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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Olá pessoal, tudo bem?  

 

 

A nossa aula de hoje terá como foco em Topografia. Iremos aprender a trabalhar com sistemas de 
coordenadas, planimetria e altimetria. Várias de nossas considerações ao longo do texto se baseiam na 
norma NBR 13133 (Execução do Levantamento Topográfico). Além disso, foi utilizada a literatura mais 
usual nos concursos. 

Além disso, iremos aprender sobre a execução de cortes e aterros, além de outras considerações 
importantes. O foco será nas normas do DNIT, uma vez que, os serviços de terraplenagem são muito 
importantes para pavimentações. Contudo, nós também iremos estudar as especificações da norma NBR 
5681/15 (Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificação). 

.   

 

 

Vamos começar? 
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2 TOPOGRAFIA 

Iremos iniciar a nossa aula com o tema topografia, mas você sabe qual é a sua definição? A 
topografia basicamente significa a descrição de um lugar. Assim, iremos utilizar equipamentos e 
métodos para representar graficamente um local, determinando o seu contorno, dimensões e suas 
posições relativas.  

A topografia pode ser dividida em duas partes principais, a topometria e a topologia. A topometria 
(planialtimetria) corresponde aos métodos clássicos de medidas de distância, ângulos e de desníveis. 
Tudo isso permite a determinação de posições relativas dos pontos. De acordo com o tipo de medição das 
distâncias e dos ângulos, a topometria é subdividida em planimetria e altimetria.  

A planimetria é o conjunto de processos para obtenção da projeção horizontal, ou seja, a 
representação em planta do terreno. Para isso, é necessária a determinação de distâncias e ângulos 
horizontais (coordenadas X e Y). Por outro lado, na altimetria nós iremos determinar as distâncias e os 
ângulos verticais, ou seja, iremos considerar o eixo Z. Com esse processo é possível determinar a altura de 
todos os acidentes em relação ao plano topográfico (relevo). Assim, nós temos a vista lateral do terreno, 
ou seja, o seu perfil. 

Por outro lado, a topologia tem a função de estudar as formas exteriores do terreno e os seus 
respectivos processos de formação. Podemos dizer então, que ela corresponde à interpretação dos dados 
obtidos na topometria e está relacionada com a representação gráfica do relevo. Assim, podemos citar as 
curvas de nível e as representações computacionais.  

 

É comum a confusão com os termos topografia e Geodésia. Ambas as técnicas são 
utilizadas para o mapeamento de uma determinada superfície. A diferença é que a 
topografia mede pequenas porções do terreno, ao passo que a Geodésia permite mapear 
grandes porções, levando em consideração a esfericidade da Terra. Assim, de maneira 
simplificada, podemos dizer que a topografia faz parte da Geodésia.  

Antes de entrarmos mais a fundo sobre a topografia e os sistemas de coordenadas, precisamos 
entender um pouquinho sobre escala. Nós vimos que a topografia permite representar a superfície do 
terreno em escala, certo? A escala é a representação entre dois valores, o real e o desenho. Por exemplo, 
a escala 1:100, o número 100 significa que a cada 100 unidades reais, são representadas no papel apenas 
uma unidade1. Assim, 100 cm da edificação corresponderá a apenas 1 cm no papel. Para determinar a 
medida que será feita no desenho, basta dividi-la pela escala. Por exemplo, temos 435 cm de parede e 
queremos desenhá-la na escala 1:50. Para isso,  

                                                             

1
 Borges, A. de C. Topografia Aplicada para Engenharia Civil (Vol. 1 ), 2ª edição. São Paulo. Ed. Edgar Bluncher: 1992. 
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𝑑 =
435

50
= 8,7 𝑐𝑚 

Assim, iremos fazer uma linha com 8,7 cm no desenho. 

 

Tome muito cuidado quando for área. Nesse caso, a grandeza real é obtida pelo 
quadrado da escala.  

Vamos imaginar uma escala 1:200 e um lote com representação em 12 cm x 5 cm. 
Queremos determinar a área real desse lote. 

A área em planta é fácil, né? Basta multiplicarmos 12 x 5 que achamos 60 cm². 

O problema está na escala. Para os valores ficarem corretos, iremos transformar a escala, 
elevando-a ao quadrado. 

1 cm :  200 cm     = 1 cm² : 200² cm² 

Agora é só fazermos regra de três. 

1 cm² ---- 200² cm² 

60 cm² --    X  

X = 2.400.00 cm² ou 240 m². 
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Vamos fazer um exercício para treinar? 

Topografia 

Representação gráfica da superfície de uma determinada área 

Topometria 

Métodos clássicos de medição de 
distâncias, ângulos e desníveis 

Planimetria 

Ângulo horizontal 

Distância horizontal 

Coordenadas X, Y 

Altimetria 

Ângulo vertical 

Distância vertical 

Coordenadas Z 

Planta 

Perfil 

Topologia 

Estudo de formas exteriores do terreno e 
das leis que regem seu modelado 

Interpretação dos dados 

Relevo 

1 100 

Tamanho no desenho 

Tamanho real 

ESCALA 
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(IBFC, MGS, 2015) Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. Topologia tem por objetivo o estudo das formas exteriores do terreno e das leis que regem o seu 
modelado.  

II. Topometria estuda os processos clássicos de medição de distâncias, ângulos e desníveis, cujo objetivo é 
a determinação de posições relativas de pontos. Pode ser dividida em planimetria e altimetria. 

 
a) Somente a afirmação I está correta. 
b) Somente a afirmação II está correta. 
c) Nenhuma das afirmações está correta. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 

Comentário: 

A afirmativa I está correta. A topologia apresenta a objetivo de estudar as formas exteriores do terreno e 
os seus respectivos processos de formação. Podemos dizer então, que ela corresponde à interpretação dos 
dados obtidos na topometria e está relacionada com a representação gráfica do relevo. 

A afirmativa II está correta. A topometria corresponde aos métodos clássicos de medição das distâncias, 
ângulos e desníveis. O seu objetivo é determinar a posição relativa de pontos. Pode ser divida em 
planimetria e altimetria.  

Assim, as duas afirmativas são corretas e a letra D está correta. 

Antes de entramos a fundo no levantamento topográfico, nós iremos estudar o sistema de 
coordenadas. Vamos começar? 

2.1 Sistema de Coordenadas 

Com uma simples trena você consegue determinar as dimensões de um terreno pequeno, certo? 
Porém, além dessa representação gráfica, nós também precisamos determinar a localização do terreno. 
Para isso, é necessário utilizar o sistema de coordenadas. Anteriormente, nós vimos que é possível 
determinar ângulos, distâncias e desníveis. Vamos aprender como funciona o sistema de coordenadas 
geodésicas e UTM? 

2.1.1 Coordenadas geodésicas 

Sabemos que a superfície terrestre é irregular, certo? Por causa disso, iremos utilizar modelos com 
figuras geométricas mais simples e mais regulares para facilitar na sua representação. No sistema de 
coordenadas geodésicas, iremos utilizar o modelo elipsoide de revolução de reverência internacional 
de 1967. Aqui, consideramos a Terra como uma esfera levemente achatada. Para determinarmos as 
coordenadas geodésicas episódicas (ou coordenadas geográficas), iremos colocar linhas imaginárias 
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(paralelas ou perpendiculares ao equador) no globo terrestre. Assim, as linhas paralelas são conhecidas 
como paralelo, ao passo que, as linhas perpendiculares são os meridianos.  

 

Esse modelo elipsoide é o mesmo adotado no sistema de representação cartográfica 
UTM pela cartografia brasileira. Por causa disso, tem-se uma correspondência 
matemática biunívoca entre as coordenadas geodésicas dos pontos do sistema 
geodésico brasileiro (SGB) e as suas homólogas plano retangulares nos sistemas parciais 
UTM. Isso facilita as operações de amarração e controles no levantamento cartográfico e 
topográfico com as coordenadas UTM2.  

A partir daí, temos dois termos usuais, que são latitude e longitude. A latitude corresponde ao 
ângulo formado pela normal com a sua projeção no Equador. Os seus valores variam de 0° a 90°, no 
qual, a linha do equador está na latitude 0°. Por outro lado, os valores positivos indicam uma posição no 
sentido do hemisfério norte, ao passo que as negativas indicam posições no hemisfério sul.  Por outro 
lado, a longitude é o ângulo diedro formado entre o meridiano de Greenwich (longitude 0°) e o ponto 
que estamos considerando. Os valores podem variar de 0° a 180° no sentido leste para oeste. 

 
Figura 2.1 - Representação da latitude e longitude no globo terrestre 

 

                                                             

2
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13133. Execução do Levantamento Topográfico. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1994. 
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O apoio geodésico altimétrico corresponde a um conjunto de referências de nível. 
Note que, essas referências permitem o controle altimétrico dos levantamentos 
topográficos e os seus respectivos Datum (origem) altimétrico no país. Ao mesmo 
tempo, há também o apoio geodésico planimétrico que permitem o controle da 
posição em relação à superfície do terrestre, determinada por meio das fronteias do 
país. O datum aqui é o datum planialtimétrico do país3. 

 

(Cesgranrio, Petrobras, 2010) Existem diferentes definições de latitude, visando à simplificação dos 
cálculos, empregando diferentes superfícies. 

A definição de latitude geodésica é o ângulo que P faz com Q. 

 
A correta correspondência para P e Q é 
a) P- Normal ao elipsoide passando pelo ponto Q - Eixo polar 
b) P- Normal ao elipsoide passando pelo ponto Q - Plano equatorial 
c) P- Raio médio da Terra Q - Eixo polar 
d) P- Raio médio da Terra Q - Normal ao elipsoide que passa pelo ponto 
e) P-Raio médio da Terra Q- Plano equatorial 

Comentário: 

A letra A está errada. A latitude corresponde ao ângulo formado pela normal com a sua projeção no 
Equador.  
A letra B está correta. A latitude corresponde ao ângulo formado pela normal com a sua projeção no 
Equador (Plano equatorial). 
A letra C está errada. A latitude corresponde ao ângulo formado pela normal com a sua projeção no 
Equador.  
A letra D está errada. A latitude corresponde ao ângulo formado pela normal com a sua projeção no 
Equador.  

                                                             

3
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13133. Execução do Levantamento Topográfico. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1994. 
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A letra E está errada. A latitude corresponde ao ângulo formado pela normal com a sua projeção no 
Equador.  

 

2.1.2  UTM 

A projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) é um sistema universal para a representação 
da superfície da terra. Ela corresponde a uma projeção cilíndrica e transversa secante, uma vez que, o 
eixo do cilindro está no plano do equador. Para ficar mais fácil, podemos observar a Figura 2.2. A 
superfície terrestre é projetada na face do cilindro, que pode ser desenrolado formando uma 
representação gráfica dessa superfície.   

 

Figura 2.2 - Cilindro secante ao esferoide terrestre4 

A projeção UTM é uma projeção analítica que tem como objetivo minimizar todas as deformações 
de um mapa a níveis toleráveis, representando-os em um sistema ortogonal. Assim, latitudinalmente, 
essa projeção é dividida em 20 faixas, entre os paralelo 80°S e 84°N, apresentado amplitude de 8°. Essas 
faixas são denominadas pelas letras C até X. Contudo, devemos excluir as letras L e O. Outra coisa 
importante é que, apenas a faixa X apresenta amplitude de 12°. 

Longitudinalmente, a Terra é dividida em 60 fusos com amplitude de 6° cada. Esses fusos são 
limitados pelos meridianos múltiplos de 6°. Assim, podemos ver que há uma coincidência desses fusos 
com a Carta Internacional no Milionésimo (CIM - escala 1:1.000.000). Note que, a numeração desses 
fusos varia de 1 a 60, a contar do antimeridiano de Greenwich para leste5. Para ficar mais fácil de 
entender, podemos observar a Figura 2.3.  

                                                             

4 Borges, A. de C. Topografia Aplicada para Engenharia Civil (Vol. 1 ), 2ª edição. São Paulo. Ed. Edgar Bluncher: 1992. 
5 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13133. Execução do Levantamento Topográfico. Rio 
de Janeiro: ABNT, 1994. 
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Figura 2.3 - UTM6 

Analisando a Figura 2.3, fica claro que o UTM utiliza um sistema de coordenadas cartesianas 
bidimensionais e que ele não é uma simples projeção do mapa. Embora cada uma dessas faixas 
apresentem valores constantes no mapa, a largura real é diferente. Isso, pois, temos uma distorção das 
projeções, uma vez que, a circunferência do equador é bem maior que a circunferência de um paralelo 
próximo aos polos. 

O sistema UTM utiliza como unidade de medida o metro. Note que, diferentemente do sistema 
Geodésico, o sistema UTM não considera a curvatura da Terra, por isso, os seus valores são coordenadas 
planas. Levando isso em consideração, nas ordenadas iremos utilizar um valor de referência para a linha 
do equador de 10.000.000 m para o equador no Hemisfério Sul, com valores decrescente para o sul. Com 
relação ao hemisfério norte, o equador apresenta valor de 0 m e esse vai aumentando para a direção 
norte. Com relação às abcissas, o meridiano central apresenta valor de referência de 500.000 m e 
aumenta para o leste até 830.000 m e diminui para o oeste até o valor de 160.000 m. Para ficar mais fácil 
de entender, podemos observar a Figura 2.4.  

                                                             

6 Imagem disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Universal_Transversa_de_Mercator#/media/Ficheiro:Utm-
zones.jpg>. 
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Figura 2.4 - Representação esquemática das coordenadas UTM 

 

Preste muita atenção. Esse sistema de representação é adotado pelo Sistema 
Cartográfico Brasileiro. Além disso, ele é recomendado em convenções internacionais 
das quais o Brasil é representado como entidade participante. 

Para a indicação das coordenadas planas, iremos utilizar as letras N e E ao valor numérico 
(sem sinal), ou seja, para norte e para leste, respectivamente.  

Consideramos a origem das coordenadas plana de cada um dos sistemas, no cruzamento 
do equador com o meridiano central7.  

Por fim, vamos determinar as coordenadas da cidade de São Paulo, por exemplo (Figura 2.3). Note 
que ela está na zona 23 K. Estamos no hemisférios sul, certo? Então a linha do Equador apresenta valor de 
referência de 10.000.000 m. Você pode notar que o valor de N será de 7.401.188 m. Agora, falta achar o 
valor de E. Estamos a esquerda do Meridiano de Greenwich, ou seja, essa valor será menor do que 
500.000. Assim, a coordenada UTM da cidade de São Paulo é Zona: 23 K / E = 335.068 /  

                                                             

7
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13133. Execução do Levantamento Topográfico. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1994. 
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(IESES, Prefeitura de Palhoça/SC, 2019) Sobre o Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator 
(UTM), conforme regulamentação da norma referente à Execução e levantamento topográfico ABNT NBR 
13133:1994, indique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes alternativas:  

( ) O Sistema é de representação cartográfica, adotado pelo Sistema Cartográfico Brasileiro, recomendado 
em convenções internacionais das quais o Brasil foi representado como entidade participante.  

( ) O Sistema possui, além de outras características, a decomposição em sistemas parciais, 
correspondentes aos fusos de 6° de amplitude, limitados pelos meridianos múltiplos deste valor, havendo, 
assim, coincidência com os fusos da Carta Internacional ao Milionésimo (escala 1:1 000 000).  

( ) Para indicações das coordenadas planas, abscissa e ordenada, são acrescentadas a letra N e a letra E ao 
valor numérico, sem sinal, significando, respectivamente, para norte e para leste.  

( ) Possui característica de numeração dos fusos, que segue o critério adotado pela Carta Internacional ao 
Milionésimo, ou seja, de 1 a 60, a contar do antimeridiano de Greenwich, para leste. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

a) V, V, V, V. 

b) V, F, V, F. 

c) V, V, V, F. 

d) V, V, F, F. 

Comentário: 

A primeira afirmativa é verdadeira. O sistema de representação cartográfica UTM é recomendado em 
convenções internacionais. Além disso, o Brasil é uma entidade participante. 

A segunda afirmativa é verdadeira. Terra é dividida em 60 fusos com amplitude de 6° cada. Esses fusos 
são limitados pelos meridianos múltiplos de 6°. Assim, podemos ver que há uma coincidência desses fusos 
com a Carta Internacional no Milionésimo. 

A terceira afirmativa é verdadeira. Para a indicação das coordenadas planas, iremos utilizar as letras N e 
E ao valor numérico (sem sinal), ou seja, para norte e para leste, respectivamente.  

A quarta afirmativa é verdadeira. Há uma coincidência desses fusos com a Carta Internacional no 
Milionésimo (CIM - escala 1:1.000.000). Note que, a numeração desses fusos varia de 1 a 60, a contar do 
antimeridiano de Greenwich para leste. 

Assim, a sequência correta é V, V, V, V e a letra A está correta. 
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2.2 Equipamentos 

Para as operações topográficas, são necessários pelo menos, os seguintes equipamentos: teodolitos, 
níveis e medidores eletrônicos de distância. Esses correspondem aos instrumentos básicos8. Contudo, é 
claro que precisamos de mais coisas para conseguir realizar o levantamento topográfico. Esses outros 
equipamentos recebem o nome de auxiliares e são: balizas, prumos esféricos, trenas, miras, prisma, 
termômetro, barômetro, psicrômetro, dinamômetro, sapatas e pára-sol. Vamos aprender quais são as 
diferenças entre eles? 

2.2.1  Instrumentos básicos 

Os teodolitos são instrumentos para a determinação de ângulos horizontais e verticais. As 
distâncias horizontais são obtidas por meio de trenas, taqueometria e nivelamento trigonométrico. Eles 
podem ser classificados quanto à precisão em baixa, média e alta precisão, conforme Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Classificação do teodolito8 

Classe do teodolito 
Desvio padrão 

precisão angular 

1. Precisão baixa ≤ ± 30" 

2. Precisão média ≤ ± 07" 

3. Precisão alta ≤ ± 02" 

Os níveis são instrumentos utilizados para medir inclinações em plano. Eles são muito 
importantes no nivelamento geométrico que veremos mais a frente. Assim como os teodolitos, eles 
podem ser classificados quanto à precisão, conforme Tabela 2.2 

Tabela 2.2 - Classificação do nível8 

Classe do nível Desvio padrão  

1. Precisão baixa > 10 mm/km 

2. Precisão média ≤ ± 10 mm/km 

3. Precisão alta ≤ ± 3 mm/km 

4. Precisão muito alta ≤ ± 1 mm/km 

 Por fim, os medidores eletrônicos de distância (MED), também conhecidos como distanciômetro 
eletrônico, são utilizados para determinar as medidas lineares. Esses instrumentos devem ser calibrados a 
cada 2 anos no máximo. Eles são classificados quanto a precisão, como podemos ver na Tabela 2.3. Um 
tipo de MED são as estações totais. Contudo, além delas determinarem as distâncias, elas também 
medem ângulos. As estações totais são capazes de armazenar dados e informações sobre a altura do 
equipamento, coordenadas geográficas ou UTM, altitude, etc. 

                                                             

8
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13133. Execução do Levantamento Topográfico. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1994. 
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Tabela 2.3 - Classificação do MED9 

Classe do MED 
Desvio padrão 

precisão angular 

1. Precisão baixa ± (10 mm +10 ppmxD) 

2. Precisão média ± (5 mm + 5 ppmxD) 

3. Precisão alta ± (3 mm + 2 ppmxD) 

 

Durante as medições, sempre devemos garantir que os instrumentos de medição e o 
ponto a ser visado estejam centralizados. Isso, pois, a maior parte dos erros de medição 
angular acontece por causa de erros de centralização. Além disso, quanto menor forem 
os lados de uma poligonal, esses erros serão maiores. 

 

(Prefeitura de Petrolina/PE, 2019) O instrumento eletrônico utilizado para medições topográficas, que 
faz medições de ângulos verticais e horizontais e, também, de distâncias lineares, capaz de armazenar, 
inclusive, dados recolhidos e executar alguns cálculos mesmo em campo, é denominado de 

a) Teodolito. 

b) Nível. 

c) Distanciômetro eletrônico. 

d) GPS. 

e) Estação Total. 

Comentário: 

A letra A está errada. Os teodolitos medem os ângulos horizontais e verticais. Contudo, eles não são 
utilizados para medir distâncias lineares. 

A letra B está errada. Os níveis são instrumentos utilizados para medir inclinações em plano.  

                                                             

9
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13133. Execução do Levantamento Topográfico. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1994. 
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A letra C está errada. O distanciômetro eletrônico é um instrumento utilizado na medição de distâncias. 
Contudo, eles não determinam ângulos. 

A letra D está errada. O GPS é um instrumento que fornece as coordenadas de uma localização. 

A letra E está correta. A estação total são equipamentos utilizados para medir ângulos horizontais, 
verticais e distâncias lineares. 

2.2.2 Instrumentos auxiliares 

De acordo com a NBR 13133/1994, os instrumentos auxiliares são: balizas, prumos esféricos, trenas, 
miras, prisma, termômetro, barômetro, psicrômetro, dinamômetro, sapatas e pára-sol. As balizas são 
hastes, com altura de 2 m e pintadas a cada 50 cm com cores alternadas entre vermelho e branco. Na 
sua extremidade inferior, ela possui um ponteiro de ferro, para facilitar a sua cravação no terreno. Note 
que, ela é utilizada para manter o alinhamento horizontal entre os pontos. Durante o processo de 
medição, elas devem ser mantidas na vertical10. 

