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O que é Topografia? 

 

Topografia (do grego topos, lugar e graphein, descrever graficamente: "descrição 

geométrica de um lugar") é a ciência que estuda todos os acidentes, naturais e artificiais, 

definindo a situação e a localização deles dentro de nosso Território Político. Tem a 

importância de determinar analiticamente as medidas de área e perímetro, localização, 

orientação, coordenadas e variações no relevo, assim como representá-

las graficamente em cartas e plantas topográficas que servirão de base para todo tipo de 

projetos de Engenharia, Arquitetura e meio-ambiente. A topografia considera a terra como 

plana, numa extensão máxima de 111km, simplificando assim os cálculos com a utilização 

da geometria e trigonometria plana, fundamentais para esta Ciência. 

 

 

 

Constante no Projeto de Disciplina do Projeto Pedagógico do Curso PPC 2001/1 e 2008/1 

Justificativa 
A disciplina possibilita ao aluno a visão de terceira dimensão do terreno, podendo, assim, trabalhar com 

volume, taludes, entre outros. Fornece conhecimento técnico ao aluno para o manuseio dos instrumentos 

topográficos, capacitando-o à orientação e execução de levantamentos taqueométricos e planiatimétricos, 

curvas horizontais e verticais, projeto de drenagem e locação de estradas. 

Objetivo Geral 
Capacitar na realização dos levantamentos altimétricos clássicos visando os trabalhos usuais na Engenharia 

Civil, em todas suas fases: planejamento, coleta de dados em campo e calculo do levantamento. 

Ementa 
Altimetria. Métodos gerais de nivelamento. Taqueometria. Topologia. Curvas de nível. Emprego da carta 

topográfica. 
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Conteúdo temático da disciplina TOPOGRAFÍA II 
TEMA 1 INTRODUÇÃO À ALTIMETRIA 
Introdução ao nivelamento. Superfícies de referência. Altitudes e cotas. Rede de referência Precisões dos 

levantamentos. Instrumental para nivelamento. Levantamentos altimétricos hidrostáticos. 

TEMA 2 Tema 2 MÉTODOS DE NIVELAMENTO 
Métodos de nivelamento: Nivelamento Geométrico. Instrumental utilizado. Métodos de visada extrema e 

intermediaria. Coleta de dados e cálculo de planilhas de nivelamento. Nivelamento trigonométrico. Erros nos 

nivelamento. Fechamento altimétrico e correções de cotas. Resolução de problemas. Trabalho de Campo. 

Tema 3: REPRESENTAÇÃO DO RELEVO 
Representação do Relevo: Introdução. Representação numérica do Terreno. Curvas de nível. Desenho de curvas de 

nível. Características das curvas de nível. Perfis Topográficos. Perfis a partir de curvas de nível. Linhas de declividade 

constante, máxima e mínima. 

Tema 4 TERRAPLANAGEM 
Terraplenagem. Cálculo de volumes por curvas de nível, por quadriculas e seções transversais. Resolução de 

problemas. Trabalho de Campo. Prova. 

Avaliações: 
Notas dos instrumentos de avaliações 

 Relatório do Trabalho de Campo:  2 pontos 

 Provas teórico-prática:  8 pontos (4 + 4) 

o Datas: No Plano de Ensino e na página da UA, no site do Professor professorgabrielcremona.com 

Nota do Aproveitamento Semestral: 
 Relatórios dos Trabalho de Campo + Provas teórico-prática >= 7,00 

 75% frequência mínima! 

Avaliação Final: 
 Avaliação Final: Faz AF se AS < 7,00.  

 Nota final disciplina com AF: A“ + AF  /  ≥  po tos. 
 Data de AF definida no Cronograma Oficial da UNISUL:  

o No mesmo dia, horário e sala de aula do semestre. 

Bibliografia Complementar para consultas: 
 McCORMAC, J.C.; Topografia. Rio de Janeiro, RJ. Editora LTC-Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 2007. 

 ERBA, D.A. et.al.; Topografia para Estudantes de Arquitetura, Engenharia e Geologia. São Leopoldo, RS. 

Editora UNISINOS. 3ra.reimpresão 2009. 

 GONÇALVES, J.A.; MADEIRA, S.; SOUSA, J.J.; Topografia: Conceito e Aplicações. 3ra. Edição. Lisboa, Portugal. 

Editora LIDEL, Edições Técnicas Ltda. 2012.  

 CASACA J.; MATOS J.; BAIO M.; Topografia Geral. Rio de Janeiro, RJ. Editora LTC-Livros Técnicos e Científicos 

Editora S.A. 4ta Edição 2007. 

