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4. TOPOGRAFIA

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
São considerados levantamentos topográficos os trabalhos de engenharia relacionados à coleta 
de informações topográficas e outros dados técnicos de determinada área e seu entorno, 
executados por profissionais legalmente habilitados.  

Os levantamentos topográficos consistem em uma série de medições de ângulos, distâncias, 
níveis e coordenadas em determinada área, com a finalidade de representá-la em um plano, em 
uma escala apropriada e com alto grau de precisão. Como produto final, tem-se a planta 
topográfica, que contém as projeções ortogonais cotadas das diversas feições topográficas, tais 
como edificações, arruamentos, desníveis do terreno, dentre outras interferências naturais ou 
artificiais. Em etapa distinta, efetua-se a locação dos elementos de projeto (edificações, eixo, 
traçado, divisas, etc).  

Fazem parte dos levantamentos topográficos os levantamentos planimétricos, altimétricos e 
planialtimétricos, contendo todas as informações necessárias para a elaboração e locação de 
projetos nas diversas áreas da engenharia e arquitetura. 

Este texto tem como objetivo definir as diretrizes gerais para a execução de levantamentos 
topográficos para a Sudecap. Os levantamentos deverão atender, necessariamente, às 
especificações descritas a seguir e às demandas estabelecidas pelo FISCAL do empreendimento 
e pelos setores responsáveis pela topografia da Sudecap.   

4.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Embasado no Relatório de Conhecimento do Empreendimento e/ou conforme diretrizes a serem 
estabelecidas no Plano de Topografia aprovado pela FISCALIZAÇÃO do empreendimento, serão 
definidas todas as premissas e diretrizes para o Levantamento, tais como: área de abrangência do 
levantamento, tipo de levantamento a ser utilizado, critérios de medição, definição da escala do 
produto final, lançamento de CP’s e/ou PL’s, etc. 

O Sistema de Referência da Rede Cadastral Municipal adotado pela Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) nas últimas décadas foi o SAD 69 (South American Datum 1969 - Rede Clássica). Isso 
implica que quase todo o acervo disponível encontra-se nesse sistema de referência. A rede de 
referência cadastral da PBH migrará para o SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico 
para as Américas). O sistema de projeção utilizado é o UTM (Universal Transversa de Mercator). 
Portanto, todos os serviços topográficos deverão ser georreferenciados partindo de marcos com 
coordenadas conhecidas, fornecidos pela SUDECAP, os quais conterão coordenadas UTM. 

O Levantamento Topográfico e as Locações deverão ser amarrados à Rede Cadastral, contudo 
deverão ser realizados utilizando o Sistema Topográfico Local com coordenadas Planas 
Topográficas, garantindo que todas as distâncias estejam isentas das distorções decorrentes da 
projeção cartográfica utilizada (UTM).  

Na fase de execução dos serviços, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA o 
Relatório de acompanhamento dos serviços. 

Os serviços topográficos poderão ser executados nas fases de projetos e de obras, a critério do 
Termo de Referência e da FISCALIZAÇÃO do Empreendimento. 

Na fase de projetos poderão ser executados em 3 (três) etapas distintas: 

1ª etapa – Elaboração do Plano de Topografia; 

2ª etapa – Execução dos trabalhos de campo – coleta de informações; 

3ª etapa – Serviços de escritório (processamento, análise e validação dos dados e desenho). 
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Os serviços topográficos da fase de projetos serão executados logo depois de autorizados pela 
CONTRATANTE e contarão com as seguintes atividades: 

• Transporte de coordenadas e altitude;

• Implantação dos marcos e elaboração de monografia;

• Levantamento de Campo.

Na fase de obras, poderão ser executados para diversas finalidades, tais como: 

• Locação do projeto (eixo, traçado, offset e outros elementos necessários);

• Acompanhamento de obra, mensuração de volumes, etc;

• Levantamento de ‘como construído’ (as built);

• Monitoramento de estruturas.

4.2.1. Elaboração do Plano de Topografia 
O Plano de Topografia é um documento elaborado pela CONTRATADA que deverá ser aprovado 
pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE. Deverá ser baseado em um estudo detalhado da 
área de interesse. Esse estudo deverá ser realizado in loco e através de documentos, tais como: 
restituições aerofotogramétricas, fotos aéreas, Parcelamento do Solo (CPs e PLs), Legislações 
Ambiental e de Parcelamento do Solo. Deve-se ainda avaliar a existência de levantamentos 
topográficos já realizados pela PBH na região.  

O Plano deverá definir a área de abrangência, o(s) tipo(s) de Levantamento e metodologias a 
serem utilizadas, as feições e toponímias a ser levantadas e representadas na planta, a escala da 
apresentação final e informações sobre o transporte das coordenadas (de onde serão 
transportadas as coordenadas e onde serão implantados os novos marcos na área do 
empreendimento). 

O FISCAL deverá solicitar ao Setor de Topografia da SUDECAP os marcos de partida para o 
levantamento e os enviará à CONTRATADA. 

O Plano de Topografia será apresentado em meio digital em formato DWG (AutoCAD), podendo 
ter anexos imagens e documentos de textos. 

Antes de iniciar qualquer mobilização de equipes de campo, deverá ser elaborado pela 
CONTRATADA e aprovado pelo Supervisor o Plano de Topografia.  

Na área de projeto, a faixa cadastrada deverá abranger duas vezes a largura da via de CP, 
considerando o eixo como referência, ou a critério da supervisão do empreendimento. O 
levantamento não poderá ser interrompido pela presença de obstáculos como muros, cercas, etc. 
Deverão ser levantados todos os elementos relevantes para o projeto, inclusive no interior dos 
lotes ao longo da via.  

CP’s são plantas de loteamentos/parcelamentos do solo aprovados pela SMARU/PBH, e estão 
disponíveis para consulta em http://portal5.pbh.gov.br/plantacp/inicio.do. PL’s são plantas 
particulares não aprovadas pela SMARU/PBH; são disponibilizadas por meio de consulta à 
PRODABEL.  

CP e PL são os elementos que, junto aos documentos registrados em cartórios, definem a 
propriedade dos imóveis e logradouros. O Plano de Topografia deverá listar quais os CP’s e/ou 
PL’s deverão ser lançados no levantamento. Em casos específicos, a Fiscalização poderá 
descartar essa etapa. A dispensa da busca, reconstrução/vetorização e lançamento dos CP’s e/ou 
PL’s deverá ser justificada no Plano de Topografia. Algumas justificativas são:  

Levantamentos para pequenas intervenções onde, em nenhuma hipótese, a informação sobre os 
limites das propriedades dos lotes e logradouros será considerada relevante.  

Levantamentos em áreas que possuem parcelamento aprovado recentemente. Nesses casos, 
deve-se apenas usar o arquivo digital disponibilizado e sobrepor ao levantamento, pois o projeto 
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estará disponibilizado tanto em PDF quanto em DWG, com o formato e selo contendo todas as 
informações do processo. Assim, não haverá a necessidade de reconstrução do CP. 

Levantamentos em áreas onde ocorreu ou está ocorrendo desapropriação, pois nesses casos o 
setor responsável pela desapropriação já terá realizado a busca, reconstrução/vetorização e 
lançamento dos CP’s e/ou PL’s. 

Para referenciar a amarração de CP’s e PL’s, a CONTRATADA deverá solicitar ao Fiscal as 
diretrizes para a execução do fechamento de quarteirão. A definição de quais quarteirões deverão 
ser “fechados”, com levantamento, dependerá da implantação do sistema viário em relação ao CP 
de cada área estudada. 

Para fins de solicitação de apoio na definição de diretrizes para elaboração do Plano de 
Topografia, a CONTRATADA poderá solicitar através do Fiscal apoio dos setores responsáveis 
pela Topografia na SUDECAP. 

O Plano de Topografia faz parte do relatório de Conhecimento do Empreendimento. 

4.2.2. Transporte de Coordenadas UTM e Altitude 
O transporte de coordenadas para realização de levantamentos topográficos se aplica a 
empreendimentos que não possuem marcos de referência em sua área de abrangência. 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de transporte de coordenadas e altitude (RN – 
Referência de Nível) até o local do projeto, utilizando os marcos fornecidos pela SUDECAP. As 
monografias dos marcos implantados estão disponíveis no setor responsável pela topografia e 
serão repassadas à CONTRATADA em meio digital, assim que solicitadas. 

Não será admitido o uso de marcos de referência que não sejam fornecidos pela SUDECAP, salvo 
mediante prévia autorização da FISCALIZAÇÃO do empreendimento.  

Para realização de transporte de coordenadas serão aceitas duas metodologias: 

a) Poligonação com Estação Total;
b) Posicionamento Relativo Estático com Receptores GNSS.

4.2.2.1. Poligonação com Estação Total 
O transporte de coordenadas e altitude deverá ser executado com a utilização de Estação Total, 
equipamento de medição e armazenamento eletrônico de dados topográficos. A Estação Total 
deve ter as seguintes especificações mínimas: 

• Precisão linear de 2mm + 2ppm;

• Precisão angular de 5”;

• Leitura angular de 1” ;

• Alcance de 2.500m com um prisma;

• Alcance de até 1.200m com o mini-prisma;

• Unidade de registro incorporada no instrumento.