Os prumos são instrumentos utilizados para manter a verticalidade dos equipamentos. As trenas 
são dispositivos utilizados para a medida direta de distâncias (diastímetros). Podem ser feitas com 
diferentes materiais, como, metal, fibra de vidro, etc. As miras são uma "régua" graduada utilizada no 
levantamento altimétrico.  

As fichas são peças de ferro e apresenta extremidade inferior pontiaguda e superior uma cabeça 
circular ou triangular. Elas apresentam tamanho de 40 cm e devem ser pintadas em cor viva para serem 
facilmente visualizadas. Elas são utilizadas para marcação de posições intermediárias do alinhamento. 

Os termômetros são utilizados para determinar a temperatura. Isso é importante para a correção 
de valores obtidos no levantamento topográfico. Os barômetros são utilizados para determinar a pressão 
atmosférica. Com isso, também conseguimos determinar a altitude indiretamente. O psicrômetro é 
utilizado para determinar a umidade.  

Os piquetes são pequenas estacas de madeira cravadas no solo. Eles apresentam a função de 
amarrar o levantamento topográfico, pois, demarca pontos no terreno. No caso da demarcação desses 
pontos ser sobre o caminhamento, nós iremos utilizar as sapatas.  

 

(COMPESA/PE, 2018) Observe a figura a seguir, que mostra um instrumento utilizado em topografia. 

 

                                                             

10
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13133. Execução do Levantamento Topográfico. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1994. 
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Esse instrumento é denominado: 

a) baliza. 

b) nível. 

c) piquete. 

d) mira. 

e) teodolito. 

Comentário: 

A letra A está correta. As balizas são hastes com cores alternadas entre vermelho e branco. Na sua 
extremidade inferior, ela possui um ponteiro de ferro, para facilitar a sua cravação no terreno. 

A letra B está errada. Os níveis são instrumentos utilizados para medir inclinações em plano. 

A letra C está errada. Os piquetes são pequenas estacas de madeira cravadas no solo. 

A letra D está errada. A mira é um tipo de régua graduada utilizada para altimetria.  

A letra E está errada. O teodolito é um equipamento que permite a determinação de ângulos. 

 

2.3 Planimetria 

Anteriormente nós aprendemos que a planimetria é o conjunto de processos para obtenção da 
projeção horizontal, ou seja, a representação em planta do terreno. Para isso, precisamos realizar 
medições de distâncias horizontais e dos ângulos também.  Você sabe como são feitos esses 
procedimentos? Vamos estudar isso? 

2.3.1  Medições 

 As medidas das distâncias horizontais podem ser determinadas de maneira direta ou indireta. No 
método direto, iremos utilizar trenas ou equipamentos. Nesse caso, iremos medir a distância entre dois 
pontos. Porém, às vezes temos limitações para realizar as medidas e é aqui que entra o método indireto, 
ou seja, conceitos de trigonometria. 

 Uma maneira bem simples de determinar a distância entre dos pontos é com a utilização de 
diastímetros. Esses são as trenas de aço, fitas de panos, fios, etc. Aqui, as medições podem ser feitas com 
sucessivas medidas até o final. Porém, imagina uma área muito grande, fica inviável medir com o 
diastímetro, certo? Para isso, iremos utilizar os equipamentos eletrônicos. Além das medidas horizontais, 
não também iremos trabalhar com ângulos. Vamos ver como isso funciona? 
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2.3.1.1  Rumos e azimutes 

Além das medidas horizontais, os ângulos horizontais também são muito importantes na 
topografia. Levando isso em consideração nós temos os rumos e os azimutes, mas você sabe qual é a 
diferença entre eles? É comum considerarmos o azimute corresponde ao ângulo que sai do Norte 
(verdadeiro ou magnético) e vai até o alinhamento, no sentido horário. Por outro lado, o rumo é o menor 
ângulo que parte do sul ou do norte até a direção considerada. Note que, o valor do rumo nunca é maior 
do que 90°, além disso, ele sempre apresentará uma referência. 

 

De acordo com a NBR 13133: "o eixo das ordenadas é a referência azimutal, que, 
dependendo das peculiaridades do levantamento, pode estar orientado para o norte 
geográfico, para o norte magnético ou para uma direção notável do terreno, julgada 
importante". 

Contudo, na prática, o mais comum é adotar o Norte como referência. 

O sentido a vante é aquele que segue o sentido em que está sendo realizado o 
alinhamento e a ré, é o sentido contrário. 

Para ficar mais fácil de entender o que é um rumo e um azimute, vamos resolver alguns exemplos?  

 

Vamos determinar os rumos para os seguintes azimutes: 50°, 120°, 200° e 340°.  

❶ Azimute 50° 

Para representar o azimute, nós iremos desenhar o ângulo que parte no Norte e vai até a direção de 
50°, no sentido horário. Agora, nós iremos determinar o rumo. Lembre-se de que, o rumo parte do Norte 
ou do Sul e corresponde ao ângulo de menor valor. Podemos observar no desenho, que o ângulo menor é 
aquele que parte do Norte. Em outras palavras, quando a direção estiver no quadrante NE, o rumo é igual 
ao azimute. Contudo, não podemos nos esquecer de colocar as referências. RUMO = 50° NE. 
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❷ Azimute 120° 

Para representar o azimute, nós iremos desenhar o ângulo que parte no Norte e vai até a direção de 
120°, no sentido horário. A direção está no quadrante SE. Assim, o rumo será formado pelo ângulo que 
parte do Sul. Podemos perceber então, que o rumo será igual a 180° menos o azimute (180° - 120°), ou 
seja, RUMO = 60° SE. 

 

             

❸ Azimute 200° 

Para representar o azimute, nós iremos desenhar o ângulo que parte no Norte e vai até a direção de 
200°, no sentido horário. A direção está no quadrante SW. Assim, o rumo será formado pelo ângulo que 
parte do Sul. Podemos perceber então, que o rumo será igual ao azimute -  180°, ou seja, RUMO = 20° SW. 

 

             

❹ Azimute 340° 

50° 
50°NE 

Azimute Rumo 

Azimute Rumo 

120° 

60° SE 

Azimute Rumo 

200° 

20° SW 
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Para representar o azimute, nós iremos desenhar o ângulo que parte no Norte e vai até a direção de 
340°, no sentido horário. A direção está no quadrante NW. Assim, o rumo será formado pelo ângulo que 
parte do Norte. Podemos perceber então, que o rumo será igual a 360° menos o azimute, ou seja,       
RUMO = 20° NW. 

 

                                          

 

Até agora nós vimos apenas valores exatos dos ângulos. Contudo, esses podem 
apresentar minutos (') e segundos também ("). Assim, 1° = 60', ao passo que, 1' = 60''. 

Vamos imaginar o ângulo igual a 137°39'30''. Queremos fazer 180° menos esse valor. 
Para resolvermos a conta, iremos transformar 180° em 179° 59' 60''. Assim: 

     179°   59'   60'' 
                         -  137°   39'   30'' 
                     22°   20'    30'' 

 

Azimute Rumo 

200° 

20° NW 
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 (IF-RO, 2019) Relacione os valores obtidos com a bússola, com os azimutes correspondentes. 

 

1. rumo 35° NE 

2. rumo 61° SE 

3. rumo 44° SW 

4. rumo 18° NW 

5. rumo 61° NE 

 

Azimute 
Ângulo parte no Norte do sentido horário 

Rumo 
Menor rumo que parte no N ou do S até a direção considerada 

Ângulo varia de 0° a 360° 

Ângulo varia de 0° a 90° 

Quadrante  

R = Az NE  

SE 

R = 180° - Az 

Az = 180° - R 

SW 

R = Az - 180° 

Az = 180° + R 

NW 

R = 360° - Az 

Az = 360° - R 
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( ) azimute 119° 

( ) azimute 61° 

( ) azimute 35° 

( ) azimute 224° 

( ) azimute 342° 

 

Assinale a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

a) 2, 5, 1, 3, 4. 

b) 5, 4, 1, 2, 3. 

c) 1, 4, 3, 2, 5. 

d) 2, 1, 4, 3, 5. 

e) 2, 3, 1, 5, 4. 

Comentário: 

O Primeiro rumo está no quadrante NE. Assim, o ângulo do rumo é o mesmo do azimute. Ou seja, 35°. 

O segundo rumo está no quadrante SE. Nesse caso, o azimute corresponde a 180° - rumo. Assim, o 
azimute é de 119° (180° - 61°). 

O terceiro rumo está no quadrante SW. Nesse caso, o azimute corresponde a 180° + rumo. Assim, o 
azimute é de 224° (180° + 44°). 

O quarto rumo está no quadrante NW. Nesse caso, o azimute corresponde a 360° - rumo. Assim, o 
azimute é de 342° (360° - 18°). 

O quinto rumo está no quadrante NE. Assim, o ângulo do rumo é o mesmo do azimute. Ou seja, 61°. 

 

1. rumo 35° NE    ( ) azimute 119° 

2. rumo 61° SE    ( ) azimute 61° 

3. rumo 44° SW    ( ) azimute 35° 

4. rumo 18° NW    ( ) azimute 224° 

5. rumo 61° NE    ( ) azimute 342° 

 

A sequência correta é 2 - 5 - 1 - 3 - 4 e a letra A está correta. 
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2.3.2 Poligonais 

Vamos imaginar que estamos fazendo um levantamento topográfico de um terreno. A primeira 
coisa que vamos fazer é colocar pontos na área que vai ser medida. A partir daí iremos determinar as suas 
respectivas distâncias e os ângulos horizontais.  Entre cada um dos pontos consecutivos, nós iremos traçar 
linhas que são conhecidas como poligonal. De acordo com o formato, a poligonal pode ser aberta, 
amarrada ou fechada. Você sabe a diferença entre cada uma delas?  

 

 

Esse conjunto de pontos recebe o nome de apoios topográficos planimétricos. 

De acordo com especificações da norma NBR 13133 o espaçamento entre cada um 
desses pontos pode ser de no máximo 10 km e de no mínimo 500 m. Contudo, é claro que 
se o terreno for menor, podemos fazer medidas inferiores a 500 m. 

 A poligonal aberta é aquela em que o seu ponto final não coincide com o ponto de origem. Além 
disso, nenhum ponto chega a outro ponto. Por outro lado, a poligonal fechada retorna ao ponto de 
origem e isso permite a verificação das medidas. Por fim, a poligonal amarrada corresponde a poligonal 
que parte e chega a pontos de coordenadas já conhecidas. Assim como na poligonal fechada, a 
poligonal amarrada permite verificação. 

Todas as medições apresentarão algum erro de medida, que podem ser erros de medição dos 
ângulos e os erros de medição linear. Trabalhar com as poligonais fechadas ou amarradas é melhor, pois, 
conseguimos fazer a verificação destas e com isso conseguimos determinar os erros angulares e lineares. 
No caso da poligonal iremos considerar que as coordenadas de saída e de chegada estejam com erros 
mínimos11. 

 

Os erros menores não significam que um levantamento seja melhor do que o outro com 
erros maiores. Estranho, né? Mas isso pode acontecer porque pode haver maior 
compensação dos erros, e por isso temos a ideia deles serem menores. Outra 
consideração importante é que, os erros de fechamentos superiores aos limites aceitos 

                                                             

11
 Borges, A. de C. Topografia Aplicada para Engenharia Civil (Vol. 1 ), 2ª edição. São Paulo. Ed. Edgar Bluncher: 1992. 
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não podem ser aceitos. Contudo, como vimos antes, erros menores do que o limite não 
sugere que qualidade. 

Nas poligonais abertas, os erros lineares nunca serão identificados, pois, não temos 
pontos de referências para conferir os valores. Os erros angulares podem ser 
determinados por meio dos rumos e dos azimutes. 

 As poligonais dentro de um mesmo levantamento podem ser classificadas como principal ou 
secundária. A poligonal principal corresponde àquela fechada e que será calculada e ajustada antes das 
outras. Seria, por exemplo, os limites de uma propriedade. Por outro lado, aos poligonais secundárias se 
iniciam e terminam em qualquer estaca da poligonal principal. Além disso, elas são calculadas e 
ajustadas após os cálculos da poligonal principal. 

 

 

 

Poligonal 

Sequência de retas que ligam os pontos 

Aberta 

Ponto final não coincide com a origem 

Nenhum ponto coincide com o outro 

Não permite a verificação dos erros lineares 

Fechada 

Retorna ao ponto de origem 

Permite a verificação dos erros  

Amarrada 

Parte e chega a pontos de coordenadas conhecidas 

Permite a verificação dos erros  
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(FUMARC, COPASA, 2018) Topograficamente, chama-se poligonal a uma sequência de retas em que 
haverá uma estaca no começo e outra no final de cada reta, tendo-se, assim, estacas ou vértices e lados 
(ou linhas). 

 

Considerando as poligonais, NÃO é correto afirmar: 

a) As poligonais secundárias são aquelas que iniciam e terminam em estacas da poligonal principal, sendo 
o seu cálculo e seus ajustes feitos após os cálculos e ajustes da poligonal principal. 

b) Poligonal amarrada é a que parte e chega em pontos de coordenadas já conhecidas, possibilitando a 
verificação. 

c) Poligonal principal é aquela aberta e que deve ser calculada e ajustada antes das demais, 
acompanhando, tão próximo quanto possível, os limites da propriedade. 

d) Uma poligonal fechada é aquela que retorna ao ponto inicial, com possibilidade de verificação de erros 
de fechamento (angular e linear). 

Comentário: 

A letra A está correta. As poligonais secundárias são aquelas que iniciam e terminam em estacas da 
poligonal principal. Além disso, a sua verificação só pode ser realizada após os ajustes da poligonal 
principal. 

A letra B está correta. Uma poligonal amarrada corresponde a poligonal que parte e chega a pontos de 
coordenadas já conhecidas. 

A letra C está incorreta. A poligonal principal é aquela fechada e que deve ser calculada e ajustada antes 
das demais. 

A letra D está correta. A poligonal fechada retorna ao ponto de origem e isso permite a verificação das 
medidas (angular e linear). 

2.3.2.1 Erro angular de fechamento 

Anteriormente nos vimos que há erros de medições lineares e angulares, certo? Agora, nós iremos 
aprender como determinar os erros de fechamento angular. Porém, para isso, precisamos saber 
diferenciar o que são ângulos internos, externos e deflexões. Vamos começar? 

Os ângulos internos são aqueles presentes dentro da poligonal, ou seja, do lado interno. Por 
outro lado, os ângulos externos correspondem aqueles do lado de fora. Por fim, a deflexão é um ângulo 
horizontal corresponde a aquele ângulo que formado entre os alinhamentos a vante e o 
prolongamento a ré. Note que, o valor da deflexão varia de 0° a 180°. Para ficar mais fácil de entender, 
vamos observar a Figura 2.5. 
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Figura 2.5 - Representação dos ângulos internos, externos e deflexões de uma poligonal fechada 

  

Para calcular o erro angular de uma poligonal fechada, basta determinar o somatório dos ângulos 
internos da figura geométrica e subtrair pela soma dos ângulos internos medidos. O somatório dos 
ângulos internos de uma poligonal de n lados é calculado pela Equação 2.1. O erro sempre é dado em 
módulo. 

∑ â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = (𝑛 − 2)𝑥180° 
Equação 2.1 

 

 

Vamos imaginar um quadrado. Sabemos que ele apresenta 4 lados, certo? 

Assim, o somatório dos seus ângulos internos é de: 

∑ â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = (𝑛 − 2)𝑥180° 

∑ â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = (4 − 2)𝑥180° 

∑ â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 360° 

Agora, vamos imaginar que fizemos medições de um terreno de 4 lados. Ao somarmos 
todos os ângulos internos medidos, chegamos nos valores de 359°. 

Assim, o erro de fechamento angular é de 360° - 359° = 1°. 
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Erro angular de fechamento máximo permitido depende do número de vértices do polígono e da 
precisão do equipamento. Assim, o erro angular máximo permitido pode ser calculado pela Equação 2.2. 

𝐸 = 2. 𝑝. √𝑁 Equação 2.2 

Onde: 
E = erro máximo permitido (em minutos '); 
p= precisão do aparelho;  
N = número de estações. 

 

Se o enunciado não fornecer nenhuma informação sobre a precisão do equipamento, 
considere esse valor como 1,0. 

Vamos fazer um exercício para ficar mais claro? 

 

(Bio-Rio, Eletrobras, 2014) Observe o quadrilátero mostrado abaixo, obtido por levantamento de uma 
poligonal. 

 
 

 

 
O erro de fechamento angular dessa poligonal vale, em módulo: 

a) 0 o 17´ 

b) 0 o 34' 

c) 0 o 52´ 

d) 1 o 39´ 
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e) 1 o 48´ 

Comentário: 

Podemos observar que a poligonal apresenta 4 lados. 

Assim, a soma dos ângulos internos deve ser de: 

∑ 𝑖𝑛𝑡 = (𝑛 − 2)𝑥180°            ∴              ∑ 𝑖𝑛𝑡 = (4 − 2)𝑥180°       ∴              ∑ 𝒊𝒏𝒕 = 𝟑𝟔𝟎° 

 

Agora, nós iremos determinar a somatória dos ângulos medidos, assim: 

∑ 𝑚𝑒𝑑 = 64°08′ + 127°04′ + 55°24′ + 115°12′                                  ∴            ∑ 𝒎𝒆𝒅 = 𝟑𝟔𝟏°𝟒𝟖′ 

 

Assim, o erro será de 360° - 361°48' =  1°48'.  

Assim, a letra E está correta. 

 

(Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ, 2014) Considere a poligonal topográfica de lados iguais a seguir. 

 

 

 
O valor de X que fecha, sem erro, a poligonal é: 

a) 30o 

b) 160o 

c) 210o 

d) 320o 

Comentário: 

O enunciado pediu para calcularmos o erro de fechamento angular, contudo, ele não forneceu os ângulos 
internos. Assim, nós iremos fazer o desenho da poligonal, colocando o azimute de cada ponto. 
Primeiramente, nós iremos traçar a direção do trecho 1-2 que apresenta azimute de 140°. Depois, iremos 
traçar a direção do trecho 2-3 com azimute de 30°. Seguindo, iremos traçar a direção do trecho 3-4 com 
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azimute de 320°. Conforme figura abaixo. Podemos observar que para fechar a figura, o azimute do trecho 
4-1 estará presente no quadrante SW. 

 

Se fossemos calcular os ângulos internos, seriam realizados vários cálculos. Não precisamos realizar 
cálculo nenhum para resolver essa questão. Sabemos que o trecho 4-1 está no quadrante S-W, certo? 
Assim, esse ângulo será pode variar de 180° a 270°. O único ângulo presente nesse intervalo é o de 210°.  

Assim, a letra C está correta. 

 

2.3.2.2 Coordenadas parciais 

É comum utilizarmos as coordenadas parciais, pois, é a partir delas que conseguimos apurar o erro 
de fechamento linear. Mas, o que são essas coordenadas? As coordenadas parciais são as projeções do 
polígono no eixo Y (N-S) e no eixo X (E-W). Para ficar mais fácil, vamos observar a Figura 2.6. O ângulo α 
corresponde ao rumo, ao passo que o L é a distância entre os pontos A e B. As coordenadas parciais do 
ponto B será XB e YB.  

 

Figura 2.6 - Coordenadas parciais 
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XB = L.senα 

YB = L.cosα 

As coordenadas parciais recebem esse nome, pois, elas são contadas a partir da origem 
do próprio alinhamento. Nesse caso, a origem do sistema é transferida para cada vértice 
do polígono. Consideramos os valores de X como E (+) e W (-). Para os valores de Y, o N 
(+) e o S (-). 

O erro de fechamento para o eixo x corresponde à somatória dos coordenadas parciais X. 
O mesmo é feito para o eixo Y.  Em questões de concursos o mais usual é determinar os 
erros angulares.  

 

(Prefeitura de Acaraú/CE 2019) Observe a tabela de um levantamento planimétrico de uma poligonal 
fechada triangular. Qual o erro linear total de fechamento? Observe as unidades de medidas – metro para 
a tabela e centímetro para o erro. 

 

 
 

Indique a opção CORRETA. 
 

a) 06 cm. 

b) 10 cm. 

c) 16 cm. 

d) 20 cm. 

e) 26 cm. 



31 

 

Comentário: 

A primeira coisa que precisamos fazer é determinar o erro X e o erro Y. Para isso, iremos utilizar o ponto 
inicial e o ponto final. Note que, eles devem apresentar o mesmo valor, uma vez que, a diferença 
corresponde ao erro. 

Assim,  

Ex = 120,57 - 120,51 = 0,06 m 

Ey = 20,44 - 20,52 = 0,08 m 

 

Para ficar mais fácil de entender, vamos observar a figura a seguir. Vamos imaginar que era para a nossa 
poligonal fechar em A, mas ela está em B. O erro será a nossa reta em vermelho. 