 NBR 13133; ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Editora da ABNT, Brasil. 1994. 

.-  
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TOPOGRAFIA II – LISTA A 

PROBLEMAS DE NIVELAMENTO 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng. 

 

1. Nivelou-se com um nível topográfico automático a linha ABCD, eixo do projeto de uma linha de esgoto a céu 

aberto, obtendo-se os dados do croqui e da planilha. 

Com os dados da planilha de nivelação geométrica, deve-se: 

a) Calcular as cotas dos pontos B, C e D. 

b) Realizar o controle de cálculo (fechamento da planilha) 

c) Sabendo que a cota do ponto D é de 36,880m: 

I. Calcular o EfA (Erro de fechamento Altimétrico) 

II. Calcular as cotas ajustadas dos demais pontos nivelados 

d) Calcular a declividade de cada trecho AB, BC e CD. 

Rta para controle: Efa = -0,039m 
 

 

2. Com um nível ótico topográfico nivelou-se o eixo da servidão de um loteamento, obtendo-se os dados do croqui 

e da planilha adjuntos.  Calcular com esses dados: 

a) As cotas dos pontos nivelados e verificar o fechamento da planilha; 

b) O erro de fechamento altimétrico; 

c) As cotas ajustadas dos pontos nivelados; 

d) Indicar qual é o ponto mais baixo e qual o ponto mais alto do eixo; 

e) As declividades entre pontos extremos de cada trecho do eixo (1-6; 6-12 e 12-14) 

Resp. de controle: dec(6-12)=0,10%; C14=36,953m 

Planta do levantamento 
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Rta de controle: Efa = -0,039m Cc6 = 36,150m; Cc11 = 36,004m 

Planta do levantamento 
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3. Para medir o desnível entre três degraus de uma edificação, utilizou-se um nível ótico topográfico automático. 

Para isso se fez estação num ponto E externo aos degraus e com a ajuda de uma mira de nivelação, foram 

obtidas as seguintes leituras verticais sobre os degraus, segundo o seguinte esquema de trabalho. Também foi 

medida a altura do instrumento no ponto E (h=1,552m) e por um trabalho prévio, se conhece a cota do ponto 

estação (CE=35,261m) 

  

Com esses dados deve-se calcular: 

a) A cota dos pontos A, B e C. (Sendo as leituras: LA=1,296; LB=1,103; LC=0,935) 

Rta.:35,517m; 35,710m; 35,878m 

b) Os desníveis entre os degraus: ∆BA; ∆CB e ∆AC 

Rta.:-0,193m; -0,168m; +0,361m 

c) O desnível entre a estação e o ponto C: ∆EC 

Rta.: +0,257m 
 

4. Para medir as cotas das lajes de uma estrutura existente de um prédio em construção, com uma estação total e 

bastão com prisma (Altura prisma: 1,620m), o instrumento foi instalado num ponto externo do prédio (ponto E) 

e foi medida a sua altura (1,656m), posteriormente, mediou-se as suas distancias horizontais e verticais, visando 

o prisma localizado sucessivamente sobre cada laje do prédio (pontos P1, P2 e P3) obtendo-se assim, os dados 

indicados. Com esses dados devem-se calcular as cotas das três lajes (Laje 1, Laje e e Laje 3) Além disso, deve-se  

calcular os ângulos verticais de visada dos pontos P1, P2 e P3. (cota de estação é zero!) 

Dados: P1: Dh=82,253m; Dv=1.321m / P2: Dh=82,244m; Dv=4,321m / P3: Dh=82,241m; Dv=7.521m 

(os pontos P1, P2 e P3 no estão ma mesma vertical não precisa) 

 
Rta.: Laje 1: , ; ° ’ ; Laje : , ; ° ’ ; laje : , m; 5° ’  
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5. Com um nível topográfico automático nivelou-se o trecho 1-15 de um eixo de estrada de certo município, 

obtendo-se os dados da planilha adjuntos.   

Determinar com esses dados 

a) Cotas dos pontos nivelados; 

b) O fechamento da planilha; 

c) O erro de fechamento altimétrico; 

d) As cotas ajustadas dos pontos de mudança de estação (indicados na planilha); 

e) As declividades (porcentuais) dos trechos entre pontos 7 / 9 e, 12 / 15; 

f) A declividade porcentual entre os pontos extremos (1 e 15) em vante e em ré. 

Planilha do nivelamento: 

 

a) rta. controle: C15=106,896m 
b) rta.: OK. 

c) rta.: -0,204m 
d) rta. controle: C9=104,526m 

e) rta.: -3,26%; +1,98% 
f) rta.: +1,29%; -1,29% 

 

 

 

Intermediaria Mudança

1 0.00 3.511 100,00 100.000 Ponto Fixo

2 30.00 2.110 ---- ----

3 20.00 0.813 ---- ----

3 0.00 3.770 Corrigir!

