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Roteiro para entrada de dados manual 

 

1. CRIAR NOVO PROJETO 

 

Observação: em nosso laboratório, o projeto tem que ser criado obrigatoriamente na 

pasta C:\Temp. 

 

As próximas duas telas podem ser deixadas em branco. 

 



2. CONFIGURAR PROJETO  

Menu: Arquivo > Configurações Gerais... 

 

 



 

 

3. CRIAR CADERNETA 

Clique com o botão direito do mouse no gerenciador de projeto e escolha a opção 

“Criar Caderneta”. 

 



  

  

  

Selecione a opção 

“Caderneta Reduzida” 

Selecione o 

equipamento. 

Obs: Neste exemplo foi 

usado o SOKKIA 

SET630 RK, mas como 

os pontos serão 

digitados manualmente, 

o equipamento não terá 

influência. 

Definir os pontos que 

utilizados como partida e 

referência. Neste 

exemplo foi usado 1 

como ponto de partida e 

4 como ponto de 

referência, mas estes 

pontos são arbitrários. 

Selecionar a Opção “Os 

Pontos informados acima 

não existem no projeto”. 

Estes pontos serão 

definidos manualmente. 



  

Finalizar a criação da caderneta clicando no botão “Concluir”. 

 

4. ENTRADA DE DADOS MANUAL 

Após a criação da Caderneta, você verá a seguinte tela: 

 

eq = equipamento 

uv = orientação do ângulo vertical 

pt = ponto 

ds =  descrição 

x, y, z = coordenadas espaciais 

ai =  altura do instrumento 

ah = ângulo horizontal 

dh = distância horizontal 

dn = desnível (A.A ± D.V. – A.P.) 

O próximo passo é introduzir os dados da poligonal na caderneta criada. Para criar 
uma nova linha, selecione a ultima linha da planilha e em seguida pressione a seta 
para baixo do teclado. 

Referência será feita 

pelo Azimute Ré. 



Será mostrada a seguinte tela para seleção do tipo de linha: 
 

 

Selecione o tipo de linha e clique em “OK” para adicionar mais uma linha na planilha. 

Digite toda a Poligonal proposta: 

 

IMPORTANTE: salve seus dados de tempos em tempos. 

 
 

5. CÁLCULO DA PLANILHA 

Após a inserção dos dados, aperte “F9” para compilação e cálculo da planilha. 

Verifique se não há nenhum erro reportado no Box da Interface. 

 
 
 
 
 



6. CRIAÇÃO DA POLIGONAL 

Clique com o botão direito do mouse no Gerenciador de Projetos e escolha a opção 
“Criar Poligonal” 

.  
 
Dê um nome para sua poligonal e clique em “OK”. 
 

 
 
 
 



7. CÁLCULO DA POLIGONAL 

 

Vamos escolher o método de ajustamento proporcional às distâncias. 
 
A NBR 13.133, devido a precisão dos aparelhos atuais, diz que não é permitido um 
erro angular maior que 16 segundos. Se o erro angular de sua poligonal for maior que 
16” desmarque o CheckBox da norma e escolha a sua tolerância. 
Clique em “Avançar”. 
 

  



Revise as compensações feitas e clique em “Avançar” e “Concluir”. 
 

 
 

 
 
 
8. TAREFA INDIVIDUAL 

 Criar um novo projeto 

 Inserir os dados do grupo 

 Verificar se todos os elementos do grupo obtiveram o mesmo resultado 

 Imprimir a Tabela Corrigida e a Poligonal (para colocar na pasta) 



DADOS DA ESTAÇÃO TOTAL 

Estaca 

A. A. 

Ponto 
Visado 

A.P. 

Ângulo à Direita 
Ângulo 
Interno 

Distância 
Horizontal 

(DH) 

Distância 
Vertical 

(DV) 
Desnível Cota 

1ª Leitura 2ª. Leitura 3ª. Leitura 

 4         

1 / 1,471  0° 00’ 00” 88°27’04” 176°54’10” 88°27’04”   
 100,000 / 

100,002 

 2 / 1,95     24,704 -2,383 -2,862  

 1         

2 / 1,440  0° 00’ 00” 84°35’27” 169°10’53” 84°35’27”    97,138 

 3 / 1,95     25,501 0,440 -0,070  

 2         

3 / 1,491  0° 00’ 00” 94°03’58” 188°07”58” 94°03’58”    97,068 

 4 / 1,95     21,639 1,234 0,775  

 3         

4 / 1,458  0° 00’ 00” 92°53’33” 185°47’04” 92°53’33”    97,843 

 1 / 1,95     24,890 2,651  2,159  

 
Azimute Ré 1-4 __  65°__  Coordenadas do Ponto 1:   x = __100__ y = __200__  z = __100__     Desnível = AA  ±DV  –AP      Cota2 = Cota1 + AA ±DV –AP 


