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Etimologia

• Etimologia da palavra Topografia :
• TOPOS (palavra grega) - significa lugar
• GRAPHEN (palavra grega) - significa descrição

• Topografia: representação gráfica, em uma escala adequada,
dos resultados das atividades de levantamento de campo.

• DESENHOS TOPOGRÁFICOS - São as representações nos papéis
de desenho dos dados obtidos nas atividades de campo como
resultado da execução dos diferentes tipos de serviços
topográficos.



Desenho Topográfico

• ESCALAS: 1:250, 1:200, 1:500 e 1:1000 – depende do
objetivo

• Topologia e Topometria

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

• Topometria: estudo dos processos clássicos de medição
de distâncias, ângulos e desníveis, cujo objetivo é a
determinação de posições relativas de pontos.



Topometria

• Levantamento planimétrico: para determinação da
posição planimétrica dos pontos (coordenadas X e Y)

• Levantamento altimétrico: para determinação da cota
ou altitude dos pontos (coordenada Z)

• Levantamento plani-altimétrico

• Aplicação: lotes rurais, irrigação e drenagem, cálculo
de áreas, projetos de plantio, aerofotogrametria...
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Representação do Relevo

• Registra e permite visualizar a forma do terreno
fornecendo por leitura a cota altimétrica dos pontos
desejados.

Formas de representação:

• Ponto cotado;

• Perfis e seções transversais;

• Curvas de nível.



Ponto Cotado

• Forma de representação em que se assinalam somente
pontos selecionados com suas cotas;

• Fornece a precisão adequada mas não permite a
visualização geral da forma do terreno;

• Muito empregada em adutoras, redes de água e esgoto,
e outros em que se exige o conhecimento preciso de
cotas e declividades.



Ponto Cotado

• Observe que os pontos cotados apresentam a
variação do relevo.



Perfis e Seções Transversais

• Representam cortes verticais do terreno, ao longo de
uma linha determinada;

• Em geral a escala vertical é ampliada com relação à
horizontal: EV = 2 a 10 × EH;

• Permite a visualização das linhas do terreno, perfis de
projeto, representação da lâmina d'água, áreas em corte
ou aterro, e outras.



Perfis e Seções Transversais

*
Curva de Nível



Curvas de nível:
São linhas que ligam pontos, na superfície do terreno, que têm a mesma cota (mesma altitude).
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• Curvas de nível e Declividade



Formas do terreno representadas pelas curvas:

1 - Terreno plano uniformemente inclinado.



Formas do terreno representadas pelas curvas:

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.



DECLIVIDADE
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1- Puxar linhas auxiliares de interseção entre o plano vertical e as curvas de nível

2- Desenhar linhas horizontais que representam os planos horizontais referentes às
curvas de nível.

3-Identificar as interseções entre as linhas auxiliares e os planos horizontais

4-Traçar a linha que une as interseções identificadas anteriormente
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PLANO VERTICAL

Traçado de um Perfil Topográfico



Exercício

A partir desses desenhos, foram elaborados dois perfís topográficos:
Que perfis correspondem aos relevos apresentados, respectivamente, em I e II? 



Distâncias

Botão esquerdo
Mostrar perfil de elevação GOOGLE EARTH

Perfil topográfico



Exemplo: Vista Perspectiva e Desenho Topográfico
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