4 25.00 3.120 ---- ----

5 25.00 2.084 ---- ----

6 50.00 1.194 ---- ----

6 0.00 3.432 Corrigir!

7 50.00 1.812 ---- ----

7 0.00 1.143 Corrigir!

8 50.00 3.245 ---- ----

9 25.00 3.613 ---- ----

9 0.00 1.771 Corrigir!

10 25.00 2.120 ---- ----

11 50.00 2.184 ---- ----

12 50.00 2.210 ---- ----

12 0.00 2.632 Corrigir!

13 50.00 2.235 ---- ----

14 50.00 1.913 ---- ----

14 0.00 3.845 Corrigir!

15 50.00 1.653 107.100 Ponto FIxo

∑ Ré = ∑ Mudança = ∆(∑R -∑M)  = ∆ (Cf - Ci) =

Campo
Valor 

Correção
Ajustada

Pto 
Visado

Distâncias Horizontais Leituras na Mira
Cota Plano 

Visual

Cotas

OBSERVAÇÃO
Parcial Acumulada Ré

Vante
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6. Foi feito um levantamento altimétrico composto (3 estações: A, B e C) e foram obtidos os dados das leituras 

sobre as miras nos pontos indicados no croqui. Calcule às cotas dos pontos 3 e 8, e indique os seus valores na 

tabela de respostas. Na figura adjunta, visualiza-se o corte do terreno indicando as três estações do nível e as 

leituras sobre todas as miras, incluindo os pontos de mudança das estações (pontos 4 e 6). O ponto fixo RN-1 

tem cota IBGE conhecida, sendo o ponto inicial do nivelamento. 

 

 
Rta: 100,223m; 100,009m 

 

7. O desenho seguinte representa a visada feita em uma mira de nivelamento com o uso de um Nível. faça a 

leitura dos fios na sequencia certa (FM, FS e FI). Com esses dados, calcular a distância e o desnível com a 

estação se a altura do instrumento foi medida em 1,455m 

 

 

Rta.: 7,0m; -0,049m; 8,1m; -0,885m 

Est A 

Est B 

Est C 

Fio Superior (FS ou LM) 

Fio Médio (FM ou LM) 

Fio Inferior (FI ou LI) 

Fio Superior (FS ou LM) 

Fio Médio (FM ou LM) 

Fio Inferior (FI ou LI) 
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TOPOGRAFIA II – LISTA B 

PROBLEMAS DE REPRESENTAÇÃO DO RELEVO 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng. 

8. Nivelou-se uma linha ABCD, eixo do projeto de uma linha de esgoto a céu aberto, obtendo-se as cotas que 

figuram no croqui, assim como as distâncias entre os pontos. Com esses dados, desenhar o perfil do eixo ABCD 

com um plano de referência de 36m e uma exageração da escala vertical para poder visualizar amplamente as 

diferencias de níveis. Além disso, calcular a declividade entre os pontos A, B, C e D. 

 

Planta do levantamento 

 

 

 

 

 

 

Perfil do eixo levantado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição das Escalas 

 

A(36,500) 

B(37,750) 

C(38,250) 

D(37,100) 

BC=54,45m 
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9. Na figura seguinte representa-se o relevo do terreno por curvas de nível com uma equidistância de 10m. 

Pretende-se instalar uma plataforma horizontal quadrada de 70mx70m à altitude de 130m, para a instalação de 

uma estação transformadora de energia. A junção da plataforma com o terreno natural será feita com muros 

verticais de sustentação. A escala horizontal deve ser definida na planta. Assim, desenhar o perfil topográfico 

em direção do eixo AB indicado no croqui da planta do terreno natural e da obra projetada. Defina a cota do 

plano de referencia vertical e logo defina a melhor escala vertical, levando em consideração a escala horizontal 

calculada pelos dados da planta e o valor do plano de referência vertical para desenhar o perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definição das Escalas 

 

 

 

160 

150 

140 

130 

120 

 
110 

PLANTA DO LEVANTAMENTO 
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10. A figura seguinte representa parte de uma planta de levantamento topográfico para o traçado de uma estrada 

municipal.  Assim deverá calcular a escala de desenho da planta (coordenadas X e Y estão em metros) e traçar o 

perfil topográfico entre os pontos A(160)-B(105)-C(135) com escala vertical conveniente. Finalmente, No perfil 

topográfico desenhado, devem-se traçar dois eixos de projeto: um com cota horizontal de 150m constante 

(Dec=0%) desde A para C e outro que, partindo do ponto A, chegue até o ponto B e partindo do ponto B, chegue 

ao ponto C com uma declividade do 8% constante. 

