de casas decimais das 

apresentadas em seguida: 
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Quintas X,xx ha ou Y m2 

Levantamentos X,xx m 

Plantas de Pisos X,x m 

Apoio a Obra X,xxx m 

  Tabela 4 – Unidades de medida 

 

Para impressão, a escala a utilizar deve ser a que melhor se adapte tendo em conta o Tipo de Trabalho e o 

Tamanho da Folha. 

 
O número de plantas a elaborar é indicado pelo tipo de trabalho a que se destina: 

 

Uma Quinta: 

- Planta de Localização; 

- Planta Altimétrica (curvas de nível e pontos cotados); 

- Planta de Infra-estruturas (caso necessário); 

- Planta de Zona Social (construções principais e/ou armazéns) (caso necessário); 

- Planta de Zonas (caso se verifique); 

- Planta de Ocupação do Solo (classificação e área de cada parcela) (caso se verifique); 

- Planta de Áreas (caso não se verifique a Planta de Ocupação do Solo). 

 

Um Levantamento Topográfico Genérico: 

- Planta de Localização; 

- Planta Altimétrica (curvas de nível e pontos cotados) (caso necessário); 

- Planta de Enquadramento (caso necessário); 

- Planta de Áreas (Limites e áreas. No caso de não ser apresentada Planta Altimétrica 

esta deve conter curvas de nível e pontos cotados). 

 

Um Levantamento Arquitectónico: 

- Planta de Localização; 

- Planta de Implantação; 

- Planta de Pisos (Cave, 1º piso, 2º piso, ....., cobertura), Alçados (Norte, Nascente, Sul e 

Poente) e Cortes, à escala 1:100; 
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1. Objectivo 

Procedimentos e boas práticas a adoptar na execução de um levantamento topográfico 
 

2. Instrução 

Tendo em conta a base geral dos serviços prestados, podemos considerar três tipos específicos de 

levantamento topográfico: 

- Levantamento de Quintas (pequenas escalas); 

- Levantamentos genéricos de média precisão (média escala); 

- Levantamentos de alta precisão, para projectos, arquitectónicos ou de grandes escalas; 

 

Os levantamentos topográficos devem definir, de forma inequívoca, todos os elementos do relevo e 
infra-estruturas da zona de interesse, tendo em conta a escala pretendida e o objectivo do 
levantamento. 
 

i) Malha de Pontos 
 

Nos levantamentos de alta precisão deve ser garantida uma malha de pontos determinada 
multiplicando o denominador da escala pelo factor de 25 × 10 -3 e uma equidistância altimétrica (cotas 
e curvas de nível) multiplicando o denominador pelo factor de 10 -3: 
 
 

Escala Malha de Pontos – Equidistância (m) 

1: 100 2.5 

1: 200 5 

1: 500 12.5 

1: 1 000 25 

 

                  Tabela 1 – Espaçamento entre pontos consoante a escala 

 

As garantias de qualidade e rigor são determinadas, não só pelo tipo de equipamento a ser utilizado 
em campo (GPS e/ou Estação Total) mas também pelo tipo de software utilizado no tratamento da 
informação e pela forma ela é estruturada. 

 
ii)  Casos Particulares 

 

Neste sentido, devem ser adoptados métodos de aquisição dos elementos topográficos que garantam 
essa qualidade e a simplificação e uniformização dos dados em gabinete. 
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Desta forma, no caso do levantamento de muros deve ser efectuado o levantamento no lado que 
melhor definir o seu alinhamento e em muros de suporte de terras o lado (topo ou base) que também 
garanta melhor a sua definição, procedendo-se ao levantamento de pontos de cota na outra face do 
muro. 
 
Em ambos os casos deve ser anotada a espessura do muro de forma a desenhá-lo em gabinete. 
 

De igual modo, se deve proceder em aquedutos, manilhas, pontes e outros elementos que apresentem 
diferenças altimétricas em diversas “faces”, efectuando-se o levantamento na que melhor define o 
objecto e de pontos de cota nas zonas que definem alturas e/ou espessuras. 
 
Em todos estes casos e semelhantes devem ser anotados os valores de espessuras e alturas, 
efectuados croquis, tiradas fotografias e adquiridos todos os elementos que facilitem e possibilitem uma 
terceira pessoa perceber os dados de campo, interpretando-os de forma a elaborar o seu desenho. 
 
 

iii) Levantamento sequencial 

 

De forma a automatizar o processo de tratamento da informação de campo, a recolha da mesma 
deverá obedecer a uma sequência elementar por objecto, ou seja, o levantamento de um elemento não 
deve ser interrompido pelo levantamento de outro (salvo qualquer impossibilidade), devendo ser 
efectuado desde o seu início até ao seu fim, sempre que possível. 
 

iv) Estruturação e organização 

 
A canalização de recursos deverá ser estruturada em função das melhores estratégias possíveis de 
trabalho, nas suas diferentes fases, tendo em vista incrementos progressivos de produtividade, no 
menor intervalo de tempo possível, sem descurar a preocupação pela qualidade de trabalho produzido. 
 
