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APONTAMENTO DA AULA 

 

INTRODUÇÃO À TOPOGRAFIA APLICADA 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Historicamente há relatos de que as práticas topográficas surgiram no 

antigo Egito por volta de 1400 aC., com finalidade de delimitar áreas 

produtivas à margens do rio Nilo. Os primeiros instrumentos e processos 

que deram introdução para descrever, delimitar e avaliar propriedades tanto 

urbanas como rurais com fins cadastrais surgiram dos egípcios, gregos, 

babilônicos, chineses, árabes e romanos. A partir desses métodos 

topográficos rudimentares, foram obtidos meios que possibilitaram a 

elaboração de cartas e plantas (imagens mostradas na aula), que serviram 

tanto para aquela época como para documento histórico nos dias atuais. 

 

DEFINIÇÕES 

 

Etimologicamente, a palavra topografia vem do grego, Topos (lugar) 

e graphein (descrição), significando então, descrição do lugar.  

Por definição clássica pode-se dizer que topografia é uma ciência 

baseada na geometria e trigonometria, que descreve e representa 



graficamente e com detalhes parte da superfície terrestre, ou seja, trecho 

limitado da superfície da terra, sem levar em consideração a curvatura da 

terra. Isto é, em topografia se considera a terra plana, visando simplificar os 

procedimentos de processamento dos dados levantados em campo. 

FINALIDADE 

 

 A topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e 

posição relativa, de uma porção limitada da superfície terrestre. Utilizando 

levantamento de pontos planimétricos e altimétricos, por meio de medidas 

lineares e angulares. 

 

IMPORTÂNCIA DA TOPOGRAFIA 

 Pode-se dizer que a topografia é à base de qualquer projeto e de 

qualquer obra realizada por engenheiros civis (terrestre ou marítimo). 

Nesse sentido, para se locar rodovias, aeroportos, edifícios, loteamento, etc. 

são necessários o conhecimento da área, o tipo, a forma, o relevo, as 

dimensões e situação do local. 

 Assim, em engenharia civil pode ser aplicada em: 

1. Estradas - Reconhecimento 

Exploração 

Projeto 

Locação 

Controle de execução 

Medições 

2. Aeroportos - Obtenção da planta topográfica 



Projeto 

Locação da obra 

Nivelamento da obra 

Controle permanente da pista 

3. Hidráulica - Obtenção da planta topográfica 

Estudo do potencial hidráulico 

Estudo das bacias de acumulação 

Canais de irrigação - locação e nivelamento 

Controle de cheias 

Locação e controle na construção de barragens 

4. Portos - Obtenção da planta topográfica 

Locação da obra portuária 

Controle das marés 

Estudo de canais 

5. Construção Civil - Obtenção da planta topográfica 

Locação de obras 

Acompanhamento durante a construção 

Verificação após o término da obra (Controle de recalques, etc.). 

 

CONCEITOS INICIAIS 

 

PLANIMETRIA Metodologia que determina no terreno, dados 

necessários à representação em plano horizontal. 

ALTIMETRIA Metodologia que fornece dados à representação, em um 

plano horizontal do relevo da superfície terrestre objeto de levantamento. 



LINHA NORTE-SUL OU MERIDIANA Intersecção do plano 

meridiano com o plano horizonte. 

PLANO MERIDIANO Todo e qualquer plano que contém a linha que 

passa pelos pólos Norte e Sul da terra 

PONTO DE ESTAÇÃO Ponto de onde se realizam visadas de ré e de 

vante. 

RÉ Visada no sentido contrário ao caminhamento 

VANTE Visada no sentido do caminhamento 

ÂNGULO HORIZONTAL OU AZIMUTAL Aquele formado entre 

projeções horizontais de duas linhas que passa por esses dois pontos, 

convergendo a um terceiro ponto.  

ÂNGULO VERTICAL OU ZENITAL Ângulo de elevação ou depressão 

em relação ao horizonte. Medido a partir de algum plano de referência. 

PLANTA TOPOGRÁFICA Desenho, em uma determinada escala, de 

um trecho da superfície da terra em estudo, com todos os seus detalhes. 