 

 

Utilizando teorema de Pitágoras: 

𝑒² = 0,06² + 0,08² 

𝒆 = 𝟎, 𝟏𝟎 𝒎 

Assim, a letra B está correta. 

2.3.2.3 Coordenadas totais 

Vimos anteriormente que as coordenadas parciais permitem verificar os erros de fechamento 
linear.  Agora, nós iremos aprender a trabalhar com as coordenadas totais. Não confunda coordenadas 
parciais com totais. As coordenadas parciais são contadas a partir da origem do próprio alinhamento. 
Nesse caso, a origem do sistema é transferida para cada vértice do polígono. Por outro lado, nas 
coordenadas totais é como se tivesses um plano cartesiano, ou seja, apenas uma origem para todos os 
pontos. 

Para determinar a área de uma poligonal, uma maneira simples e rápida é utilizando a fórmula de 
Gauss. Essa fórmula é soma e subtração da área de trapézios formados pelos vértices e projeções sobre os 
eixos N, E12. Complicado, né? Contudo, isso é mais simples do que parece.  

                                                             

12
 Borges, A. de C. Topografia Aplicada para Engenharia Civil (Vol. 1 ), 2ª edição. São Paulo. Ed. Edgar Bluncher: 1992. 
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Observe a Figura 2.7, nós temos 3 pontos e você pode perceber que essas são coordenadas totais. 
Se você quiser, você pode transformar o ponto A em (0, 0) e subtrair 100 das abcissas e 30 das ordenadas 
dos outros pontos, transformando o B (30, 40) e C (60, 20). Mas, isso não é necessário, você pode trabalhar 
com os valores do desenho. Faça do jeito que você achar mais fácil. Vamos fazer passo a passo. 

 

 

Figura 2.7 - Poligonal 

❶ A primeira coisa que vamos fazer é montar uma tabelinha, colocando as coordenadas de cada 
um dos pontos. Uma coisa muito importante é que não podemos nos esquecer de repetir o primeiro 
ponto no final da tabela para fechar a figura. 

Ponto X Y 

A 100 30 

B 130  70 

C 160 50 

A 100 30 

❷ Agora nós iremos ligar a coordenada de cada ponto x com a coordenada y do ponto seguinte. 
Iremos multiplicar esses valores e somá-los. 

Ponto X Y 

A 100 30 

B 130  70 

C 160 50 

A 100 30 

𝑋 =  100𝑥70 +  130𝑥50 + 160𝑥30 

𝑋 =  18300 𝑚²  

❹ Vamos fazer a mesma coisa que fizemos para o X, porém, agora partindo do Y. 

Ponto X Y 

A 100 30 

B 130  70 

C 160 50 

A 100 30 
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𝑌 =  30𝑥130 +  70𝑥160 + 50𝑥100 

𝑌 =  20100 𝑚²  

❺ A área será a diferença entre X e o Y dividido por 2. Esse valor é em módulo. Assim: 

𝐴 =
18300 −  20100

2
  

𝐴 = 900 𝑚² 

 

Lembra que eu falei que poderíamos deslocar a figura para a esquerda até colocar o 
ponto A na origem. Assim, teríamos A (o,o), B (30, 40) e C (60, 20) 

 

Agora, podemos calcular o valor de X e Y igual vimos anteriormente: 

𝑋 =  0𝑥40 +  30𝑥20 + 60𝑥0 

𝑿 = 𝟔𝟎𝟎 𝒎²  

 

𝑌 =  0𝑥30 +  40𝑥60 + 20𝑥0 

𝒀 = 𝟐𝟒𝟎𝟎 𝒎²  

 

𝐴 =
600 −  2400

2
  

𝑨 = 𝟗𝟎𝟎 𝒎² 

Você pode observar que o valor é o mesmo. Então, escolha o que você achar mais fácil na 
hora da prova. 
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 (FGV, Compesa, 2018) Uma poligonal é composta dos vértices A, B, C, D e E, como mostrado na figura a 
seguir. 

 

 

 
Considere os seguintes dados: - medida do segmento AB: 5m; - medida do segmento BC: 6m; - 
coordenadas do ponto A: X = 20m; Y = 30m. 

 
Considerando que sen 30° = 0.50 e cos 30° = 0.87, as coordenadas do ponto C valem: 

 

a) 27,72m e 37,35m. 

b) 27,72m e 37,72m. 

c) 29,57m e 35,62m. 

d) 29,57m e 38,50m. 

e) 29,57m e 39,57m. 

Comentário: 

Para resolver esse exercício, primeiramente, nós vamos determinar as coordenadas parciais dos pontos B 
e C. Assim: 
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𝑋𝐴𝐵 =  𝐿. 𝑠𝑒𝑛𝛼                     ∴                     𝑋𝐴𝐵 =  5. 𝑠𝑒𝑛30°                    ∴                     𝑿𝑨𝑩 = 𝟐, 𝟓 𝒎  

𝑌𝐴𝐵 =  𝐿. 𝑐𝑜𝑠𝛼                     ∴                      𝑌𝐴𝐵 =  5. 𝑐𝑜𝑠30°                    ∴                      𝒀𝑨𝑩 = 𝟒, 𝟑𝟓 𝒎 

 

𝑋𝐵𝐶 =  𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼                     ∴                     𝑋𝐵𝐶 =  6. 𝑐𝑜𝑠30°                    ∴                     𝑿𝑩𝑪 = 𝟓, 𝟐𝟐 𝒎  

𝑌𝐵𝐶 =  𝐿. 𝑠𝑒𝑛𝛼                    ∴                      𝑌𝐵𝐶 =  6. 𝑠𝑒𝑛30°                    ∴                      𝒀𝑩𝑪 = 𝟑, 𝟎 𝒎 

 

Assim, as coordenadas totais no ponto C valem: 

𝑋𝐶 = 20 + 2,5 + 5,22 = 𝟐𝟕, 𝟕𝟐 𝒎 

𝑌𝐶 = 30 + 4,35 + 3,0 = 𝟑𝟕, 𝟑𝟓 𝒎 

Assim, a letra A está correta. 

 

 

(ARTESP, 2017) Considere o levantamento planimétrico abaixo representado pelas coordenadas parciais 
(X, Y). 
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A área da poligonal, em metros quadrados, é 

a) 40 600. 

b) 28 000. 

c) 81 200. 

d) 14 000. 

e) 7 000. 

Comentário: 

De acordo com a tabelinha, nós temos 4 pontos, certo. Vamos considerar o ponto 1 como o ponto de 
partida, ou seja (o,0). Preste muita atenção, pois, os valores que foram fornecidos para nós são as 
coordenadas parciais e nós precisamos das coordenadas totais para calcular a área. Assim, iremos somar 
algebricamente cada um dos pontos. 

 

Ponto  X   Y 

P1  0   0 

P2  80   -130 

P3  50 = (80 - 30)  + 290 = (-130 + 420) 

P4  30 = (50 -20)  140 = (290 - 150) 

 

O desenho da região é o seguinte (sem escala) 
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Agora, nós iremos montar a tabelinha para calcular a área da figura. Não se esqueça de repetir o primeiro 
ponto. 

 

 

Agora, nós vamos calcular o valor de X e Y. 

 

𝑋 =  0𝑥(−130)  + 80𝑥290 +  50𝑥140 + 30𝑥0                   ∴                           𝑿 = 𝟑𝟎𝟐𝟎𝟎𝒎² 

 

𝑌 =  0𝑥80 + (−130)𝑥50 + 290𝑥30 + 140𝑥0                     ∴                           𝒀 = 𝟐𝟐𝟎𝟎 𝒎² 

 

𝐴 =
30200 −  2200

2
  

𝑨 = 𝟏𝟒𝟎𝟎𝟎 𝒎² 

Assim, a letra D está correta. 

2.3.3 Apoio topográfico Planimétrico 

Os apoios topográficos são formados por um conjunto de pontos no terreno que serão utilizados 
para o levantamento topográfico. Levando isso em consideração, os apoios topográficos planimétricos 
sãos formado por um conjunto de pontos com coordenadas x e y que serão obtidos a partir da origem em 
um plano topográfico. Com eles, é possível desenhar a figura do terreno. De acordo com a NBR 13133 os 
pontos de ordem superior podem ser espaçados em até 10 km e os de ordem inferior, em até 500 m. 
Contudo, em áreas menores, podemos utilizar medidas inferiores a 500 m13.  

No caso do apoio topográfico planimétrico vincular-se à rede geodésica (SGB), pelo menos dois 
pontos deve apresentar coordenadas conhecidas e que essas sejam comuns. A norma NBR 13133 
também afirma o seguinte: "as coordenadas planorretangulares destes vértices geodésicos, no sistema de 
representação cartográfica UTM, permitem a determinação do comprimento e do azimute plano definido 
por estes vértices seguindo-se, no plano topográfico, o cálculo do apoio topográfico". 

Agora vamos imaginar outra situação, quando não é possível o apoio direto. Quando isso 
acontecer, pelo menos um dos vértices do apoio topográfico planimétrico deve coincidir com o vértice 
geodésico. Contudo, esse vértice deve permitir a localização dos outros vértices geodésicos com ou sem a 

                                                             

13
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13133. Execução do Levantamento Topográfico. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1994. 
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necessidade de sinalização. Assim, conseguimos determinar o azimute dessas direções, orientando-se 
desta maneira o apoio topográfico. 

Outro caso acontece quando temos apenas um ponto geodésico e não conseguimos visualizar o 
outro vértice. Quando isso acontecer, iremos determinar o norte geográfico. Não podemos nos esquecer 
de manter a precisão necessária de cada tipo de projeto. 

 Pode acontecer também da área que estamos medindo não apresentar vértice geodésico na área 
levantada. Porém, alguns desses vértices são visíveis. Aqui, conseguimos determinar as coordenadas 
geodésicas de maneira mais simples, utilizando o método de interseção à ré (Pothenot). Porém devemos 
tomar cuidado para evitar imprecisões de cálculos. Assim, deverá ser feita uma análise minuciosa dos 
ângulos entre as direções determinantes. Essas direções determinantes devem ser de pelo menos cinco, 
de acordo com a geometria dos segmentos14. 

Por fim, podemos ter o pior caso, que corresponde aquele em que não é possível determinarmos as 
coordenadas geodésicas planorretangulares de um vértice do apoio topográfico. Além disso, também não 
conseguimos determinar o azimute por meio da ligação à rede geodésica planimétrica. Então, o que 
podemos fazer? 

Quando isso acontecer, os apoios da rede topográfica estarão orientados para o norte geográfico 
ou verdadeiro. Assim, iremos atribuir a um vértice coordenadas arbitrárias. Aí sim, a partir desse vértice, 
nós conseguimos azimute geográfico observações astronômicas ou com o emprego de giroscópio. Caso 
isso não seja possível, iremos utiliza uma bússola ou declinatória acoplada a um teodolito e iremos utilizar 
o norte magnético. 

 

O norte magnético apresenta variação. Por causa disso, devemos mencionar no desenho 
topográfico a data do levantamento, a declinação magnética na data medida, a sua 
variação anual.  

A norma NBR 13133/1994 permite, em alguns levantamentos topográficos, por conveniência do 
atendimento à sua finalidade, que o eixo Y do sistema de projeção topográfica fique paralelo ou coincida 
com uma determinada direção. Essa direção pode ser uma via, parede de edificação, rodovia, etc. 
Contudo, para isso, devemos indicar na planta a direção do norte geográfico ou mesmo magnético. 

                                                             

14
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13133. Execução do Levantamento Topográfico. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1994. 
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2.4 Altimetria 

Anteriormente, nós estudamos apenas sobre o traçado em planta, determinando as medidas e 
ângulos horizontais, certo? Agora, iremos considerar o plano vertical, ou seja, as cotas ou as altitudes dos 
pontos do levantamento topográfico. Não confunda cota com altitude. A cota se refere à altura referida a 
uma superfície de nível arbitrária, ao passo que, a altitude leve como referência o nível do mar.  

Na altimetria podemos realizar o levantamento geométrico, trigonométrico e barométrico para 
determinar o nivelamento. Aqui, nós iremos aprender apenas os dois primeiros, que são os usuais com 
concursos. Vamos começar? 

2.4.1 Nivelamento geométrico 

O nivelamento geométrico é um método direto de medidas. Para isso, iremos fazer leituras de 
miras ou réguas graduadas, além da utilização de um nível, não sendo realizados cálculos com ângulos. 
Para ficar mais fácil de entender como funciona um nivelamento geométrico, vamos observar a Figura 2.8. 
Nela, nós temos dois pontos A e B e nós queremos determinar a diferença de nível entre eles. Observe 
que, o equipamento de medida está nivelado. 

 
Figura 2.8 - Nivelamento geométrico 

A partir do desenho podemos observar algumas coisas. Na mira, nós temos a leitura de ré (LR) no 
ponto A e a leitura a vante no ponto B (LV). A diferença de nível entre os dois pontos (Δh) corresponde à 
diferença da leitura a ré pela leitura a vante (Δh = LR - LV). Note que, se esse valor der positivo, temos um 
aclive, ao passo que, se o Δh for negativo, nós temos um declive. 

No desenho, nós também podemos observar a altura referência do instrumento (AI). Essa altura 
corresponde à altura da linha visada até um plano de referência. Essa não é altura do instrumento. 
Podemos perceber que o AI é a soma da cota de ré (hR) com a leitura de ré (AI = hR + LR). A partir daí fica 
fácil determinar a cota de um ponto a vante (Hv = AI - Lv). 
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No levantamento altimétrico é comum colocarmos o instrumento de medida em um 
local e realizar a medida de vários pontos ao mesmo tempo. Isso aumenta a 
produtividade. 

Vamos fazer um exercício para treinar? 

 

(FUNDEP, Prefeitura de Uberlândia/MG 2019) Em uma medição altimétrica pelo método de nivelamento 
geométrico simples, dois pontos, A e B, do contexto de uma obra, apresentaram diferença de nível de          
3 metros. Na caderneta de medição, consta uma leitura de RE de 3 200 milímetros na Referência de Nível 
(RN) e uma leitura de VANTE de 300 milímetros no ponto A. Portanto, a leitura de VANTE do ponto B, 
registrada na caderneta, tem valor, em milímetros, de 

a) 200. 

b) 303. 

c) 3 300. 

d) 6 200. 

Comentário: 

Primeiramente vamos retirar os dados. 

Δh = 3 m 

LR = 3200 mm 

LVA = 300 mm. 

LVB = ? 

Para ficar mais fácil de visualizar, vamos fazer um desenho. Sabemos que a leitura no ponto A é de           
300 mm e que a diferença de nível entre o ponto A e B é de 3000 mm; 
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Assim, a leitura no ponto B será a soma da leitura em A pela diferença de nível. 

 

𝐿𝑅𝐵  = ∆ℎ +  𝐿𝑅𝐴                    ∴                     𝐿𝑅𝐵  = 3000 +  300                   ∴                     𝐿𝑅𝐵 = 3300 𝑚𝑚        

 

Assim, a letra C está correta. 

 

2.4.2 Nivelamento Trigonométrico  

No nivelamento geográfico, não há medição dos ângulos verticais, certo? Mas, e se realizarmos 
medidas dos ângulos? Nesse caso, tem-se o nivelamento trigonométrico que calcula indiretamente as 
alturas por meio dos ângulos verticais, utilizando os princípios trigonométricos. A primeira coisa que 
precisamos saber é a diferença entre os ângulos nadiral e zenital.   

O ângulo nadiral é o ângulo formado entre a vertical e a linha visada de baixo para cima. Por outro 
lado, o ângulo zenital é medido de cima para baixo. Note que, ambos apresentam valor de 0° até 180°. 
Ao mesmo tempo, nós também temos os ângulos verticais. Esses são obtidos pela linha do horizonte até 
a linha visada. Ele apresenta valor positivo se estiver apontado para cima e negativo se estiver para baixo. 
Para ficar mais fácil de entender, podemos analisar a Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 - Ângulos zenital, nadiral e vertical 
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 Vamos observar a Figura 2.10. Podemos observar o ângulo zenital Z e o ângulo vertical α. Lembre-
se que o valor de α pode ser obtido pela diferença de 90° - o ângulo zenital (α = 90° - Z). Além disso, no 
desenho também é possível observar a distância horizontal (Dh), distância inclinada (DI) entre os pontos A 
e B, a altura do equipamento (E) e a leitura de mira (Hm). 

 
Figura 2.10 - Nivelamento trigonométrico 

A partir do desenho anterior, podemos ver que temos um triângulo, certo? Agora ficou fácil, por 
meio da trigonometria nós conseguimos determinar o que precisamos. 

𝐻𝑚 = 𝐷𝐻. 𝑡𝑔𝛼 

𝐻𝑚 = 𝐷𝐼. 𝑠𝑒𝑛𝛼 

 

 

Podemos calcular também a inclinação ou a declividade entre dois pontos. Essa 
corresponde à relação entre o desnível e a distância horizontal. Multiplicamos por 100 
para converter esse valor em porcentagem. 

𝑖 =
∆ℎ

𝐷𝐻
𝑥100 

Vamos fazer um exercício para treinar? 
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 (COPESE, UFPI, 2016) Em uma superfície plana e horizontal, estacionou-se a 1,5m de altura do solo um 
teodolito em dois pontos (A e B) distantes 16m entre si. A partir desses dois pontos, visou-se um 
ponto C situado no topo de um prédio que se encontra alinhado com os pontos A e B, obtendo-se os 
ângulos verticais zenitais 60º e 30º respectivamente. A altura do prédio é, portanto, de: 

 

sen(60°) = 0,866; sen (30°) = 0,5 

a) 45,729m 

b) 36,927m 

c) 24,635m 

d) 15,356m 

e) 8,420m 

Comentário: 

Para ficar mais fácil de entender, vamos fazer um desenho. No desenho estão representados os ângulos 
verticais. Lembre-se de que esses correspondem a diferença entre 90° e o ângulo zenital. 

 

Vamos começar os cálculos pelo triângulo BCD. 

𝑡𝑔 60° =
𝐶𝐷

𝐵𝐷
               ∴                  𝐶𝐷 = √3𝑥 𝐵𝐷 

 

Vamos fazer o mesmo, só que agora para o triângulo ACD. 

𝑡𝑔 30° =
𝐶𝐷

16 + 𝐵𝐷
               ∴                  𝐶𝐷 =

√3

3
𝑥 (16 + 𝐵𝐷) 

 

Agora, podemos igualar as duas equações: 
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√3𝑥 𝐵𝐷 =
√3

3
𝑥 (16 + 𝐵𝐷)               ∴                  𝑩𝑫 = 𝟖 𝒎 

 

  𝐶𝐷 = √3𝑥 𝐵𝐷             ∴                 𝑪𝑫 = 𝟏𝟑, 𝟖𝟓𝟔 𝒎 

 

Por fim, para determinar a altura do prédio, basta somar o CD com a altura do teodolito (1,5 m). Assim, a 
altura do prédio é de 15,356 m e a letra D está correta. 

 

(UPENET/ IAUPE/ 2019) O ângulo formado entre a direção vertical abaixo do observador e a linha de 
visada do teodolito é denominado de 

a) Zenital. 

b) Nadiral. 

c) Interno. 

d) Externo. 

e) Deflexão. 

Comentário: 

A letra A está errada. O ângulo zenital é formado entre a direção vertical acima do observador e a linha 
de visada do teodolito. 

A letra B está correta. O ângulo zenital é formado entre a direção vertical abaixo do observador e a linha 
de visada do teodolito. 

A letra C está errada. Os ângulos internos são aqueles presentes dentro da poligonal, ou seja, do lado 
interno. Eles são ângulos horizontais.   

A letra D está errada. Os ângulos externos são aqueles presentes fora da poligonal, ou seja, do lado 
externo. Eles são ângulos horizontais.   

A letra E está errada. A deflexão é um ângulo horizontal corresponde a aquele ângulo que formado entre 
os alinhamentos a vante e o prolongamento a ré. Eles são ângulos horizontais.   

2.4.3 Apoio topográfico Altimétrico 

No caso dos apoios topográficos altimétricos, esse pontos apresentaram as alturas relacionada a 
uma superfície de nível arbitrária (cota). Podemos utilizar como referência também o nível do mar 
(altitude). De acordo com a NBR 13133 "esses pontos são hierarquizados pelo seu erro médio quilométrico 
da sua determinação, classificando-os como de ordem superior e de ordem inferior." 
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Com relação aos apoios topográficos altimétricos, sempre que possível, estes devem estar 
associados às referências do nível do apoio geodésico. Note que, essa vinculação será possível com a 
utilização de um nivelamento geométrico duplo (nivelamento e contranivelamento), desde a referência de 
nível de apoio geodésico até uma das referências de nível do apoio topográfico. 

 

2.5 Execução de levantamento topográfico 

Para a execução do levantamento topográfico, nós iremos utilizar as especificações da norma     
NBR 13133/1994. Assim, essa norma é utilizada para a execução do levantamento topográfico para 
conhecer as condições do terreno como relevo, área, limites, posicionamento, localização e amarração. 
Com isso, nós conseguimos informações para a realização de estudos preliminares, anteprojeto ou projeto 
básico até para o projeto executivo. 

