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Disciplina de Topografia

OBJETIVO - Capacitar para a realização e análise de

levantamentos topográficos planimétricos, altimétricos e plani-

altimétricos, interpretação, elaboração e uso de plantas

topográficas na Engenharia Civil.



Ementa

1. Introdução - Conceito, Divisões, Plano Topográfico, Sistemas de coordenadas, Sistemas

de referência, Projeção Cartográfica UTM;

2. Medidas Angulares (Ângulos horizontais, rumos e azimutes, Ângulos verticais:

Zenitais, Altura, Nadirais);

3. Medidas Lineares (medição direta e indireta);

4. Levantamento Topográfico Planimétrico (Poligonação (caminhamento ângulos

horários e deflexão, Levantamento de detalhes: Irradiação, Estação Livre, Interseção e

Bilateração), determinação de áreas;

5. Levantamento Topográfico Altimétrico: Nivelamento Geométrico e Trigonométrico;

6. Levantamento Topográfico Plani-altimétrico – Estação Total;

7. Introdução à locação de obras civis.
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Avaliação

1. Média de Avaliação Progressiva teoria (MAPT)

𝑀𝐴𝑃𝑇 =
𝐴𝑃1 + 𝐴𝑃2

2
2. Média de Avaliação Prática (MAPP) 

MAPP = Média dos trabalhos práticos fornecido pelo professor de prática

3. Média dos Exercícios (MEA)

𝑀𝐸𝐴 =
 𝑖=1
𝑛 𝐸𝑖
𝑛

4. Média parcial Geral (MPG)

MPG=Média ponderada entre a MAPT (Avaliações), MEA (Exercícios) e MAPP (Nota 

Componente Prático da Disciplina), com peso 0,4 para MAPT, peso de 0,2 para MEA e peso 

0,4 para MAPP.

𝑀𝑃𝐺 =
𝑀𝐴𝑃𝑇 × 0,4 + 𝑀𝐸𝐴 × 0,2 + (𝑀𝐴𝑃𝑃 × 0,4)

(0,4 + 0,2 + 0,4)



Avaliação

5. Critério de aprovação/reprovação por Média de Avaliação Progressiva (MPG)

Aprovação: Se a MPG >= 7,0 (sete) o aluno está aprovado por média aritmética (Conceito

"A") ou;

Reprovação: Caso o aluno obtenha MPG < que 4,0 (quatro) está reprovado (Conceito "R")

6. Critério de aprovação ou reprovação por Média Final (MF)

Aprovação: Caso o aluno obtenha 4,0 (quatro) <= MPG < 7,0 (sete) será submetido a uma 

Avaliação Final teórica (AF). Neste caso, o aluno que obtiver nota de AF 4,0 (quatro) e Média 

Final (MF) 5,0 (cinco) estará aprovado (Conceito "B"), onde a Média Final é calculada 

através da seguinte fórmula: MF = (MPG + AF)/2;

Reprovação: Se o aluno não atender as exigências apresentadas no subitem 1 acima estará 

reprovado (Conceito "R")



LABORATÓRIO DE GEOMÁTICA APLICADA - LAG

BLOCO 717

3366 9654



Comunicação

VIA SIGAA - (fóruns, mensagens, emails, notas de aula, avisos, 

frequência, tudo)

● DET – Departamento de Engenharia de Transportes - Bloco 703 

(Departamento de Engenharia de Trasnportes) – Sala ao lado da 

Secretaria

● aearantes@det.ufc.br



Objetivos da Aula

● Ementa da disciplina

● Histórico da Topografia

● Introdução das definições e etimologia da topografia

● Conhecer as divisões da topografia

● Normas da topografia

● Representações e limitações da topografia



Vocês já prestaram atenção nas formas geométricas do 

ambiente em que vivemos?

Curvas

de nível



História da Topografia

● Os primeiros povos a criarem e utilizarem os instrumentos topográficos foram os

egípcios e mesopotâmicos, depois chineses, hebreus, gregos e romanos.

● Não se sabe exatamente o ano em que começou, mas acredita-se que a Topografia já

era usada antes de 3200 a.c. tendo sido empregada no antigo império egípcio.

● Os instrumentos, nessa época, eram bastantes rudimentares e tinham baixa exatidão e

precisão em se comparando com os instrumentos atuais, porém considerando-se sua

época esses povos chegavam a resultados espantosos.



Erro linear dos egípcios de 20 cm

O erro correspondente aos 4 ângulos 

da base da pirâmide é de apenas 6 ́35’’. 

Outra consideração importante é que as quatro arestas 

da pirâmide de Quéops apontam para os pontos colaterais 

NE, SE, SO, e NO, incluindo também as outras pirâmides de Gizé.



Etimologia da Topografia

● Etimologicamente a palavra TOPOS, em grego, significa região

ou lugar e GRAPHEN descrição, assim, Topografia significa

descrição do lugar.