• A poligonal de transporte deverá ser fechada, com origem e fim nos marcos fornecidos, e
preferencialmente deverá abranger os marcos que serão implantados. Todos os vértices
da poligonal do transporte deverão ser materializados por piquete ou prego identificados
com tinta no local implantado. Todas as visadas deverão estar compreendidas entre 10 e
300 metros.

• A poligonal deverá atender aos critérios de precisão estabelecidos pela SUDECAP,
relacionados à planimetria e à altimetria. Seguem as especificações relacionadas aos erros
máximos admissíveis:

• Erro relativo: 1:25.000;
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• Erro altimétrico: 12 mm.km1/2.

Deverá ser apresentado, no desenho do Levantamento Topográfico, o Diagrama de Transporte, 
contendo o croqui do caminhamento da poligonal. Junto ao diagrama, deverá ser lançado quadro 
demonstrativo contendo as informações relativas à poligonal (coordenadas, cotas, distâncias e 
azimutes de todos os vértices). 

4.2.2.2. Posicionamento Relativo Estático com Receptores GNSS 
Ao fazer o uso de receptores GNSS para o transporte de coordenadas, o método de 
posicionamento a ser utilizado deverá ser o relativo estático. Serão aceitas apenas soluções fixas.  

A base deverá ser uma base de monitoramento contínuo, dentro do território de BH, homologada 
pelo IBGE, a exemplo da estação MGBH da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos 
Sistemas GNSS – RBMC. 

O tempo de rastreio deverá ser de no mínimo 180 minutos ininterruptos para o transporte relativo 
à base de monitoramento contínuo (maior Linha de Base). Feito o transporte para um marco no 
local do empreendimento, aconselha-se processar os outros 2 marcos em relação ao primeiro 
ponto rastreado.  Para esses, o tempo deverá ser no mínimo de 60 minutos (menor Linha de 
Base).  Ex: para determinar as coordenadas dos marcos implantados M1, M2 e M3, deve-se 
rastrear por 180 minutos o M1 e processar em relação à RBMC MGBH. Obtendo as coordenadas 
fixas do M1, rastrear os marcos M2 e M3 por 60 minutos cada. Feito isso, realizar o 
processamento do M2 e M3 em relação ao M1.  

Em caso de inoperabilidade das bases de monitoramento contínuo, ou em casos em que for 
necessária a compatibilização de coordenadas com outro projeto próximo ao empreendimento, 
poderá ser utilizado como base um dos marcos fornecidos pela SUDECAP próximo à região. 

A CONTRATADA Deverá apresentar o relatório de processamento dos pontos rastreados, o qual 
deverá conter obrigatoriamente:  

• Sistema Geodésico de Referência utilizado;

• Coordenadas Lat Long (GG°MM’SS,SSSS”) e altitude geométrica com duas casas
decimais;

• Coordenadas UTM;

• Representação gráfica dos vetores com respectivas elipses de erros dos pontos a
determinar;

• Desvios-padrão (ao nível de confiança de 95%) das respectivas coordenadas e altitude
geométrica;

• Tempo de rastreio (horário de início e fim do rastreio);

• Comprimento da linha de base;

• PDOP médio durante o tempo de rastreio;

• Máscara de elevação utilizada;

• Constelações rastreadas e número de satélites;

• Marca e modelo do equipamento utilizado e parâmetros da antena do receptor;

• Nome e versão software de processamento utilizado;

• Duas (2) fotos de cada marco implantado com o equipamento instalado no mesmo, sendo
uma foto em detalhe e outra foto do tipo panorâmica local;

• Deverão ser entregues os arquivos digitais Nativos e RINEX dos Rover e o RINEX da
Base.
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A altitude geométrica deverá ser convertida em altitude ortométrica, usando da seguinte relação: 

• H = h – N, onde H é altitude ortométrica (m), h altitude geométrica (m) e N Ondulação
Geoidal (m).

Para obtenção da ondulação Geoidal, deverá ser utilizado o modelo de ondulações geoidais 
referidas ao SIRGAS2000 e SAD69 denominado MAPGEO2015, que pode ser obtido no portal do 
IBGE <www.ibge.gov.br>, na área da Geociências, página da Geodésia. 

4.2.3. Implantação dos Marcos de Concreto e Elaboração de Monografia 
Para viabilizar a locação da obra, complementações ou as built, deverão ser implantados no 
mínimo 3 (três) marcos em concreto (padrão SUDECAP, vide Caderno de Encargos) para cada 
empreendimento. 

Para empreendimentos de infraestrutura, os 3 (três) marcos deverão ser implantados a cada 2 km 
de extensão do empreendimento. O número de marcos a serem implantados poderá ser ampliado, 
de acordo com as necessidades do empreendimento, a critério da Fiscalização. 

Os marcos deverão ser espaçados no máximo em 500m, intervisíveis entre si e implantados em 
locais seguros e de fácil acesso. No caso de utilização da técnica de poligonação com estação 
total e os marcos implantados não forem vértices da poligonal de transporte, a determinação das 
coordenadas para os novos marcos se dará através da implantação de uma poligonal fechada, 
seguindo os mesmos critérios de precisão estabelecidos para o transporte de coordenadas e 
Altitude (item anterior). 

As monografias a serem apresentadas deverão conter: 

• A identificação unívoca dos marcos, conforme a codificação a ser fornecida pela
SUDECAP;

• Página e Quadrícula da Lei de Uso e Ocupação do Solo (1996);

• Sistema de Referência para as Coordenadas  - Datum(1);

• Coordenadas UTM(1);

• Descrição dos marcos;

• Processo de determinação;

• Fechamento da Poligonação (Poligonação - Estação Total);

• Desvios-padrão das coordenadas (Método Relativo Estático - GPS);

• Endereço;

• Itinerário de cada marco;

• Croqui de Localização (poderá ser elaborado através de imagem aérea do local).

Notas e Observações: 

• (1) As coordenadas deverão ser apresentadas com 3 (três) casas decimais em SAD69 e
SIRGAS2000, ambas projetadas no Sistema UTM; altitude ortométrica (duas casas
decimais). No caso de transporte de coordenadas utilizando poligonação (estação total)
indica-se o uso do software Data Geosis e/ou Sistema Topograph para transformação das
coordenadas TOPOGRÁFICAS para UTM.

A SUDECAP disponibilizará um modelo de Monografia de Marco. 

4.2.4. Levantamento de Campo 
Os levantamentos topográficos podem ser classificados quanto à sua posição em relação à 
superfície terrestre em que são executados: superficial, subterrâneo e hidrográficos. 
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Dentro de cada classe, de acordo finalidade básica do levantamento, pode-se enquadrá-lo em um 
tipo de levantamento. Para levantamentos superficiais temos os seguintes tipos: Levantamento 
Planialtimétrico Cadastral, Levantamento Planimétrico, Levantamento Planimétrico Cadastral, 
Levantamento Planialtimétrico para Licenciamento e Regularização de Edificações, Levantamento 
Planialtimétrico para Estudo e Cadastro de Redes Subterrâneas, Levantamento Planialtimétrico 
para Cálculo de Volume – Cubação, Levantamento Altimétrico, Exploração Locada e 
Levantamento de Como Construído - as built.  

Para levantamentos hidrográficos temos dois tipos: Levantamento Hidrográfico - Topobatimetria, 
Levantamento Hidrográfico – Batimetria, e por fim temos o Levantamento Topográfico 
Subterrâneo (Levantamento Planialtimétrico Cadastral de Galerias e Canais Fechados - Redes de 
Macrodrenagem).  

Essa definição se dará em função de quais informações são necessárias ao projeto, definindo, 
assim, o tipo do levantamento. Um projeto poderá exigir somente levantamentos planimétricos, ou 
somente altimétricos, ou ainda ambos através dos levantamentos planialtimétricos. Podendo ainda 
o Fiscal optar pelo uso de mais de um tipo para o mesmo empreendimento. Por ex:
Planialtimértico Cadastral na área do empreendimento e Planimétrico para o fechamento de 
quarteirão visando amarração de CP.  

Para a execução de qualquer Levantamento Topográfico, deverá ser implantada uma poligonal 
fechada, que dará apoio a todo o levantamento. Essa poligonal de serviço terá como origem os 
pontos da poligonal de transporte, que estará amarrada à rede de referência cadastral do 
Município, conforme descrito anteriormente. 

Quanto à precisão, a poligonal de serviço deverá atender aos mesmos critérios estabelecidos para 
a poligonal de transporte, com valores máximos de 1:25.000 para o  erro relativo e de 12 mm.km1/2 
para o erro altimétrico. Não será admitida a implantação de poligonais abertas como base para o 
levantamento. 

Os vértices da poligonal deverão ser materializados através de pregos ou parafusos em locais 
pavimentados, e para locais não pavimentados através da implantação de piquetes com um prego 
cravado ao centro da ponta superior.  

A seguir são descritos e especificados os Tipos de Levantamento Topográfico que poderão ser 
elaborados pela SUDECAP.  

Excetuando-se Batimetria, todos os outros levantamentos aqui relacionados deverão ser 
executados utilizando Estação Total. As especificações descritas para o equipamento são as 
mesmas citadas anteriormente para realização de transporte de coordenadas. 

4.2.4.1 Levantamento Planialtimétrico Cadastral 
Trata-se de um levantamento multifinalitário, onde diversas informações são levantadas, tornando 
a planta útil a diversos fins.  

No Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, dentro da área de interesse aprovada no 
plano de topografia, deverão ser levantados todos os elementos e interferências encontrados com 
a finalidade de modelar e representar de forma fidedigna a realidade encontrada no campo. 

Todas as obras de arte, edificações e benfeitorias existentes na área do plano de topografia 
deverão ser levantadas: 

• Edificações de qualquer tipo (com as respectivas numerações e outras informações
relevantes);

• Padrões existentes (inspeção e medições): água e energia elétrica;

• Muros;

• Cercas e alambrados;

• Cotas das soleiras;
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• Testadas dos lotes;

• Estruturas de contenção e obras de arte especiais;

• Postes e projeção da fiação aérea;

• Torres de energia elétrica (alta tensão) e projeção da fiação aérea;

• Mobiliários urbanos (bancas de revista, ponto de ônibus, telefones públicos, lixeiras, etc);

• Nos logradouros deverão ser levantados os elementos principais e toda a sinalização
horizontal e vertical para veículos e pedestres;

• Elementos principais do logradouro: eixo, bordos da pista, sarjeta, meio-fio (pé e crista),
ciclovias, passeio, canteiros e outros elementos que possam ser relevantes ao projeto;

• Tipo de pavimento das vias, passeios e canteiros;

• Rampas e rebaixos nos passeios para acesso a Portadores de Necessidades Especiais;

• Semáforos;

• Faixa de pedestres;

• Placas;

• Radares;

• Rotatórias.

Deverão ser representados em planta os acessos às edificações e benfeitorias, principalmente: 
escada, rampas, garagem, rebaixo de meio-fio, testadas dos lotes, as numerações postais das 
edificações, desnível entre meio fio e sarjeta, largura dos passeios e das vias, cotas das soleiras, 
altura e espessura dos muros, tipos de revestimentos e largura das vias e passeios. 

Deverão ser cadastradas todas as redes de infraestruturas de serviços públicos (redes de água, 
esgoto, telefonia, energia elétrica, gás, cabos de fibra óptica), inclusive seus elementos listados a 
seguir:  

• Poços de visita de esgoto;

• Dispositivos especiais: caixas de passagem; estação de bombeamento; sifões; etc;

• Redes de água potável e adutoras;

• Poços de visita de água;

• Redes de telefonia, energia elétrica, gás, cabos de fibra óptica e outras;

• Caixas de inspeção e passagem de redes de telefonia, energia elétrica, gás, cabos de fibra
óptica e outras:

• É imprescindível o levantamento de todo o Sistema de Drenagem;

• Bocas de Lobo;

• Bueiros;

• Grelhas;

• Galerias e redes tubulares;

• Canaletas;

• Caixas ou outras estruturas;

• Pontes e pontilhões;

• Estruturas ou pontos de lançamentos de contribuições nos corpos d’água e galerias;

• Nascentes e surgências d’água encontradas;
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• Talvegues;

• Cursos e corpos d’água (córregos, ribeirões e rios, canais e lagos).

A representação em planta dos cursos e corpos d'água deverá conter o sentido de escoamento, a 
delimitação da linha d’água e a cota máxima de cheia, o nível d’água e a data da coleta das 
informações.  

No cadastro de Caixas, Bocas de Lobo (BL´s) e Poços de Visita (PV´s), deve-se fornecer as 
seguintes informações: 

• Caracterização do uso (PVA, PVE, CEMIG, etc);

• Cota de topo;

• Cota de fundo (montante e jusante);

• Diâmetro da tubulação (montante e jusante);

• Direção de Escoamento (montante e jusante);

• Material da tubulação/revestimento;

• Dimensões dos dispositivos especiais.

O levantamento das redes deverá ter sua identificação em planta, através do padrão de 
convenções adotado pela SUDECAP. O Fiscal deverá buscar juntos às concessionárias de 
serviços públicos os cadastros atualizados, para sua confirmação em campo e lançamento no 
desenho.  

Para efeito de cadastro de interferências, supressão, regularização ambiental, inventário, projetos 
de paisagismo e arborização deve ser levantada a vegetação nos seguintes casos: 

Áreas ajardinadas ou arborizadas em terrenos públicos ou privados, parques, praças, canteiros 
centrais e passeios viários; 

Remanescentes florestais nativos e vegetação de áreas antropizadas; 

As áreas ajardinadas e áreas de vegetação antropizada devem ser representadas com a 
indicação da área ocupada e do tipo de vegetação (jardim, gramado, pastagem, vegetação 
herbácea, cultura agrícola, horta, etc). 

Os agrupamentos arbóreos devem ser representados com a indicação da área ocupada e a 
quantidade de indivíduos. 

Os indivíduos arbóreos cuja altura seja superior a 1,5m devem ser cadastrados, sem identificação 
da espécie, com anotação da altura total e do DAP – diâmetro do caule à altura do peito (medido 
a 1,3m do solo). Em áreas de vegetação de cerrado, ao invés do DAP, deverá ser adotado o DAS 
– diâmetro do caule à altura do solo (medido a 0,3m do solo). Caso sejam observados indivíduos
com mais de um fuste (ramificação do caule abaixo de 1,3m), deverá ser considerada a altura do 
maior e registrado o diâmetro de cada fuste (d1 + d2 + ... + dn). Essas informações deverão ser 
apresentadas em quadros na planta do Levantamento Topográfico; caso ocorram em grande 
volume poderão ser apresentadas anexas à planta. Os indivíduos arbóreos deverão ser 
enumerados de forma unívoca no quadro e na planta. Fica a critério da Fiscalização o 
levantamento dos diâmetros das copas e delimitação, em planta, da área de projeção da copa no 
solo. 

Também deverão ser levantados os acidentes geográficos como: 

• Taludes (Pé e Crista);

• Afloramentos rochosos;

• Erosões e Voçorocas.

Os nomes dos lugares devem ser coletados e anotados nos croquis; sua identificação deve ser 
apresentada em planta: Toponímias. 
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Os nomes de regionais, bairros, logradouros, praças, monumentos, prédios públicos, museus, 
equipamentos urbanos, cursos d’água que serão inseridos na planta topográfica deverão estar de 
acordo com bases oficiais da PBH. Portais oficiais da PBH como o “Plantas Online” 
http://portal5.pbh.gov.br/plantacp/inicio.do, “Gestão Compartilhada”
http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/ e “GeoSiurbe” http://geosiurbe.pbh.gov.br/webmap/ são 
fontes confiáveis e de fácil acesso. Para rodovias e ferrovias, deve-se consultar o DNIT e/ou 
DER/MG. 

Modelo Digital do Terreno (MDT): 
Os levantamentos planialtimétricos deverão apresentar a representação tridimensional do relevo 
do terreno estudado. Durante trabalho de campo devem ser levantados pontos estratégicos, 
observando rigorosamente o relevo e suas deformações, de modo que o terreno possa ser 
representado de maneira fiel. A figura 1 retrata como devem ser escolhidos os pontos de 
amostragem para modelar diferentes tipos de relevo.  

É fundamental que elementos e feições que sejam definidores de desníveis tenham suas altitudes 
de pé e topo levantadas. Ex: Arrimos, gabiões, taludes, alicerces, meio-fios, canais, córregos, 
canaletas, escadas, etc. 

No processamento dos dados devem ser criadas as linhas de fronteiras, de exclusões e 
obrigatórias. Deve-se trabalhar o modelo, manipulando os lados quando necessário, propiciando 
assim a confecção de uma malha triangular representativa do relevo. Dessa malha serão gerados 
curvas de nível, com a eqüidistância vertical de um metro, ficando a critério da supervisão a 
solicitação de outros espaçamentos.  

Assim, perfis e/ou seções extraídas, deverão representar a realidade local, necessária à execução 
de projetos executivos e processos de cubagem. 

Nas plantas deverão ser apresentadas as curvas de nível, com as mestras cotadas, a indicação 
da altitude de pontos notáveis (pontos cotados), como o cruzamento de eixos de vias, topos de 
morros, fundos de vales, etc. 

Caso o Fiscal constate erros de levantamento ou insuficiência dos pontos cadastrados, mesmo 
durante as etapas de Anteprojeto e Projeto Pré-Executivo, a CONTRATADA deverá providenciar a 
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complementação do levantamento, sem ônus para a CONTRATANTE. 

Figura 1: Amostragem de pontos para representação do relevo 

4.2.4.2.  Levantamento Planimétrico Cadastral 
Compreende o conjunto de operações necessárias para a determinação de pontos e feições do 
terreno, que serão projetados sobre um plano horizontal de referência através de suas 
coordenadas E(x) e N(y) (representação bidimensional).  

Esse tipo é idêntico ao planialtimétrico cadastral, porém sem as informações altimétricas dos 
pontos levantados. Poderá ser utilizado para regularização fundiária, em casos em que será 
necessário um alto grau de detalhamento.  

Se houver o interesse de parcelar o solo ou determinar áreas de APP, esse tipo de Levantamento 
não poderá ser aplicado, devido à necessidade de apresentação de Planta de Isodeclividades.  

4.2.4.3. Levantamento Planimétrico 
Diferente do Planialtimétrico Cadastral, esse tipo não é multifinalitário; atenderá a um projeto/obra 
específico. Poderá ser utilizado para fechamento de quarteirões para amarração de CP e para 
levantamento de perímetro com objetivo de confecção de memorial descritivo do limite do imóvel, 
fornecendo subsídio para a regularização do documento de propriedade do imóvel. 