Planta com o traçado horizontal do eixo da estrada ABC:  

 

Perfil ABC  

  

Esc. 1:2500 

3300 

X=1500m 
1580 

Y=2060m 
m 

3140 

3220 

1740 1660 

100 

120 

140 

140 

120 

140 

A(160) 

B(105) 

C(135) 
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11. Realizou-se o levantamento altimétrico de um lote de 11,2m x 21,0m, com um nível topográfico ótico, pelo 

método das quadrículas, obtendo-se os dados das cotas indicadas no croqui seguinte.  Com esses dados, traçar 

as curvas de nível de 8,50m; 8,60m; 8,70m e 8,80mindicando TODOS os cálculos de interpolação realizados 

(para identificar os cálculos, nomear cada ponto interpolado). Identificar a região de maior declividade. 

 

12. Com os dados da seguinte planta topográfica cotada (Esc. 1:200), desenhe as curvas de níveis de cota inteira e 

identifique o sentido para onde correm as águas das chuvas nesse terreno, usando a Rosa dos Ve tos  da 

planta para referenciar o sentido de queda da água. 

 

13. Para nivelar um lote baldio, com um nível topográfico automático localizado no centro do terreno, nivelaram-se 

20 pontos, incluindo os vértices do terreno (A, B, C e D), obtendo-se os dados da planilha de nivelamento 

adjunta. Com esses dados deve-se: 

a) Calcular as cotas dos pontos levantados e o fechamento da planilha; 

b) Calcular a cota da estação, sabendo que a altura do instrumento é 1,57m; 

c) Utilizando os azimutes e as distâncias da estação a cada ponto (coordenadas polares) dever-se-á 

desenhar a planta topográfica cotada com os pontos nivelados em escala conveniente com a ajuda de 

esquadros, escalímetro e transferidor; 

d) Sobre a planta cotada, desenhar a curva de nível de 56,70m. 

8,75 
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14. A seguinte é um recorde de uma carta topográfica em escala 1:5000 de uma região que pode ser localizada 

pelas coordenadas geográficas dos vértices. Nessa planta, pede-se que: 

a. Identifique com caneta azul as linhas que correspondem à cursos de água (rios) 

b. Desenhe com caneta vermelha as linhas (lados) que definem o polígono BACEDB, limite de uma 

gleba (lote rural) e meda os comprimentos dos lados do polígono. 

c. Defina as cotas dos vértices da gleba. 

d. Defina a linha de máxima declividade entre os pontos A e G 

e. Defina a linha de mínima declividade entre os pontos B e G 

f. Defina a linha de declividade constante de 8% entre os pontos C e G 

g. Desenhe, na folha no final desta lista, o perfil topográfico do lado AB. 

 
Escala 1:5.000 
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TOPOGRAFIA II – LISTA C 

PROBLEMAS TERRAPLENAGEM 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng. 

15. Pretende-se construir uma plataforma de 6m de largura e 50m de comprimento entre os pontos 1, 2 e 3. Para 

isso foi feito o nivelamento longitudinal da obra, obtendo-se os dados do perfil longitudinal adjunto. Considere 

que a junção da plataforma com o terreno é feita com muros verticais de contenção.  Assim: 

a. Identificar no perfil longitudinal as zonas de corte e de aterro. 

b. Identificar a distância dos pontos de passagem de corte para aterro. 

i.  Calcular o volume de solo a movimentar para construir a plataforma, considerando oara 

isso, uma taxa de empolamento de 10%. 

c. Caso uma outra opção de projeto seja terraplenar desde o ponto 1 diretametne com o ponto 2 

(perfil de obra linha reta que une 1 com 2), calcule: 

i. A declividade de esse perfil de obra alternativo 

ii. O volume de solo necessário para o aterro. 

Observe que o quadriculado está definindo a escala graficamente: em horizontal, 

cada divisão representa um metro e na vertical, cada divisão é de 0,10m 

 

 

16. Num terreno cuja superfície é perfeitamente horizontal será aberta uma vala de seção quadrada em toda a 

extensão de seu eixo APB (ver figuras). A vala é definida transversalmente por planos verticais formando 

sempre uma seção quadrada. No início A da vala, a profundidade é conhecida. O ponto P indica a metade da 

distância AB. O fundo da vala terá uma declividade de 2% descendente de A para P e de 3%, descendente de P 

para B. Assim, determine as medidas da seção no ponto  P e no ponto B e o volume de escavação real, calculado 

pelo método das seções transversais. O empolamento do solo da área é de 15% 
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a. Com os mesmos dados, porém, sob a suposição de uma declividade constante de A para B de 3%, 

calcule o volume de escavação da vala no mesmo tipo de terreno. 

 

17. Num projeto de estrada, deve-se calcular o volume de movimento de solo entre as seções S1, S2 e S3 pelo 

método das áreas médias, sabendo que a separação entre S1 e S2 é de 100m e entre S2 e S3, de 50m, e as 

formas e dimensões das seções transversais são as mostradas nas seguintes figuras:  

 

 

18. Com os dados do problema 11 do levantamento altimétrico por quadrícula de um lote urbano, calcule a 

terraplenagem (desconsiderar empolamento) para estas três hipóteses de projeto de obra: 

a. O terreno deve ser nivelado a uma cota de 8,00m 

i. Todo o trabalho se reduz à uma operação de corte 

b. O terreno deve ser nivelado a uma cota de 8,90m 

i. Todo o trabalho se reduz a uma operação de aterro 

c. O terreno deve ser nivelado a uma cota de 8,50m 

i. Tem áreas de corte e aterro. Dicas 

 Com os dados interpolados da curva de nível de 8,50m, crie a linha de nível (uma 

com uma poligonal os pontos interpolados) para delimitar as áreas de corte e as 

áreas de aterro e faça os cálculos respeitando essa linha de nível. 
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19. Deve-se horizontalizar uma área de um terreno à cota de 35m. No seguinte croqui se indicam as curvas de 

nível superior aos 35m. Assim, dadas as curvas de níveis e suas respectivas áreas, calcule o volume entre as 

curvas 35 e 40, levando em consideração as curvas de nível intermediárias e um empolamento de 10%. 

 

20. Na seguinte planta topográfica em escala 1:500, deve-se  criar, dentro do lote ABCDEFGHA uma escavação 

de fundo horizontal  de 15 metros de largura a partir da linha T-P á uma cota de 430 para uma área de 

garagem. Sabendo que as paredes da área a escavar devem ser verticais e que o empolamento do solo da 

região é 20%, calcular, pelo método das quadrículas e utilizando as cotas indicadas na planta, o volume do 

movimento de solo a ser realizado. Finalmente, sabendo que os camiões a utilizar para a movimentação de 

solos são de 12m3, indicar quantas viagens devem ser feitas no processo. 

 

+ 
 T 

+P 

441+   

437 + 
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21. No trabalho de levantamento de seções transversais do problema 15, quando selecionado o projeto com o 

eixo horizontal, foram feitos os levantamentos dos perfis das seções transversais do terreno nos pontos 1, 2 

e 3, obtendo-se os dados das seguintes figuras (Perfis transversais), onde podem ser visualizados os perfis do 

terreno natural e os perfis do projeto de plataforma horizontal.  Sob a suposição que o corte nos pontos 1 e 

3 (extremos da área) podem ser verticais, calcule-se o volumem da terraplenagem, indicando se é em corte 

ou um aterro. Para finalizar, compare este volume real da obra com o volume calculado no problema 15, e 

discuta as diferenças. Escalas gráficas: Horizontal: 1 divisão=1m (1:1); vertical: 1divisão= 0,25m (4:1) 

 

 

22. Em um terreno cujo levantamento topográfico apresenta as curvas de nível com equidistância de 1m da 

figura seguinte, quer-se construir uma plataforma ABCD, horizontal, na cota 35m e na posição indicada na 

mesma planta. Essa plataforma deve ser ligada à curva 29m com uma rampa de acesso EFGH, cujo declive é 

constante e com a mesma posição indicada em planta. Sendo que: 

a. O talude em corte do terreno deve ser 1:1 (Vertical:Horizontal) 

b. O talude em aterro é 2:3 

c. A rampa de acesso deve ter declividade constante. 

Pede-se: 

i. Definir as linhas de offset do corte da plataforma e as novas curvas de nível geradas pela 

obra projetada; e, 

ii. Definir as linhas de offset do aterro da plataforma e a rampa, junto com as suas novas curvas 

de níveis geradas pela nova obra. 
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TOPOGRAFIA II – ROTEIRO DO TRABALHO DE CAMPO 1 

NIVELAMENTO PERFIL LONGITUDINAL 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng. 

Objetivo e Materiais para o trabalho 
Nivelar geometricamente um perfil longitudinal, pelo método de nivelamento geométrico desde ponto 

intermediário com fechamento forçado da poligonal, utilizando um nível topográfico e seus acessórios. 

