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Nota Introdutória 
Topografia é a ciência aplicada que tem como objetivo estudar e desenvolver métodos e instrumentos destinados 
a levantar e processar dados do terreno, a partir dos quais seja possível representar graficamente a realidade 
física em um documento cartográfico. 

 

Objetivos da Disciplina 
Espera-se que os alunos, ao final do curso, sejam capazes de: 

 Operar instrumentos e acessórios topográficos 

 Conhecer e aplicar métodos de levantamentos planimétrico, altimétrico, e 
planialtimétrico 

 Obter plantas e perfis com todos os detalhes necessários 

 
Ementa Topografia 
Introdução, Definições, Divisões e Normas. Forma e Dimensão da Terra, Sistemas de Coordenadas. 
Projeção Cartográfica UTM. Desenho Topográfico. Introdução a Teoria dos Erros. Grandezas 
Angulares e Lineares. Levantamentos Planimétricos. Levantamentos Altimétricos. