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Conceitos e Definições 
 ALTI +METRIA “MEDIR ALTURAS” E ALTURAS SÃO 

DISTÂNCIAS (VERTICAIS); 

 

 A PARTIR DE QUAL(IS) REFERÊNCIA(S)? 

 O Geóide 

 

 

 

1. Altitude Ortométrica ≠ Cota ; 

2. Cota ≠ Altura elipsoidal(ou Geométrica); 

3. Altura elipsoidal(ou Geométrica) ≠ Altitude Ortométrica; 

Fica a Dica! 



O Geóide 



Altitude Ortométrica ou Cota  

Cota: é a distância medida 

ao longo da vertical de um 

ponto até um plano de 

referência qualquer ; 

Altitude ortométrica: é a 

distância medida na vertical entre um ponto 

da superfície física da Terra e a superfície de 

referência altimétrica (nível médio dos 

mares). 



Altitude Ortométrica(H)   

Altura Elipsoidal (h) 

Ondulação geoidal  (N)  



Aplicações da Altimetria 

 Projetos de redes de esgoto; 

 Projetos  de estradas; 

 Terraplenagem; 

 Planejamento urbano; 

 Barragens; 

 Delimitação de Bacias hodrográficas; 

 Lavouras; 

 outros. 

 



SGB-REDE ALTIMÉTRICA BRASILEIRA 

 Estabelecida e mantida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Esta é um exemplo de rede 

vertical, pode ser definida como: 

 Um conjunto de pontos materializados no terreno 

(referências de nível - RN) e identificados por uma 

coordenada, a altitude, determinada a partir de um 

ponto origem do datum vertical. 

 No Brasil o datum altimétrico é o ponto associado com o 

nível médio do mar determinado pelo marégrafo de 

Imbituba, Santa Catarina. 

 



IMBITUBA 

SANTANA 
Equador 



REDE ALTIMÉTRICA DO SISTEMA 

GEODÉSICO BRASILEIRO 



Referências de Nível (RRNN) 

 As RRNN são marcas 
características de 
metal (latão ou 
bronze) cravadas em 
pilares de concreto 
erguidos nos extremos 
das seções ou pontos 
notáveis (obras de 
arte, monumentos, 
estações ferroviárias 
ou rodoviárias) dos 
percursos de linhas 
geodésicas.  



http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/bdgpesq_googlemaps.php 



MÉTODOS DE LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO ALTIMÉTRICO 

“Levantamento que objetiva, exclusivamente, a determinação das 

alturas relativas a uma superfície de referência dos pontos de 

apoio e/ou dos pontos de detalhe, pressupondo-se o 

conhecimento de suas posições planimétricas, visando a 

representação altimétrica da superfície levantada.” 

(NRR13133) 

 

Nivelamento geométrico; 

Nivelamento Trigonométrico ; 

Nivelamento Taqueométrico; 

 

 



CLASSES DE NIVELAMENTO (NBR13133) 

 Classe IN - nivelamento geométrico para implantação de 

referências de nível (RN) de apoio altimétrico; 

 Classe IIN - nivelamento geométrico para a determinação de 

altitudes ou cotas em pontos de segurança (Ps) e vértices de 

poligonais para levantamentos topográficos destinados a projetos 

básicos executivos e obras de engenharia; 

 Classe IIIN - Nivelamento trigonométrico para a determinação de 

altitudes ou cotas em poligonais de levantamento, levantamento de 

perfis para estudos preliminares e/ou de viabilidade de projetos; 

 Classe IVN - Nivelamento taqueométrico destinado a 

levantamento de perfis para estudos expeditos. 