Material usado em campo 
 Nível topográfico ótico; 

 Anotar marca e modelo do instrumental utilizado. 

 Mira de nivelação; 

 Anotar tipo de mira utilizado; 

 Acessórios vários; 

 Anotar os acessórios utilizados; 

 Trena para medir as distâncias horizontais entre os pontos nivelados; 

 Prancheta; 

 Planilha de dados adhoc. 

Local de trabalho: 
Descrever e identificar o local de trabalho, incluindo croqui da área do trabalho. 

Resumo do processo de campo 
A Turma dividir-se-á em dois grupos de trabalhos: um responsável pela definição dos pontos a nivelar e a medição 

das distâncias horizontais e outro responsável pelo nivelamento dos pontos definidos. 

Tarefas iniciais: 

1. Identificar e marcar os pontos á nivelar; 

2. Definir quais serão os pontos de mudança de estação, segundo o relevo e/o obstáculos visuais; 

3. Gerar o croqui de campo, identificando a área de estudo e o perfil á nivelar; 

4. Utilizar o próprio croqui para identificar as distâncias horizontais entre os pontos, medidas em campo; 

5. Lembrar-se de indicar no croqui, nome do trabalho de campo, data, local e integrantes. 

Tarefas próprias do nivelamento: 

6. Estacionar o nível aproximadamente à mesma distância dos pontos extremos do primeiro lance; 

7. Definir a cota do primeiro ponto a nivelar 

8. Colocar a mira sobre o primeiro ponto a nivelar 

9. Ler a leitura do fio médio do retículo 

 No mínimo três alunos farão cada leitura para estar seguros do valor; 

10. Anotar na planilha como leitura em Ré do primeiro lance; 

11. Colocar no primeiro ponto intermediário e fazer a leitura do fio médio, anotando na coluna de leitura vante 

intermediária; 

12. Repetir o processo 6) nos demais pontos intermediários 

13. Colocar a mira no último ponto a nivelar desde o primeiro lance (ponto de vante mudança do lance), fazer a 

leitu a a i a o  o fio édio, a ota  o valo  a olu a Leitu a va te uda ça . 
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 LEMBRAR que a mira DEVE necessariamente ficar nesse ponto sem tirar ela do local de medição para 

continuar o processo no próximo lance de nivelamento. 

14. Em cada novo lance repetir-se-á todo o processo indicado nos pontos 1) á 9). 

15. Necessariamente, no ultimo lance dever-se-á ivela  o o ulti o po to po to va te uda ça  o 
primeiro ponto nivelado para poder fazer o controle de fechamento altimétrico do nivelamento. 

Resumo dos cálculos 
Como resumo dos cálculos a serem feitos no relatório do trabalho de campo, nas conclusões, podem ser indicadas as 

seguintes tarefas: 

16. Calcular a cota do plano visual e cotas dos pontos de cada lance até atingir o último ponto nivelado (que será 

coincidente com o primeiro ponto nivelado); 

17. Fazer o fechamento de planilha: 

 Diferencia das somatórias de leituras de ré e leitura de vante-mudança deve ser igual à diferença 

entre as cotas do ultimo e primeiro ponto nivelado. 

18. Calcular o valor do erro de fechamento altimétrico: 

 E = O – V = cota calculada do ultimo ponto menos valor real da cota desse ponto; 

 Não faremos comparação com a tolerância altimétrico por ser o primeiro trabalho, aceitaremos o 

erro que for! 

19. Com as cotas calculadas em campo, as distâncias medidas e suas acumuladas e o erro de fechamento 

altimétrico, calcular-se-á as cotas corrigidas dos pontos; 

Observações para o relatório 
 Na introdução dever-se-á descrever o local de trabalho, incluindo uma pla ta de situação  ou pla ta de 

Localização  (pode decalcar do Google Map ou Google Earth e colocar o croqui de linhas no relatório, sem a 

imagem de fundo); 

 Procure no site do professor detalhes sobre as plantas de localização ou de situação: 

http://www.professorgabrielcremona.com/topografiageral/plantatopografica  

 Na introdução dever-se-á descrever o Nível Topográfico usado e o principio básico do método de 

nivelamento utilizado. 

 No desenvolvimento dever-se-á explicar o processo de campo (pode utilizar os tópicos indicados neste 

roteiro como base, ampliando-os); 

 Nas conclusões dever-se-á incluir uma planilha de nivelamento com os dados de campo e os resultados, 

detalhando como foram calculados os diferentes valores. 

 Os Croquis de campo e as planilhas (folhas de campo) NÃO deverão ser adicionados no relatório.  