Pode ainda ser usado para levantamento dos limites e confrontações de uma propriedade, pela 
determinação do seu perímetro, incluindo o alinhamento da via ou logradouro com o qual faça 
divisa, bem como a sua orientação e a sua amarração a rede de referência cadastral e a pontos 
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notáveis e estáveis nas suas imediações. Muros, cercas, corpos d’água, limite das edificações, 
mesmo que não façam parte dos limites, deverão ser levantados. Os nomes dos logradouros e a 
numeração postal das residências deverão ser indicados em planta.  

A critério da Fiscalização poderão ser acrescentados mais elementos ao levantamento, bastando 
que estes estejam pré-determinados no Plano de Topografia. 

4.2.4.4 Levantamento Planialtimétrico para Licenciamento e Regularização de Edificações 
Baseia-se no Planialtimétrico Cadastral, entretanto, não possui caráter multifinalitário, ou seja, 
será elaborado para licenciamento e/ou regularização de edificações de empreendimento 
específico. 

É obrigatória a apresentação do MDT e representação das curvas de nível na área levantada. As 
feições cadastradas serão pré-estabelecidas pela supervisão no Plano de Topografia. Todavia, o 
Levantamento Topográfico deverá levantar no mínimo as seguintes feições:  

• Todas as divisas do terreno;

• Distância até a esquina mais próxima;

• Elementos principais do logradouro;

• Todos os elementos arbóreos existentes no terreno;

• Identificação e situação de ocupação dos lotes vizinhos (vagos ou construídos, conforme o
local);

• Sinalizações horizontal e vertical (faixas de pedestres, placas e outras existentes);

• Rampas de acesso para deficientes;

• Concordâncias verticais das vias e passeios (pés e topo de meio fio e sarjetas);

• Postes e projeção da fiação aérea;

• Torres de energia elétrica (alta tensão) e projeção da fiação aérea;

• Mobiliários urbanos (bancas de revista, pontos de ônibus, telefones públicos, lixeiras, etc);

• Redes de Drenagem (bocas de lobo, bueiros, grelhas, etc).

Nesse tipo de levantamento, obrigatoriamente deverá ser lançado o CP e/ou PL. 

A apresentação do Levantamento se fará de acordo com o estabelecido pela Secretaria Municipal 
Adjunta de Regulação Urbana por meio de sua PORTARIA SMARU N.º 002/12 e suas alterações. 

4.2.4.5. Levantamento Planialtimétrico para estudo e cadastro de Redes Subterrâneas 
Levantamento utilizado para cadastro de redes subterrâneas de infraestrutura. Poderá também 
ser útil em complementações e/ou atualizações de Levantamentos que carecem de informações 
sobre determinada rede de serviço público. Nesse caso a complementação/atualização deverá 
partir das mesmas coordenadas do levantamento primitivo. 

Deverão ser cadastradas todas as redes de infraestruturas de serviços públicos (redes de água, 
esgoto, telefonia, energia elétrica, gás, cabos de fibra óptica), inclusive seus elementos listados a 
seguir:  

• Poços de visita de esgoto;

• Dispositivos especiais: caixas de passagem; estação de bombeamento; sifões, etc;

• Redes de água potável e adutoras;

• Poços de visita de água;

• Redes de telefonia, energia elétrica, gás, cabos de fibra óptica e outras;
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• Caixas de inspeção e passagem de redes de telefonia, energia elétrica, gás, cabos de fibra
óptica e outras;

• Bocas de lobo;

• Bueiros;

• Grelhas;

• Galerias e redes tubulares;

• Canaletas;

• Caixas ou outras estruturas;

• Pontes e pontilhões;

• Estruturas ou pontos de lançamentos de contribuições nos corpos d’água e galerias;

• Nascentes e surgências d’água encontradas;

• Talvegues;

• Cursos e corpos d’água (córregos, ribeirões e rios, canais e lagos).

• A representação em planta dos cursos e corpos d'água deverá conter o sentido de
escoamento, a delimitação da linha d’água e a cota máxima de cheia, o nível d’água e a
data da coleta das informações.

• No cadastro de Caixas, Bocas de Lobo (BL´s) e Poços de Visita (PV´s), deve-se fornecer
as seguintes informações:

• Caracterização do uso (PVA, PVE, CEMIG, etc.);

• Cota de topo;

• Cota de fundo (montante e jusante);

• Diâmetro da tubulação (montante e jusante);

• Direção de escoamento (montante e jusante);

• Material da tubulação/revestimento;

• Dimensões dos dispositivos especiais.

O levantamento das redes deverá ter sua identificação em planta, através do padrão de 
convenções adotado pela SUDECAP.  

O Fiscal e Coordenador deverão buscar, junto às concessionárias de serviços públicos, cadastros 
atualizados para sua confirmação em campo e lançamento no desenho e apoio para abertura das 
caixas de inspeção, PV’s, PVE’s, BL’s e outros. 

Para visualização da posição das redes, devem ser levantadas as vias, canteiros e passeios. 

4.2.4.6. Levantamento Planialtimétrico para cálculo de volume 
Levantamento utilizado para mensuração de volumes escavados ou depositados. Aplica-se 
também quando se deseja estudar detalhadamente apenas greide de algum platô, rampa, via, etc.  

Para cálculos de volume, é de suma importância o encadeamento progressivo das medições, 
iniciando no Levantamento Primitivo, passando às medições identificadas por numeração 
sequencial e data.  

O responsável pelo Levantamento deverá apresentar sua memória dos cálculos do volume. 

Os parâmetros de compactação e empolamento não devem ser utilizados a priori, salvo se for 
discutido e acordado com a Fiscalização. Nesse caso, a Divisão de Normas e Padrões e a 
Diretoria de Obras devem ser sempre consultadas. 
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4.2.4.7 Levantamento Altimétrico (Nivelamento) 
Esse tipo de levantamento objetiva, exclusivamente, a determinação das alturas relativas a uma 
superfície de referência, dos pontos de apoio e/ou dos pontos de interesse específicos, 
pressupondo-se o conhecimento de suas posições planimétricas, visando à representação 
altimétrica da superfície levantada.  

O Nivelamento poderá ser Trigonométrico com utilização de Estação Total, desde que os 
equipamentos e acessórios estejam aferidos e que sejam utilizadas técnicas para minimização 
dos erros aleatórios e sistemáticos. Uma técnica aconselhável é Leap-Frog, a qual minimiza os 
efeitos provocados pelas principais fontes de erros inerentes ao método, que são medidas de 
alturas do instrumento e da altura do sinal (prisma), tendo em vista que os métodos para obtenção 
dessas medidas não são muito precisos. 

Contudo, em trabalhos que exigem altíssimo grau de precisão, deve-se utilizar nível e a técnica de 
nivelamento geométrico com as visadas iguais. O equipamento deverá ser um nível de alta 
precisão, de acordo a norma NBR 13133.  

4.2.4.8 Exploração Locada 
Esse tipo de levantamento se baseia na locação do projeto, através da implantação de um 
estaqueamento ao longo do eixo do traçado, com posterior levantamento planialtimétrico das 
seções transversais. A exploração locada se aplica quando já existe um projeto e deseja-se extrair 
novas seções transversais no estaqueamento. O estaqueamento será locado e levantado 
(cadastrado), tornando viáveis comparações com a seção original do projeto. 

Pode ser usado para estudar diretamente no campo a implantação do projeto e com finalidade de 
identificar possíveis interferências não previstas no projeto original, que não foram cadastradas no 
Levantamento Topográfico que serviu de base para o projeto, seja por erro ou omissão, seja por 
se tratar projetos antigos e desatualizados. 

 As seções transversais deverão atingir duas vezes a largura da via aprovada em CP, ou 
conforme critério do fiscal do empreendimento. Em pontos onde houver necessidade de estudos 
especiais, as seções serão prolongadas até uma extensão considerada suficiente para aqueles 
estudos. 

Nas seções transversais, todos os obstáculos encontrados deverão ser levantados e 
representados, tais como casas, muros, meio-fios, cercas, etc. Esses obstáculos não podem ser 
considerados impedimento para dar continuidade à seção até a extensão estabelecida. 

Trechos onde houver previsão de contenção deverão ser detalhados implantando o 
estaqueamento, com o levantamento planialtimétrico das seções de 5m em 5m. 

Nos trechos em curva, as seções do estaqueamento deverão ser tiradas seguindo a direção 
do raio da curva, com extensão de duas vezes a largura da via projetada. 

Para as ruas adjacentes pavimentadas, é dispensável o serviço de levantamento de seções 
transversais, salvo orientação em contrário pela Supervisão. 

4.2.4.9 Levantamento de Como Construído - As Built 
Esse tipo de levantamento é normatizado pela NBR 14645. Dessa forma, deverá seguir todos os 
preceitos e metodologias indicados no texto da norma.  

A NBR 14645 é subdividida de acordo com a finalidade do Levantamento: 

• Parte 1: Levantamento planialtimétrico e cadastral de imóvel urbanizado com área até
25.000 m², para fins de estudos, projetos e edificação;

• Parte 2: Levantamento planialtimétrico - Registro público;

• Parte 3: Levantamento planialtimétrico - Locação topográfica e controle dimensional da
obra.
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Cabe ao Fiscal detalhar e esclarecer para a contratada quais foram os marcos de referências 
utilizados na implantação, garantindo que o as built seja realizado no mesmo sistema de 
coordenadas do projeto original. 

