
 

 

INSTRUÇÃO TÉCNICA 11 – COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 
Revisão 00 – jan/2014 

1 OBJETIVO 

Esta Instrução Técnica apresenta os procedimentos, critérios e padrões que deverão ser 
adotados na execução de serviço de Topografia - Levantamento Planialtimétrico Cadastral, e 
apresentados ao Departamento de Planejamento Físico e Projetos, da Universidade Federal de 
Minas Gerais.  

2 CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 

· Todos os serviços deverão ser realizados com rigorosa observância e obediência às 
prescrições e exigências do corpo técnico do DPFP- Departamento de Planejamento Físico e 
Projetos, bem como às Normas e condições da legislação vigente, obedecidas às diretrizes de 
economia de energia, de redução de eventual impacto ambiental e sustentabilidade de 
acordo com a Instrução Normativa N°1 do ano de 2010.  

· Os Levantamentos deverão ser apresentados ao DPFP para análise, conforme condições e 
cronogramas de execução contidos no Edital de contratação, não sendo liberados sem o 
cumprimento dos itens constantes nestas instruções. Após análise pelos técnicos, estes se 
julgarem necessário, poderão solicitar revisões e complementos ao mesmo. 

· Os Levantamentos somente serão liberados pelos técnicos se estiverem assinados e 
acompanhados das respectivas ARTs ou RRTs.  

· Quando da elaboração de “projetos especiais”, deverão ser seguidas as normas específicas 
para os mesmos, a serem definidas no edital de contratação. O mesmo edital estabelecerá, 
quando necessário, exigências e obrigações complementares para a elaboração e 
apresentação dos “projetos”.  

3 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

O levantamento topográfico deverá ser realizado em conformidade com todas as normas 
pertinentes, em particular as seguintes: 

·  ABNT NBR 13133 – Execução de levantamento topográfico 

· 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.  

 

4 DIRETRIZES PARA LEVANTAMENTOS  

· Demarcação e instalação de 3 marcos georeferenciais e certificados, com aprovação junto 
aos órgão competentes, quando o terreno a ser levantado não os  possuir.  Os marcos 



 

 

deverão ser físicos, com base em concreto e coroado com chapa de aço. Prever malha 
geográfica.  

· Cadastrar todas as edificações existentes compreendidas na área do levantamento 
representadas com seu perímetro externo e indicação de altimetria das coberturas, assim 
como a delimitação dos confrontantes ao campus. 

· Curvas de nível e indicação de níveis de pontos notáveis, como o cruzamento de eixos de 
vias; 

· Taludes existentes com indicação de cotas de topo e pé do talude; 

· Localização e identificação, das árvores e palmeiras com diâmetro maior que 0,05 m medido 
a 1,20 m do solo e indicação de cada diâmetro de tronco e copa e altura das árvores, a ser 
fornecida em planilha anexa ao desenho topográfico; 

· Indicação de área ajardinada e de outros tipos de vegetação; 

· Indicação e identificação das redes de infraestrutura existentes: 

1. Águas frias, incêndio, esgotos domésticos e não domésticos (laboratoriais) e pluviais 
constando de:  

a) Poços de visita (esgotos), caixas de passagem (águas pluviais), caixas de 
comando (água fria e incêndio), bocas de lobo, ralos e canaletas, com cota 
de terreno e de fundo, além das às dimensões e diâmetros dos dispositivos e 
a distância entre os eixos dos poços de visita e das caixas de passagem. 
Cotas das geratrizes inferiores das tubulações de chegada e saída, sentido 
de escoamento (águas pluviais e esgotos), declividade das tubulações e 
sentido de abastecimento (águas fria e incêndio). 
 

b)  Rede elétrica constando de: caixas de passagem contendo as dimensões, 
cotas de terreno e fundo e a distancia entre as mesmas. Identificação dos 
níveis de tensão, bitolas dos cabeamentos e definição do caminhamento 
dessas alimentações. Especificar também seus complementos: luminárias, 
postes, placas, etc. 

 
c) Redes de telefonia / lógica constando de:  caixas de passagem contendo as 

dimensões, cotas de terreno, de fundo e a distancia entre as mesmas. 
Identificação do conteúdo, com as bitolas dos cabeamentos e definição do 
caminhamento dessas alimentações. Especificar também seus 
complementos: postes, placas, etc. 