Tolerâncias de Nivelamentos 

Segundo a NBR 13133: 

 

Classe Tipo de Nivelamento Tolerância 

IN NIVELAMENTO GEOMÉTRICO 12mm.√k 

IIN NIVELAMENTO GEOMÉTRICO 20mm.√k 

IIIN NIVELAMENTO 

TRIGONOMÉTRICO 

0,15m. √k – 

0,20m. √k  

IVN NIVELAMENTO  

TAQUEOMÉTRICO 

0,30m. √k – 

0,40m. √k  



NÃO ESQUECER QUE: 

1. Independente do método a ser empregado em campo, 

durante um levantamento altimétrico destinado a obtenção 

de altitudes/cotas para representação do terreno, a escolha 

dos pontos é fundamental para a melhor representação do 

mesmo.  

 

2. Uma sequência de amostragem de pontos para uma mesma 

área, iniciando com a amostragem mais completa e 

finalizando em um caso onde somente os cantos da área 

foram levantados; 

 



PONTOS DE INFLEXÃO, MÁXIMOS E 

MÍNIMOS) 



ONDULADO, PLANO 



Os níveis são equipamentos que permitem definir com precisão um plano 

horizontal ortogonal à vertical definida pelo eixo principal do equipamento. As 

principais partes de um nível são: 

• luneta; 

•nível de bolha; 

•sistemas de compensação (para equipamentos automáticos); 

•dispositivos de calagem. 

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
NÍVEIS: 

TIPOS: 

MECÂNICO ÓTICO-MECÂNICO LASER  ELETRÔNICO  



Existem no mercado diversos 

modelos de miras, as mais 

comuns são fabricadas em 

madeira, alumínio ou fiberglass. 

Estas podem ser dobráveis ou 

retráteis. (DIRETAS, INVERTIDAS, 

CÓDIGO DE BARRAS) 

ACESSÓRIOS 
MIRAS: 



“Leitura na mira” 



Exemplo:  



Nivelamento Geométrico 

Simples e Composto 



Técnica de Nivelamento 

Geométrico 

A
.I
. 1

 

A
.I
 2

 



Nivelamento e  

Contra-nivelamento 



Caderneta de campo-N. Geométrico 

A. I. 



  NIVELAMENTO GEOMÉTRICO- Classe: IIN- Tolerância= T=20mm.K   

  Obra:   Data: 

Local:   Folha Nº:   

Responsável técnico:  Crea:  

Ponto 

Visado 

Visadas  RÉ 

(mm) 

Visadas VANTE (mm) 

Altura do  

Instrumento (mm) 

Cota ou 

 Altitude (mm) 

Correção 

(mm) 

  

Cota ou 

Altitude 

corrigida 

(mm) Intermediária Mudança 

A 3437 50000 

F 2621 

B 3826 563 

G 2749 

C 694 502 

H 388 

D 842 3892 

E 3775 

A 3850 

Prova de Cálculo:           Visadasré-Visadas Vante mudança = Altitude final – Altitude inicial 



Nivelamento Trigonométrico 

AP 

AA 



  NIVELAMENTO TRIGONOMÉTRICO- Classe: IIIN- Tolerância= T=15 a 20 cm.K   

  Obra:   

Local:   Folha Nº:   

Responsável técnico:  Crea:  

Estação/ 

Altura 

do 

Aparelho Ponto Visado 

Ângulo Vertical 

 (Zenital) 

Distância 

Inclinada (m) 

Diferença de 

nível (m) 

Cota ou 

Altitude 

(m) 

Correção 

(mm) 

  

Cota ou Altitude corrigida 

(m) 

E1/1,54 

RN1 89 5’ 47” 230,214   13,108 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11 88 31’ 16” 193,554 

E2/1,47 

11 88 21’ 01” 52,787 

12 

13 

14             

RN2 86 33’ 27” 87,269         

Prova de Cálculo:           Visadasré-Visadas Vante mudança = Altitude final – Altitude inicial 



Nivelamento Taqueométrico 

fm
é
d

io
 

AA 



REPRESENTAÇÃO DO RELEVO 

“O relevo da superfície terrestre é uma feição 

contínua e tridimensional. Existem diversas 

maneiras para representar o mesmo, sendo as 

mais usuais as curvas de nível e os pontos 

cotados” 



PONTOS COTADOS 



CURVAS DE NÍVEL E MNT 



POSSIBILIDADES 

Construção de Perfis; 

Determinação da Declividade entre Pontos; 

Geração de Curvas de Nível; 

Pontos Cotados. 

