
Levantamento Topográfico 

Altimétrico

Profa. Arielle Elias Arantes



Sumário

● Conceitos e Definições;

● SGB - Rede Altimétrica Brasileira;

● NBR 13133(Levantamentos Altimétricos);

● Métodos de Nivelamento:  

○ Nivelamento Geométrico Simples e Composto;  

○ Nivelamento Trigonométrico e Taqueométrico;  

● Declividade;  

● Curvas de nível;  

● Perfis;  

● Modelagem Numérica do Terreno;  



Conceitos e Definições

ALTI +METRIA “MEDIR ALTURAS” E ALTURAS SÃO

DISTÂNCIAS (VERTICAIS);

Tem por finalidade a medida da distância vertical ou da diferença de nível entre diversos

pontos.

● Altitude Ortométrica: quando as distâncias verticais são referidas à superfície média

dos mares (geóide).

● Cota: distâncias verticais são referidas a um plano de referência arbitrário.

Fonte: Uchoa (2018)



Geóide



Altitude                   Nível Verdadeiro

Cota                        Nível Aparente



Conceitos e Definições

1. Altitude Ortométrica ≠ Cota ;

2. Cota ≠ Altura elipsoidal (ou Geométrica);

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

H - Altitude ortométrica

h - Altura Elipsoidal

N - Ondulação geoidal

Fonte: Uchoa (2018)



Aplicações

Projetos:

Redes de esgoto;

Estradas;

Planejamento urbano;

Estabilização de talude



SGB - Rede Altimétrica Brasileira

● Estabelecida pelo IBGE, o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) fornece as

referências para o posicionamento de alta precisão no território nacional.

● Para o posicionamento vertical, a referência é dada pelas estações da Rede

Altimétrica de Alta Precisão (RAAP) do SGB, denominadas Referências de Nível

(RRNN) e estabelecidas desde 1945 com o método de nivelamento geométrico de alta

precisão.

● O Datum vertical do Brasil é o nível médio das águas do mar observadas no

marégrafo de Imbituba-SC.



Marégrafo de Imbituba - SC





RMPG - Rede Maregráfica Permanente para Geodésia

Amapá utiliza como referência o 

marégrafo de Santana



https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/bdgpesq_googlemaps.php?estacao=2661T&tipo_estacao

=&uf=#tabela_dados



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.

A altitude é fornecida para o topo da chapa de metal da RN



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.” (NBR 

13.133)

Fonte: Uchoa (2018)



Definições

Nivelamento: É um termo genérico que se aplica a qualquer procedimento que propicia a

determinação da altura de pontos ou da diferença de altura (desnível) entre pontos de

interesse.

Esta operação é realizada empregando-se

métodos e instrumentos adequados, sendo que as diferenças de nível podem ser

determinadas de duas formas:

# Diretamente - Com emprego de instrumentos de medições chamados níveis, ou;

# Indiretamente - Com base em resoluções trigonométricas ou pelo princípio 

barométrico.



Tipos de Nivelamento

Nivelamento Geométrico: mais preciso dos métodos de nivelamento realizado através de visadas horizontais

utilizando como instrumentos: níveis topográficos e miras verticais graduadas.

Nivelamento Trigonométrico: realizado através de Teodolitos e Estações totais com visadas com qualquer

inclinação. Mais rápido que o Geométrico, menos preciso.

Nivelamento Taqueométrico: Trata da obtenção indireta da distância horizontal e diferença de nível através do

teodolito provido de fios estadimétricos (Taqueômetro) e leituras na mira graduada.

Nivelamento Barométrico: Baseia-se na relação existente entre a pressão atmosférica e a altitude. Tem pouca

precisão. Há necessidade de se efetuar correções devido à Maré Barométrica. Dispensa visibilidade entre os pontos a

nivelar. Utiliza aneróides para a determinação da pressão atmosférica no campo.