2.5.1  Pontos 

Anteriormente, nós vimos que o levantamento topográfico é feito por meio da medição de 
ângulos horizontais e verticais, distâncias horizontais e verticais e inclinadas. Tudo isso é feito com 
instrumentos adequados e precisos. Com isso, conseguimos determinar pontos de apoio no terreno e com 
isso serão determinadas as suas coordenadas topográficas.  

 

O levantamento topográfico expedito é feito para o reconhecimento do terreno. Nesse 
caso, não prevalecem os critérios de exatidão que vimos no levantamento topográfico. 

A quantidade de pontos que será utilizada irá depender da finalidade do levantamento e da 
escala utilizada. Note que, o erro de graficismo admissível deve ser aproximadamente 0,2 mm 
multiplicado pelo o denominador da escala. A norma NBR 13133 também afirma que: " os métodos, 
processos e instrumentos utilizados não devem conduzir a erros nas operações topográficas, que 
comprometam a exatidão inerente à escala pretendida. Os pontos notáveis e de interesse maior da 
finalidade do levantamento podem ter exatidão superior à exigida pela escala adotada. Neste caso, estes 
pontos devem ser definidos por suas coordenadas calculadas e não pelas obtidas graficamente na planta." 
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Erro de grafismo corresponde aquele erro quando fazemos medições sobre a 
representação gráfica deste levantamento. 

O valor de 0,2 mm equivale a duas vezes a acuidade visual. 

 

(FUNDEP, Prefeitura de Uberaba/MG, 2016) Denomina-se resolução gráfica de uma escala a menor 
grandeza suscetível de ser representada num desenho por meio dessa escala. 

A NBR 13.133/1994 – Execução de levantamento topográfico – define erro de graficismo como o erro 
máximo na elaboração de desenho topográfico para lançamento de pontos e traçados de linhas, com o 
valor de 0,2 mm, que equivale a duas vezes a acuidade visual. 

Sendo a escala representada por uma fração do tipo 1/M, em que M é denominado módulo da escala, 
é CORRETO afirmar que, na escala 1/1.000, a menor dimensão possível de ser representada é: 

a) 0,2 m = 20 cm. 

b) 0,4 m = 40 cm. 

c) 0,6 m = 60 cm. 

d) 1,0 m = 100 cm. 

Comentário: 

O erro de graficismo deve ser aproximadamente 0,2 mm x o denominador da escala. 

 

Escala: 1/1000 

 1 cm - 1000 cm  

Vamos multiplicar 1000 por 0,02 cm (0,2 mm), ou seja, temos o valor do erro de graficismo de 20 cm. 

Assim, a letra A está correta. 

2.5.2 Fases 

O levantamento topográfico deve apresentar as seguintes fases15.  

 planejamento, seleção de métodos e aparelhagem;  

 apoio topográfico; 

 levantamento de detalhes; 

                                                             

15
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13133. Execução do Levantamento Topográfico. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1994. 
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 cálculos e ajustes; 

 original topográfico; 

 desenho topográfico final; 

 relatório técnico. 

Tenha em mente que, independente da finalidade, todo levantamento topográfico deve 
obedecer ao princípio da vizinhança. Mas, você sabe o que é princípio da vizinhança? Esse termo é uma 
regra básica da Geodésia, mas que devemos aplicar a topografia também. Nesse caso, devemos 
considerar que cada ponto novo deverá estar relacionado a todos os outros pontos determinados. 
Quando fazemos isso, temos uma melhor distribuição dos erros. Não podemos nos esquecer de fazer uma 
hierarquização, pois, o novo ponto sempre apresentará exatidão menor do que aquele ponto que serviu de 
base para a sua determinação, não importando o grau de precisão desta determinação. 

Quando vamos fazer medições de áreas maiores do que 1 km² ou com faixas de mais de 5 km de 
comprimento precisamos fazer um estudo primeiro. Esse estudo será feito para a localização dos marcos 
planimétricos e das referências de nível. Além disso, devemos analisar as conexões com os apoios 
geodésicos. 

2.5.2.1 Medições ângulos  

Para a medição dos ângulos horizontais e verticais, nós devemos tomar alguns cuidados para 
garantir a precisão necessária ao projeto. Assim, a leitura desses ângulos será feita pelo método das 
direções em série de leituras conjugadas.  

Durante as medidas dos ângulos horizontais, nós conseguimos checar os resultados, verificando 
se estes estão conforme o especificado em projeto. Esses ângulos serão considerados aceitáveis quando o 
desvio das direções em relação ao seu valor médio calculado forem de no máximo 3 vezes a precisão 
nominal do teodolito. Se forem medições angulares verticais, iremos considerar os desvios das 
observações angulares verticais em relação ao seu valor médio calculado16. 

 

Iremos rejeitar as séries quando estas tiverem número de rejeições de observações que 
inviabilizem o cálculo do valor médio das direções (medições angulares horizontais) ou 
valores médios angulares (medições angulares verticais). 

No caso de levantamentos topográficos de pequena exatidão, podemos utilizar apenas a 
medição angular horizontal, utilizando somente a posição direta do teodolito. Nesse caso, devemos 

                                                             

16
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13133. Execução do Levantamento Topográfico. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1994. 
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considerar a correção da colimação obtida pela média dos valores de leituras conjugadas realizadas no 
início e no fim de cada jornada de trabalho. 

No caso de levantamentos topográficos de pequena exatidão, é tolerada a medição angular 
vertical, utilizando somente a posição direta do teodolito. Porém, nesse caso, devemos utilizar as 
correções do ponto zenital e de índice para os teodolitos que medem respectivamente ângulos zenitais e 
de inclinação. A correção é obtida pela média dos valores de leituras conjugadas realizadas no início e no 
final de cada jornada de trabalho. 

2.5.2.2 Nivelamento 

Durante as operações de nivelamento geométrico, devemos tomar alguns cuidados para garantir 
um bom levantamento topográfico. Esses cuidados são realizados a fim de evitar ocorrência e a 
propagação de erros sistemáticos. Vamos estudar quais são essas considerações? 

Quando estamos realizando medições das visadas de ré e de vante, os seus comprimentos 
devem ser aproximadamente iguais. Além disso, esse comprimento deve ser de no máximo 80 m, sendo 
o ideal de 60 m. Isso permite compensar os efeitos da curvatura terrestre e da refração atmosférica. 
Consequentemente, conseguimos um levantamento topográfico mais preciso e fica mais fácil de realizar 
as medições com a mira. Podemos ter problemas com reverberação também. Para contornar essa 
situação, as visadas devem estar situadas acima de 50 cm do solo17.  

Outro cuidado que devemos ter é com o posicionamento das miras. Estas devem estar retinhas 
na vertical e não podem estar apoiadas sobre o solo. Para apoiá-las, iremos utilizar chapas ou pinos e, no 
caminhamento, sobre sapatas. Além disso, as miras devem estar posicionadas aos pares. Assim, vamos 
fazer uma alternância a vante e de ré e devemos posicionar a mira no ponto de partida (lida a ré) e no 
ponto de chegada (lida a vante). O conveniente é o que número de lances seja par. 

2.5.2.3 Trenas 

Sabemos que podemos fazer medições com as trenas, certo? Contudo, essas não são muito 
precisas e podemos ter muitos erros de medidas, alinhamento, nivelamento, tensão, dilatação, etc. Para 
contornar esses erros, podemos utilizar procedimentos já consagrados. Note que, o critério que será 
utilizado dependerá muito do tipo de levantamento que está sendo realizado e das distâncias que iremos 
determinar. Note que, não devemos realizar medições com trenas quando estiver ventando muito e 
esses ventos forem fortes.  

2.5.2.4 Registros e desenho final 

Precisamos anotar os dados medidos em campos, certo? Para isso, iremos utilizar cadernetas 
adequadas e o registro deve ser feito com caneta, ou seja, de maneira permanente. Os elementos 
levantados em campo serão calculados e compensados. Logo em seguida, esses dados serão lançados na 
escala predeterminada e em uma base estável quadriculada, constituindo-se no original topográfico. No 

                                                             

17
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13133. Execução do Levantamento Topográfico. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1994. 



49 

 

desenho final, nós também teremos os registros das origens planimétricas e altimétrica, bem como a 
finalidade do levantamento. 

 

 (Fundep, DMAE/MG, 2020) Sobre os levantamentos topográficos, assinale com V as afirmativas 
verdadeiras e com F as falsas. 

 

( ) As medições angulares horizontais e verticais devem ser realizadas pelo método das direções em séries 
de leituras conjugadas. 

( ) Os comprimentos das visadas de ré e de vante devem ser aproximadamente iguais e de, no máximo, 20 
m, tendo como tamanho ideal o comprimento de 5 m. 

( ) Para evitar os efeitos do fenômeno de reverberação, as visadas devem situar-se acima de 50 cm do solo. 

( ) As miras, devidamente verticalizadas, podem ser apoiadas diretamente sobre o solo. 

 

Assinale a sequência correta. 

a) V V V V 

b) F F F V 

c) F V F F 

d) V F V F 

Comentário: 

A primeira afirmativa é verdadeira. A leitura dos ângulos verticais e horizontais será feita pelo método 
das direções em série de leituras conjugadas.  

A segunda afirmativa é falsa. Os comprimentos das visadas de ré e de vante devem ser 
aproximadamente iguais. Esses comprimentos devem ser de no máximo 80 m, sendo o ideal de 60 m. 

A terceira afirmativa é verdadeira. As visadas devem estar acima de 50 cm do solo para evitar os efeitos 
de reverberação. 

A quarta afirmativa é falsa. As miras devem estar verticalizadas, porém, estas não podem se apoiar sobre 
o solo. As miras devem ser apoiadas sobre chapas ou pinos e, no caminhamento, sobre sapatas. 

Assim, a sequência correta é  V, F, V, F e a letra D está correta. 
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2.6 Curvas de nível 

As curvas de nível são formadas pela ligação de pontos de mesma cota ou altitude do terreno. 
Note que, elas são linhas imaginárias e também são conhecidas como isolinhas ou isoípsas. As curvas de 
nível são interessantes, pois, podemos ter uma noção do relevo de uma área em planta. Tenha em mente 
que duas linhas nunca irão se cruzar, pois, não tem como um ponto apresentar duas cotas. Outra coisa 
importante é que elas são sempre fechadas, ou seja, se iniciam e terminam no mesmo ponto. O que pode 
acontecer é que a representação não é suficiente para mostrar a linha toda. 

Olha que interessante, regiões mais íngremes apresentam curvas de nível mais próximas, ao 
passo que, os terrenos mais planos apresentam curvas mais distantes. Além disso, se acordo com o relevo, 
podemos ter vales, depressões, elevação, etc. Para ficar mais fácil, podemos observar as Figura a seguir. 
Tanto as depressões como as elevações apresentam um nível de maior valor. Esse nível de maior valor 
pode estar no centro (elevação) ou nas bordas (depressão). 

 

Figura 2.11 - Elevação e depressão18 

 

Figura 2.12 - Espigão: apresenta uma elevação alongada18 

 

                                                             

18 BRANDALIZE, M. C. B. Apostilas - Topografia. Disponível em: <http://www2.uefs.br/geotec/apostilas.htm>. 
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Figura 2.13 - Corredor19 

 

 

Figura 2.14 - Talvegue19 

 

 
Figura 2.15 - Vale19 

                                                             

19 BRANDALIZE, M. C. B. Apostilas - Topografia. Disponível em: <http://www2.uefs.br/geotec/apostilas.htm>. 
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Figura 2.16 - Divisor de águas20 

 

 

 Figura 2.17 - Dorso20 

As curvas de nível podem ser classificadas em Mestras (traçados mais espessos), cotadas 
(geralmente múltiplas de 5 m ou 10 m), intermediárias (múltiplas da equidistância vertical e não são linhas 
mestras) e curvas de meias equidistância (densificação de terrenos muito planos). As curvas de nível 
mestras são mais grossas e numeradas que ocorrem de 5 em 5 curvas. Assim, a quinta curva sempre será a 
curva mestra nas cartas cartográficas. 

 

(FADESP, UEPA, 2020) Baseando-se no princípio de curvas de nível para levantamentos topográficos, 
pode-se afirmar que as imagens a seguir representam, respectivamente: 

 

                                                             

20 BRANDALIZE, M. C. B. Apostilas - Topografia. Disponível em: <http://www2.uefs.br/geotec/apostilas.htm>. 
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a) I – depressão, II – elevação e III – espigão. 

b) I – espigão, II – depressão e III - elevação. 

c) I – espigão, II – elevação e III - depressão. 

d) I – depressão, II - espigão e III - elevação. 

Comentário: 

Podemos observar que, a imagem I é formada por uma elevação alongada, ou seja, um espigão. 

A imagem II apresenta ponto central mais alto com redução da altitude nas bordas, ou seja, uma 
elevação. 

A imagem III é o oposto da imagem II. Aqui, temos uma região mais funda no centro, sendo característica 
de uma depressão. 

 

Assim, a letra C está correta. 
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3 TERRAPLENAGEM 

Quando vamos fazer uma construção qualquer, devemos sempre deixar o solo conforme 
especificações de projeto. Na maioria das vezes, queremos um terreno plano e nivelado, certo? Assim, 
podemos definir terraplenagem como as operações necessárias para adequar a topografia original do 
terreno ao projeto.   

Podemos ter duas situações distintas. A primeira envolve locais com falta de solo, como um buraco 
por exemplo. As operações de depositar e compactar são utilizadas para a confecção dos aterros. Por 
outro lado, caso haja a necessidade de escavação, vamos fazer o corte. Sabemos que praticamente todas 
as obras vão precisar de alguma operação de movimentação de terra, certo? Contudo, a terraplenagem é 
um serviço extremamente importante nas obras de pavimentação. Por causa disso, o nosso foco aqui será 
nas normas do DNIT. Vamos começar? 

3.1 Pavimentação 

De acordo com as especificações do DNIT, a terraplenagem corresponde as operações que 
envolvem escavação, carga, transporte, descarga e compactação do solo. Em outras palavras, são 
utilizados os serviços de corte e aterro para adequar a superfície ao projeto. É usual a utilização do 
material retirado do corte para a confecção dos aterros, ou seja, uma compensação de massa. Contudo, 
caso, a quantidade ou qualidade do solo não seja adequada, iremos coletá-lo de locais conhecidos como 
empréstimo. Em contrapartida, se sobra material do corte, esse será lançado nos bota-fora. 

Você sabe como funciona a compensação das massas? 

3.1.1 Compensação das massas 

A primeira coisa que precisamos saber é o volume de terra que iremos trabalhar. Isso, pois, 
precisamos determinar a quantidade de solo que será utilizada para compensação, bota-fora e área de 
empréstimo. Uma coisa muito importante é que as obras de movimentação de terra precisam levar em 
consideração o empolamento. Mas, você sabe o que é um empolamento? Vamos estudá-lo? 
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3.1.1.1 Empolamento 

Vamos imaginar que iremos executar um aterro. Para isso, precisamos de solo proveniente de 
outra região. Esse solo quando escavado estará fofo e ocupará mais espaço do que antes. Se você tentar 
colocar todo o solo no mesmo buraco em que ele foi retirado, você não conseguirá. Isso acontece, pois, o 
volume de vazios do solo aumentou, contudo, a massa do solo e o volume dos grãos não se alteram. Esse 
fenômeno é conhecido como empolamento21.  

O empolamento pode ser calculado pela Equação 3.1: 

𝑉𝑇𝑆 = 𝑉𝐶 . (1 + 𝐸) Equação 3.1 

Onde: 

VTS - volume de terra solta; 
VC - volume do solo; 
E - empolamento. 
 
Agora, imagine que pegamos a terra do corte e vamos fazer um aterro com ela. Assim, tínhamos 

uma terra natural, que ficou empolada e agora iremos compactá-la. Assim, o volume do aterro é menor do 
que o volume de corte que é menor do que o volume de terra solta. 

 
VA < VC < VTS 

  
Temos ainda mais dois outros termos. A contração (Equação 3.2) corresponde a relação entre o 

volume de aterro e o volume de corte, ou seja, mede a redução dos volumes. Por outro lado, a 
homogeneização (Equação 3.3) é o inverso, ou seja, é a relação entre os volumes de corte e de aterro. 

 

𝐶 =
𝑉𝐴

𝑉𝐶
 

Equação 3.2 

 

𝐹𝐻 =
𝑉𝐶

𝑉𝐴
 

Equação 3.3 

 

 

Quando vamos calcular a quantidade de caminhões, nós sempre iremos utilizar a terra 
fofa, ou seja, empolada. 

                                                             

21 Pinto, C. S. Curso básico de mecânica dos solos em 16 aulas, 3ª edição. São Paulo. Ed. Oficina de Texto: 2006. 



56 

 

Pode acontecer do enunciado não fornecer o empolamento, mas fornecer as massas 
específicas. Quando isso acontecer, nós iremos trabalhar com massa, ao invés dos 
volumes. Lembre-se de que, a massa específica corresponde à relação entre a massa e o 
volume do material. 

 

(CETRDE, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/CE, 2019) Qual o volume de um buraco criado após a 
retirada de 300 m3 de solo medido após a escavação? Sabe-se que o empolamento deste solo é de 20%. 

a) 300 m3. 

b) 275 m3. 

c) 250 m3. 

d) 225 m3. 

e) 200 m3. 

Comentário: 

Primeiramente, vamos retirar os dados do enunciado. 

Vc  = ? 

VTS = 300 m³ 

Empolamento - 20% ou 0,2 

 

Jogando os dados na fórmula: 

 

𝑉𝑇𝑆 = 𝑉𝐶 . (1 + 𝐸)            ∴                        300 = 𝑉𝐶 . (1 + 0,20)                      ∴                   𝑽𝒄 = 𝟐𝟓𝟎 𝒎³   

 

Assim, a letra C está correta. 

 

(FADESP, UEPA, 2020) Em uma obra de terraplenagem, o volume de escavação na região de corte é 
1.252 m3 de solo, sendo que no projeto há necessidade de apenas 592 m3 de aterro compactado, devendo 
o excedente ser direcionado para o bota-fora. Considerando-se que a densidade do solo in natura é igual a 
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1.200 kg/m3, a densidade do solo no estado solto é 900 kg/m3 e que a densidade do solo compactado é 
igual a 1.900 kg/m3 , a quantidade mínima de viagens de um caminhão basculante com 12 m³ de 
capacidade para transportar o solo excedente será de 

a) 80 viagens. 

b) 35 viagens. 

c) 45 viagens. 

d) 90 viagens. 

Comentário: 

Primeiramente, vamos retirar os dados do enunciado. 

Vc = 1252 m³ 

VA = 592 m³ 

ρnat = 1200 kg/m³ 

ρsolto = 900 kg/m³ 

ρcom = 1900 kg/m³ 

VTS = ? 

Você pode perceber que o enunciado não forneceu o fator de empolamento, contudo, nós temos os dados 
das massas específicas. Precisamos determinar a massa de corte e de aterro. 

 

𝜌𝑛𝑎𝑡 =
𝑚𝑐

Vc
                         ∴                      1200 =

𝑚𝑐

1252
                                   ∴                  𝑚𝑐 = 𝟏. 𝟓𝟎𝟐. 𝟒𝟎𝟎 𝒌𝒈 

 

𝜌𝑐𝑜𝑚 =
𝑚𝐴

𝑉𝐴
                         ∴                      1900 =

𝑚𝑐

592
                                     ∴                  𝑚𝐴 = 𝟏. 𝟏𝟐𝟒. 𝟖𝟎𝟎 𝒌𝒈 

 

Assim, a quantidade de material que vamos enviar para o bota-fora é de: 

𝐵𝐹 =  1.502.400 −  1.124.800                            ∴                 𝐵𝐹 = 377.600 𝑘𝑔 

 

 Vamos transformar essa massa em volume. 

 

𝜌𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎 =
𝑚𝑇𝑆

𝑉𝑇𝑆
                               ∴                      900 =

377.600

𝑉𝑇𝑆
                              ∴                  𝑽𝑻𝑺 = 𝟒𝟐𝟎 𝒎³ 

 

Agora ficou fácil. Como cada caminhão transporta 12 m², o número de viagens será: 

 

𝑉𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 =
420

12
                       ∴                𝑽𝒊𝒂𝒈𝒆𝒏𝒔 = 𝟑𝟓  
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Assim, a letra B está correta. 

 

3.1.1.2 Diagrama de Brucker 

 Para planejar a movimentação de terra é utilizado o diagrama de Brucker, também conhecido 
como diagrama de massas. Assim, conseguimos determinar a compensação de terra entre os cortes e os 
aterros, programação de bota-foras e/ou empréstimos e programação do equipamento necessário para a 
execução de terraplenagem. A primeira coisa que precisamos fazer é desenhar o perfil longitudinal da 
estrada na mesma escala horizontal. Note que, os volumes de terra devem estar corrigidos. Por convenção 
os valores do corte são adotados como positivos e do aterro como negativos22.  