 Como resultado final deste prático Cada grupo de alunos deverá entregar um relatório com a descrição das 

técnicas e materiais utilizados para a execução do levantamento, desenvolvimento do trabalho e as 

conclusões obtidas no trabalho;  

 O elató io deve á se  edigido segu do as i di ações ge ais pa a elató ios de t a alhos de a po  
que podem ser lidas na página: www.professorgabrielcremona.com, no link Material ; 

 O relatório deve respeitar totalmente o modelo de relatório desta disciplina, que pode ser achado 

na página de Topografia, no site já indicado (arquivo em formato word pronto para usar) 

 Entregar-se-á um único relatório por cada grupo de trabalho definido pelo Professor em Campo, num único 

arquivo em formato PDF, enviando-o para o e-mail da disciplina, até as 24hr do DECIMO dia corrido após da 

execução real do trabalho de campo. 

 Não enviem mais de um arquivo. 
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TOPOGRAFIA II – TRABALHO PRÁTICO DE CAMPO 2 

LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO DE SUPERFÍCIE 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr. Eng. - 2013 

Objetivo e Materiais para o trabalho 
Levantar altimétricamente pontos de uma área pelo método de irradiação por coordenadas polares, visando o 

cálculo das curvas de nível da região, utilizando um nível topográfico e seus acessórios. 

Observação: operativamente é semelhante ao trabalho prático de campo 1 de Topografia II (no que tem a ver com o uso do nível) e ao 

trabalho pratico de campo 2 de Topografia I (o que tem a ver com o método de irradiação) 

Material usado em campo 
 Nível topográfico ótico; 

 Anotar marca e modelo do instrumental utilizado. 

 Mira de nivelação; 

 Anotar tipo de mira utilizado; 

 Acessórios vários; 

 Anotar os acessórios utilizados; 

 Trena para medir as distâncias horizontais entre os pontos nivelados; 

 Prancheta; 

 Planilha de dados adhoc. 

Local de trabalho: 
Descrever e identificar o local de trabalho, incluindo croqui da área do trabalho. 

Resumo do processo de campo 
A Turma dividir-se-á em dois grupos de trabalhos: um responsável pela definição dos pontos a nivelar e outro 

responsável pelo nivelamento e medição taqueométrica das distâncias dos pontos definidos. 

Tarefas iniciais: 

1. Identificar os pontos á nivelar; 

2. Definir quais serão os pontos de mudança de estação, segundo o relevo e/o obstáculos visuais, se 

necessário; 

3. Gerar o croqui de campo, identificando a área de estudo e a distribuição dos pontos a nivelar a superficie; 

4. Lembrar-se de indicar no croqui, nome do trabalho de campo, data, local e integrantes. 

Tarefas próprias do nivelamento: 

5. Estacionar o nível aproximadamente no centro da área a nivelar; 

6. Medir a altura do instrumento; 

7. Definir a cota do primeiro ponto a nivelar; 

8. Colocar a mira sobre o primeiro ponto a nivelar e zerar o limbo horizontal do nível nesse ponto; 

9. Ler o azimute do ponto 

10. Ler as medidas dos fio médio (Lm ou Fm), fio superior (Ls ou Fs) e fio inferior (Li ou Fi) do retículo sobre a 

mira de nivelamento localizada sobre o ponto a medir 

 No mínimo dois ou três alunos farão cada leitura para estar seguros do valor; 

11. Anotar na planilha os quatro valores onde corresponder; 



2014 - Topografia II - Página 22 

 

Prof. Gabriel Cremona Parma, Dr.Eng. 

12. Mudar a mira para o próximo ponto a nivelar (segundo o inicialmente planejado no ponto 3) e repetir o 

processo dos pontos 8), 9) e 10); 

13. Continuar assim até atingir o levantamento de todos os pontos notáveis do terreno que definem o relevo da 

área levantada. 

Observação: verifique que o processo permite obter todos os dados necessários para localizar planialtimétricamente os pontos por médio de 

coordenada polares. 

Resumo dos cálculos 
Como resumo dos cálculos a serem feitos no relatório do trabalho de campo, nas conclusões, podem ser indicadas as 

seguintes tarefas: 

14. Calcular a cota da Estação: 

 Ce = Cota ponto inicial + Leitura fio médio ponto inicial – altura no instrumento 

15. Cálculo estadimétrico ou taqueométrico das distâncias horizontais desde a estação até o ponto nivelado: 

 Dh = 100 x (Ls - Li) = 100 x G 

16. Calcular a cota de cada ponto nivelado: 

 Cp = Ce + Hi – Lm 

17. Com os dados das cotas, as distâncias irradiadas dos pontos e o azimute da irradiação, dever-se-á fazer os 

cálculos para a obtenção das curvas de nível da área levantada, desenhadas numa planta topográfica. 

