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ANEXO T.1 
 

 
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO. 

 
 

• O Levantamento deverá seguir as recomendações da NBR 13.133/94. 
 
 

Quanto a divisas, devem: 
 

• Estar com medidas reais e conforme matrícula; 
 

• Estar com medidas reais e conforme memorial descritivo; 
 

• Os azimutes estar legíveis; 
 

• As distancias deverão estar legíveis; 
 

• Os rumos deverão estar legíveis; 
 

• Os quadrantes deverão estar legíveis; 
 

• A numeração de vértices deverá estar legível; 
 

• Os nomes dos confrontantes deverão estar legíveis e escritos corretamente; 
 
 

Quanto a poligonal de divisas, devem: 
 
 

• Estar de acordo com a tabela de coordenadas; 
 

• Estar referenciada com três pontos de GPS conforme SIRGAS 2000; 
 

• Estar compatível a tabela de coordenadas; 
 
 
 

O Norte deverá estar corretamente posicionado em relação ao norte de quadrícula; 
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O Levantamento, no interior do terreno, deverá mostrar: 
 
 

• Altimetria (curvas de metro em metro, com destaque de 5 em 5 m.); 
 

• Vias ou estradas indicadas e denominadas claramente (com o limite e tipo de pavimento); 
 

• Localização , identificação e profundidade dos PVs ; 
 

• Tubulações existentes com direção, profundidade, diâmetro e uso atual; 
 

• Nascentes, córregos,  lagos e brejos identificados e localizados seus limites e distantes até 

30 m. dos limites; 

• Postes, linhas de alta e baixa tensão , localizadas com faixas de domínio 

definidas pela concessionária de energia; 

• Identificação do tipo e limites da Vegetação existente com localização de árvores com 

tronco de diâmetro igual ou maior que 15 cm medidos á 1 m de altura; 

• Indicação dos limites de rocha , erosões, ou qualquer acidente que mereça estar identificado; 
 

• Identificação dos limites de qualquer construção ou barreira interna aos limites do terreno; 
 

• Legenda com as informações mínimas: 
 
 

1. Endereço da gleba , no município; 
 

2. Localização sem escala, legível; 
 

3. Título da folha com os números que a compõe (se mais de uma) 
 

4. Área total do terreno em metros quadrados 
 

5. Escala e data 
 

6. Referência Planimétrica 
 

7. RN indicado e com altitude 
 

8. Responsável Técnico e credenciamento (cargo e Crea ou CAU) 
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