Vamos observar a Figura 3.1 que corresponde ao perfil longitudinal e o diagrama de massas, 
respectivamente. O diagrama é montado com o volume acumulado, ou seja, vamos somando o volume de 
cada uma das seções. Podemos observar que no corte, a diagrama aumenta até um ponto máximo, que é 
justamente no ponto entre o corte e o aterro no perfil do terreno. Isso acontece, pois, a terra do corte será 
utilizada no aterro. Por outro lado, o diagrama reduz até um valor mínimo no aterro.  

 

Figura 3.1 - Perfil longitudinal e diagrama de massas² 

A partir do diagrama podemos concluir algumas coisas. Primeiro, a linha sobe nos pontos de corte 
(até o valor máximo relativo) e desce nos aterros (até o valor mínimo relativo). São esses pontos máximos 
e mínimos que iremos utilizar para a passagem do corte para o aterro ou vice-versa. Por causa disso, eles 
também são conhecidos como pontos de passagem.  

                                                             

22 Borges, A. de C. Topografia Aplicada para Engenharia Civil (Vol. 2 ), 2ª edição. São Paulo. Ed. Edgar Bluncher: 1992. 



59 

 

 

O volume de corte, ou de aterro, entre dois pontos pode ser calculado pela diferença das 
ordenadas entre esses pontos. 

Assim, se o volume calculado entre um corte e um aterro for igual, o volume acumulado 
será nulo, pois, toda terra do corte foi utilizada no aterro. Assim, temos uma linha de 
compensação, que é uma linha paralela ao eixo horizontal que intersecciona a linha de 
Brucker em pelo menos dois pontos.  

A distância média de transporte corresponde: 

𝐷𝑀𝑇 =
∑(𝑉. 𝑑)

∑ 𝑉
 

Onde: 

V = quantidade de material 

d = distância média 

 

(AL-RO, 2018) A figura a seguir mostra o Diagrama de Brucker referente ao movimento de terra em uma 
estrada, utilizando-se como referência a numeração das estacas. 

 

 

 

Com base nesse desenho, pode-se afirmar que os trechos de corte se situam 

a) entre as estacas 1 e 4. 

b) entre as estacas 2 e 5. 
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c) entre as estacas 1 e 2 e entre as estacas 5 e 6. 

d) entre as estacas 0 e 1 e entre as estacas 4 e 6. 

e) entre as estacas 0 e 2 e entre as estacas 5 e 6. 

Comentário: 

A letra A está errada. Entre as estacas 1 e 4 nós temos uma linha descendente, ou seja, corresponde a um 
trecho de aterro. 

A letra B está errada. Entre a estaca 2 e 4 nós temos uma linha descendente, ou seja, corresponde a um 
trecho de aterro. 

A letra C está errada. Entre a estaca 1 e 2 nós temos uma linha descendente, ou seja, corresponde a um 
trecho de aterro. 

A letra D está correta. Entre a estaca 0 e 1 e as estacas 4 e 6 nós temos uma linha ascendente, ou seja, 
corresponde a um trecho de corte. 

A letra E está errada. Entre a estaca 1 e 2 nós temos uma linha descendente, ou seja, corresponde a um 
trecho de aterro. 

 

3.1.2 Serviços preliminares 

Para a execução de uma pavimentação, primeiramente, nós precisamos realizar os serviços 
preliminares. Esses correspondem à preparação do terreno para o recebimento do leito estradal. As 
especificações que vamos trabalhar nessa seção são as do DNIT 104/200923. Primeiramente, é realizado o  
desmatamento da vegetação e a limpeza do local. Não confunda desmatamento com destocamento. O 
destocamento corresponde a escavação e remoção de tocos, raízes e da camada de solo orgânico.  

 

É comum o termo off set que corresponde as linhas de estacas demarcadoras da área de 
execução dos serviços. 

Outro termo é a cota vermelha. Essas correspondem às alturas de corte e de aterro. 

Nas áreas destinadas ao corte, a remoção dos tocos e das raízes deve ser de no mínimo 60 cm 
abaixo do greide. No caso dos aterros com cota vermelha menor do que 2,0 m, nós iremos remover 
toda a camada superficial com raízes e restos de vegetais. Em contrapartida, caso a cota vermelha seja 

                                                             

23 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). DNIT 104/2009- ES. Terraplenagem - Serviços 
preliminares – Especificação de serviço. 2009. 
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maior do que 2,0 iremos realizar o desmatamento. Nesse caso, o corte deve ser feito para que as árvores 
fiquem no nível do terreno, não sendo necessário o destocamento. 

Com relação ao desmatamento, no caso de árvores de porte pequeno (diâmetro menor do que      
15 cm e altura de até 1,0 m), iremos realizar apenas o desmatamento. Assim, podemos utilizar um trator 
de esteiras para isso. Contudo, se as árvores forem de grande porte (diâmetro maior que 15 cm), é 
necessária a utilização de motosserras e operações de destocamento. 

 

O desmatamento pode ser leve ou pesado. Isso depende da altura e da quantidade de 
árvores. 

Tenha em mente que, o processo sempre se inicia pelo corte de árvores e arbustos de 
maior porte. Além disso, devemos tomar todos os cuidados para evitar danos à 
vegetação que será preservada. Assim, a fiscalização irá marcar essas árvores, por meio 
da caiação. 

Quando o terreno for inclinado, o trator irá realizar a limpeza de cima para baixo. Note que, 
iremos remover além da vegetação e matéria orgânica, blocos de rochas, rochas isoladas, matacão, 
cercas, construções, plantações, açudes, linhas de transmissão, etc.  Por fim, é admitida uma variação da 
largura da faixa de trabalho de até + 15 cm para cada lado. Note que, esse valor não pode ser nunca 
negativo. 

 

 (IF-PE, 2017) A limpeza do terreno, em terraplanagem, consiste na remoção da vegetação de modo a 
permitir a perfeita execução dos serviços, evitando, principalmente, a presença de raízes que, 
apodrecendo, podem causar abatimentos. Neste sentido, analise as afirmativas abaixo. 

 I. Quando existe vegetação de maior porte, a limpeza é chamada de desmatamento, que pode ser leve ou 
pesado, conforme a altura e a quantidade de árvores (densidade).  

II. Quando as árvores são de porte pequeno são usados apenas os tratores de esteiras, que executam todas 
as tarefas, desde o desmatamento até o encoivaramento.  

III. Com as árvores de maior porte, quando a potência do trator de esteiras não é suficiente para derrubá-
las, será necessário o uso de motosserras.  

IV. Quando as árvores têm troncos mais grossos e raízes profundas é preciso fazer, também, o 
destocamento, que consiste na operação de juntar a vegetação para remoção ou queima.  
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V. Para remover grandes troncos deve-se cortá-los de maneira a facilitar o manuseio, carga e transporte. 
Recomendam-se pedaços com comprimento maior que 6 metros. 

 

 Estão CORRETAS, apenas, as proposições 

a) I, II e V. 

b) I, II e III. 

c) II, IV e V. 

d) I, III e IV. 

e) III, IV e V. 

Comentário: 

A afirmativa I é verdadeira. O desmatamento pode ser leve ou pesado. Isso depende da altura e da 
quantidade de árvores. 

A afirmativa II é verdadeira. Quando as árvores são de porte pequeno são usados apenas os tratores de 
esteiras, que executam todas as tarefas, desde o desmatamento até o encoivaramento.  

A afirmativa III é verdadeira. Com as árvores de maior porte, é necessário realizar o desmatamento com 
uma motosserra e depois o destocamento.  

A afirmativa IV é falsa. Quando as árvores forem de maior porte, estas devem ser cortadas com 
motosserras. Além disso, também serão feitas operações de destocamento.  

A afirmativa V é falsa. A norma não fala nada sobre 6 m de comprimento. Além disso, comprimentos 
maiores do que 6 m dificultam o transporte. 

Assim, as afirmativas corretas são I, II, III e a letra B está correta. 

3.1.3 Corte 

O corte corresponde às operações de escavação do terreno natural de acordo com as 
especificações do projeto. Os cortes podem ser de seção plena, meia encosta ou raspagem. O corte se 
seção plena é realizado totalmente na seção do terreno.  Por outro lado, a meia encosta atinge apenas 
parte da seção transversal. Podemos ter também o corte em caixão, que corresponde às escavações em 
taludes que estão praticamente na vertical. Nessa seção iremos utilizar as recomendações da norma    
DNIT 106/200924. Vamos começar? 

3.1.3.1 Materiais 

Os materiais de corte podem ser classificados em 1ª, 2ª ou 3ª categoria. Os materiais de                 
1ª categoria correspondem a aqueles que podem ser escavados com facilidade. Assim, nós temos os 
solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não e com diâmetro inferior a 0,15 m.  

                                                             

24 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). DNIT 106/2009- ES. Terraplenagem - Cortes – 
Especificação de serviço. 2009. 
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Por outro lado, os materiais de 2ª categoria apresentam resistência à escavação, porém, inferior à 
resistência da rocha não alterada. Por causa disso, iremos precisar utilizar equipamentos de 
escarificação maiores. Além disso, a escavação pode utilizar explosivos ou processo manual adequado. 
São materiais dessa categoria, nós temos os blocos de rochas inferiores a 2 m³ e os matacão ou rochas 
com diâmetro médio entre 0,15 m e 1,0 m. 

Por fim, os materiais de 3ª categoria apresentam resistência ao desmonte igual à rocha não 
alterada. Incluem aqui também os blocos de rochas com diâmetro médio maior do que 1,0 m ou de 
volume maior do que 2 m³. Note que, a extração só acontece por meio da utilização contínua de 
explosivos25. 

Devemos tomar todos os cuidados quando os serviços envolverem cortes em rochas. Assim, 
devem ser estabelecidos um horário rígido de detonação, não podendo essas operações serem 
realizadas à noite. Note que, a área de fogo deverá ser protegida contra a projeção de partículas - 
quando oferecer algum risco aos trabalhadores ou a terceiros. 

Todas as operações com explosivos só podem ser realizadas por pessoa habilitada. Além disso, 
sempre que possível, devem ser utilizados os mesmos funcionários para executar essa operação e com o 
menor número de pessoas possível. Os explosivos serão depositados apenas na quantidade necessária 
para a detonação, ou seja, não são permitidas sobras. Se houver sobra, por erros de cálculo, por exemplo, 
esses devem ser levados ao paiol. 

Não é permitida a presença de pessoas não autorizadas nos locais de trabalho. Por fim, devemos 
avisar a comunidade local e aos usuários das vias sobre a detonação de rochas com explosivos. Além disso, 
devem ser colocados vigias para impedir curiosos no local. 

 

 (FCC, EMAE-SP, 2018) Durante o processo de execução dos serviços de terraplenagem de um terreno de 
grande porte, o engenheiro responsável pela obra mediu os serviços para a elaboração do orçamento. O 
material excedente foi considerado como de 2a categoria. Esse tipo de material 

a) exige emprego contínuo de explosivos. 

b) inclui os blocos de rocha de volume inferior a 2 m3. 

c) inclui os blocos de rocha de volume superior a 5 m3. 

d) inclui os solos em geral com diâmetro máximo de 0,15 m. 

e) dispensa o emprego de equipamento de escarificação. 

Comentário: 

                                                             

25 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). DNIT 106/2009- ES. Terraplenagem - Cortes – 
Especificação de serviço. 2009. 
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A letra A está errada. Os materiais que utilizam explosivos de maneira contínua são os materiais de 3ª 
Categoria. 

A letra B está correta. São materiais de 2ª categoria os blocos de rochas inferiores a 2 m³ e os matacão ou 
rochas com diâmetro médio entre 0,15 m e 1,0 m. 

A letra C está errada. São materiais de 2ª categoria os blocos de rochas inferiores a 2 m³. 

A letra D está errada. São materiais de 2ª categoria os blocos de rochas com diâmetro médio entre 0,15 m 
e 1,0 m. 

A letra E está errada.  Para a escavação dos materiais de 2ª categoria são utilizados escarificadores. 

3.1.3.2 Execução 

A primeira coisa que vamos fazer são os serviços preliminares. Então, o local já deve estar 
convenientemente desmatado e destocado, os entulhos já devem ter sido retirados.  Além disso, todas as 
marcações já devem estar feitas. Para a escavação do terreno, precisamos utilizar os equipamentos 
adequados, certo? 

Para solos, são utilizados os tratores com lâminas, escavo-transportadoras, ou escavadores 
conjugados com transportadores diversos.  Além disso, o corte deve envolver tratores e moto-niveladoras 
para a escarificação do terreno. Se o corte for em rochas são utilizadas perfuratrizes pneumáticas ou 
elétricas para o preparo das minas. Contudo, também precisamos de tratores com lâminas para a 
limpeza do local e carregadores conjugados com transportadores para a remoção do material26. 

 

Para a remoção de solos orgânicos, turfas e argilas orgânicas iremos utilizar 
retroescavadeiras. 

 O procedimento de escavação continua até que seja atingido o nível da plataforma. Se for 
verificada a ocorrência de rocha sã ou em decomposição. Nesse caso, deve-se fazer o rebaixamento do 
greide em aproximadamente 40 cm. Esse rebaixamento será preenchido com material inerte. Outro 
problema que pode acontecer é do solo apresentar expansão maior do que 2% e baixa capacidade de 
suporte. Nesse caso, vamos fazer um rebaixamento de 60 cm.6 

Por fim, nos demais casos, devemos verificar as condições do solo in natura das camadas 
superficiais (espessura de 60 cm). Assim, essa camada deve apresentar grau de compactação conforme o 
especificado em projeto. Caso isso não aconteça, iremos realizar a escarificação, homogeneização, 
correção da umidade e compactação dessa camada. 

                                                             

26 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). DNIT 106/2009- ES. Terraplenagem - Cortes – 
Especificação de serviço. 2009. 
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Os taludes de corte devem apresentar inclinações especificadas em projeto e com superfície 
plana. Blocos de rochas nos taludes podem colocar em risco a utilização da via, por causa disso, eles 
devem ser removidos. Os cortes com altura elevada devem apresentar patamares com banquetas de 
largura de pelo menos 3 m, valetas revestidas e proteção vegetal.  

Após a execução do corte, será verificado o controle geométrico: largura variação de + 20 cm; 
altura máxima para cortes em solo ± 0,05 m e para cortes em rochas de ± 0,10 m. Após a escavação ou 
desmonte de rochas, os materiais devem ser encaminhados para locais adequados. Esses locais podem ser 
bota-foras, ou locais de depósito provisório. Os materiais utilizados para a compensação dos aterros 
devem apresentar características adequadas e compatíveis com o projeto.  

 

Os exercícios mais usuais envolvendo cortes são para o cálculo do fator de 
empacotamento ou para determinar a seção ou volume do talude. 

 

 (COMPESA, 2018) Uma determinada seção de rodovia requer a realização de corte no terreno original, o 
qual deverá ocorrer com as seguintes características: 

 
- cota original do terreno: 120,50m. - cota do greide da rodovia: 116,00m. - declividade do talude de corte: 
3 (vertical) : 2 (horizontal) 

 
Com base nessas informações e desprezando a espessura das camadas de pavimento, a largura do talude 
de corte, em cada bordo da seção da estrada, vale:  

 

a) 2,00m. 

b) 2,50m. 

c) 3,00m. 

d) 3,50m. 

e) 4,00m. 

Comentário: 
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Fazendo um desenho para ficar mais fácil. 

 

 

A primeira coisa que vamos fazer é determinar a área que será cortada. 

Note que, a diferença de nível é de 4,5 m (120,50 - 116). 

Por semelhança de triângulo, vamos determinar a largura do corte. 

 

4,5

𝑥
=

3

2
                                       𝑥 = 3 𝑚 

Assim, a letra C está correta. 

3.1.4 Aterros 

Os aterros correspondem aos segmentos que precisam de depósito de materiais para atingir as 
cotas especificadas em projeto. Esses materiais podem ser provenientes de cortes e/ou empréstimos. Um 
aterro pode ser separado em corpo do aterro e camada final. O corpo do aterro corresponde ao aterro 
desde o terreno natural até 60 cm abaixo da cota correspondente ao greide de terraplenagem. Por outro 
lado, a camada final, corresponde à camada de espessura de 60 cm situada sobre o corpo do aterro ou 
sobre o terreno. Nós iremos trabalhar com as especificações da norma DNIT 108/200927. Vamos começar? 

3.1.4.1 Materiais 

Os materiais que serão utilizados para a confecção dos aterros serão provenientes de corte ou de 
áreas de empréstimo. Esses materiais devem ser devidamente caracterizados e selecionados de acordo 
com Estudos Geotécnicos. Note que, eles devem ser de 1ª ou 2ª categoria. Além disso, eles não podem 
apresentar matéria orgânica, micáceas ou diatomáceas, turfas e nem argilas orgânicas.  

                                                             

27 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). DNIT 108/2009- ES. Terraplenagem - Aterros – 
Especificação de serviço. 2009. 
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Na falta de materiais de 1ª ou 2ª categoria, podemos utilizar os materiais de 3ª categoria. 
Porém, isso deve estar devidamente especificado em projeto e devem ser atendidas 
todas as especificações do projeto. 

 Os materiais utilizados para a execução do corpo do aterro devem apresentar Índice de Suporte 
Califórnia (ISC) maior ou igual a 2% e a expansão menor ou igual a 4%. Por outro lado, a camada final 
deve apresentar ISC maior ou igual a 6 % e expansão menor ou igual a 2%. 

3.1.4.2 Execução 

Os serviços para a execução dos aterros envolvem o lançamento, espalhamento, 
homogeneização, correção da umidade e compactação dos materiais utilizados. Note que, esses 
procedimentos são realizados até a cota do greide de terraplenagem. Caso os aterros sejam feitos em 
terrenos com encostas muito inclinadas, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de 
lâmina. Além disso, essas ranhuras devem acompanhar as curvas de nível do terreno. 

A espessura de cada uma das camadas compactadas (corpo do aterro) deve ser de no máximo      
30 cm. Para as camadas finais, esse valor cai para 20 cm. Além disso, a umidade pode apresentar uma 
variação de até ± 3 % da umidade ótima. Ao mesmo tempo, o grau de compactação deve ser de pelo 
menos 100%. Por fim, se a camada executada não apresentar os requisitos que vimos acima, elas serão 
escarificadas, homogeneizadas, a umidade será corrigida e novamente compactadas. Isso tudo antes do 
lançamento das próximas camadas28.  

 

Todos os serviços de terraplenagem e pavimentação não podem ser realizados em dias 
de chuvas. 

Se o aterro não for devidamente compactado, com o passar do tempo surgirão vários 
problemas como, a recalques excessivos, escorregamentos da saia do aterro e erosão 
rápida devido à ação das águas pluviais. 

                                                             

28 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). DNIT 108/2009- ES. Terraplenagem - Aterros – 
Especificação de serviço. 2009. 
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Não vamos estudar o processo de compactação, pois, vimos os princípios na aula de 
mecânica dos solos. Contudo, o ensaio é realizado para que possamos determinar a 
umidade ótima e assim, determinar as condições de compactação da obra. 

 

(IESES, TRE-MA, 2015) Entre os diferentes serviços preliminares executados antes da construção da 
edificação estão os trabalhos em terra tais como limpeza do terreno, execução de aterros e reaterros. 
Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) nas alternativas abaixo relacionadas ao controle dos materiais e sua 
compactação. 

 ( ) Os resultados dos ensaios de compactação realizados no laboratório definem qual é o teor de umidade 
que o solo deve apresentar no momento da compactação. 

( ) Caso existam restos de demolição na região de execução do aterro deve-se incorporar este material no 
corpo de aterro para melhorar a sua resistência e deformabilidade. 

( ) O aterro deve ser executado em camadas que serão compactadas devendo apresentar espessura 
superior a 50 cm.  

( ) As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação devem ser escarificadas, 
homogeneizadas, colocadas na umidade adequada e novamente compactadas. Assinale nas alternativas 
abaixo a sequência correta considerando as resposta de cima para baixo. 

a) F-F-F-V 

b) V-F-F-F 

c) V-V-F-V 

d) V-F-F-V 

Comentário: 

A primeira afirmativa é verdadeira. Os ensaios de compactação são realizados para que possamos 
determinar o teor de umidade utilizado para a compactação do solo do aterro. 

A segunda afirmativa é falsa. Caso existam restos de demolição, estes deverão ser removidos antes da 
execução dos aterros. 

A terceira afirmativa é falsa. O corpo do aterro deve ser executado com espessura da camada de até 30 
cm. No caso das camadas finais, esse valor cai para 20 cm. 

A quarta afirmativa é verdadeira.  Se a camada executada não apresentar os requisitos que vimos acima, 
elas serão escarificadas, homogeneizadas, a umidade será corrigida e novamente compactadas. Isso tudo 
antes do lançamento das próximas camadas 

Assim, a sequência correta é V, F, F, V e a letra D está correta.  
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3.2 Aterros em obras de edificação 

Anteriormente, nós vimos sobre a movimentação de terra, focando nas normas do DNIT. Contudo, 
para aterros em obras de edificação nós iremos utilizar a norma NBR 5681/2015. Imagine que você está 
fazendo um pequeno aterro em seu lote, para colocar uma mesinha com um guarda-sol. Nesse caso, será 
que o cuidado para a execução desse aterro será igual aos requisitos de um aterro para um prédio, por 
exemplo?  