4.2.4.10 Levantamento Hidrográfico – Topobatimetria 
Aplica-se a levantamentos de calhas de cursos d’água, canais e galerias abertas. Deverá ser 
levantado o leito e uma faixa para ambos os lados do curso d’água. Essa faixa será definida no 
Plano de Topografia.   

Será utilizada a topografia convencional, a qual deverá seguir toda a metodologia e premissas 
estabelecidas para o Levantamento Planialtimétrico Cadastral, acrescido da obrigatoriedade de 
apresentação de seções transversais e perfil. 

Os auxiliares da equipe de topografia, ao cadastrar os locais inundados, deverão estar com roupa 
impermeável, respaldando-se de possível contaminação através do contato com a água. No caso 
de áreas profundas, deve-se usar algum tipo de embarcação. 

Principais especificações para cadastro de canais: 

Canal Revestido Aberto – CANRA 

• Indicar o sentido do canal do início até o ponto de lançamento;

• Geometria da seção (poderão ser encontradas galerias com mais de uma seção, devendo
ser cadastrada cada seção), indicando o material de que se constitui a estrutura da galeria;

• Fotografias, com sua localização no interior do canal das chegadas de outras galerias e
redes de microdrenagem, obstruções, detritos, sedimentos e outras interferências, outros
lançamentos, desgaste/abrasão na estrutura da galeria;

• Indicar interseções como vias, pontes, bueiros, etc.;

• Indicação das declividades por trechos compreendidos entre degraus ou mudança da
rampa do fundo ou de direção;

• Cotas de topo e fundo no emboque e lançamento da galeria;

• Desenhar seção tipo;(2)

• Preenchimento da Ficha de Geometria do Canal Revestido Aberto.(2)

Canal Seminatural - CANSN 

• O Canal Seminatural é composto de parte em gabião ou concreto e parte em grama, com
fundo permeável;

• Indicar o sentido do canal até o ponto de lançamento;

• Geometria da seção (poderão ser encontradas galerias com mais de uma seção, devendo
ser cadastrada cada seção), indicando o material de que se constitui a estrutura da galeria;

• Fotografias, com sua localização no interior do canal, das chegadas de outras galerias e
redes de microdrenagem, obstruções, detritos, sedimentos, outras interferências e outros
lançamentos;

• Indicar a declividade do trecho;

• Cotas de topo e fundo no emboque e lançamento da galeria;

• Desenhar seção tipo;(2)

• Preenchimento da Ficha de Geometria do Canal Seminatural.(2)

(2)Modelos do padrão seção tipo e das fichas em anexo. 
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4.2.4.11. Levantamento Hidrográfico - Batimetria 
Utilizado para mapear superfícies submersas de corpos d’água: lagos, lagoas e acumulações 
d’água. Aplica-se apenas em superfícies com espelho d’água. Para levantamento das bordas, a 
Supervisão deverá fazer o uso do Levantamento Planialtimétrico Cadastral. 

O levantamento deverá ser realizado utilizando ecobatímetro hidrográfico digital com transdutor 
monofeixe. O sensor deverá ser fixado no casco de uma embarcação, cuja precisão é impactada 
pelos movimentos de rolagem (roll), arfagem (pitch) e de afundamento (heave) da embarcação. 
Com isto, são desejáveis boas condições de navegabilidade, sem ondulação e ventos. 

O ecobatímetro deverá ser aferido no início e final de cada trecho sondado, ou após qualquer 
interrupção devida a manutenções. A aferição deverá ser executada na profundidade próxima à 
máxima profundidade local. Durante o levantamento, as profundidades indicadas pelo transdutor 
deverão ser gravadas pelo computador de bordo, automaticamente, para todas as seções 
levantadas. 

Em áreas rasas com até 50cm de profundidade, poderá ser utilizado em concomitância com a 
batimetria principal um “Remote Hydrographic Survey Boat”, pequeno barco de rádio controle 
teleguiado capaz de transportar o ecobatímetro e antena GPS para cobertura de porções de difícil 
acesso.  

Os registros de nível d’água deverão ser obtidos a partir de marco topográfico próximo indicado 
pela SUDECAP, cuja altitude será transportada até a lâmina d’água a partir de nivelamento 
geométrico. Leituras de nível d’água serão utilizadas para redução das profundidades obtidas pela 
batimetria. Daí serão obtidas as altitudes submersas do corpo d’água. 

Após a coleta dos dados, estes serão processados em software apropriado, onde deverá ser 
gerada uma nuvem de pontos georreferenciados de profundidades ou altitudes, sendo estas 
extraídas em intervalos definidos em função da escala da planta e do arquivo de dados de 
posicionamento. 

Após interpretação e análise dos dados obtidos em campo, será elaborada planta batimétrica com 
profundidades plotadas em metros e decímetros.  Deverão ser interpoladas isóbatas a cada metro 
de profundidade. Deverá ser disponibilizado arquivo tridimensional (XYZ) das profundidades 
obtidas. 

4.2.4.12. Levantamento Topográfico Subterrâneo 
Aplicado para levantamento de túneis e em galerias/canais fechados (redes de macrodrenagem). 
Pelo fato de esses tipos de serviços possuírem caráter peculiar, esse procedimento deverá 
atentar, principalmente, para as recomendações de metodologias para execução do 
levantamento. Ao fim do texto, encontram-se algumas especificações para Cadastro de Redes de 
Macrodrenagem, contudo fica a cargo do Fiscal, no ato da contratação, definir no plano de 
topografia quais feições deverão ser cadastradas e como deverão ser apresentadas. 

Antes de toda operação subterrânea, é necessário verificar se a área da superfície em questão já 
possui um levantamento ou se já se dispõe de pontos que forneçam coordenadas confiáveis para 
a “amarração” dos trabalhos subterrâneos.  Caso não existam, deve-se providenciar a 
implantação de marcos seguindo orientações descritas no item de transporte de coordenadas. 

Para a execução desse levantamento, faz-se uso do processo de poligonal apoiada em pontos e 
direções distintas, isto é, no início e no final do empreendimento, deverão ser implantados marcos 
de apoio. Esses serão pontos de controle para ajustamento das coordenadas dos pontos 
levantados.   

A poligonal apoiada em pontos e direções distintas deve ser executada com cuidados especiais 
de modo a garantir a segurança dos trabalhos executados. 

As poligonais deverão ser desenvolvidas utilizando metodologia de reiteração angular, com 2 
séries de visadas, utilizando-se os lados 1 e 2 da Estação Total – PDPI. 
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A variação dos ângulos horizontais e verticais diretos, englobando todas as séries, não poderá ser 
superior a 30”. 

Medidas horizontais das rés e vantes, englobando todas as séries, não poderão variar mais que 
15 mm. 

Diferenças de nível das rés e vantes, englobando todas as séries, não poderão variar mais que 15 
mm. 

Nenhuma visada poderá ser superior a 100 metros. 

A primeira operação a ser realizada é a materialização dos vértices da poligonal. Evita-se a 
cravação de estacas no solo, cuja conservação será incerta, então cravam-se os vértices no teto 
da galeria, sendo essas estacas dotadas de um fio com prumada para centragem posterior dos 
aparelhos. 

Observa-se que, quanto maior a extensão do túnel, maior será o risco de acúmulo de pequenos, 
porém inevitáveis erros, que implicarão um desvio do eixo de projeto. Para garantia de boa 
precisão em túneis com extensão superior a 500 metros, utilizam-se poços testemunhas.  

Os poços testemunhas consistem em dois tubos de PVC rígido, separados entre si, numa 
distância de aproximadamente 60 metros, situados entre a superfície do terreno natural e o teto do 
túnel, nas proximidades do seu eixo horizontal, para que seja transferida uma base da superfície 
para seu interior, através de fios de aço, tensionados por pesos imersos em óleo. Esse artifício 
materializará a vertical do local, tal como um fio de prumo. 

a) Levantamento Planialtimétrico Cadastral de Galerias e Canais Fechados - Redes de
Macrodrenagem 
Levantamento utilizado para cadastro de redes de macrodrenagem. Para realização deste serviço 
a CONTRATATA e a FISCALIZAÇÃO deve ter uma atenção redobrada para o cumprimento de 
todas as normas de segurança do trabalho. Deve ser incorporado um técnico de segurança de 
trabalho na equipe. 

Para efeito do levantamento cadastral, considera-se a rede de macrodrenagem àquelas redes de 
largura igual ou maior que 1500mm. 

Abaixo serão apresentadas especificações para cadastro de rede de macrodrenagem, o cadastro 
dessas redes deverão ser constituídos pelos seguintes componentes, acompanhados de suas 
caracterizações: 

Canal Revestido Fechado – CANRF: Elementos de Infraestrutura 

• Grades de ventilação (grelha), com caracterização do material de que se constituem, cotas
de topo, fundo e profundidade;

• PV’s, localização, cotas de topo, fundo e profundidade;

• PV Tamponado (localização e tipo de obstrução do PV);

• Características das estruturas de entrada da galeria;

• Características da saída da galeria;

• Bocas de lobo interligadas às canalizações;

• Dispositivo fora de padrão (tudo que não se encaixe nos itens anteriores).