Métodos de Nivelamento

Métodos de Nivelamento:

Nivelamento Geométrico - níveis de luneta e mira graduada

Nivelamento Trigonométrico - teodolito ou estação total

Nivelamento Taqueométrico - estação total

Nivelamento Barométrico.- aneróides

Menor precisão



Classes de Nivelamento

● 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

Classe Tipo de Levantamento Tolerância

IN Nivelamento Geométrico 12mm. √k

IIN Nivelamento Geométrico 20mm. √k

IIIN Nivelamento 

Trigonométrico

0,15m. √k - 0,20m. √k

IV Nivelamento 

Taqueométrico

0,30m. √k - 0,40m. √k



Amostragem dos Pontos

Ondulado

Plano

Máximos

Mínimos



Equipamentos e Acessórios

Níveis:

Os níveis são equipamentos que permitem definir com precisão um plano horizontal

ortogonal à vertical definida pelo eixo principal do equipamento.

Nível mecânico Nível ótico-

mecânico

Nível laser Nível eletrônico



Níveis

Níveis Ópticos

Mecânicos: A calagem do equipamento é realizado com o auxílio de níveis de bolha bi-

partida.

Automáticos: a linha de visada é nivelada automaticamente utilizando-se um sistema 

compensador.



Níveis

Níveis Digitais: a leitura na mira é efetuada automaticamente empregando miras em

código de barra.

Níveis a Laser: o equipamento lança um feixe de raios laser no plano horizontal, invisível

ou visível, e em 360º. Este feixe pode ser captado por um sensor acoplado, ou a uma mira,

ou a alguma máquina de terraplenagem. Se visível, o feixe pode ser visto diretamente

sobre a mira.







Classificação dos Níveis

Baixa, Média, Alta, Muito Alta e Altíssima Precisão

Níveis de precisão baixa: (> ± 10 mm/km) - construção civil, nivelamento em linhas de

curta distância, perfis longitudinais e transversais (seções), nivelamento de áreas.

Níveis de precisão média: ( ≤ ± 10 mm/km) - Construção civil, nivelamento de linhas;

perfis longitudinais e seções transversais, nivelamento de áreas.

Níveis de precisão alta: ( ≤ ± 3 mm/km) - construção civil, grandes obras, nivelamento de

linhas de 3ª ordem, perfis longitudinais e seções transversais, nivelamento de áreas.



Classificação dos Níveis

Baixa, Média, Alta, Muito Alta e Altíssima Precisão

Níveis de precisão muito alta: ( ≤ ± 1 mm/km) - nivelamento de precisão, nivelamentos de

1ª e 2ª ordens, medições de controle vertical, construção civil e mecânica de precisão.

Níveis de precisão altíssima: ( ≤ ± 0,5 mm/km) - com emprego de placa plano-paralela e

miras de ínvar (não cogitado pela NBR 13.133).



Equipamentos e Acessórios

Miras:

São réguas graduadas que servem para taqueometria e nivelamento geométrico.

Podem ser de madeira, fibra de vidro, alumínio e ínvar.

Podem ter de 2 a 4m.

Podem ter leitura direta ou invertida.

Sempre se lê 4 dígitos: metro, decímetro, centímetro e milímetro.

Tipos: madeira, fibra de vidro, alumínio e ínvar.



Miras

Mira de madeira: São fabricadas com madeira seca e de pouca dilatação linear. A graduação pode

ser pintada diretamente na madeira ou através de adesivos especiais.

Mira de fibra de vidro: Estas miras não são fabricadas no Brasil, sendo importadas do Japão, e possuem

pouca dilatação linear. A gravação é feita diretamente sobre a mira, que é revestida por uma camada de PVC.

Mira de alumínio: São fabricadas em alumínio, o qual possui um grande coeficiente de dilatação linear, que pode ser 

corrigido através de uma tabela de temperatura gravada na própria mira.