 



Perfil 

 É uma representação gráfica do 

nivelamento e  sua determinação 

tem por finalidade: 

 O estudo do relevo modelado, através 

das curvas de nível; 

 A locação de rampas de determinada 

declividade para projetos de engenharia e 

arquitetura; 

 O estudo dos serviços de terraplanagem 

(volumes de corte e aterro). 

 



 Perfil Longitudinal: determinado ao longo do perímetro 

de uma poligonal (apoiada ou fechada); 

 



Curvas de Nível 
A diferença de cota ou altitude entre 

duas curvas de nível é denominada de 

equidistância vertical, 
obtida em função da escala da carta, 

tipo do terreno e precisão das 

medidas altimétricas.  



DECLIVIDADE  

38 

 DECLIVIDADE OU GRADIENTE: é a relação 

entre a distância vertical e horizontal entre eles. 

 Em porcentagem, a declividade é dada por: 

 

 

 

 Em valores angulares, a declividade é dada por: 

100.
DH

DN
(%)d 











DH

DN
tg.arcd



Classificação de declividades 

Classe Declividade % Declividade  Interpretação 

A  03  1.7 Fraca 

B 03  a  06 1.7  a  3.4 Moderada 

C 06  a  12 3.4  a  6.8 Moderada a Forte 

D 12  a  20 6.8  a  11.3 Forte 

E 20  a  40 11.3  a  21.8 Muito Forte 

F  40  21.8 Extremamente 
Forte 
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Declividade 
 Na maioria dos projetos de 

engenharia, não basta conhecer os 

desníveis do terreno, mas sim a 

intensidade com que ocorrem as 

mudanças altimétricas. 

 É variável e qualifica a velocidade 

com que o terreno “sobe” ou 

“desce”, é adimensional e pode ser 

expressa em %. 

 Aplica-se principalmente em projetos 

de estradas, hidrologia aplicada, obras 

de saneamento, monitoramento do 

uso e ocupação do solo, detecção de 

áreas de risco(desabamentos) e 

outros. 

 

100.
AB

AB
AB

d

C
D






CLASSIFICAÇÃO DOS TERRENOS OU REGIÕES  
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Segundo as normas técnicas, as características técnicas das 
estradas são estabelecidas em função da Classe da Estrada e da 
Região onde ela será construída. Originalmente, a Norma de 
estradas do DNER(DNIT) estabeleceu 3 tipos de regiões: plana, 
ondulada e montanhosa. Posteriormente, foi também incluída na 
classificação a região escarpada.  

 
 
 
 
 
   Exemplo: 
   Dados:  
   Estaca PI1=20+15,80m; cota PI1 = 24,50 m 
   Estaca PI2=41+12,55m; cota PI2 = 75,90 m 
 Calcule a declividade do terreno natural e 

classifique a região topográfica. 
 



Curvas de Nível ou Isolinhas 

42 

são linhas curvas 

fechadas formadas a 

partir da interseção de  

vários planos 

horizontais (paralelos e 

equidistantes) com a 

superfície do terreno.  



Quadriculação 

•É o mais preciso dos métodos.   

•Também é o mais demorado e dispendioso. 

•Recomendado para pequenas áreas. 

•Consiste em quadricular o terreno (com piquetes) e nivelá-lo. 

•A quadriculação é feita com a ajuda de um teodolito/estação (para 

marcar as direções perpendiculares) e da trena/estação (para marcar as 

distâncias entre os piquetes). 

•O valor do lado do quadrilátero é escolhido em função: da sinuosidade da 

superfície; das dimensões do terreno; da precisão requerida; e do 

comprimento da trena. 

•No escritório, as quadrículas são lançadas em escala apropriada, os 

pontos de cota inteira são interpolados e as curvas de nível são traçadas. 