Planta Topográfica 
Como todo trabalho topográfico de levantamento, a planta topográfica deberá ser o documento final gerado. 

Por isso, a Pla ta Topog áfi a  deve á se  pa te i teg al do trabalho e deverá ser feita com todos os princípios 

o he idos do Dese ho Té i o . 

- Definir a escala de trabalho e a localização do ponto estação 

- Será construída com as coordenadas polares dos pontos levantados: 

 Indicar o ponto estação como início do trabalho; 

 Colocar o ponto inicial na vertical da prancha (azimute zero) e a distância calculada, escrevendo ao 

lado do ponto marcado e entre parêntese, o valor da cota do ponto. 

 Com transferidor, marcar o azimute de cada irradiação e na escala definida, marcar a distância 

horizontal (calculada na planilha) desde a estação até o ponto nivelado) 

 Ao lado de cada ponto escrever o valor da cota calculada 

 Repetir o processos com todos os pontos levantados, usando todas a simbologia necessária. 

- Também, deverá conter, além do selo, a legenda, o título, a identificação do Norte (se medido o azimute do 

primeiro ponto levantado), a escala numérica e a gráfica, assim como as curvas de nível interpoladas na 

planta e um exemplo de como a interpolação é feita, dentre os elementos mais importantes. 

As plantas topográficas põem ser feitas de maneira analógica ou digital: 

- Analógica: em na mesa de desenho, com papel, régua T, esquadros, transferidores, lápis, e todos os 

instrumentos de desenho técnico tradicional. 

- Digital: em AutoCAD, MacroStation ou outro software CADD. 

Sempre deverão se respeitar TODAS as normas ABNT de Desenho Técnico, segundo o aprendido na disciplina 

o espo de te a pági a de Topog afia, o li k No as Té i as  so  o título Mate ial pa a o sultas  pode  
ter acesso a todas as normas de Desenho Técnico. 
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O formato mais adequado para a construção da Planta Topográfica é o formato ABNT A3. A escala deverá ser a 

adequada para o trabalho nesse formato A3. 

Caso trabalhem em forma analógica, posteriormente a prancha A3 deverá ser digitalizada em formato PDF (Na 

xe ox  te  s a e  A  

Caso trabalhem em forma digital, devem enviar o arquivo em formato PDF (nunca no formato do programa utilizado, 

sempre em PDF) 

Detalhes de como construir uma planta topográfica (que é semelhante à uma planta baixa) e exemplos de plantas 

topográficas, podem ser achados no site do professor: 

http://www.professorgabrielcremona.com/UNISUL/plantatopografica  

Observações para o relatório 
 Na introdução dever-se-á descrever o local de t a alho, i lui do u a pla ta de situação  ou pla ta de 

Lo alização  pode de al a  do Google Map ou Google Ea th e olo a  o o ui de li has o elató io, se  a 
imagem de fundo); 

 Na introdução dever-se-á descrever a estação topográfica usada e o método de levantamento; 

 No desenvolvimento dever-se-á explicar o processo de campo (pode utilizar os tópicos deste roteiro de 

trabalho de campo, ampliando-os); 

 Nas conclusões dever-se-á incluir uma planilha de valores com os dados de campo e os resultados, 

detalhando como foram calculados os diferentes elementos; 

 Os Croquis de campo e as planilhas (folhas de campo) NÃO deverão ser adicionados no relatório.  

 Como resultado final deste prático, cada grupo de alunos deverá entregar um relatório com a descrição das 

técnicas e materiais utilizados para a execução do levantamento, desenvolvimento do trabalho e as 

conclusões obtidas no trabalho;  

 O elató io deve á se  edigido segu do as i di ações ge ais pa a elató ios de t a alhos de a po  
que podem ser lidas na página: www.professorgabrielcremona.com, o li k Topog afia ; 

 O relatório deve respeitar totalmente o modelo de relatório desta disciplina, que pode ser achado 

na página de Topografia, no site já indicado (arquivo em formato word pronto para usar) 

 Entregar-se-á dois arquivos por cada grupo de trabalho definido pelo Professor em Campo: 

 Um PDF com o relatório de trabalho de campo; 

 Um PDF com a planta topográfica.  

 Os dois arquivos PDF deverão ser enviados para o e-mail da disciplina, até as 24hr do DECIMO dia corrido 

após da execução real do trabalho de campo. 

Detalhes de como fazer o relatório nos links DAS PRIMEIRAS PÁGINAS DESTA LISTA DE TRABALHOS PRÁTICOS.  
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1:______ 
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