Mira de Ínvar: O ínvar é uma liga de aço e níquel numa proporção de 65% de aço e 35% de níquel. É o material com 

o menor coeficiente de dilatação linear conhecido. As miras de ínvar são utilizadas apenas em nivelamento 

geométrico de primeira ordem.



metro

decimetro





Principais erros na leitura da mira

● má focalização do aparelho;

○ focalização do retículo ou da ocular - quando bem focalizados os retículos apresentam nítidos e escuros;

○ focalização da objetiva - visando um objeto afastado (mira) até que esta apareça bem nítida

● influência da inclinação da mira;

○ quando a mira não está na vertical;

○ o nível esférico ou de cantoneira pode auxiliar a imobilizar a mira na vertical.

● interferência de apoio para a mira;

○ o apoio da mira deve estar bem firme no solo, para que sua altitude permaneça imutável.



Tripé

Construção em madeira ou alumínio



Sapata

● Para linhas de nivelamento longas

○ Permite trocar réguas

○ Sapata de metal é melhor

○ Pode aparafusar a muros

○ Evitar cores escuras



Nivelamento Geométrico

Este método diferencia-se dos demais pois está baseado somente na leitura de réguas ou

miras graduadas, não envolvendo ângulos.

O aparelho utilizado deve estar estacionado a meia distância entre os pontos (ré e vante),

dentro ou fora do alinhamento a medir.

Assim como para o método anterior, as medidas de DN ou DV podem estar relacionadas

ao nível verdadeiro ou ao nível aparente, depende do levantamento.

Os equipamentos utilizados são:

nível, tripé e mira



Nivelamento Geométrico Simples e Composto



Nivelamento Geométrico - NBR 13.133

Para o nivelamento geométrico devem ser inspecionados os seguintes

itens (ABNT, 1994, p.23 e 24):

a) aparelhagem e instrumental auxiliar;

b) conexão com o apoio superior, com a verificação dos comprimentos das seções, referentes às referências de nível 

de partida e de chegada;

c) nivelamento e contra-nivelamento em horários distintos no nivelamento duplo;

d) altura mínima das visadas;

e) número par de estações numa seção, alternância das miras e diferença acumulada da distância entre o nível e a 

mira;

f) diferenças entre nivelamento e contranivelamento, acumulada nas seções e linhas, e valor máximo para a razão

entre discrepância acumulada e o perímetro de um circuito (quando for o caso);

g) erro médio após o ajustamento;

h) no caso de nivelamento da classe IN, eqüidistância entre as visadas de vante e ré;



Nivelamento Geométrico Composto

AI = Altura do Instrumento

C = Cota



Erro calculado no caso da cota inicial

ser um valor arbitrário
OBS.: Para corrigir o erro da planilha, soma-se (se o 

erro der negativo) ou diminui-se (se o erro der positivo) 

o valor da correção nas visadas RÉ.

41,498

41,744

41,744

40,656

Repetir leitura no primeiro ponto, caso não tenha uma 

altitude conhecida para avaliar o erro

-1,194

-0,398

n°posições = Ré



Nivelamento Geométrico - Erro

No caso de partirmos de uma cota inicial RN:                                     3° C = Ec/N   

N = número de estações do nível

1° Cálculo do erro de fechamento cometido (Ec)                             

Erro Cometido (Ec) = Altitude Calculada - Altitude Real                        

Erro = Altitude Calculada RN2661 U - Altitude Real RN2661U

RN2661U = 13,1080

2° Cálculo da Tolerância

T = 20mm x √k   

k = extensão nivelada em km, ****Olhar planilha do excel

4° Compensações

Cota1 ± 1 x C

Cota2 ± 2 x C

Cota3 ± 3 x C

...