 

 

· Arruamentos existentes (guias, sarjetas,vagas de estacionamento ) e calçadas com 
identificação dos pavimentos ( asfalto, cimentados, etc. ), os acessos ( pedestres e veículos ) 
deverão ser levantados pelos greides; 

·  Afloramentos rochosos, cursos d’água perenes ou intermitentes, lagoas, áreas de brejo, 
cerca, ou qualquer outra ocorrência; 

· Construções (muros, cercas, torres de qualquer tipo, alicerces, divisas dos lotes etc.); 

· Indicação do Norte verdadeiro ( NV ); 

· Todo o perímetro limite divisa para conferência da área total, 

· Legenda e desenho topográfico que permita a perfeita compreensão dos dados levantados; 

· O relevo deverá estar caracterizado com curvas de nível, com eqüidistância vertical de 0,50 
(meio) metro, fornecido em arquivo digital em AutoCad 2000 na escala 1/200 em versão 2D ( 
todas as informações contidas em um mesmo plano ) e 3D.  

5 Da elaboração de desenhos em DWG: 

· O tipo de fonte a ser utilizada será a “ARIAL” para títulos ou simplex para textos simples e 
especificações. 

· As pranchas serão desenhadas no Model Space e apresentadas no Paper Space, em 
milímetros (mm). 

· O rótulo (carimbo) e formatos deverão seguir o padrão a ser fornecido pelo DPFP no ato da 
primeira reunião técnica. A empresa poderá incluir carimbo próprio, no espaço determinado, 
desde que as informações nele contidas não sejam conflitantes com o carimbo padrão da 
UFMG. 

· As anotações, legendas e demais observações relativas ao levantamento, bem como 
informações relativas a áreas deverão ser apresentadas em quadros separados do rótulo. 

· A relação de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e versão 
do software deve também ser indicada no canto inferior esquerdo de cada prancha. 

· O tamanho das pranchas deverá obedecer a um dos seguintes formatos constantes da tabela 
a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· As pranchas poderão ser plotadas a cores, porém deverão ser passiveis de impressão em 
padrão de cor monocromático e, portanto, todas as legendas e hachuras criadas nos 
desenhos devem ser passíveis de visualização e distinção de forma independente da cor. 
Padrões diferenciados deverão ser aprovados previamente pelo DPFP. 

6  Dos Memoriais Descritivos e Cadernetas de Campo.   

As discriminações técnicas dos projetos e serviços deverão ser estruturadas conforme modelo 
a ser apresentado pelo DPFP: 

· Todas as laudas do memoriais, memórias de cálculo, das poligonais, das irradiações e 
caderneta de campo deverão conter a numeração sequencial de páginas e identificação no 
rodapé do arquivo e data. 

· A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não suscitar 
dúvidas. 

· As citações de normas técnicas e outras determinações legais deverão, sempre que possível, 
conter a indicação do número do documento, órgão emissor e sua vigência/versão (ex.: NBR 
XXXX da ABNT, vig. mês/ano). 

· Eventuais anexos dos documentos deverão ser numerados de forma sequencial em 
algarismos romanos (ANEXO I, II,...) e sua citação no corpo do memorial deverá ser feita de 
forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I). 

· Todo o Memorial e/ou caderneta deve estar agrupado em um único arquivo magnético. 

7 APRESENTAÇÃO E ENTREGA 

7.1 Apresentação  

· A apresentação gráfica dos projetos deverá ser desenvolvida em softwares, aplicativos das 
áreas de engenharia e arquitetura, entregues uma cópia digital em extensão DWG (versão 
2007 ou superior), editável, e gravados em DVD. Deverão conter nos arquivos o projeto no 



 

 

modo model space e também o layout de cada prancha para impressão. Não serão acatados 
arquivos com extensão .dxf. 

· Indicar / Identificar desenho detalhado de cada elemento indicando. 

· Todo o material produzido deverá ser numerado, titulado, datado, com identificação do 
autor do projeto e de acordo com o modelo do selo e demais diretrizes constante no roteiro 
para codificação de projetos, fornecido pelo DPFP. 

· A identificação dos arquivos digitais deverá ser efetuada conforme a nomenclatura a ser 
repassada à empresa pelo DPFP/UFMG. 

· Os Arquivos digitais do Levantamento deverão conter apenas 01 (uma) prancha por arquivo.  

· Todos os projetos produzidos deverão ser apresentados também impressos, em formatos 
padrão ABNT. Deverão ser apresentados 02 jogos de cópias, devidamente assinadas, na 
entrega final do trabalho, além de 01 cópia nas entregas ou reuniões intermediárias prevista 
no edital de contratação.  

· Todos os memoriais descritivos, cadernetas de campo e memórias de cálculo deverão ser 
apresentados em 02 cópias impressas, em papel A-4, com suas folhas numeradas, tituladas, 
rubricadas, datadas e assinadas pelo responsável técnico. Deverão ser também entregues em 
mídia digital tipo DVD, compatível com o editor de texto e planilha eletrônica do Office do 
Windows, editáveis. Os arquivos de texto deverão ser executados no aplicativo WORD, 
versão Microsoft Office 2003, extensão “doc" e os arquivos de planilha deverão ser 
executados no aplicativo EXCEL, versão Microsoft Office 2003, extensão “xls". 

· Todos os documentos também deverão ser entregues em extensão PDF, não editável. Os 
arquivos em PDF de todos os documentos deverão conter assinatura digital do responsável 
técnico, condizentes com as cópias impressas e estarem nas configurações corretas para 
impressão, além de registro de data e horário de sua emissão, gerados automaticamente 
através de Plot stamp ou recurso equivalente. 

· A CONTRATADA se comprometerá a utilizar softwares licenciados, preservando a perfeita 
compatibilidade com os softwares utilizados pelo DPFP/UFMG. 

· Em caso de necessidade de compactação deverá ser utilizado o software com extensão 
“.zip”. 

7.2 Entrega 

· Os projetos, memoriais e planilhas deverão ser apresentados em meio magnético, gravação 
ótica CD ou DVD-ROM e em vias impressas, devendo a entrega ocorrer em pacote único, de 
modo a favorecer a conferência do recebimento do trabalho por parte da DPFP/UFMG. 

· As mídias eletrônicas deverão ser devidamente identificadas com etiquetas adesivas e rótulo 
da capa (CD-ROM), onde deverá constar: 

a) Identificação da empresa CONTRATADA; 
 

b) Data da gravação; 
 

c) Identificação da unidade a que se refere o trabalho; 



 

 

 
d) Identificação do serviço a que se refere a Mídia 

 
e) Indicação dos arquivos que contém a gravação. 

 

· As cópias impressas no formato A4 deverão ser rubricadas pelo Responsável Técnico. 

· As cópias do levantamento deverão ser plotadas em papel sulfite em escala, em tantas 
cópias quanto forem necessárias para as etapas entregues, devidamente dobradas, contendo 
a assinatura e identificação do responsável técnico pela elaboração do mesmo e do 
coordenador técnico da contratada. 

 

· A cópia impressa deve conter as mesmas informações de data e horário dos arquivos gerados 
em PDF.  

· A aceitação de cópias de projeto em plotagem fora da escala (tamanho reduzido) ficará a 
critério do DPFP/UFMG. 

· Para todos os serviços e projetos deverão ser elaborados as respectivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica ou documento equivalente, registrados nos órgãos competentes 
(CREA ou CAU). Deverão ser entregues o documento original, assinado e a versão digitalizada 
do documento, em extensão PDF. 
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