Por causa disso, iremos aprender quais são os casos em que o controle tecnológico do aterro é 
obrigatório. Duas situações se referem ao tamanho do aterro, como altura do aterro maior do que 1,0 m 
ou volume maior do que 1000 m³. Além disso, o controle também será obrigatório toda vez que o aterro 
apresentar capacidade de suporte. Esse suporte pode ser tanto de fundações, pavimentos ou estruturas 
de contenção.  

 

No caso de aterros para o suporte de cargas ou quando o volume for maior do que       
1000 m³, só podem ser executados se houver projeto geotécnico para a verificação da 
estabilidade e previsão de recalques.   

Sempre que necessário, devemos realizar também ensaios em laboratório in situ e sondagens 
complementares. Com isso, teremos o complemento das informações mínimas necessárias. Esses 
procedimentos também devem ser feitos durante a execução dos aterros. Outra coisa importante é que 
para a execução dos aterros, além dos requisitos mínimos estabelecidos pela NBR 5681, devemos também 
considerar as exigências do projeto e as particularidades da construção. Assim:29 

 Característica e qualidade dos materiais que serão utilizados; 

 Controle da unidade do material; 

 Espessura e homogeneidade das camadas; 

 Equipamento adequado para compactação; 

 Grau de compactação mínimo exigido. 

Para o controle dos materiais e da compactação, serão realizados os ensaios de compactação, 
massa específica aparente seca in situ, ensaio de granulometria, LP e LL. Para o ensaio de compactação 
NBR7182. Nesse caso será realizados 9 ensaios para cada 1000 m³ de um mesmo material. Caso o volume 
seja maior do que 9000 m³, devemos acrescentar mais um ensaio. 

                                                             

29
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 5681. Controle tecnológico da execução de aterros 

em obras de edificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015. 
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Para a massa específica aparente seca in situ, iremos realizar 9 testes para cada 500 m³ de 
material compactado. Caso esse volume seja maior do que 4500 m³ devemos acrescentar mais um 
ensaio. Note que, esse material compactado é obtido do ensaio anterior.  Por fim, iremos realizar 9 
ensaios de granulometria por peneiramento, LL e LP para cada grupo de 4 amostras submetidas a 
compactação. 

 

Durante a execução do aterro, devemos realizar pelo menos dois ensaios de massa 
específica aparente seca por dia. 

 Nós vimos o controle dos materiais, certo? Agora, nós iremos ver quais são as especificações 
referentes ao local. A primeira coisa que devemos fazer é preparar o local. Assim, vamos fazer a limpeza, 
removendo a cobertura vegetal, demolições, etc. Posteriormente, os materiais serão lançados, 
homogeneizados e compactados. Note que, a espessura da camada compactada não pode ser maior do 
que 30 cm. Além disso, antes da compactação, devemos corrigir a umidade (± 3%) em relação a umidade 
ótima), por meio do umedecimento ou aeração do solo30. 

O grau de compactação mínimo é de 95%, podendo ser maior, conforme especificações da obra. 
Por fim, a camada não cumpra os requisitos que vimos acima, elas serão escarificadas, homogeneizadas, a 
umidade será corrigida e novamente compactadas. Isso tudo antes do lançamento das próximas camadas. 

 

Os materiais utilizados para a confecção dos aterros não podem ser turfas, argilas 
orgânicas ou solos com matéria orgânica micácea ou diatomácea. Devemos evitar 
também a utilização de solos expansivos.  

 

                                                             

30
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 5681. Controle tecnológico da execução de aterros 

em obras de edificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015. 
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Controle tecnológico 
obrigatório 

Aterros com responsabilidade de suporte de fundações, 
pavimentos ou estrutura de contenção 

Altura > 1,0 m 

Volume > 1.000 m³ 

Deve-se considerar 
para a execução 

Material utilizado (qualidade) 

Controle da umidade 

Homogeneidade da camada 

Espessura da camada 

Equipamento adequado 

Grau de compactação mínimo 

Ensaios 

Compactação 

Massa específica 
aparente seca 

Granulometria 
peneiramento, LL, LP 

9 ensaios para cada 1000 m³ 
mesmo material 

V > 9000 m³, mais um ensaio 

9 ensaios para cada 500 m³ 
material compactado 

V > 4500 m³, mais um ensaio 

9 ensaios para cada grupo de 4 
amostras do ensaio compactação 

V > 9000 m³, mais um ensaio 
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 (FUNDATEC, Prefeitura de Chuí/RS, 2019) De acordo com as considerações que a ABNT NBR 5681:2015 
faz sobre o controle tecnológico da execução de aterros em construções, analise as assertivas abaixo e 
assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

( ) Para o controle dos materiais e de sua compactação, o número de ensaios deve ser suficiente para 
permitir um controle estatístico das características geotécnicas do material compactado. 

( ) Camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação, ou estejam com espessura 
maior que a máxima especificada, devem, previamente ao lançamento da camada sobrejacente, ser 
escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e novamente compactadas. 

( ) Adicionalmente aos requisitos mínimos normativos, o controle tecnológico da execução dos aterros 
deve levar em conta as exigências do projeto e das especificações particulares de cada obra. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) F – F – V. 

b) F – V – V. 

c) V – V – V. 

d) V – F – F. 

Execução 

Limpeza 

Lançamento 

Homogeneização 

Umidade 

Compactação 
adequado 

Materiais 

Não podem ser turfas, argilas orgânicas, 
micácea, diatomácea 

Evitar solos expansivos 

Umedecimento ou aeração 

±3% da umidade ótima 

Espessura compactada ≤ 30 cm 

GC > 95% 
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e) V – V – F. 

Comentário: 

A primeira afirmativa é verdadeira. Devemos fazer um controle dos materiais e de sua compactação. Por 
isso são realizados os ensaios referentes a compactação, massa específica aparente seca, granulometria, 
LL e LP. Com isso, nós temos um controle estatístico das características geotécnicas do material 
compactado. 

A segunda afirmativa é verdadeira. Quando a camada não cumprir as condições mínimas de 
compactação, ou estejam com espessura maior que a máxima especificada, elas serão escarificadas, 
homogeneizadas, a umidade será corrigida e novamente compactadas. Isso tudo antes do lançamento das 
próximas camadas. 

A terceira afirmativa é verdadeira. Para a execução dos aterros, além dos requisitos mínimos 
estabelecidos pela NBR 5681, devemos também considerar as exigências do projeto e as particularidades 
da construção. 

Assim, a sequência correta é V, V, V e a letra C está correta. 
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4 ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

Todas as obras de engenharia civil precisam do solo, certo? Isso, pois, de uma maneira ou de outra, 
essas estruturas irão se apoiar sobre o solo. Além disso, esse material está presente em obras rodoviárias, 
estabilização de taludes, barragens de terra, etc. O solo é um material e extremamente complexo, pois, 
cada local é formado por um tipo de solo diferente. Ele pode ser utilizado tanto como material de 
construção como para suporte de estruturas.  

As estruturas de contenção são feitas para conter os maciços dos solos, garantindo a segurança 
e funcionalidade da obra. Uma maneira usual de classificação desse tipo de estrutura é de acordo com o 
funcionamento estrutural, ou seja, em rígido em flexível. As estruturas de contenção flexíveis permitem 
uma certa movimentação e por causa disso são capazes de absorver deformações do solo. Contudo, caso 
essas contenções flexíveis venham a se deformarem excessivamente, o solo de uma construção vizinha 
também pode se deformar. Consequentemente, temos recalques, fissuras, trincas, etc.  

Por outro lado, as estruturas rígidas são não capazes de absorver deformações do solo. Elas 
geralmente são corridas, verticais e apoiados sobre uma fundação. Os materiais usuais são concreto, 
tijolos ou pedras. Aqui, o próprio peso próprio do muro irá contribuir significativamente com a 
estabilidade da estrutura. Note que, praticamente não há deformações de flexão, e a estrutura está 
sujeita apenas a movimentos de translação e de rotação. Na Figura 4.1 podemos ver uma estrutura de 
contenção rígida e outra flexível.  

 

Figura 4.1- Estrutura de contenção (a) rígida e (b) flexível31 

4.1 Muros de arrimo 

Os muros de arrimo são estruturas corridas, verticais ou praticamente verticais e apoiadas sobre 
uma fundação.  Eles são estruturas de contenção necessárias para muitas obras de engenharia, pois, 

                                                             

31 Imagem disponível em <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/26066/26066_3.PDF> 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/26066/26066_3.PDF
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estabilizam taludes naturais ou taludes de cortes. Os muros de arrimo podem ser de vários tipos como 
gravidade (alvenaria, gabião, ou pneus), de flexão (com ou sem contraforte) e com tirantes. Vamos ver 
qual a diferença entre cada um deles? 

4.1.1 Muros de gravidade 

Os muros de gravidade são estrutura corridas, monolíticas e que resistem aos empuxos 
horizontais.  Isso, pois, o seu próprio peso próprio irá contribuir significativamente com a estabilidade da 
estrutura. Geralmente os muros de gravidade são utilizados para contenções pequenas. Além disso, eles 
podem ser feitos com pedra ou concreto (simples, ciclópico), gabião, alvenaria de pedra argamassada, 
pedra secas, tijolos ou pneus. 

 

O dimensionamento dos muros de gravidade deve levar em consideração a estabilidade 
quanto ao tombamento, deslizamento e capacidade de carga da fundação. Além disso, a 
linha de ação resultante dos esforços deve interceptar o terço central da base. Caso isso 
não aconteça, isso deve ser justificado.12 

 Os fatores de segurança mínimos a serem utilizados no projeto, para verificação da segurança a 
tombamento, deslizamento na base e capacidade de carga da fundação para os muros de contenção estão 
especificados na Tabela 4.1. Note que, isso é válido para todos os muros de contenção, sejam eles rígidos 
ou não. Alternativamente, na verificação de carga da fundação, podemos utilizar os critérios da norma 
NBR 6122. 

Tabela 4.1 - Fator de segurança mínimo para muros de contenção32 

Verificação de Segurança Fator de segurança mínimo 

Tombamento 2,0 

Deslizamento da base 1,5 

Capacidade de carga da fundação 3,0 

4.1.1.1 Muros de alvenaria de pedra e muros em fogueira 

Os muros de alvenaria de pedra se caracterizam pela sua simplicidade de execução. Esse tipo de 
muro pode ser argamassado ou não. No caso de muro pedras arrumado manualmente (não 
argamassado), não precisamos de um sistema de drenagem, uma vez que, essa estrutura é permeável. 

                                                             

32
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 11682. Estabilidade de Encostas. Rio de Janeiro: 

ABNT, 2009. 
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Contudo, eles só podem ser executados com altura de até 2 m. Em contrapartida, os muros 
argamassados devem apresentar sistema drenante. Essas estruturas apresentam altura de até 3m.33 

 

Esse sistema de drenagem interno reduz o empuxo exercido pela água presente no 
interior do solo. 

Os muros em fogueira são conhecidos como crib walls são construídos com elementos pré-
moldados de concreto armado, madeira ou aço.  Esses elementos são montados no local com peças 
justapostas e interligadas horizontalmente. Além disso, o espaço interno é preenchido com material 
granular graúdo. Assim, você pode observar que esse muro apresenta formato parecido com o formato de 
uma fogueira. São estruturas capazes de se acomodarem a recalques das fundações. 

4.1.1.2 Muros de concreto ciclópico e muros de gabião 

Os muros de concreto ciclópico são construídos com blocos de rochas de dimensões variadas e 
com concreto. Esse tipo de estrutura se caracteriza pela sua impermeabilidade e por causa disso, 
devemos prever um sistema de drenagem. Eles geralmente apresentam formato trapezoidal e com 
largura da base da ordem de 50% da altura do muro. 

 Os muros de gabião são formados por gaiolas metálicas feita de fios de aço galvanizado dobrado 
e preenchidas com pedras. Os muros de gabião são estruturas de contenção flexíveis, drenantes e 
apresenta alta durabilidade e resistência. Essa flexibilidade permite que a estrutura acomode a recalques 
diferencias e permeabilidade. Eles também apresentam a vantagem de serem pré-montados e isso facilita 
a sua construção em locais de difícil acesso. 

Os muros de gabião são muito utilizados para a estabilização de taludes, obras hidráulicas e podem 
ser de três tipos, caixas, colchões e sacos. O gabião caixa apresenta formato retangular é e utilizado 
como estrutura de contenção por gravidade, em barragens, canalizações, apoios de pontes e proteção 
contra erosão.  

Por outro lado, o gabião colchão também é retangular, contudo, ele apresenta grande área e 
pequena espessura. Assim, ele é muito utilizado me revestimentos de canais, barragens de terra, etc. Por 
fim, o gabião saco apresenta formato cilíndrico que consiste de um “saco preenchido por rochas” e é um 
material de fácil aplicação. Esse tipo é utilizado em obras emergências, em locais de difícil acesso, com 
presença de água ou em solos de baixa capacidade portante. 

                                                             

33
 Gerscovich, D. M. S. Muros de arrimo. Notas de aula. UERJ. 20XX. 
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As pedras são arrumadas manualmente dentro dos gabiões, para reduzir os vazios. 

É recomendada a utilização de uma camada de concreto magro para assentamento dos 
gabiões, objetivando a uniformidade do suporte bem como a regularização do terreno de 
apoio. 

 

 (FCC, ARTESP, 2017) Sobre os requisitos para estabilidade de muros de gravidade e de muros de flexão, 
para a verificação da segurança ao deslizamento na base de muros de contenção, deve ser atendido o 
fator de segurança mínimo de 

a) 1,25. 

b) 1,2. 

c) 2,5. 

d) 2,0. 

e) 1,5. 

Comentário: 

A letra A está errada. O fator de segurança mínimo para a verificação da segurança ao deslizamento na 
base de muros de contenção é de 1,5. 

A letra B está errada. O fator de segurança mínimo para a verificação da segurança ao deslizamento na 
base de muros de contenção é de 1,5. 

A letra C está errada. O fator de segurança mínimo para a verificação da segurança ao deslizamento na 
base de muros de contenção é de 1,5. 

A letra D está errada. O fator de segurança mínimo para a verificação da segurança ao deslizamento na 
base de muros de contenção é de 1,5. 

A letra E está correta. O fator de segurança mínimo para a verificação da segurança ao deslizamento na 
base de muros de contenção é de 1,5. 
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4.1.2 Muros de flexão 

Os muros de flexão, como o próprio nome já diz, são aqueles que resistem aos esforços por 
flexão. Nesse caso, eles utilizam parte do peso próprio do maciço arrimado que se apoia sobre sua base 
para manter o equilíbrio, sem caracterizar uma estrutura monolítica. Os muros de flexão são estruturas 
mais esbeltas e em formato de L ou T invertido que resistem aos esforços de flexão, utilizando o peso 
próprio do maciço34. Geralmente são feitas em concreto armado. 

 

Quando esses muros são mais altos, é conveniente utilizar contrafortes para aumentar a 
estabilidade ao tombamento. 

 

(IDCAP, Prefeitura de Águia Branca/ES, 2018) A construção de muros de arrimo é o tipo de obra que, 
com frequência, se apresenta ao engenheiro civil. A imagem abaixo ilustra quatro exemplos de aplicação. 

 
 

“Os muros de sustentação podem ser de ___________________ (construídos de alvenaria ou de concreto 
simples ou ciclópico), de ___________________ (em concreto armado), ou, ainda, ___________________, 
formado por peças de madeira, de aço ou de concreto armado pré-moldado, preenchidos com solos os 
espaços entre as peças. Outro tipo de obra de contenção são as estruturas constituídas por uma rede 
metálica em forma de cesta, e cheia com pedras, chamadas de ___________________.” (Homero Caputo e 
Armando Caputo). As quatro lacunas presentes no trecho citado são, respectivamente, indicadas pelos 
desenhos I, II, III e IV. Com base nisso, assinale a alternativa que melhor completa as lacunas. 

                                                             

34
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 11682. Estabilidade de Encostas. Rio de Janeiro: 

ABNT, 2009. 
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a) Flexão ou de contraforte; gravidade; “muro de fogueira” (crib wall); gabiões. 

b) Gravidade; flexão ou de contraforte; “muro de fogueira” (crib wall); gabiões. 

c) Gravidade; “muro de fogueira” (crib wall); flexão ou de contraforte; gabiões. 

d) Gabiões; flexão ou de contraforte; “muro de fogueira” (crib wall); gravidade. 

e) “Muro de fogueira” (crib wall); flexão ou de contraforte; gravidade; gabiões. 

Comentário: 

Os muros de contenção construídos com alvenaria, concreto simples ou ciclópicos são os muros de 
gravidade. 

Os muros construídos por concreto armado são os muros de flexão. 

Os muros formados por peças justapostas de madeira, aço ou concreto pré-moldado e que apresentam o 
centro preenchido com materiais granulares o muro de fogueira (crib wall). 

Os gabiões são formados por estruturas metálicas com fios de arame galvanizado e preenchidos com 
rochas. 

Assim, a sequência correta é muros de gravidade, flexão, fogueira e gabião e a letra B está correta. 
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5 QUESTÕES COMENTADAS 

 

1.  (FGV, COMPESA, 2018) Em Topografia, a determinação das coordenadas X e Y dos pontos no 

terreno é possível devido ao processo denominado 

a) altimetria. 

b) topologia. 

c) planimetria. 

d) geologia. 

e) batimetria. 

Comentário: 

A letra A está errada. A altimetria é o processo que determina os ângulos e distâncias verticais, ou seja, as 
coordenadas Z. 

A letra B está errada. A topologia tem a função de estudar as formas exteriores do terreno e os seus 
respectivos processos de formação. 

A letra C está correta. Na planimetria precisamos determinar os ângulos e as distâncias horizontais, ou 
seja, as coordenadas X e Y. 

A letra C está errada. A geologia é a ciência que estuda a Terra quanto à origem, composição, estrutura, 
etc. 

A letra D está errada. Batimetria é a determinação da profundidade de oceanos, lagos e rios. Ela é 
expressa pelas curvas batimétricas que ligam pontos de mesma profundidade. 

 

2.  (AOCP, Prefeitura de São Bento do Sul/SC, 2019) Para um engenheiro civil, o conhecimento de 

escala é importante para leituras de projetos arquitetônicos. Assim, considere a seguinte situação: se 

uma determinada rua estiver desenhada com 18 mm de comprimento e mede 360 m, qual é a escala 

do desenho? 

a) 1: 200. 

b) 1: 2000. 

c) 1: 20.000. 

d) 1: 200.000. 

Comentário: 

A escala é composta por dois valores, um de desenho e um real. 

No desenho, nós temos 18 mm (1,8 cm). 

Na realidade, a distância é de 360 m (36000 cm) 
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Assim, a escala será de: 

 

1,8 cm: 36000 cm 

Iremos dividir os dois temos por 1,8. 

 

1: 20000 

 

Assim, a letra C está correta. 

 

3.  (IBADE, IF-RO, 2019) Quando um engenheiro necessita desenhar uma planta baixa de uma 

residência, ele se utiliza das escalas, que consiste em representar algo de tamanho real em uma folha 

de papel. Quando se olha para a Engenharia Civil, elas são de suma importância para analisar de 

maneira mais completa um terreno, tanto no projeto, quanto na execução. Sobre elas também 

considere as seguintes afirmações: 

 

I. Um determinado terreno retangular tem 30 m de largura e 50 m de comprimento, está representado 

em uma planta por uma área de 1200 cm². Para tal, pode-se utilizar a escala 1:100. 

II. O comprimento real de determinado automóvel é 5 m que, representado em uma planta, mede 2,5 

cm. Portanto, a escala usada é 1:200.  

III. Uma determinada ponte mede 5 cm em uma planta cuja escala é 1:25000, então seu comprimento 

real equivale a 1,25 km. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I. 

b) II. 

c) I e II. 

d) II e III. 

e) I, II e III. 

Comentário: 

A afirmativa I é falsa. 

 

A área real do terreno é de 30 x 50 = 1500 m² (15.000.000 cm²) 

Em planta, o valor corresponde a 1200 cm². Convertendo esses valores em escala. 
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1 cm² ------------- x² 

1200 cm² ----- 15000000 cm² 

 

X² = 12500 

X ~ 110 

 

Escala 1:110.  

A afirmativa II é verdadeira. 

O comprimento do carro é de 5 m (500 cm) e na planta ele está representado por 2,5 cm. 

Assim, a escala será de: 

500/2,5 = 200, ou seja, 1:200. 

A afirmativa III está correta. O comprimento da ponte é de 5 cm em uma escala de 1:25000. 

O seu comprimento será igual a 5 x 25.000, ou seja, 125.000 cm ou 1,25 km. 

Assim, as afirmativas corretas são II e III e a letra D está correta. 

 

4. (VUNESP, SeMAE, 2020) Muitos levantamentos cadastrais de imóveis rurais e urbanos 

georreferenciados utilizam o sistema de projeção cartográfica UTM, que divide a Terra em X fusos, 

que se estendem por Y graus de longitude cada. Os valores de X e Y são, correta e respectivamente, 

a) 10 e 36. 

b) 20 e 18. 

c) 30 e 12. 

d) 40 e 9. 

e) 60 e 6. 