𝐶 =
−(±𝐸𝑐)

𝑁



Nivelamento Geométrico - Erro

Desnível do nivelamento ∆HNIV = 2,458 m (sentido de A para B)

Desnível do contranivelamento ∆HCON = -2,460 m (sentido de B para A)

Distância nivelada (nivelamento) DNIV = 215,13 m

Distância nivelada (contranivelamento) DCON = 222,89 m

Tolerância altimétrica (t) = 20 mm× k1/2

Erro Cometido (Ec)

Ec = |∆HNIV | - | ∆HCON|

Ec = |2,458| -|-2.460|

Ec = 0,002 m 

2mm

Distância média nivelada (Dm)

Dm = (DNIV + DCON)/2 

(12.4)

Dm = (215,13 + 222,89)/2

Dm = 219,01 m

Dm = 0,21901 km

Cálculo da tolerância (t)

t = 20mm× k1/2 (12.5)

t = 20mm× 0,219011/2

t = 9,359 mm

t = 9,4 mm



Nivelamento Taqueométrico

Trata da obtenção indireta da distância horizontal e diferença de nível através do teodolito

provido de fios estadimétricos (Taqueômetro) e leituras na mira graduada.



Aplicações

● Levantamentos de menor precisão

○ Levantamento de relevo (muitos pontos)

● Aplicações

○ Nivelamento expedito

○ Levantamento de perfis

○ Levantamento de seções transversais

○ Poligonais secundárias





Distância Inclinada

DI = (FS - FI) x 100 eq. FM

Distância Horizontal

DH = DI x sen² Z

DH = DI x cos² 𝛂

DI

DI



Nivelamento Trigonométrico

Baseia-se na resolução de triângulos retângulos, conhecendo-se uma base (distância 

horizontal) e o ângulo de inclinação do terreno (𝛂). Utiliza-se uma estação total ou teodolito.

1° Calcular a DI em metros:

DI = (FS - FI) x 100 eq. FM

2° Calcular o ângulo 𝛂 a partir do ângulo zenital (Z) 

(vertical)

𝛂 = 90° - Z

3° Calcular a DH em metros:

DH = DI x sen² Z

DH = DI x cos² 𝛂

2°

3°

4°

DVMedido 

em campo

1°

5°

Dh

DV



Nivelamento Trigonométrico

Baseia-se na resolução de triângulos retângulos, conhecendo-se uma base (distância 

horizontal) e o ângulo de inclinação do terreno (𝛂). Utiliza-se uma estação total ou teodolito.

2°

3°

4°

DVMedido 

em campo

1°

5°

Dh

DV

4° Calcular DV em metros:

± DV  = DH x tan 𝛂 ou DI x cos Z

AA + DV = AP + DN

5° Calcular DN em metros:

DN = (AA - FM) ± DV

DN = (AA - AP) ± DV

DN = AA + DV – FM/AP (Aclive)  

DN = -AA + DV + FM/AP (Declive)  

FM = Fio Médio 

Teodolito e Mira 

AP = Altura do Prisma 

Estação Total e Prisma 

AA

AP



Nivelamento Trigonométrico

AA

DN

DV

AP

DN = AA + DV – FM/AP (Aclive)  

DN = -AA + DV + FM/AP (Declive)  

Quando ´z´ for menor que 90°

AA + DV = AP + DN      DN = AA + DV – AP (ACLIVE) 

Quando ´z´ for maior que 90°

AA + DN= AP + DV     DN = - AA + DV + AP (DECLIVE) 



Nivelamento Trigonométrico

Cálculo e Distribuição dos Erros

6° Erro= ∣𝜮DN+ - 𝜮DN-∣

7° Compensação (C) = 
−𝐸𝑟𝑟𝑜

Σ𝐷𝐻)
X Dhi (Aclive) e 

𝐸𝑟𝑟𝑜

Σ𝐷𝐻)
X Dhi (Declive)

8° Diferença de Nível Compensada (DNC) = DN + C

9° Cotas = Cota anterior (inicial) + DNC



ΣDN (-) Declive = 2,171 + 2,583 + 1,236 + 0,042 = 6,032

ΣDN (+) Aclive = 5,235 + 1,794 = 7,029

𝐶 =
−0,997

317,047
x DH

𝐶 =
0,997

317,047
x DH

Aclive

Declive

Quando ´z´ for menor que 90°

Quando ´z´ for maior que 90°

Erro = |7,029 - 6,032|  = 0,997



Representação do Relevo

● Registra e permite visualizar a forma do terreno obtido a partir da leitura da cota 

altimétrica dos pontos desejados.