Canal Revestido Fechado – CANRF: Galeria 

• Indicar o sentido da galeria do ponto de captação, de grelha/PV a grelha/PV ou desta ao
ponto de lançamento;

• Geometria da seção (poderão ser encontradas galerias com mais de uma seção, devendo
ser cadastrada cada seção), com indicação da largura do teto, largura da laje de fundo e
altura, bem como indicação da característica da laje de fundo;
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• Cotas de topo e fundo no emboque e lançamento da galeria;

• Cotas de topo, fundo e profundidade de PV’s e grelhas;

• Material de que se constitui a estrutura da galeria;

• Estado de conservação da galeria, com caracterização das causas dos danos (abrasão,
oxidação, ferragem exposta, etc.);

• Indicação das declividades médias por trechos compreendidos entre PV’s, grelhas,
degraus ou mudança da rampa do fundo ou de direção;

• Indicação da presença de obstruções e detritos no interior da galeria, tais como lixo,
sedimentos e outras interferências; indicação da altura da camada de sedimentos, a ser
medida no ponto médio do trecho de galeria em levantamento;

• Indicação das ligações de esgoto sanitário na galeria;

• Rede de macrodrenagem e microdrenagem que chegam na galeria com suas respectivas
seções, diâmetros e altura de chegada em relação ao fundo da galeria;

• Fotografias, com sua localização no interior da galeria, das chegadas de outras galerias e
redes de microdrenagem, obstruções, detritos, sedimentos, outras interferências, outros
lançamentos, desgaste/abrasão na estrutura da galeria;

• Desenhar seção tipo(2);

• Preenchimento da Ficha de Geometria do Canal Revestido Fechado(2).

4.2.5. Segunda Etapa – Serviços de Escritório – Processamento dos dados, Desenho e 
Apresentação 
A etapa dos serviços de escritório engloba os trabalhos de seção técnica, compreendendo o 
processamento dos dados (cálculos), desenho e a apresentação dos serviços topográficos. 

Em observância aos padrões de precisão pré-estabelecidos e ao nível de complexidade 
proporcionada pelo ambiente altamente urbanizado, corriqueiros nos levantamentos para a 
SUDECAP, os processamentos e desenhos devem ser realizados concomitantemente com a 
coleta de informações no campo.  A comunicação das equipes de escritório deverá ser diária e 
dúvidas referentes a dados levantados e a croquis deverão ser sanadas imediatamente, 
diminuindo a chance de propagação de erros. 

As coordenadas dos marcos de referência (georreferenciados) deverão sempre ser calculadas no 
Sistema de Projeção UTM. Porém, o Levantamento Topográfico a as Locações deverão ser 
realizados utilizando o Sistema Topográfico Local com coordenadas Planas Topográficas, 
garantindo que todas as distâncias estejam isentas das distorções inferidas pela projeção. Isto é, 
para o cálculo das poligonais, as coordenadas obtidas no georreferenciamento devem ser 
transformadas em coordenadas topográficas. 

Após a execução dos cálculos e desenhos, a CONTRATADA deverá elaborar um relatório sucinto, 
contendo: 

• Plano de Topografia;

• Metodologia empregada;

• Monografia dos marcos de partida;

• Monografia dos marcos implantados (DWG e PDF);

• Softwares e equipamentos utilizados (marca, modelo e versão);

• Caso existam, esclarecimentos de particularidades presentes no serviço;

• Memoriais de cálculo das poligonais e irradiações (arquivos digitais em PDF);
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• Croquis de campo;

• CD-R com a pasta do projeto no software de topografia (TG, DataGeosis, Posição,
AutocadCivil3D, etc) contendo os dados brutos dos equipamentos, as cadernetas
eletrônicas de campo, desenhos, etc.

Estes itens deverão ser fornecidos à CONTRATANTE, juntamente com a planta e o arquivo 
digital, para posterior verificação e certificação dos serviços pelos setores competentes. 

4.2.5.1 Reconstrução Digital de CP Para Lançamento e Amarração ao Levantamento 
Em levantamentos que deverão trazer consigo informações a respeito da definição da propriedade 
dos lotes e logradouros, deverão ser lançadas as plantas do parcelamento do solo aprovado, 
denominadas CP’s, e no caso de terrenos indivisos devem ser lançadas plantas de parcelamentos 
particulares (não aprovados), denominadas PL’s. Essa diretriz deverá constar no Plano de 
Topografia. 

A CONTRATADA deverá efetuar o download do arquivo de CP (Cadastro Técnico de Plantas) da 
área levantada no site da PBH, acessado no seguinte endereço: 
http://portal5.pbh.gov.br/plantacp/inicio.do . Em caso de inexistência de CP da área levantada, 
deve-se pesquisar a existência de PL (Planta de Loteamento) junto à PRODABEL. Caso exista, a 
empresa deverá solicitar cópia deste documento para utilização. 

A planta CP deve ser vetorizada manualmente; trata-se de uma reconstrução digital da planta 
aprovada e suas alterações. Esse trabalho deve ser realizado em ambiente CAD, obedecendo 
rigorosamente às medidas informadas/gráficas e deverá ser salvo em formato DWG 
(AUTOCAD2000), sobreposta e amarrada ao levantamento.  

As medidas lineares e angulares da vetorização devem ser lançadas de acordo com as medidas 
informadas na planta CP. Quando as medidas não estiverem informadas na planta CP, estas 
devem ser extraídas graficamente. O lançamento das medidas gráficas deverá ser feito com a 
utilização de medidas inteiras. 

A amarração deverá estar referenciada à implantação do quarteirão, ao alinhamento das vias e à 
implantação dos lotes como um todo. 

Ao final da vetorização, o CP deverá estar com as suas dimensões compatíveis com a planta CP 
original e devidamente amarrado à implantação. Nos casos em que a CONTRATADA encontrar 
divergências no processo de vetorização e amarração, a mesma deverá procurar o FISCAL do 
empreendimento para verificar nova diretriz. 

 A CONTRATADA deverá lançar o CP ou PL conforme o padrão descrito abaixo: 

• CP (ou Planta aprovada): linha cheia e tinta vermelha;

• PL (Planta Particular): linha traço ponto e tinta vermelha.

4.2.5.2 Planta de Isodeclividade 
A Planta de Isodeclividade é amplamente utilizada para definir áreas de restrições para uso e 
ocupação do solo. As faixas de declividades são extraídas do Modelo Digital do Terreno, por isso 
é fundamental que o Levantamento Planialtimétrico tenha sido bem elaborado e o MDT, idem. 

Durante os trabalhos de campo, devem ser levantados pontos estratégicos, observando 
rigorosamente o relevo e suas deformações, de modo que o terreno possa ser representado de 
maneira fiel. 

No escritório, durante a elaboração do MDT, devem ser criadas as linhas de fronteiras, de 
exclusões e obrigatórias. Deve-se trabalhar com cuidado o modelo, manipulando os lados quando 
necessário, propiciando, assim, a confecção de uma malha triangular representativa do relevo, 
pois é a partir dessa malha que serão geradas as faixas de declividades.  

Fica a cargo do fiscal a prévia definição das faixas de isodeclividades requeridas. 
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É fundamental que elementos e feições que sejam definidores de desníveis tenham suas altitudes 
de pé e topo levantadas. Ex: Arrimos, gabiões, taludes, alicerces, meio-fios, canais, córregos, 
canaletas, escadas, etc.  

Na planta deverão ser mantidos e identificados todos os elementos que indiquem modificações 
antrópicas, tais como: taludes, estradas internas e  cortes/aterros (movimentação de terra em 
geral). 

4.2.5.3 Memorial descritivo do Limite do Imóvel 
Redigir o Memorial Descritivo trata-se de elaborar um texto que descreve os limites do lote/gleba 
levantado. É o documento legal que possibilita a confecção e ou regularização do documento de 
propriedade do terreno.  

Ele deverá apresentar as coordenadas dos vértices do limite numerados na planta. Essa planta 
deve ser identificada no memorial, no qual deverá constar área, perímetro, proprietário, 
localização, distâncias, azimutes, data, nº da ART, Sistema de Coordenadas (Datum), 
informações do registro da área no cartório e do Cadastro Técnico Municipal. Devem ser citados 
os confrontantes e características dos limites e confrontações (córregos, talvegues, cercas, muros, 
vias, etc).  

4.2.5.4 Apresentação – Elaboração de Desenho de Levantamento Topográfico, Seções e 
Perfis 
O desenho topográfico deverá atender à padronização estabelecida pela CONTRATANTE, 
relacionada à representação das diversas feições topográficas e aos modelos de formato e de 
selo, disponíveis nos anexos deste procedimento. 

Além da padronização, deve-se atentar para as informações consideradas relevantes para uma 
planta topográfica, tais como a localização dos marcos de partida e implantados, localização e 
coordenadas dos pontos de poligonal, diagrama de transporte, articulação de pranchas, etc. 