Comentário: 

A letra A está errada. No sistema de projeção UTM a Terra é dividida em 60 fusos, sendo que cada um 
deles apresentam amplitude de 6°. 

A letra B está errada. No sistema de projeção UTM a Terra é dividida em 60 fusos, sendo que cada um 
deles apresentam amplitude de 6°. 

A letra C está errada. No sistema de projeção UTM a Terra é dividida em 60 fusos, sendo que cada um 
deles apresentam amplitude de 6°. 
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A letra D está errada. No sistema de projeção UTM a Terra é dividida em 60 fusos, sendo que cada um 
deles apresentam amplitude de 6°. 

A letra E está correta. No sistema de projeção UTM a Terra é dividida em 60 fusos, sendo que cada um 
deles apresentam amplitude de 6°. 

 

5.  (Instituto Unifil, Prefeitura de Mandaguaçu, 2019) O azimute de 220° apresentado na imagem 

abaixo equivale a um rumo de 

 

 
Fonte: Veiga, Luís (Adaptado) 

a) 220° NW 

b) 140°NS 

c) 50° WS 

d) 40° SW 

e) 130° EW 

Comentário: 

De acordo com a figura, podemos perceber que o rumo irá partir do Sul e vai para o Oeste. Além disso, a 
direção está no quadrante SW. Assim, o valor do rumo corresponde a 

220° - 180° = 40 ° 

Rumo = 40° SW e a letra D está correta. 

 

6.  (IBADE, Prefeitura de Jaru/RO, 2019) O azimute correspondente ao rumo 32° 20’ 30’’ SE é: 

a) 212° 20’ 30’’ 

b) 147° 39’ 30’’ 

c) 327° 39’ 30’’ 

d) 302° 20’ 30’’ 

e) 58° 40’ 30’’ 

Comentário: 
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O Rumo está presente no quadrante SE. Assim,  

Az = 180° - 22°20'30'' 

Az = 137°39'30'' 

A letra B está correta. 

 

7.  (CEV-URCA, Prefeitura de Mauriti/CE, 2019) A respeito dos rumos e azimutes, é correto 

afirmar, exceto: 

a) O rumo pode ser medido a partir do Norte em sentido horário, variando de 0° a 360°; 

b) O rumo é o ângulo horizontal formado entre a direção do alinhamento e as direções Norte ou Sul; 

c) A medida do rumo é sempre acompanhada de orientação (NE, NW, SE ou SW); 

d) O azimute de um alinhamento é o ângulo horizontal formado entre ele e a direção do Norte; 

e) Se a referência for o Norte Geográfico o azimute será um azimute geográfico ou azimute verdadeiro. 

Comentário: 

A letra A está incorreta. O rumo corresponde ao menor ângulo entre a direção considerada e eixo de 
referência. Assim, o seu valor pode variar de 0° a 90°. O azimute pode ser medido a partir no Norte, no 
sentido horário e apresentar valores variando de 0° a 360°. 

A letra B está correta. O rumo corresponde ao menor ângulo entre a direção considerada e eixo de 
referência. Assim, podemos considerar tanto as direções Norte como Sul. 

A letra C está correta. A medida do rumo sempre tem que vir acompanhada da orientação. 

A letra D está correta. O azimute pode partir do Norte geográfico ou do Norte Magnético. No caso do 
Norte geográfico, ele será chamado de azimute geográfico ou azimute verdadeiro.  
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8.  (VUNESP, Prefeitura de São Paulo, 2018) Em um levantamento topográfico planimétrico, 

sabe -se que o ângulo ABC é reto, com vértice na estaca B, e, também, que o rumo da estaca A para a 

estaca B é S 35º20’E. O azimute à direita na estaca B sentido vante é: 

a) 125º20' 

b) 35º20’ 

c) 144º40’ 

d) 70º40’ 

e) 54º40’ 

Comentário: 

Primeiramente, vamos fazer o desenho. 

 

 

O α equivale ao rumo, ou seja, 35°20’. Para Determinar o azimute do ponto B, precisamos determinar o 
valor de β. Assim: 

Β= 90° - 35°20’  

β = 54°40’  

A letra E está correta. 
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9. (FGV, AL-RO, 2018) A Figura a seguir ilustra uma poligonal fechada em um serviço de 

topografia 

 

 

Para que o erro de fechamento angular dessa poligonal seja nulo, é necessário que a soma dos 

ângulos internos nessa poligonal seja igual a 

a) 240°. 

b) 360°. 

c) 420°. 

d) 540°. 

e) 720º . 

Comentário: 

Podemos observar que a poligonal apresenta 5 lados. Assim, para que não haja nenhum erro de medida, a 
somas dos seus ângulos internos deve ser de: 

∑ 𝑖𝑛𝑡 = (𝑛 − 2)𝑥180°            ∴              ∑ 𝑖𝑛𝑡 = (5 − 2)𝑥180°       ∴              ∑ 𝒊𝒏𝒕 = 𝟓𝟒𝟎° 

 

Assim, a letra D está correta. 

 

 

10.  (IMA, Prefeitura de Paço do Lumiar/MA, 2019) O erro angular em um levantamento 

planimétrico numa poligonal de 12 pontos é no máximo de: 

a) 7,0’. 

b) 8,0’. 

c) 6,0’. 

d) 3,5’. 

Comentário: 

A poligonal apresenta 12 pontos. O erro máximo permitido é calculado pela seguinte equação: 

𝐸 = 2. 𝑝. √𝑛 

Como não tempos a precisão do aparelho, iremos considerá-la igual a 1. 
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Assim: 

𝐸 = 2𝑥1𝑥√12 

𝐸 = 7′ 

Assim, a letra A está correta. 

 

11.  (Prefeitura de Serrana/SP, 2018) Considere o levantamento planialtimétrico de um terreno 

delimitado por três estacas, definidas por coordenadas em metros. 

 

 

 

Se na região o terreno é comercializado ao valor de R$ 500,00 por metro quadrado, o preço do 

terreno, em Reais, é 

a) 900.000,00. 

b) 760.000,00. 

c) 620.000,00. 

d) 540.000,00. 

e) 450.000,00. 

Comentário: 

A primeira coisa que vamos fazer é montar uma tabelinha, colocando as coordenadas de cada um dos 
pontos. Uma coisa muito importante é que não podemos nos esquecer de repetir o primeiro ponto no final 
da tabela para fechar a figura. 

Ponto X Y 

A 100 30 

B 130  70 

C 160 50 

A 100 30 



88 

 

O próximo passo é determinar o valor de X, Y e calcular a área.  

𝑋 =  100𝑥70 +  130𝑥50 + 160𝑥30                                 𝑿 =  𝟏𝟖𝟑𝟎𝟎 𝒎²  

𝑌 =  30𝑥130 +  70𝑥160 + 50𝑥100                                𝒀 =  𝟐𝟎𝟏𝟎𝟎 𝒎²  

𝐴 =
18300 −  20100

2
                                                   𝑨 = 𝟗𝟎𝟎 𝒎² 

  

O custo do terreno será: 900 x 500 = R$ 450.000,00 

Assim, a letra E está correta. 

 

12. (Prefeitura de Ibirité/MG, 2016) O croqui da figura a seguir ilustra parte das 

anotações referentes a um trabalho de nivelamento geométrico para implantação de uma rua, em 

que os valores numéricos representam as leituras de mira em milímetros (RÉ de 850 mm na 

Referência de Nível e VANTE nos demais pontos). 

 

 

Nesse caso, a diferença de nível, em metros, entre os pontos E3 e E1 é de: 

a) 0,30. 

b) 0,41. 

c) 0,75. 

d) 1,10. 

Comentário: 

A diferença de nível entre dois pontos (Δh) corresponde a diferença da leitura a ré pela leitura a vante. 
Assim: 

∆ℎ = 𝐿𝑅𝐵 −  𝐿𝑅𝐴                    ∴                     ∆ℎ = 1950 −  1200               ∴                     ∆𝒉 = 𝟕𝟓𝟎 𝒎𝒎 

 

Transformando mm para m, nós temos 0,75 cm. Assim, a letra C está correta. 
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13. (FCM, Prefeitura de Caranaíba/MG, 2019) Executou-se um nivelamento geométrico composto 

de um trecho estaqueado, conforme as leituras de vantes e rés em miras, ilustrado a seguir. 

 

 Fonte: Banca (2019). 

Considerando-se que a cota da estaca 0 (est.0) é igual a 100,000m, a cota da estaca 9 (est.9), em 

metros, é igual a: 

a) 96,898. 

b) 98,604. 

c) 99,496. 

d)100,504. 

Comentário: 

Para determinar a cota de estaca E9, a primeira coisa que precisamos fazer é determinar a diferença de 
nível entre ela e a estaca 0. Note que, o equipamento não está na mesma linha horizontal. Por causa disso, 
quando estivermos realizando os cálculos, iremos somar todas as leitura de ré e subtrair por todas as 
leituras de vante. Assim, temos um linha horizontal nas estacas 0 e 4,  outra de 4 a 7 e por fim uma de 7 a 9. 
São os valores dessas estacas que vamos usar. 

 

∆ℎ = 𝐿𝑅 −  𝐿𝑉   ∴   ∆ℎ = (2,504 + 0,750 + 1,7) − (1,906 + 0,45 + 3,102)       ∴         ∆𝒉 = −𝟎, 𝟓𝟎𝟒 𝒎 

 

O enunciado falou que a estaca 0 estava na cota 100,0 m, certo? Então, para calcular a cota da estaca 9, 
basta realizar a soma da cota da estaca 0 com a diferença de nível. Assim: 

𝐶𝑜𝑡𝑎 9 = 100 − 0,504 𝑚                   ∴                    𝑪𝒐𝒕𝒂 𝟗 = 𝟗𝟗, 𝟒𝟗𝟔 𝒎  

 

Assim, a letra C está correta. 

 

14. (CONSUPLAN, MPE/PA, 2019) A imagem se refere a uma curva de nível, importante 

representação topográfica muito utilizada em projetos de estradas e pavimentação. Observe. 
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Sendo a cota do ponto A definida como HA e a cota do ponto B definida como HB e sabendo que a 

distância em linha reta entre os dois pontos é de 1 km, qual é a inclinação entre os dois pontos, 

aproximadamente? 

a) 0,20%. 

b) 0,50%. 

c) 1,00%. 

d) 1,20%. 

Comentário: 

Sabemos que a distância entre os pontos A e B é de 1 km. Além disso, Podemos perceber que o ponto A 
apresenta cota próximo a 54 m a o ponto B de 59 m. 

 

Para determinarmos a inclinação, basta dividir a cota pela distância entre os dois pontos, assim: 

 

𝑖 =
59 − 54

1000
                                            𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 𝒐𝒖 𝟎, 𝟓% 

Assim, a letra B está correta. 
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15.  (FUNDEP, Prefeitura de Uberlândia, 2019) Quando o terreno é acidentado ou inclinado, o 

levantamento planimétrico não é suficiente para seu completo conhecimento. A variação de altura 

será medida no levantamento altimétrico e representada por meio dos pontos de mesma cota ou 

altura em relação a um plano horizontal tomado como referência, denominados 

a) pé direito. 

b) balizas. 

c) curvas de nível. 

d) cumeeira. 

Comentário: 

A letra A está errada. O pé direito é a altura entre o piso e o forro de um pavimento de uma edificação. 

A letra B está errada. As balizas são hastes, com altura de 2 m e pintadas a cada 50 cm com cores 
alternadas entre vermelho e branco. 

A letra C está correta. As curvas de nível são curvas formadas por pontos com a mesma cota ou altitude 
em relação a um plano horizontal tomado como referência. 

A letra D está errada. A cumeeira é a parte mais elevada de um telhado. 

 

16. (CS-UFG, UFG, 2018) Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na elaboração do 

desenho topográfico para lançamento de pontos e traçados de linhas, o erro de grafismo admissível é 

de 

a) 0,2 mm, o que equivale a duas vezes a acuidade visual. 

b) 0,2 cm, o que equivale a cinco vezes a acuidade visual. 

c) 0,1 cm, o que equivale a três vezes a acuidade visual. 

d) 0,1 mm, o que equivale a quatro vezes a acuidade visual. 

Comentário: 

A letra A está correta. O erro de grafismo admissível é de 0,2 mm, o que equivale a duas vezes a acuidade 
visual. 

A letra B está errada. O erro de grafismo admissível é de 0,2 mm, o que equivale a duas vezes a acuidade 
visual. 

A letra C está errada. O erro de grafismo admissível é de 0,2 mm, o que equivale a duas vezes a acuidade 
visual. 

A letra D está errada. O erro de grafismo admissível é de 0,2 mm, o que equivale a duas vezes a acuidade 
visual. 

 

17. (FUNDEP, Prefeitura de Uberlândia/MG, 2019) Um levantamento topográfico aproximado, de 

baixa precisão, foi realizado com uso de receptores de sinais GPS de baixo custo, operando no modo 
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de posicionamento isolado, sendo que as incertezas nas posições planimétricas obtidas são da ordem 

de 5 metros. Considerando essa incerteza associada ao método de levantamento e o erro gráfico de 

0,2 milímetros (menor detalhe visível na planta), então a máxima escala de representação em que 

esse erro torna-se desprezível na planta é da ordem de 

a) 1:2500. 

b) 1:5000. 

c) 1:10000. 

d) 1:25000. 

Comentário: 

O enunciado trouxe que as incertezas nas posições planimétricas obtidas são da ordem de 5 metros. Para 
que esses 5 metros sejam desprezíveis, iremos considerar o erro de graficismo de 0,2 mm. 

O erro de graficismo corresponde a esse valor de 0,2 mm multiplicado pelo denominador da escala. Agora 
ficou fácil. 

 

5 m = 0,0002 m (0,2 mm) x D 

D = 25000 

Transformando em escala: 

1:25000 

 

Assim, a letra D está correta. 

 

18. (Instituto Unifil, Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste/PR, 2020) Em relação a norma NBR 

13133 - Execução de levantamento topográfico, dentro das condições gerais para levantamento 

topográfico, é incorreto afirmar que 

a) o levantamento topográfico, em qualquer de suas finalidades, fica desobrigado a obedecer ao princípio 
da vizinhança desde que os pontos novos estejam amarrados ou relacionados a todos os pontos já 
determinados. 

b) as medidas a trena (manual) não devem ser efetuadas sob a interferência de ventos fortes. 

c) no desenho final também devem ser registradas as origens planimétricas e altimétrica, bem como a 
finalidade do levantamento. 

d) os elementos levantados no campo, devidamente calculados e compensados, devem ser lançados na 
escala predeterminada, numa base dimensionalmente estável quadriculada, constituindo-se no original 
topográfico. 

Comentário: 

A letra A está incorreta. O levantamento topográfico sempre deve obedecer ao princípio da vizinhança. 
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A letra B está correta. Não é permitido realizar medições com a trena sob a interferência de ventos fortes. 

A letra C está correta. No desenho final também devem ser registradas as origens planimétrica e 
altimétrica, bem como a finalidade do levantamento. 

A letra D está correta. Os elementos levantados no campo serão lançados em uma escala 
predeterminada, numa base dimensionalmente estável quadriculada, constituindo-se no original 
topográfico. 

 

19. (Instituto de Excelência, Prefeitura de Barra Velha/SC, 2019) Levantamento topográfico é o 

conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e verticais, de 

distâncias horizontais e verticais e inclinadas, com instrumentos adequados à exatidão pretendida, 

implanta e materializa pontos de apoio no terreno, determinando suas coordenadas topográficas. 

Sobre Topografia, de acordo com a ABNT NBR 13133:1994 - Execução de levantamentos topográficos, 

é CORRETO afirmar: 

a) São fases de um levantamento topográfico: seleção dos métodos de aparelhagem, levantamento 
topográfico, quantitativo de árvores e edificações (caso existam), desenho e relatório técnico. 

b) Os instrumentos básicos das operações topográficas para um levantamento planialtimétrico são: 
trenas, balizas, teodolitos, e estações totais. 

c) Todo levantamento topográfico, em qualquer de suas finalidades, deve obedecer ao princípio da 
vizinhança. 

d) Os comprimentos das visadas de ré e de vante devem ser aproximadamente iguais e de, no máximo, 
40m. 

Comentário: 

A letra A está errada. As fases de um levantamento topográfico são: planejamento, seleção de métodos e 
aparelhagem; apoio topográfico; levantamento de detalhes; cálculos e ajustes; original topográfico; 
desenho topográfico final e relatório técnico. 

A letra B está errada. Os instrumentos básicos para as operações topográficas são: teodolitos, níveis e 
medidores de distâncias, como as estações totais. Os demais instrumentos são conhecidos como 
equipamentos auxiliares. 

A letra C está correta. Todo levantamento topográfico, em qualquer de suas finalidades, deve obedecer 
ao princípio da vizinhança. 

A letra D está errada. Os comprimentos das visadas de ré e de vante devem ser aproximadamente iguais. 
Além disso, esse comprimento deve ser de no máximo 80 m, sendo ideal o comprimento de 60 m. 
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20. (VUNESP, Prefeitura de Cananéia/SP, 2020) A planta de um levantamento topográfico 

planialtimétrico foi desenhada em escala 1:500 e as curvas de nível traçadas de metro em metro. Se a 

declividade do terreno é de 5%, a distância entre as curvas de nível desenhadas em planta é 

a) 5 mm. 

b) 10 mm. 

c) 20 mm. 

d) 30 mm. 

e) 40 mm. 

Comentário: 

 

As curvas de nível estão traçadas de metro em metro. Assim, a altura entre duas curvas de nível 
consecutivas é de 1 m. Agora, precisamos determinar o comprimento. 

Sabemos que a declividade do terreno é a relação entre a cota e o comprimento. Assim: 

𝑖 =
𝑦

𝑥
             ∴             0,05 =

1

𝑥
         ∴            𝑥 = 20𝑚 

Agora ficou fácil. Basta determinar o valor em planta. Para isso, podemos utilizar regra de 3. 

 

 

1 cm ---  500 cm 

x cm ---  2000 cm (20 m) 

x = 4 cm ou 40 mm. 

Assim, a letra E está correta. 

 

21.  (VUNESP, Prefeitura de Francisco Morato/SP, 2019) Nos levantamentos topográficos 

planialtimétricos, as curvas de nível mestra são representadas com linhas de espessura 

a) superiores às demais curvas de nível e com valores de altimetria considerados principais, representando 
sempre cinco espaçamentos de equidistância entre curvas de nível. 

b) iguais às demais curvas de nível do mesmo levantamento e com representação altimétrica de mesma 
cota ou altitude ortométrica em todos os seus pontos. 

c) inferiores às demais curvas de nível do mesmo levantamento, representando a equidistância adequada 
a cada escala. 

d) inferiores às demais curvas de nível do mesmo levantamento, representando sempre dez espaçamentos 
de equidistância entre curvas de nível. 

e) iguais às curvas de nível intermediárias e representando a equidistância adequada a cada escala. 
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Comentário: 

A letra A está correta. As curvas de nível mestras são mais grossas e que ocorrem de 5 em 5 curvas. 

A letra B está errada. As curvas de nível mestra são representadas com linhas de espessura superiores às 
demais curvas de nível e representadas sempre cinco espaçamentos de equidistância entre curvas de nível. 

A letra C está errada. As curvas de nível mestra são representadas com linhas de espessura superiores às 
demais curvas de nível e representadas sempre cinco espaçamentos de equidistância entre curvas de nível. 

A letra D está errada. As curvas de nível mestra são representadas com linhas de espessura superiores às 
demais curvas de nível e representadas sempre cinco espaçamentos de equidistância entre curvas de nível. 

A letra E está errada. As curvas de nível mestra são representadas com linhas de espessura superiores às 
demais curvas de nível e representadas sempre cinco espaçamentos de equidistância entre curvas de nível. 

 

22. (EMATERCE, 2018) Calcule o volume de terra em uma faixa de 1m, considerando o perfil da 

tabela a seguir constante ao longo de toda a faixa. Considere a cota zero como referência para cálculo 

do volume em m³. 

 

Marque a alternativa que apresenta a opção CORRETA. 

a) 210. 

b) 205. 

c) 200. 

d) 195. 

e) 190. 

Comentário: 

Para ficar mais fácil, vamos fazer o desenho. 
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Agora, é só achar a área de cada trecho. 

Trecho 0-10:        𝐴 =
(𝐵+𝑏)ℎ

2
             ∴                        𝐴 =

(5+4)10

2
                        ∴                        𝑨 = 𝟒𝟓𝒎² 

Trecho 10-20:        𝐴 = 𝑏𝑥ℎ              ∴                        𝐴 = 10𝑥4                           ∴                        𝑨 = 𝟒𝟎𝒎² 

Trecho 20-30:        𝐴 =
(𝐵+𝑏)ℎ

2
          ∴                        𝐴 =

(4+3)10

2
                        ∴                        𝑨 = 𝟑𝟓𝒎² 

Trecho 30-40:        𝐴 =
(𝐵+𝑏)ℎ

2
          ∴                        𝐴 =

(5+3)10

2
                        ∴                        𝑨 = 𝟒𝟎𝒎² 

Trecho 40-50:        𝐴 =
(𝐵+𝑏)ℎ

2
          ∴                        𝐴 =

(5+4)10

2
                        ∴                        𝑨 = 𝟒𝟓𝒎² 

Agora iremos somar todas as áreas e multiplicar por 1 m para transformar em volume. Assim, o volume é 
de 205 m³ e a letra B está correta. 