Formas de representação:

Ponto cotado;

Perfis e seções transversais;

Curvas de nível;

Modelo Número do Terreno.



Histórico

Os primeiros mapas representando o

relevo eram trabalhos artísticos, com

riqueza de detalhes e de informações

sobre a região de interesse.

Atualmente os mapas topográficos

possuem legendas que possibilitam sua

interpretação como tons de verde para

representar a vegetação, azul para água

e cinza ou vermelho para construções

urbanas. (http://folhanova.com.br/wp-

content/uploads/2012/12/Carmo-de-

Minas-Mapa-Topogr%C3%A1fico.jpg)

http://folhanova.com.br/wp-content/uploads/2012/12/Carmo-de-Minas-Mapa-Topogr%C3%A1fico.jpg


Mapa topográfico do Arraial do 

Bom Jesus e dos Fortes sitiantes

1634

http://bdlb.bn.br/acervo/handle/12

3456789/13997

http://bdlb.bn.br/acervo/handle/123456789/13997








Ponto Cotado

Fornece a precisão adequada mas não

permite a visualização geral da forma do

terreno.

Usados em projetos onde é importante o

conhecimento de níveis e declividades, tais

como:

Implantação Viária;

Implantação de edificações;

Sistemas Hidráulicos

(saneamento, drenagem, hidrantes)





Perfis 
Representam cortes verticais do terreno, ao longo

de uma linha determinada;

Representação gráfica do nivelamento e 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.



Perfis

Perfil Longitudinal: determinado ao longo do perímetro de uma poligonal (apoiada ou 

fechada);





Curva de Nível

São linhas de cota constante, inteira, com espaçamento conveniente, de preferência

invariável em cada planta, e escolhidos de forma compatível com a escala e a declividade

do terreno.

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.





Conceitos Básicos

● Uma curva de nível refere se a curvas altimétricas ou linhas isoípsas, linhas que ligam 

pontos de mesma altitude. Essa é a mais eficiente maneira de representar as 

irregularidades da superfície terrestre (relevo).

● Para uma completa interpretação, alguns conceitos devem ficar bem claros.

● Ponto Cotado – é a projeção de um ponto do terreno no plano da carta com a sua 

indicação de altitude. 

● Equidistância Vertical – é a separação vertical entre as linhas representadas pelas 

curvas de nível. (Escala 1:250.000 Eq: 100 m, Escala 1:100.000 Eq: 50 m, Esc: 

1:50.000 Eq: 20 m)

● Curvas Mestras – são as curvas de níveis mais grossas e numeradas que ocorrem nas 

representações, geralmente de 5 em 5 curvas. 



Características Básicas das Curvas de Nível 

a) Quanto maior a inclinação do terreno, mais próximas umas das outras estarão as

curvas;

b) O espaçamento entre as curvas é constante nas encostas de inclinação uniforme;

c) As curvas de nível são perpendiculares a linha de inclinação do terreno;

d) As curvas de nível nunca se cruzam nem se juntam com as vizinhas, podendo tocar em

saltos d’água os despenhadeiros;

e) Estas tendem a ser quase paralelas entre si.

f) Todos os pontos de uma curva de nível se encontram na mesma elevação;

g) Cada curva de nível fecha-se sempre sobre si mesma.



Curva de Nível





Curva de Nível – Cursos d’água 

● Em geral, as curvas de nível 

cruzam os cursos d’água em forma 

de “V” com o vértice apontado 

para a nascente.