Interpolação Gráfica 

 Consiste em determinar, entre dois pontos de cotas 
fracionárias, o ponto de cota cheia ou inteira e 
múltiplo da equidistância vertical. 

 

 Ex.: seja c(A) = 12,6m, c(B) = 13,7m e DHAB = 

20,0m. Determine o ponto de cota inteira entre A e 

B e sua localização. 

 

 

 
7,27m 

 



Projeto Topografia: Aprendendo a Traçar 

Curvas de Nível 



46 

23,5 18,7 14,3 13,8 17,4 19,5 

17,8 12,9 8,1 7,6 18,5 19,8 

18,9 13,1 11,1 3,1 8,9 18,9 

22,1 17,5 14,1 12,4 13,9 19,9 

PLANOS DE EQUIDISTÂNCIA = 5m, ESCALA 

1/400 ,PAPEL A4 MILIMETRADO, GRADE DE 20m 

Projeto Topografia: Aprendendo a Traçar 
Curvas de Nível 



Projeto Topografia: Aprendendo a Processar 

de dados Altimétricos 

• Criar uma pasta no disco C com seu nome; 

• Fazer o download do arquivo enviado “pontos cotados” para a pasta criada; 

• Criar um projeto no datageosis office demo com seu nome no disco c da máquina 

que estiver trabalhando; 

1. Importar o arquivo para seu projeto no datageosis; 

2. Criar um desenho a partir dos pontos cotados; 

3. Criar uma modelagem, com curvas de nível e planos de equidistância de 1 metro, 

suavizar a modelagem subdividindo em triângulos (repetir esse procedimento até 

as curvas estarem suavizadas), escolher cores contrastantes para as curvas e cinza 

escuro para a rede de triangulação. Cotar as curvas de nível; 

4. Criar um MDT (modelo 3D) –Superfície numérica do terreno a partir da modelagem 

(curvas de nível). Colorir por altura e promover u exagero vertical de 5x; 

5. Usando o desenho criado (pontos cotados), criar um mapa de declividade com 7 

intervalos naturais, depois exporte essa camada para o formato shapefile; 

6. Usando o desenho criado (pontos cotados), calcular os volumes de corte e aterro, 

inserindo planilha de volumes no desenho, quando um plano horizontal interceptar 

o terreno natural na cota de 18m. depois exporte essa camada para o formato 

shapefile; 

7. Salve o projeto e todos os arquivos por ele gerados na pasta criada no disco C 

• Compactar a pasta e me enviar 

 

 



Importar o arquivo para seu projeto no datageosis; 



Criar um desenho a partir dos pontos cotados; 



• Criar uma modelagem, com curvas de nível e planos de equidistância de 1 metro 



suavizar a modelagem subdividindo em triângulos (repetir esse procedimento 

até as curvas estarem suavizadas),  



• escolher cores contrastantes para as curvas e cinza escuro para a rede de 

triangulação. Cotar as curvas de nível; 



Criar um MDT (modelo 3D) –Superfície numérica do terreno a partir da 

modelagem (curvas de nível).  



Criar um MDT (modelo 3D) –Superfície numérica do terreno a partir da 

modelagem (curvas de nível).  



Colorir por altura e promover u exagero vertical de 5x; 



Usando o desenho criado (pontos cotados), criar um mapa de declividade 

com 7 intervalos naturais, depois exporte essa camada para o formato 

shapefile; 



Usando o desenho criado (pontos cotados), calcular os volumes de corte e aterro, 

inserindo planilha de volumes no desenho 



Interceptar a superfície do terreno com um plano horizontal interceptar o 

terreno natural na cota de 18m. depois exporte essa camada para o formato 

shapefile; 



Interceptar a superfície do terreno com um plano horizontal interceptar o 

terreno natural na cota de 18m. Inserir a tabela de volumes de corte e aterro 

no mapa de volume  



Exportar o mapa para o formato shapefile. 