As escalas de apresentação dos desenhos topográficos deverão ser: 

• Planta: 1:100, 1:200, 1:250, 1:500 ou 1:1.000;

• Perfil longitudinal: 1:500/1:50 ou 1:1.000/1:100 (exagero vertical de 10x);

• Seção transversal: 1:100 ou, excepcionalmente, 1:200;

• Os perfis longitudinais deverão ser desenhados em escala correspondente à da planta;

• O número de formatos deverá ser proporcional à extensão do levantamento topográfico.
Os formatos devem seguir a padronização da ABNT (NBR 10068 e 13142);

Os desenhos topográficos deverão ser elaborados em sistema informatizado compatível com 
arquivo DWG (AUTOCAD 2000) e apresentar todos os dados levantados no campo e, ainda, 
outros elementos significativos, tais como: 

• A localização detalhada e as coordenadas dos marcos de partida e dos marcos
implantados (Ex.: no passeio, em frente à casa n.º 127  da rua Maria Carolina);

• Diagrama do transporte de coordenadas, contendo quadro com os azimutes, distâncias,
coordenadas e cotas das estações de passagem;

• Número de CP (Cadastro de Planta) ou PL (Planta Particular);

• Indicação do Norte;

• Quadro de curvas;

• Curvas de nível de metro em metro, com o lançamento de cotas nas curvas múltiplas de 5;

• Nomes dos logradouros públicos;

• Largura das vias e dos passeios;

Abril/2017 56 



• Tipo de pavimento;

• Referencias do projeto;

• Malha de coordenadas Retangulares de 10 em 10 cm, independentemente da escala de
plotagem, conforme amarração em UTM realizada.

O arquivo deverá conter textos elucidativos necessários à identificação ou compreensão de 
elementos e feições omitidas ou de merecido destaque. 

No desenho do perfil, deverão ser indicadas as estacas de interseção com as vias transversais e 
suas cotas. 

Os desenhos das Seções Transversais deverão conter os obstáculos encontrados (casa, muros, 
meio-fios, cercas, etc.), com a anotação das cotas das soleiras. 

Delimitação de APP Hídrica 

As Áreas de Preservação Permanente deverão ser delimitadas em planta e devidamente 
identificadas no quadro de legendas/convenções. Para determinação dessas áreas deverá ser 
observada a Legislação Ambiental Municipal, Estadual e Federal vigente.  

Considerando a legislação vigente quando da elaboração deste documento e as características 
dos cursos d’água encontrados no território de Belo Horizonte, deverão ser adotados os seguintes 
parâmetros: 

APP’s de Curso d’água: 

As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os 
efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura.
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta)
metros de largura. 
APP’s de Nascentes: 

As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação 
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros. 

4.3 LOCAÇÃO DE PROJETOS 
A pedido do CONTRATANTE, poderá ser solicitada a locação (materialização em campo) de 
projeto e/ou outros elementos necessários para o andamento do projeto e/ou obra, como o plano 
de sondagem, áreas de APP, manchas de inundação, decretos de desapropriação, etc. 

 Para projetos geométricos, a locação deverá ser piqueteada de 20 m em 20 m nas tangentes, de 
10 em 10m nas curvas, ou conforme o raio da curva: 

Raio da curva – R > 600 m: locação de 20 em 20 m; 

100 < R < 600 m: locação de 10 em 10 m; 

R < 100 m: locação de 5 em 5 m. 

Toda locação deverá ser fechada linear, altimétrica e angularmente nos marcos do levantamento. 
Os pontos notáveis de locação (estaca zero, estaca final, estacas de igualdade e as estacas de 
interseção) deverão conter, na parte superior do piquete, um prego 10x10. 

Na interseção de vias, a estaca de cruzamento será coincidente com a estaca do eixo. 

As interseções em curva serão amarradas nas tangentes dos pontos notáveis: PC, PI, PT, TS e 
ST. 

Em todos os piquetes implantados deverão ser colocadas estacas testemunhas de madeira de 
boa qualidade, com 40cm de comprimento (ripa de 1,0 x 4,0 cm), na qual se escreverá com tinta a 
óleo vermelha, de cima para baixo, o número da estaca correspondente. 
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Nessa fase, todos os serviços deverão ser executados com a utilização de Estação Total, 
especificada no item Transporte de Coordenadas e RN. O nivelamento também poderá ser 
executado com o uso de nível, a critério do FISCAL. Nesse caso, se fará através de nivelamento e 
contranivelamento geométrico executado com nível e precisão nominal de 2 mm/km, admitindo-se 
um erro altimétrico não superior a 10mm/km. 

Deverão ser locados todos os offsets de projetos, principalmente demarcando em campo as saias 
dos taludes de aterro e as cristas dos taludes de corte.  

4.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
Os serviços topográficos serão medidos por etapa, adotando-se os critérios descritos a seguir, 
sempre em relação ao valor total dos serviços: 

Na formalização da fase de recebimento provisório: 40%; 

Na formalização da fase de aprovação pelo FISCAL: 40%; 

Na emissão final: 20%. 

A seguir, são detalhados os critérios de medição dos serviços previstos na Tabela de Consultoria 
da SUDECAP. 

4.4.1 Transporte de Coordenadas 
Independentemente da técnica utilizada, poligonação com estação total ou posicionamento 
relativo com GPS, deverão ser transportadas as coordenadas UTM e Altitude Ortométrica. 

Nos preços unitários dos serviços estão incluídos a confecção e implantação dos 3 (três) marcos 
com a plaqueta de identificação, a elaboração da monografia dos marcos e do relatório de 
processamento, todos conforme modelo padrão da SUDECAP. 

Transporte de Coordenadas com Estação Total 

Deverá ser realizado quando o marco de partida indicado pela SUDECAP estiver localizado a uma 
distância menor que 2 km do empreendimento. Não será pago transporte de coordenadas quando 
os marcos de partidas estiverem a uma distância menor que 300 m da área do levantamento do 
empreendimento. 

Unidade: Km 

Critério de medição: Perímetro da poligonal de transporte. 

Transporte de Coordenadas com Receptores GNSS 

Deverá ser realizado quando o marco de partida indicado pela SUDECAP estiver localizado a uma 
distância maior que 2 km do empreendimento. 

Unidade: Diária (A remuneração de uma diária/unidade deverá ser paga implantação de 3 marcos) 

Critério de medição: Deverá ser pago o valor de uma 1 (uma) Diária para cada conjunto de 3 
marcos  implantados, incluindo elaboração de Monografia. 

4.4.2 Levantamentos Topográficos pagos por Área 
Para todos os Levantamentos pagos por metro quadrado (m²), salvo os ecobatimétricos, os custos 
referentes à elaboração de desenhos fazem parte da composição do preço unitário. Dessa forma, 
para levantamentos em que o critério de medição adote a unidade m², já estão inclusos a 
elaboração e apresentação do desenho do levantamento topográfico dentro dos padrões pré-
estabelecidos pela SUDECAP.  

No caso de elaboração de perfis e seções transversais, estes deverão estar previstos e 
especificados no Plano de Topografia e serão medidos conforme executados. O critério será o 
número de pranchas, medida por formato entregue. As pranchas deverão ser apresentadas nos 
formatos acordados com a FISCALIZAÇÃO e deverá ser adotada a tabela de equivalência de 
formato. 
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Para os tipos de levantamentos em que há diferenciação de preço em relação ao quantitativo, 
será adotado o seguinte critério:  

Se a área levantada superar o quantitativo de 10.000 m², será medida a área referente aos 10.000 
m² no item de planilha para Levantamento Topográfico até 10.000 m². Já a área excedente será 
medida no item referente a Levantamento Topográfico maior que 10.000 m².  

Serão medidas e computadas no somatório das áreas levantadas, somente aquelas efetivamente 
levantadas, descontando os lotes e/ou quarteirões que não foram adentrados. 

Tipos de Levantamento pagos por área: 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 m2 - INCLUSIVE DESENHO 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL ≥ 10.000 m2 - INCLUSIVE DESENHO 

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 m2- INCLUSIVE DESENHO 

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL ≥ 10.000 m2- INCLUSIVE DESENHO 

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO < 10.000 m2 - INCLUSIVE DESENHO 

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO ≥ 10.000 m2 - INCLUSIVE DESENHO 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE 
EDIFICAÇÕES - INCLUSIVE DESENHO 

LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO COM ESTAÇÃO TOTAL - INCLUSIVE DESENHO 

LEVANTAMENTO COM ECOBATIMÉTRICO MONONEIXE EM ÁREAS DE ATÉ 2 HA - EXCLUSIVE 
DESENHO 

LEVANTAMENTO COM ECOBATIMÉTRICO MONONEIXE EM ÁREAS DE ATÉ 10 HA - EXCLUSIVE 
DESENHO 

LEVANTAMENTO COM ECOBATIMÉTRICO MONONEIXE EM ÁREAS DE ACIMA DE 10 HA - 
EXCLUSIVE DESENHO 

Tabela 1: Tipos de Levantamento pagos por área 

Os serviços topográficos cuja unidade for metro quadrado (m²), serão medidos considerando uma 
área mínima por empreendimento. O pagamento mínimo é um quantitativo equivalente a uma 
produtividade média diária de uma equipe de topografia exigida para aquele tipo de levantamento, 
nos serviços em área urbana para a SUDECAP. 
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Tipo de Levantamento X pagamento mínimo: 

TIPO DE LEVANTAMENTO ÁREA (m²) 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL 2500 

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL 5000 

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO 6000 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA LICENCIAMENTO E 
REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

3000 

LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO COM ESTAÇÃO TOTAL 1000 

LEVANTAMENTO COM ECOBATIMÉTRICO MONONEIXE Área Levantada acrescida da 
Mobilização e Relatório 

Tabela 2: Tipo de Levantamento X pagamento mínimo 

4.4.3 Levantamentos Topográficos pagos por Diária de Equipe 

Para alguns Tipos de Levantamento, devido a suas particularidades, ainda não existe estudo que 
estime uma produtividade média da equipe para serviços da SUDECAP. Portanto, deverão ser 
pagos por diária de equipe. São eles: 

1 EQUIPE PARA LOCAÇÃO - EXCLUSIVE DESENHO 

2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA CÁLCULO DE VOLUME - EXCLUSIVE 
DESENHO 

3 EXPLORAÇÃO LOCADA - EXCLUSIVE DESENHO 

4 EQUIPE PARA LEVANTAMENTO DE COMO CONSTRUÍDO - AS BUILT - EXCLUSIVE 
DESENHO 

5 LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO (NIVELAMENTO) - EXCLUSIVE DESENHO 

Tabela 3: Levantamentos Topográficos pagos por Diária de Equipe 

Os serviços descritos na tabela acima enumerados de 1 a 4 serão pagos utilizando o preço 
composto para a Equipe de Locação (item 1), pois serão executados pelo mesmo grupo de 
profissionais e equipamentos.  