● Estas forma um bico descendo a 

encosta nas crista e cumeadas 

(divisores de água) e formam um 

bico subindo a encosta nos vales e 

ravinas (recolhedores de água).



Formas do terreno representadas pelas curvas

1 - Terreno plano uniformemente inclinado. 2 - Terreno com declinação desuniforme.



Formas do terreno representadas pelas curvas

3 - Elevação: as curvas de nível de menor valor envolvem as de maior valor.

4 - Depressão: as curvas de valor maior envolvem as curvas de valor menor.



Fonte: LGT (2013)



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.



Técnica de Traçado de Curvas

● Procedimento Básico
○ Demarcar pontos com cotas

○ Pontos altos

○ Pontos baixos

○ Mudanças de declividade

○ Cumeeiras (espigões)

○ Vales (talvegues)

○ Linhas d´água

● Formar Triângulos
○ Não relacionar pontos:

○ Lados opostos de vale/cumeeira
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Técnica de Traçado de Curvas

● Procedimento Básico
○ Demarcar pontos com cotas

○ Pontos altos

○ Pontos baixos

○ Mudanças de declividade
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○ Vales (talvegues)

○ Linhas d´água

● Formar Triângulos
○ Não relacionar pontos:

○ Lados opostos de vale/cumeeira

● Marcar cotas inteiras Estimativa!!

● Unir pontos de mesma cota
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○ Não relacionar pontos:

○ Lados opostos de vale/cumeeira

● Marcar cotas inteiras

● Unir pontos de mesma cota



Técnica de Traçado de Curvas

● Procedimento Básico
○ Demarcar pontos com cotas

○ Pontos altos

○ Pontos baixos

○ Mudanças de declividade

○ Cumeeiras (espigões)

○ Vales (talvegues)

○ Linhas d´água

● Formar Triângulos
○ Não relacionar pontos:

○ Lados opostos de vale/cumeeira

● Marcar cotas inteiras

● Unir pontos de mesma cota

● Retocar (propriedades!)



Traçado de Curvas de Nível pelo método da interpolação

● Método da interpolação

○ Sendo dois pontos de cota conhecida é possível determinar analiticamente graficamente por onde passa

uma curva de nível de cota intermediária entre eles.
Cp – cota que passa

Cf – cota que falta



Exemplo

20 m

Máximo inteiro 106

Mínimo inteiro 102

   

   

 

1

102,256

2

102,992

3

103,215

4

104,145

5

103,102
6

104,215
7

105,168

8

105,619

9

104,506

10

105,106
11

105,968

12

106,428

Escala horizontal 1: 400

Cp – 4,03 cm
104

Cf – 0,96 cm
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l:
 1

: 
3

0
0



Exemplo

20 m

1
2

 m

Curva de nível 104

   

   

 

1

102,256

2

102,992

3

103,215

4

104,145

5

103,102
6

104,215
7

105,168

8

105,619

9

104,506

10

105,106
11

105,968

12

106,428

Ponto 5 e 6
103,102 104,215

Cf – 0,898

Cp – 0,215
d1 d2 𝑑1 =

𝐶𝑓 ×𝐷

𝐶𝑓+𝐶𝑝
=

0,898 ×20

0,898+0,215
=

17,96

1,113
= 16,137 𝑚

𝑑2 =
𝐶𝑝 ×𝐷

𝐶𝑓+𝐶𝑝
=

0,215 ×20

0,898+0,215
=

4,3

1,113
= 3,863 𝑚

Escala horizontal 1: 400

E
sc

al
a 

v
er

ti
ca

l:
 1

: 
3

0
0

Cp – 4,03 cm

Cp – 4,03 cm
104

Cf – 0,96 cm

Cf – 0,96 cm



Exemplo

20 m

   

   

 