 

23.  (IMA, Prefeitura de Paço do Lumiar/MA, 2019) Na construção de uma hidrelétrica, uma 

retroescavadeira cortou 1000 m³ de solo de uma serra e deseja-se fazer o transporte de todo o 

material. Nesse caso, tem-se na frota 5 caminhões (basculante de 12m³) disponíveis para transportar 

o material solto. A quantidade de viagens que devem ser realizadas é de: 

(Usar fator de empolamento do solo: 8%) 

a) 18. 

b) 30. 

c) 20. 

d) 23. 

Comentário: 

Primeiramente, vamos tirar os dados do enunciado. 

Vc  = 1000 m³ 

VTS = ? 

Empolamento - 8 % ou 0,8 

5 caminhões (12 m³ cada) 

 

A primeira coisa que vamos fazer é determinar o volume de terra solta. 

 

𝑉𝑇𝑆 = 𝑉𝐶 . (1 + 𝐸)            ∴                       𝑉𝑇𝑆 = 1000. (1 + 0,08)                      ∴                   𝑉𝑇𝑆 = 𝟏𝟎𝟖𝟎 𝒎³   

 

Cada caminhão transporta 12 m², assim: 
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𝑉𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 =
1080

12
                       ∴                𝑉𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 = 90  

 

Contudo, não podemos nos esquecer que são 5 caminhões, ou seja, serão necessárias 18 viagens (90/5). 

 

Assim, a letra C está correta. 

 

24. (TCM/SP, 2015) Um serviço de escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com 

uma DMT de 300 m foi executado com a equipe de máquinas mostrada na lista abaixo. Essa também 

apresenta a quantidade empregada e a utilização de cada equipamento. 

 
 
Equipamento: Trator de Esteiras - (228 kW) 
Quantidade: 1 
Utilização produtiva: 1 
Utilização improdutiva: 0 
 
Equipamento: Motoscraper - (246 kW) 
Quantidade: 4 
Utilização produtiva: 0,8 
Utilização improdutiva: 0,2 
 
Equipamento: Motoniveladora - (93 kW) 
Quantidade: 1 
Utilização produtiva: 0,12 
Utilização improdutiva: 0,88 

 
Sabendo que a produtividade do trator de esteiras foi de 320 m³/hora, a produtividade máxima de um 
motoscraper é: 

a) 64,0 m³/hora; 

b) 100,0 m³/hora; 

c) 102,4 m³/hora; 

d) 128,0 m³/hora; 

e) 192,0 m³/hora. 

Comentário: 

Essa questão parece complicada, mas não é. Para resolvê-la, nós iremos utilizar regra de três simples. 

A produtividade do trator de esteiras é de 320 m³/h. Assim, os outros equipamentos também apresentarão 
essa produtividade. 
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Vamos considerar o motoscraper, precisamos de 4 equipamentos para executar 320 m³/h. Além disso, ele 
apresenta hora produtiva de 0,8, ou seja, 0,2 horas ele fica parado. Como o enunciado pede a 
produtividade máxima, precisamos determinar a produtividade de 100% de hora. Assim: 

 

320 m³/h -------- 0,8 

     x          --------- 1,0 

x = 400 m³/h 

Como o enunciado pediu de apenas um equipamento e nós temos 4, a produtividade máxima de cada 
motoscraper é de 100 m³/h. Assim, a letra B está correta. 

 

25. (UFRJ, 2018) Nos cálculos do movimento de terra, para o seu transporte, corte e aterro, são 

utilizados índices de acordo com os dados necessários aos serviços. O percentual obtido com a divisão 

do volume de aterro pelo volume de corte, de modo a obter a relação volumétrica entre ambos é 

designado como: 

a) empolamento. 

b) fator de conversão. 

c) contração. 

d) fator de eficiência. 

e) momento de transporte. 

Comentário: 

A letra A está errada. O empolamento é a expansão volumétrica do solo por causa do aumento do índice 
de vazios. 

A letra B está errada. A contração corresponde à relação entre o volume de aterro e o volume de corte. 

A letra C está correta. A contração corresponde à relação entre o volume de aterro e o volume de corte. 

A letra D está errada. A contração corresponde à relação entre o volume de aterro e o volume de corte. 

A letra E está errada. O momento de transporte é o volume escavado x a distância de transporte. 

 

26. (Prefeitura de Bom Jesus do Amparo/MG, 2018) Na execução de aterros em obras de 

terraplenagem, cuidados devem ser tomados no emprego correto das técnicas e procedimentos 

recomendados. Sobre a execução de aterros, é incorreto afirmar: 

a) A execução dos aterros sem que o adensamento desejável seja obtido em todo o maciço de terra leva, 
com o passar do tempo, a recalques excessivos, escorregamentos da saia do aterro e erosão rápida devido 
à ação das águas pluviais. 

b) Há três etapas distintas na execução: o lançamento do material pelo equipamento de transporte, o 
espalhamento em camadas e a compactação propriamente dita. 
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c) Para o adensamento de solos argilosos, é preferível o uso da vibração e de seu efeito dinâmico, que 
eliminam o atrito interno, permitindo a aproximação e o rearranjo dos grãos. 

d) É preferível não iniciar os trabalhos de compactação quando há grande possibilidade de ocorrência de 
chuvas. 

Comentário: 

A letra A está correta. Se o aterro não for devidamente compactado, com o passar do tempo, surgirão 
vários problemas como,  recalques excessivos, escorregamentos da saia do aterro e erosão rápida devido à 
ação das águas pluviais. 

A letra B está correta. Para a confecção dos aterros o material será lançado, espalhado e compactado. É 
claro que entre cada uma dessas atividades principais, também temos as operações de homogeneização e 
correção da umidade.  

A letra C está errada. Os rolos pé-de-carneiro apresentam protuberâncias na superfície e fazem a 
compactação por meio do amassamento do solo. Esse tipo de rolo é empregado em solos coesivos ou 
argilosos. A vibração é utilizada para solos granulares.  

A letra D está correta. Nenhum serviço de terraplenagem ou pavimentação pode ser realizado com 
chuva. 

 

27. (FUNAI, 2016) Para a execução de 25 m³ de aterro, considerando que a redução volumétrica no 

aterro em relação ao volume do material no corte é de 8% e o empolamento de 20%, tem-se que o 

volume de solo transportado e o volume de solo medido no corte, respectivamente, são de: 

a) 27,17m³ e 31,25m³. 

b) 28,27m³ e 34,15m³. 

c) 32,63m³ e 27,17m³. 

d) 30,38m³ e 26,34m³. 

e) 29,49m³ e 26,18m³. 

Comentário: 

Primeiramente, vamos retirar os dados. 

VA  = 25 m³ 

Redução volume do aterro em relação ao corte: 8% 

E = 20% 

Vc  = ? 

VTS = ? 

 

A primeira coisa que vamos fazer é determinar o volume de solo compactado. A redução volumétrica do 
aterro em relação ao corte é de 8%. Assim: 

 

25 m³    -       92% 



100 

 

X m³     -       100%  

Assim, o volume compactado é de 27,17%. 

 

Agora, nós iremos determinar o volume de terra solta. 

 

𝑉𝑇𝑆 = 𝑉𝐶 . (1 + 𝐸)            ∴                        𝑉𝑇𝑆 = 27,17. (1 + 0,20)                      ∴                   𝑉𝑇𝑆 = 𝟑𝟐, 𝟔𝟏 𝒎³   

 

Assim, a letra C está correta. 

 

28. Adaptado (Prefeitura de Paço do Lumiar/MA, 2019) Em um memorial descritivo de um terreno 

trapezoidal, havia a seguinte descrição das medidas: 

 

Frente: 12,00m 

Altura da lateral: 6,00 m 

Fundos: 30m. 

 

Supondo que deve ser colocado 80 cm para construir um aterro, o volume desse aterro é de 

aproximadamente: 

a) 100m³. 

b) 103,500m³. 

c) 101,000m³ 

d) 100,80m³. 

Comentário: 

Pelas informações do enunciado, podemos perceber que temos um trapézio, certo? A área de um trapézio 
é calculada da seguinte maneira: 

 

𝐴 =
(𝐵 + 𝑏). ℎ

2
                     ∴                  𝐴 =

(30 + 12). 6

2
                      ∴                   𝑨 = 𝟏𝟐𝟔 𝒎² 

Para achar o volume do aterro, basta multiplicarmos esse valor por 0,8 cm. Assim: 

𝑉 = 126𝑥0,8                  ∴                   𝑽 = 𝟏𝟎𝟎, 𝟖 𝒎𝟐 

 

A letra D está correta. 

 



101 

 

29.  (FUNDATEC, Prefeitura de Vila Lângaro/RS, 2019) Segundo a ABNT NBR 5681/2015 – Controle 

tecnológico da execução de aterros em obras de edificações, fazem parte dos aspectos mínimos a 

serem controlados no local de realização do aterro, EXCETO: 

a) Preparar adequadamente o terreno, principalmente no que se refere à remoção da vegetação ou de 
restos de demolições existentes. 

b) Atingir grau de compactação de, no mínimo, 95%. 

c) Realizar as operações de lançamento, homogeneização, umedecimento ou areação e compactação do 
material de forma que garanta que a espessura da camada compactada seja de, no máximo, 0,30m. 

d) Variar a umidade ótima de compactação no máximo em 3% para mais ou para menos, ou menor faixa 
de variação conforme especificações especialmente elaboradas para a obra. 

e) Empregar materiais selecionados para os aterros, como siltes, argilas, turfas, devendo ser evitado o 
emprego de solos expansivos. 

Comentário: 

A letra A está correta. Para a execução dos aterros, a primeira coisa que vamos fazer é remover a 
cobertura vegetal ou restos de demolições existentes. 

A letra B está correta. O grau de compactação mínimo exigido é de 95%. Contudo, ele pode ser maior, 
conforme especificações da obra. 

A letra C está correta. Os materiais serão lançados, homogeneizados e compactados. Note que, a 
espessura da camada compactada não pode ser maior do que 30 cm. Não podemos nos esquecer de fazer 
o controle da umidade (aeração ou umedecimento). 

A letra D está correta. A umidade pode apresentar uma variação de até ± 3% em relação à umidade 
ótima. 

A letra E está incorreta. Não podem ser utilizadas turfas para a confecção dos aterros. 

 

30.  (VUNESP, Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP, 2018) Em obras de edificação, o controle 

tecnológico é obrigatório na execução de aterros com altura e volumes respectivamente superiores a 

a) 0,50 m e 500 m³. 

b) 0,60 m e 500 m³. 

c) 0,80 m e 600 m³. 

d) 0,90 m e 900 m³. 

e)1,00 m e 1000 m³. 

Comentário: 

A letra A está errada. Em obras de edificação, o controle tecnológico é obrigatório na execução de aterros 
com altura maior do que 1,0 m e volumes maiores do que 1000 m³. 

A letra B está errada. Em obras de edificação, o controle tecnológico é obrigatório na execução de aterros 
com altura maior do que 1,0 m e volumes maiores do que 1000 m³. 
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A letra C está errada. Em obras de edificação, o controle tecnológico é obrigatório na execução de aterros 
com altura maior do que 1,0 m e volumes maiores do que 1000 m³. 

A letra D está errada. Em obras de edificação, o controle tecnológico é obrigatório na execução de aterros 
com altura maior do que 1,0 m e volumes maiores do que 1000 m³. 

A letra E está correta. Em obras de edificação, o controle tecnológico é obrigatório na execução de 
aterros com altura maior do que 1,0 m e volumes maiores do que 1000 m³. 

 

31.  (VUNESP, Prefeitura de São Paulo/SP, 2018) Na execução de aterros em obras de edificações, 

as camadas devem ser compactadas, estando o material na umidade ótima do correspondente ensaio 

de compactação, admitindo-se uma variação dessa umidade para mais ou para menos de, no 

máximo: 

a) 7% 

b) 3% 

c) 5% 

d) 15% 

e) 10% 

Comentário: 

A letra A está errada. É admitida uma variação da umidade de ± 3% em relação à umidade ótima. 

A letra B está correta. É admitida uma variação da umidade de ± 3% em relação à umidade ótima. 

A letra C está errada. É admitida uma variação da umidade de ± 3% em relação à umidade ótima. 

A letra D está errada. É admitida uma variação da umidade de ± 3% em relação à umidade ótima. 

A letra E está errada. É admitida uma variação da umidade de ± 3% em relação à umidade ótima. 

 

32.  (IESES, IGP-SC, 2017) Os muros de arrimo são estruturas de contenção necessárias em muitas 

obras de engenharia para a estabilização de taludes naturais ou taludes de corte. Analise as assertivas 

abaixo, relacionadas à estas obras. 

 

I. A principal característica do muro de gabião é a sua permeabilidade, no entanto não apresenta uma boa 
flexibilidade. 

II. Os muros de flexão apresentam como elemento estabilizador o seu peso próprio sendo em geral 
construído de concreto armado. 

III. Os muros de pedra argamassada e de concreto ciclópico necessitam de um sistema interno de 
drenagem para reduzir o empuxo exercido pela agua presente no interior do solo. 

 

Analise as alternativas abaixo e assinale a única alternativa correta. 

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
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b) Apenas a assertiva III está correta. 

c) Todas as assertivas estão corretas. 

d) Apenas a assertiva I está correta. 

Comentário: 

A assertiva I está errada. Os gabiões apresentam alta permeabilidade, além de apresentarem boa 
flexibilidade.  

A assertiva II está errada. Os muros de gravidade apresentam como elemento estabilizador o seu peso 
próprio. Os muros flexão apresentam formato de L ou de T invertido. Nesse caso, eles utilizam parte do 
peso próprio do maciço arrimado que se apoia sobre sua base para manter o equilíbrio.  

A assertiva III está correta. Os muros de concreto ciclópico ou de pedra argamassada precisam de um 
sistema de drenagem interno. Isso irá reduzir o empuxo exercido pela água no interior do solo. 

Assim, apenas a assertiva III está correta e a letra B está correta. 

 

33. (VUNESP, SAAE Barretos, 2018) Para um projeto de estabilização de encostas, serão utilizados 

muros de contenção do tipo muros de gravidade e muros de flexão. Os fatores de segurança mínimos 

a serem utilizados no projeto, para verificação da segurança a tombamento e deslizamento na base 

dos muros, são, respectivamente, 

a) 2,5 e 2,0. 

b) 2,0 e 1,5. 

c) 1,8 e 1,5. 

d) 1,5 e 3,0. 

e) 1,5 e 1,2. 

Comentário: 

A letra A está errada. Os fatores de segurança mínimos a serem utilizados no projeto, para verificação da 
segurança a tombamento e deslizamento na base dos muros são de 2,0 e 1,5, respectivamente. 

A letra B está correta. Os fatores de segurança mínimos a serem utilizados no projeto, para verificação da 
segurança a tombamento e deslizamento na base dos muros são de 2,0 e 1,5, respectivamente. 

A letra C está errada. Os fatores de segurança mínimos a serem utilizados no projeto, para verificação da 
segurança a tombamento e deslizamento na base dos muros são de 2,0 e 1,5, respectivamente. 

A letra D está errada. Os fatores de segurança mínimos a serem utilizados no projeto, para verificação da 
segurança a tombamento e deslizamento na base dos muros são de 2,0 e 1,5, respectivamente. 

A letra E está errada. Os fatores de segurança mínimos a serem utilizados no projeto, para verificação da 
segurança a tombamento e deslizamento na base dos muros são de 2,0 e 1,5, respectivamente. 

 

34. (IBADE, Prefeitura de Jaru/RO, 2019) A estrutura de contenção de solo denominado gabião é 

um exemplo de contenção do tipo: 
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a) muro de gravidade. 

b) muro de flexão. 

c) estrutura ancorada. 

d) estrutura de solo reforçada. 

e) telas metálicas. 

Comentário: 

A letra A está correta. O gabião é uma contenção do tipo muro de gravidade. 

A letra B está errada. O gabião é uma contenção do tipo muro de gravidade. 

A letra C está errada. O gabião é uma contenção do tipo muro de gravidade. 

A letra D está errada. O gabião é uma contenção do tipo muro de gravidade. 

 

 

35. (FADESP – CPC RENATO CHAVES/PA– 2019) No que diz respeito aos tipos de gabiões 

utilizados em obras de contenção, é correto afirmar que: 

a) o gabião-caixa, de formato cilíndrico, é um material de fácil aplicação e indicado para obras 
emergenciais, em locais de difícil acesso, com presença de água ou em solos de baixa capacidade 
portante; o gabião colchão retangular é caracterizado por grande área e pequena espessura, servindo para 
revestimento de canais, barragens em terra, proteção de encostas e obras hidráulicas em geral; o gabião-
saco, de formato cilíndrico, é um material de fácil aplicação, indicado para obras emergenciais, em locais 
de difícil acesso, com presença de água ou em solos de baixa capacidade portante. 

b) o gabião-caixa, mais difundido, tem forma de prisma retangular e é indicado como estrutura de 
contenção por gravidade, em barragens, canalizações, apoios de pontes e proteção contra erosão; o 
gabião colchão, retangular, é caracterizado por grande área e pequena espessura, servindo para 
revestimento de canais, barragens em terra, proteção de encostas e obras hidráulicas em geral; o gabião-
saco, de formato cilíndrico, é um material de fácil aplicação, indicado para obras emergenciais, em locais 
de difícil acesso, com presença de água ou em solos de baixa capacidade portante. 

c) o gabião-caixa, retangular, é caracterizado por grande área e pequena espessura, servindo para 
revestimento de canais, barragens em terra, proteção de encostas e obras hidráulicas em geral; o gabião 
colchão, mais difundido, tem forma de prisma retangular e é indicado como estrutura de contenção por 
gravidade, em barragens, canalizações, apoios de pontes e proteção contra erosão; o gabião-saco, com 
formato cilíndrico, é um material de fácil aplicação, indicado para obras emergenciais, em locais de difícil 
acesso, com presença de água ou em solos de baixa capacidade portante. 

d) o gabião-caixa, mais difundido, tem forma de prisma retangular e é indicado para obras emergenciais, 
em locais de difícil acesso, com presença de água ou em solos de baixa capacidade portante; o gabião 
colchão, retangular, é caracterizado por grande área e pequena espessura, servindo para revestimento de 
canais, barragens em terra, proteção de encostas e obras hidráulicas em geral; o gabião-saco, mais 
difundido, tem forma de prisma retangular e é indicado como estrutura de contenção por gravidade, em 
barragens, canalizações, apoios de pontes e proteção contra erosão. 

e) o gabião-caixa, pouco difundido, tem forma de prisma retangular e é indicado para obras de contenção 
com baixa capacidade portante; o gabião-colchão, retangular, é caracterizado por uma grande área e uma 
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pequena espessura, servindo para revestimento de canais, barragens em terra, proteção de encostas e 
obras hidráulicas em geral; o gabião-saco, mais difundido, tem forma de prisma retangular e é indicado 
como estrutura de contenção por gravidade, em barragens, canalizações, apoios de pontes e proteção 
contra erosão. 

Comentário: 

O gabião caixa apresenta formato retangular é e utilizado como estrutura de contenção por gravidade, 
em barragens, canalizações, apoios de pontes e proteção contra erosão. O gabião colchão também é 
retangular e apresenta grande área e pequena espessura. Assim, ele é muito utilizado me revestimentos 
de canais, barragens de terra, etc. O gabião saco apresenta formato cilíndrico e é utilizado em obras 
emergências, em locais de difícil acesso, com presença de água ou em solos de baixa capacidade portante. 

Levando isso em consideração, a letra B está correta. 

 

36. (DER-CE, 2016) No que diz respeito aos procedimentos de execução de muro de arrimo de 

gabiões utilizados em obras rodoviárias, é correto afirmar que 

a) a regularização da base dos gabiões deve ser constituída, de maneira geral, por lastro de concreto 
magro com fck ≥35 MPa, e espessura mínima de 25 cm. 

b) se recomenda a utilização de camada de concreto magro para assentamento dos gabiões, objetivando a 
uniformidade do suporte bem como a regularização do terreno de apoio. 

c) em áreas abaixo do nível d’água devem ser utilizados os gabiões tipo caixa. 

d) as pedras devem ser arrumadas manualmente dentro dos gabiões, de modo que fique o maior número 
possível de vazios. 

Comentário: 

A letra A está errada. Concreto com fck ≥35 MPa é um concreto estrutural e não um concreto magro. 

A letra B está correta. É recomendada a colocação do gabião sobre uma camada de concreto magro. 

A letra C está errada. Essas estruturas são drenantes, não sendo justificadas então, a sua utilização abaixo 
do nível d'água. 

A letra D está errada. As pedras devem ser arrumadas manualmente dentro dos gabiões, de modo a 
diminuir os vazios. 
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