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ANEXO B – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E TOPOBATIMÉTRICOS 

1. METODOLOGIA  

 Será executado o levantamento em áreas urbanas em torno de 650 km de ruas e 250 km 

de arroios. 

 Na Macrodenagem serão cadastrados planimetricamente os pontos de contribuição, tais 

como: percurso de rios, córregos, tampas de boca de lobo, tampas de PV´s, estrutura de início e 

término de galerias 

Nas Áreas Críticas (indicados pela Prefeitura Municipal), o levantamento topográfico consistirá em: 

 Topobatimetria dos rios e córregos, com seções transversais com distâncias de 40 metros 

a 50 metros cada, resultando no perfil do rio na área de estudo e com amostras da 

profundidade. 

 Cadastro das tampas de boca de lobo, tampas de PV´s e a respectiva profundidade do 

elemento cadastrado. Será necessário o apoio da Prefeitura para a abertura das bocas de 

lobo ou PV´s que a equipe não consiga abrir manualmente para o dimensionamento da 

tubulação; e, 

 Para verificação das manchas de inundação / alagamento, as equipes de topografia, 

executarão o levantamento de pontos de nível, cadastrando pontos nos eixos da via, 

gerando o perfil longitudinal da rua percorrida. 

 

 Cada equipe de campo, obrigatoriamente preencherá o boletim de RDO (Relatório Diário 

de Obras), informando todas as ocorrências do dia, como: horário de saída e retorno, condições 

climáticas, incidente e acidentes, manutenção preventiva de veículo ou equipamentos, etc. 

Paralelamente, será criado via aplicativo, um arquivo (kmz) com a produção diária de cada equipe 

a fim de formar um banco de dados da área já levantada. 

 

1.1.  REFERÊNCIA GEODÉSICA 

 Os dados levantados em campo e apresentados serão referenciados no DATUM 

SIRGAS2000, UTM 22, com a altimetria ortométrica ajustada no MAPGEO 2015.  



  

    Página: 2 

 
2. EQUIPAMENTOS E METODOLOGIA  

A metodologia de campo foi definida através do Termo de Referência emitido pela 

Prefeitura Municipal de Guarapuava/PR. 

Para esse levantamento será usado o método stop and go com o receptor GNSS CHC i80/i50 

para levantar pontos georreferenciados e cotados. Os receptores utilizados são classificados como 

geodésicos de dupla frequência. Os métodos de posicionamento adotados serão o RTK (Real Time 

Kinematic) e o estático rápido. 

 A técnica “stop and go” consiste em percorrer os pontos a cadastrar com o receptor ligado 

(rover) e sem a perda de sinal coletando apenas pontos fixos. 

Para o processamento dos dados é necessário que outro receptor GNSS fique como base e 

esteja continuamente rastreando os mesmos satélites do rover. A base pode ser em um ponto 

conhecido ou um ponto fixo qualquer. A base será de um ponto fixo permanecendo ligado durante 

todo levantamento. 

 

 

Figura 1 – Base instalada em ponto mais alto. 
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Figura 2 – Rover e coletora posicionada para coletar ponto contado de fundo da boca de lobo. 
 

Após o levantamento serão feitas as correções das coordenadas, através do pós-

processamento utilizando o serviço do IBGE-PPP (Posicionamento Por Ponto Preciso ou 

Posicionamento Absoluto Preciso). Ele permite aos usuários de GPS, obterem coordenadas de boa 

precisão no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS2000) e no International 

Terrestrial Reference Frame (ITRF). (FONTE: IBGE, 2015). 

 

 

 

Figura 3 – Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)  
(Habitat Ecológico LTDA, 2020) 
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Para gerar plantas e produtos cartográficos será utilizado software licenciado MÉTRICA 

TOPO versão atual do 2020, um sistema profissional de alta performance para processamento de 

cálculos, desenhos e projetos de topografia. 

Para tirar algumas medidas como dimensionamento de boca de lobo, poço de visita etc., 

será utilizada a trena a laser e metro articulado. 

 

 

Figura 4 – Metro articulado cota fundo 

 

Figura 5 –  Trena Laser 

 

Figura 6 – Metro articulado dimensionamento 
grade 

 

Figura 7 – Rover(GNSS) e metro articulado para 
dimensionamento 

 

Figura 8 – Dimensionamento abertura boca de lobo. 
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3. EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA  

- *Receptor GNSS RTK i50 ou i80 da marca CHC. (Base, Rover e Coletora)  

- Estação Total - ficha técnica no anexo 

*CADA EQUIPE TERÁ UM KIT DE RECEPTOR GNSS RTK 
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4. FICHA DE CAMPO 

A ficha de campo terá as informações de identificação dos pontos coletados pelo receptor 

GNSS, características e aspectos. Nela será anotado tipo de estrutura, se a boca de lobo ou PV era 

de alvenaria ou concreto armado e se estava em boas ou más condições e sua posição na via. 

Verificação se a boca de lobo ou PV estavam na esquina, meio da quadra ou na faixa de pedestre. 

Também a situação da boca de lobo, se estava obstruída, desobstruída ou parcialmente obstruída 

e o tipo de obstrução.  

 

Figura 9 – Ficha de campo 
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5. ANÁLISE PREMILINAR POR VISTAS PANORÂMICAS VIA INTERNET 

Nesta análise preliminar é usada imagens Google Street View, que possui ângulos de visão 

similares ao do pedestre com vista de 360 graus e são de livre acesso, onde é possível realizar uma 

espécie de tour pelas ruas. Com o uso do Google Street View será possível reconhecer e identificar 

a estrutura da rede de drenagem urbana de Guarapuava/PR.  

 

5.1.1. Estrutura da rede de drenagem via Google Street View 

O termo de referência identifica o dimensionamento das tubulações, sua inclinação ou 

declividade e dimensionamento das bocas de lobos, entre outros. Toda essa informação será 

possível in loco, mas alguns fatores já analisados via Google Street View poderão impedir a coleta 

dessas informações. 

Um dos fatores que chama a atenção é que algumas bocas de lobo da cidade de 

Guarapuava/PR podem estar concretadas, chumbadas ou com algum tipo de obstrução na 

estrutura que impossibilita o acesso à parte interna da rede para seu dimensionamento. Outro 

fator que pode impedir a visualização interna das estruturas é a má qualidade estrutural das bocas 

de lobo. A seguir figuras com resumo fotográfico das bocas de lobo obtida pelo Google Street View. 

No caso da impossibilidade de levantamento de bocas de lobo e poços de visita (PV’s) será 

arbitrado (adotado) de comum acordo com a fiscalização da PMG, diâmetro padrão, por exemplo, 

de 400 mm. 

 

Figura 10 – Resumo fotográfico dos tipos de bocas de lobo. 
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