1

102,256

2

102,992

3

103,215

4

104,145

5

103,102
6

104,215
7

105,168

8

105,619

9

104,506

10

105,106
11

105,968

12

106,428

Ponto 2 e 6
102,992 104,215

Cf – 1,008

Cp – 0,215
d1 d2 𝑑1 =

𝐶𝑓 ×𝐷

𝐶𝑓+𝐶𝑝
=

1,008 ×20

1,008+0,215
=

20,16

1,223
= 16,484 𝑚

𝑑2 =
𝐶𝑝 ×𝐷

𝐶𝑓+𝐶𝑝
=

0,215 ×20

1,008+0,215
=

4,3

1,223
= 3,519 𝑚

Escala horizontal 1: 400

Cp – 4,121 cm

Cp – 4,03 cm
104

Cf – 0,879 cm

Cf – 0,96 cm

1
2

 m

E
sc

al
a 

v
er

ti
ca

l:
 1

: 
3

0
0

Curva de nível 104



Traçando Perfil Topográfico



Traçando Perfil Topográfico





Modelagem Numérica de Terreno (MNT)

Um Modelo Numérico de Terreno (MNT) é uma representação matemática computacional

da distribuição de um fenômeno espacial que ocorre dentro de uma região da superfície

terrestre.

Dados de relevo, informação geológicas, levantamentos de profundidades do mar ou de

um rio, informação meteorológicas e dados geofísicos e geoquímicos são exemplos típicos

de fenômenos representados por um MNT.



Modelagem Numérica de Terreno (MNT)

O processo de geração de um modelo numérico de terreno pode ser dividido em 2 etapas:

(a) aquisição das amostras ou amostragem.

(b) geração do modelo propriamente dito ou interpolação.

A amostragem compreende a aquisição de um conjunto de amostras representativas do

fenômeno de interesse. Geralmente essas amostras estão representadas por curvas de

isovalores e pontos tridimensionais.

A interpolação envolve a criação de estruturas de dados e a definição de superfícies de

ajuste com o objetivo de se obter uma representação contínua do fenômeno a partir das

amostras. As estruturas de dados mais utilizadas são a grade regular e a malha

triangular.





Declividade

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:



Classificação de Declividades/Relevo

fraca

moderada

moderada a forte

forte
20%

muito forte40%

EMBRAPA



Classificação de Declividades/Relevo

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.

Fonte: Uchoa (2018)



Então, se numa estrada topamos com uma placa com um triângulo e dentro

dele a informação 1:100, ela estará nos avisando que para cada 100

unidades que o carro se desloca na horizontal (metros, quilômetros,

milhas, etc.) ele estará subindo (ou descendo) 1 unidade, em outras

palavras, a declividade é relativamente baixa e em percentual ela fica

expressa em 1%.



Declividade

𝐷 = 100 ×
𝑉

𝐻

𝐷𝐴𝐵 = 100 ×
250 − 50

1000

𝐷𝐴𝐵 = 20%

Declividade e Curva de Nível



Aplicações do Cálculo de 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.



Finalidade e Aplicação

● As curvas de nível permitem uma representação cartográfica do relevo

tridimensionalmente de uma superfície para visualização das formas do terreno,

importante para aplicações em obras de engenharia:

● Terraplenagem;

● Estradas;

● Agricultura;

● Edificações;

● Obras sanitárias e hidráulicas.

● Áreas ambientais.



Terraplanagem

● Planejamento do custo;

● Cálculo de volume (corte e aterro);

● Definição da linha de transição entre o corte e aterro;

● Definição das dimensões dos taludes



Estradas

● Definição do traçado;

● Determinação das curvas horizontais;

● Definição das linhas de corte e aterro;

● Determinação das rampas e curvas verticais;

● Definição dos pontos e sistemas de drenagens.



Edificações

● Determinação do “RN”

● Definição de corte e aterro;

● Muros de arrimo;

● Definição da drenagem do terreno;

● Definição da cota do piso interno e externo.