Objetivos da Topografia

● “A Topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para 

obter a representação gráfica de uma porção do terreno sobre uma superfície plana” 

DOUBEK (1989).

● “A Topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa 

de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura 

resultante da esfericidade terrestre” ESPARTEL (1987).

● O objetivo principal é efetuar o levantamento (executar medições de ângulos, 

distâncias e desníveis) que permita representar uma porção da superfície terrestre em 

uma escala adequada.



Definições da Topografia

● A topografia faz medição de distâncias horizontais e verticais e

de ângulos horizontais e verticais.

● Na Topografia trabalha-se com medidas (lineares e angulares)

realizadas sobre a superfície da Terra e a partir destas medidas

calculam-se:

● Coordenadas (X, Y e Z)

● Áreas (m² ou km²)

● Volumes (m³ ou km³)



Diferença entre Topografia e Geodésia

● A Topografia é muitas vezes confundida com a Geodésia pois se utilizam dos mesmos equipamentos e

praticamente dos mesmos métodos para o mapeamento da superfície terrestre.

● A Topografia tem por finalidade mapear uma pequena porção daquela superfície (área de raio até

30km).

● A Geodésia, tem por finalidade, mapear grandes porções desta mesma superfície, levando em consideração as

deformações devido à sua esfericidade.



Diferença entre Topografia e Geodésia

Topografia Geodésia

Extensões Limitadas Grandes Extensões

Planta ou Desenho Carta ou Mapa

Não Leva em Consideração a 

Curvatura da Terra

Leva em Consideração a Curvatura 

da Terra



Definição de um Levantamento Topográfico NBR 13.133

“Conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e

verticais, de distâncias horizontais, verticais e inclinadas, com instrumental adequado à

exatidão pretendida, primordialmente, implanta e materializa pontos de apoio no terreno,

determinando suas coordenadas topográficas. A estes pontos se relacionam os pontos de

detalhe visando a sua exata representação planimétrica numa escala pré-determinada e à

sua representação altimétrica por intermédio de curvas de nível, com eqüidistância

também pré-determinada e/ou pontos cotados.”



Importância da Topografia na Engenharia Civil

Edificação - A Topografia faz o levantamento plano-altimétrico do terreno como dado

fundamental do projeto, após o projeto estar pronto faz a sua locação e durante a execução

controla os níveis e alinhamentos.

Estradas - A Topografia participa do “reconhecimento”; ajuda no “antiprojeto”; executa a

“linha de ensaio” ou “linha básica”; faz o projeto o traçado geométrico; loca-o; projeta a

terraplanagem; resolve o problema do transporte de terra; controla a execução e

pavimentação; colabora na sinalização.

Barragens - A Topografia faz os levantamentos plano-altimétricos para o projeto; loca-o;

determina o contorno da área inundada.



Resultado da Topografia

● Mapas ou plantas em escalas adequadas

● Representam detalhes necessários:

○ Relevo

○ Hidrografia

○ Vegetação

○ Benfeitorias

● Plantas e mapas para projetos de obras!

○ Edificações

○ Estradas

○ Barragens

○ Ferrovias



Atuação do Engenheiro

● O engenheiro raramente realiza levantamentos topográficos pessoalmente.

○ Equipes de técnicos especializados

● O engenheiro, entretanto, deve:

○ Saber especificar levantamentos topográficos;

○ Especificar métodos/equipamentos de levantamento;

○ Avaliar a qualidade de levantamentos realizados;



Divisões da Topografia

● A topografia pode ser dividida em 2 áreas:

● Topometria: estuda a medida de distâncias e ângulos para representar fielmente o

terreno

○ Planimetria e Altimetria

● Topologia: interpreta dados obtidos por topometria com base em outros

conhecimentos para minimizar a necessidade de pontos e erros. Tem por objetivo o

estudo das formas exteriores do terreno e das leis que regem o seu modelado.



Topografia

Topometria

Topologia

Levantamento

Planimetria

(x, y)

Altimetria (z)

Planialtimetria 

(x, y, z)

Cálculos

Planta 

Topográfica

Representação

Desenvolvimento do 

projeto

Locação Execução da obra



Áreas Afins da Topografia

● Algumas áreas correlatas da topografia:

● Cartografia: construção de mapas sem fins de projeto de obras civis;

● Aerofotogrametria: construção de mapas por fotos aéreas;

● Sensoriamento remoto: obtenção e tratamento imagens da superfície do terreno por 

meio de satélites;

● Geodésia: estuda os sistemas de posicionamento por GNSS;



Representação

A superfície topográfica é representada por uma projeção ortogonal no plano topográfico

denominada de planta topográfica.

O Levantamento Topográfico pode ser dividido em:

● Levantamento Topográfico Planimétrico - interessados nas distâncias horizontais da

superfície topográfica. (coordenadas X e Y)

● Levantamento Topográfico Altimétrico - interessado nas distâncias verticais da

superfície topográfica; suas diferenças de nível. (coordenadas Z)

● Levantamento Planialtimétrico - obtém dados das distâncias horizontais e para as

diferenças de nível dá-se o nome de topometria ou levantamento planialtimétrico

(coordenadas X, Y e Z).