MEMORIAL DESCRITIVO Descrição detalhada, após o final do 

levantamento com dados pertinentes a área levantada. 

LOCAÇÃO DA OBRA Marcação no terreno da obra de engenharia que 

foi projetada, tomando como base a planta topográfica. 

 

REVISANDO 

Escala numérica 

Escala é a relação existente entre as dimensões representadas na carta 

e seus valores reais no terreno. É comum em levantamentos topográficos a 



necessidade de representar no papel certa porção da superfície terrestre. 

Como garantia da precisão na representação dos dados topográficos, além 

da precisão dos dados levantados, dos materiais e técnicas utilizadas, 

também temos a escala de representação dos dados. Numa representação do 

levantamento topográfico o uso de dados na forma de números garante 

maior precisão do que dados na forma gráfica.  

De forma simples, podemos definir escala como sendo a relação 

entre o valor de uma distância medida no desenho e sua correspondente no 

terreno. Geralmente utilizam-se as fórmulas abaixo para representação da 

escala. 

E = 1/M          (1) 

E = d/D           (2) 

1/M = d/D         (3) 

Onde:  M = denominador da escala; 

d = distância no desenho; 

D = distância no terreno. 

E = escala 

Ex: Suponhamos que, se uma forma é representada no desenho com 5 cm 

de comprimento e sabe-se que seu comprimento no terreno é de 500 m, 

então a escala de representação utilizada é: 

• Primeiramente para este cálculo, igualar as unidades. Lembrem-se sempre 

de transformar as unidades. 

 Convertendo 500m em cm teremos: 

1m = 100 cm 

500 m = X 

X= 500 x 100 



X = 50.000 cm 

Utilizando a fórmula (2) e dividindo numerador e denominador por 5 

teremos: 

E = 5 cm / 50.000 cm 

E = 1/ 10.000 

OBS: Uma escala é dita grande quando apresenta o denominador pequeno 

(1:100, 1:200, 1:50, etc.). Já uma escala pequena possui o 

denominador grande (1:10.000, 1:500.000, etc.). 

Lembrando ainda que, o valor da escala é adimensional, ou seja, não 

tem dimensão (unidade). Se escrever 1:200 significa que uma 

unidade no desenho equivale a 200 unidades no terreno. Assim, 1 cm 

no desenho corresponde a 200 cm no terreno ou 1 milímetro do 

desenho corresponde a 200 mm. 

Em topografia empregam-se normalmente as escalas: 1:250, 1:200, 

1:500 e 1:1000. Porém, não é algo obrigatório e estes valores 

dependerão do objetivo do desenho. 

 

Principais escalas e Aplicações:  

Detalhes de terrenos urbanos - 1:50. 

Planta de pequenos lotes e edifícios - 1:100 e 1:200. 

Planta de arruamentos e loteamentos urbanos - 1:500 e 1:1000. 

Planta de propriedades rurais - 1:1000, 1:2000, 1:5000. 

Planta cadastral de cidades e grandes propriedades rurais ou 

industriais - 1:5000, 1:10 000 e 1:25 000. 

Cartas de municípios - 1:50 000 e 1:100 000 

Mapas de estados, países, continentes, etc. - 1:200 000 a 1:10 000 

000 
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EXERCÍCIO DE REVISÃO 

 

DE ACORDO COM O APONTAMENTO DA AULA RESPONDA AS 

QUESTÕES ABAIXO:  

Obs.: trazer respondido na próxima aula 

 

1. Qual é a escala da planta de um terreno no qual um comprimento de 

96 metros foi representado no papel por um segmento de 48 cm? 

 

2. Uma rua mede 72 cm no mapa. Calcule o comprimento real da rua, 

sabendo‐se que o mapa foi desenhado na escala de 1:250. 

 

3. Determinar o comprimento de um rio onde a escala do desenho é de 

1:20000 e o rio foi representado por uma linha com 17,5 cm de 

comprimento. 

 

4. Qual das escalas é maior 1:1. 000.000 ou 1:2000? 

 

5. Qual das escalas é menor 1:10 ou 1:1000? 