Neste sentido, os dados devem ser estruturados e organizados de forma a garantir a qualidade e 
fiabilidade ao longo de todas as fases de trabalho, permitindo o armazenamento, análise e edição de 
toda a informação de forma simples e eficiente. 
 
De referir que não está em causa apenas o estabelecimento de uma estrutura organizada mas também 
a garantia de operações de manutenção/gestão da informação ao longo do tempo, permitindo a 
actualização, inserção ou eliminação de dados. 
 

v) Cálculo de Movimentos de Terras 

 

a) Método de Intersecção de Modelos 
 

b) Método de Perfis Transversais 
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vi) Levantamentos com GPS 

 

a) Modos Estático e Cinemático 
 

b) Com correcções em tempo real – RTK 
 

c) Com correcções em pós-processamento 
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1. Objectivo 

Procedimentos e boas práticas a adoptar na execução de uma Piquetagem. 
 

2. Instrução 

 
Nos trabalhos de piquetagem, a utilização dos equipamentos de GPS e/ou Estação Total é definida 
pela aplicação a que se destina. 
 
Assim, a precisão da piquetagem é definida pelo tipo de intervenção a que se destina, a qual define o 
erro de posição geométrico. 
 
No caso de condutas, a tolerância média é, regra geral, de 4 cm, pelo que a piquetagem pode ser 
efectuada, sem problemas, com recurso ao GPS. 
 
Nos casos de implantação de obras de arte, em que o rigor exigido é inferior a 0.5 cm, devemos exigir 
que a colocação das estacas ou pregos de aço estejam num raio de 5 mm da coordenada projectada. 
 
Assim, nestas situações, devem ser adoptados métodos clássicos para a implantação, através de 
Estação Total e, após a colocação da estaca (ou prego de aço) verificada a sua posição planimétrica e 
altimétrica. 
 
Nos casos em que a marcação é feita por meio de estacas deve ser colocada uma marca de tinta ou 
prego no topo da mesma, representando a verdadeira posição do ponto implantado. 
 
Em qualquer dos casos, com base na rede de apoio topográfico, são implantados os pontos notáveis e 
materializados por meio de estacas e/ou pregos de aço, com indicação numérica e alfanumérica 
identificativa e de profundidade de aterro ou escavação respectiva. 
 
Quando, no decurso da implantação se verifica a não conformidade entre os valores altimétrico do 
levantamento de projecto e da piquetagem, deve-se manter, sempre, a profundidade de acordo com a 
cota da conduta, alterando-se a cota do terreno (que pode ter sofrido alterações entre o tempo 
decorrido entre o levantamento para projecto e a piquetagem) pois esta cota e respectiva inclinação é a 
essencial, sobre a qual se projectaram as infra-estruturas de construção civil. 
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Trabalho de Campo 
 
i) Preparação dos trabalhos de implantação 
 

a) Preparação: 
i. Verificação da georeferenciação ou existência de Rede de Apoio 
ii. Estruturação dos elementos de interesse 
iii. Aquisição e formatação das coordenadas dos pontos 

 
b) Formatação: 

i. Ficheiro de transferência _ txt na forma “N,C,M,P,Z” 
ii. Ficheiro de campo com referência aos pontos de implantação, coordenadas, cotas 
de projecto, cotas de terreno, profundidades de aterro ou escavação, tipo de marcação 
efectuada (prego de aço, estaca, outros), referência da profundidade (do terreno, prego 
de aço, topo da estaca, outros) e um campo para observações 

 
ii) Piquetagem com GPS 
 

a) Levantamento de Pontos _ Definição da área de intervenção 
b) Definição de alinhamentos rectos e esquadrias 
c) Implantação de pontos notáveis 
d) Verificação dos alinhamentos e esquadrias 
e) Introdução de cotagem _ Profundidades de aterro ou escavação 

 
iii) Piquetagem com Estação Total 
 

a) Implantação de pontos notáveis 
b) Verificação dos alinhamentos e esquadrias 
c) Introdução de cotagem _ Profundidades de aterro ou escavação 

 
 

 
Fig.1 - Formatação txt para importação nas cadernetas 
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Fig. 2 – Formatação Excel dos pontos de implantação 

 
 
Nas piquetagens realizadas é necessário elaborar o Relatório de Piquetagem contendo a informação 
dos pontos piquetados (descrição, coordenadas e fotografia) e eventualmente outros registos de 
suporte ao trabalho executado.  
 
O Relatório de Piquetagem deve ser elaborado segundo o modelo Mod.GEO.035 para o serviço de 
expropriações e o Mod.GEO.031 para acompanhamentos de obra. No entanto, no âmbito de 
exigências específicas de um dado serviço, e unicamente com o aval do CDTC, o Relatório de 
Piquetagem poderá ser elaborado com uma estrutura diferente à do modelo Mod.GEO.035 ou 
Mod.GEO.031. 
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