Planimétrico

Planialtimétrico

Altimétrico



Plano Topográfico

Para a representação da superfície física,

a Topografia utiliza um plano sobre o

qual cada ponto topográfico é

ortogonalmente projetado.

Este plano não tem existência física real,

é uma abstração definida pelo topógrafo

para poder representar as três dimensões

espaciais do terreno.

Podemos pensar que o plano corresponde

à folha de papel utilizada para o desenho.



Levantamento Topográfico

Locação Topográfico



Topografia como uma representação geométrica



Limites da Topografia

● Varia de acordo com diversos autores:

● Levantamento Topográfico da ABNT considera um plano de

projeção limitado a 80 km.

● Acima de 80 km as medições sofrem influência da curvatura

natural da terra.



Normalização



Normalização

NBR 10068 - Folha de desenho - leiaute e dimensões

NBR 8196 - Desenho técnico - emprego de escalas

NBR 10647 - Desenho técnico - Norma geral

NBR 10124 - Trena de fibra - fibra natural ou sintética

NBR 14166 - Rede de referência cadastral municipal - procedimento

NBR 13133 - Execução de levantamento topográfico



Objetivos da Norma Topográfica NBR 13.133

Esta Norma fixa as condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico

destinado a obter:

a) Conhecimento geral do terreno: relevo, limites, confrontantes, área, localização,

amarração e posicionamento;

b) Informações sobre o terreno destinadas a estudos preliminares de projetos;

c) Informações sobre o terreno destinadas a anteprojetos ou projetos básicos;

d) Informações sobre o terreno destinadas a projetos executivos.



Objetivo Principal da Norma Topográfica NBR 13.133

As condições exigíveis para a execução de um levantamento topográfico devem

compatibilizar medidas angulares, medidas lineares, medidas de desníveis e as respectivas

tolerâncias em função dos erros, selecionando métodos, processos e instrumentos para a

obtenção de resultados compatíveis com a destinação do levantamento, assegurando que a

propagação de erros não exceda os limites de segurança inerentes a esta destinação.

http://www.carto.eng.uerj.br/cdecart/download/NBR13133.pdf

http://www.carto.eng.uerj.br/cdecart/download/NBR13133.pdf


NBR 13133 - Execução de Levantamentos Topográficos

Objetivos e documentos complementares;

Definições: onde são apresentadas as definições adotadas pela norma, como por exemplo,

definições de croqui, exatidão, erro de graficismo, etc.;

Aparelhagem: instrumental básico e auxiliar e classificação dos instrumentos;

Condições gerais: especificações gerais para os trabalhos topográficos;



NBR 13133 - Execução de Levantamentos Topográficos

Condições específicas: referem-se apenas às fases de apoio topográfico e de levantamento 

de detalhes que são as mais importantes em termos de definição de sua exatidão;

Inspeção do levantamento topográfico;

Aceitação e rejeição: condições de aceitação ou rejeição dos produtos nas diversas fases do 

levantamento topográfico;

Anexos: exemplos de cadernetas de campo e monografias, convenções topográficas e 

procedimento de cálculo de desvio padrão de uma observação em duas posições da luneta, 

através da DIN 18723.







Esferóide





Parâmetros do Elipsóide



Geóide



3 superfícies (geóide, elipsóide global e elipsóide local)



Superfícies de Interesse da Mensuração

● De acordo com o exposto até aqui, há três superfícies de interesse da Topografia: a

física - aquela a qual o homem desenvolve suas atividades e constitui o objeto a ser

descrito pela Topografia; o Geóide – superfície equipotencial de fundamental

importância para os levantamentos altimétricos de grandes áreas; e o Elipsóide – que

possui parâmetros conhecidos e se aproxima muito do Geóide. Estas duas últimas,

poderiam ser utilizadas como referencia para determinar o posicionamento espacial

dos pontos topográficos.





Próxima Aula

● Forma e Dimensão da Terra;

● Sistemas de referência e Sistema Geodésico Brasileiro (SGB);

● Rede planimétrica IBGE;

● Datum horizontal (Sad 69, Sirgas2000) e Sistemas de Coordenadas;

● Projeção Cartográfica (UTM,LTM,RTM) e Transformações de Coordenadas;

Veiga, L. A. K.; Zanetti, M. A. Z.; Faggion, P. L. (2012). “Fundamentos de Topografia”, Universidade Federal 

do Paraná, pg. 4 –13.

Erba, D. A., Thum, A. B., Silva, C. A. U., Souza, G. C., Veronez, M. R., Leandro, R. F., Maia, T. C. B. 

“Topografia Para Estudantes de Arquitetura, Engenharia e Geologia”. Editora Unisinos, São Leopoldo, RS, 

2003, pg. I4 –I12.

Slides Aula 2 - Forma e Dimensão da Terra