A elaboração do desenho do levantamento topográfico, perfis e seções transversais deverão ser 
previstos e especificados no Plano de Topografia e serão medidos conforme executados. O 
critério será o número de pranchas, medida pelo preço da unidade do formato A1. 

A FISCALIZAÇÃO deverá repassar um diário de equipe para a CONTRATADA, que deverá enviar 
cópia digitalizada e assinada pelos membros da equipe e coordenador ao final de cada dia 
trabalhado. Cabe à FISCALIZAÇÃO realizar visitas de acompanhamento e monitoramento durante 
a execução dos serviços. 

A medição mínima será o valor de uma diária da equipe. 

4.4.4 Levantamento Planialtimétrico para estudo e Cadastro de Redes Subterrâneas 
O Levantamento será mensurado em km e a definição dos quantitativos se dará pela extensão da 
via. A distância mínima medida será de 2 km. 
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No caso de Vias Especais(3), (Av do Contorno, Av Pres. Antônio Carlos, Av Amazonas, etc) cada 
sentido da via será contabilizado separadamente. Onde não houver via, como no caso de redes 
de interceptores que correm adjacentes a cursos d’água, será contabilizada a extensão do curso 
d’água. Pode ocorrer ainda a existência de redes que permeiam interiores de quarteirões e/ou 
áreas livres; nesse caso, a FISCALIZAÇÃO deverá demarcar no plano de topografia a faixa a ser 
cadastrada e a medição será a correspondente ao comprimento dessa faixa. 
(3)Consideram-se Vias Especiais, aquelas vias em que a largura da plataforma supere 25m, ou 
seja, situações em que a distância da sarjeta da faixa da direita até a sarjeta da faixa da esquerda 
seja superior a 25m.  

4.4.5 Levantamento Planialtimétrico Cadastral de Galerias e Canais Fechados - Redes de 
Macrodrenagem  
O Levantamento será mensurado em km e a definição dos quantitativos se dará pela extensão da 
galeria. A distância mínima medida será de 0,25 km. 

Todos os custos referentes ao cadastro/levantamento topográfico, relatório fotográfico, desenho 
das seções e elaborações/preenchimentos de fichas de geometria estão inseridos na composição 
do preço unitário do serviço. 

4.4.6 Membros da Equipe de Topografia e suas funções: 

Membro Funções 

Motorista Locomoção da equipe até os locais onde serão realizados os serviços 

Topógrafo 

Planejamento do serviço, elaboração dos croquis de campo, 
gerenciamento da equipe, cálculo das coordenadas dos pontos a 
serem locados (projeto e obra), responsabilidade na segurança da 
equipe na execução dos serviços e responsabilidade no uso dos 
equipamentos da equipe. 

Nivelador/Operador Responsável pela operação da estação total 

Auxiliares 

Responsáveis pela coleta de dados/cadastro com o prisma, cravação 
de piquetes e pregos, pintar o nome dos pontos de poligonal e pontos 
locados, transportar material utilizado no levantamento topográfico, 
implantar marcos de obra nos empreendimentos, abertura de PV’s, 
BL’s e caixas para cadastro. 

Engenheiro Agrimensor 

Responsável Técnico pelo serviço. Deve supervisionar e orientar toda 
a equipe de campo, fazer a comunicação entre as equipe de campo e 
a equipe de escritório, conferir os cálculos, conhecer o 
empreendimento e dar respostas à coordenação. 

Tabela 4: Equipe de topografia 

4.4.7 Reconstrução Digital de CP Para Lançamento e Amarração ao Levantamento 
Para critério de medição, será considerado o formato da planta de apresentação do levantamento 
topográfico, a qual conterá os CP’s/PL’s lançados, independentemente do número de CP’s/PL’s 
vetorizados. 

Em casos que o serviço se resumir na reconstrução digital, sem lançamento e amarração deve-se 
adotar o formato do CP/PL para medição. 
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4.4.8 Tabela de Equivalência de Formatos 
Para os itens remunerados através de unidades de formatos de plantas, será utilizada a seguinte 
tabela de equivalência entre formatos: 

FORMATO A0 A1 A2 A3 A4 

EQUIVALÊNCIA 1,6 A1 1 A1 0,7 A1 0,5 A1 0,3 A1 

Tabela 5: Tabela de Equivalência de Formatos 

Essa tabela deverá ser usada para medição do Desenho de Levantamento Topográfico, Seções e 
Perfis e reconstrução de CP/PL. 

4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em caso de dúvidas após a leitura deste procedimento, incluindo as normas técnicas e leituras 
complementares aqui indicadas, deve-se consultar o setor de topografia da SUDECAP. Telefone 
(031) 3277 - 5012. email: dvtge.sudecap@pbh.gov.br 

Os erros cometidos em função de não observância dos métodos, procedimentos e equipamentos 
estabelecidos neste texto serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que será 
obrigada a corrigi-los, parcialmente ou na sua totalidade, segundo critério da FISCALIZAÇÃO do 
projeto sem ônus para o contrante. 

Será exigida a ART do Engenheiro Agrimensor responsável para os estudos topográficos. 

4.6 GLOSSÁRIO 
Altitude Geométrica (h)  

Distância entre a superfície física e a elipsoidal, observada sobre a normal do lugar. 

Altitude Ortométrica (H)  

Distância entre a superfície física e a geoidal, observada na vertical do lugar. 

Indivíduo Arbóreo 

Árvores de qualquer espécie, tais como palmeiras, bambuzais, bananeiras, etc. 

Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) 

Representação cartográfica adotada pelo Sistema Cartográfico Brasileiro, recomendada em 
convenções internacionais das quais o Brasil foi representado como entidade participante, cujas 
características são:  

Projeção de Gauss, conforme, cilíndrica e transversa 

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)  

Coeficiente de redução de escala ko = 0,9996 no meridiano central de cada fuso. 

Ondulação Geoidal (N) 

Distância, aproximada, medida na normal, entre as superfícies elipsoidal e geoidal 

Técnica Leap-Frog (Nivelamento Trigonométrico Preciso) 

O nivelamento trigonométrico mede a diferença de nível entre diferentes pontos do terreno por 
meio da resolução de triângulos fundamentada na relação trigonométrica entre ângulos zenitais e 
distâncias dos pontos levantados. O nivelamento trigonométrico pela técnica Leap-Frog consiste 
em instalar a estação total entre os dois pontos dos quais se deseja obter o desnível, ao invés de 
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instalar a estação total sobre um dos pontos como se procede no nivelamento trigonométrico 
tradicional.  

Faixa de Domínio 

Define-se como “Faixa de Domínio” a base física sobre a qual se assenta uma rodovia, constituída 
pelas pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de 
segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da 
faixa do recuo. 

Saias de Taludes 

É a superfície lateral (geralmente inclinada) que resulta da conformação de uma seção de aterro; 
a interseção dessa superfície com o terreno natural é denominada pé do aterro, sendo sua 
interseção com a plataforma denominada crista do aterro. 

Equipamentos Urbanos (NBR 9284/1986) 

Todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços 
necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em 
espaços públicos e privados. 

PRODABEL 

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte. 

4.7. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES 
Os levantamentos topográficos deverão atender também às seguintes Normas e Práticas 
Complementares:ABNT: NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões 

ABNT:NBR 1313 – Execução de levantamento topográfico 

ABNT: NBR 13142 - Desenho técnico - Dobramento de cópia 

NBR 14645-1 - Elaboração do “como construído” (as built) para edificações 

Decreto n.º 89.817 de 20/06/84 – Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia 
Nacional quanto aos Padrões de Exatidão 

Especificações e Normas Gerais para Levantamento Geodésicos – IBGE – Resolução PR n.º 22 
de 21/07/83. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Recomendações Para 
Levantamentos Relativos Estáticos – GPS de abril de 2008. Rio de Janeiro: IBGE 2008. 

PORTARIA SMARU Nº 002/12 

4.8 ANEXOS 
Modelo de check-çlist de verificação de levantamentos 

Templates de topografia 

Modelo de monografia de marcos 

Padrões de espessura de penas 

Padrão de alturas de textos (réguas) 

Padrão de Selos 

Diário de equipes 
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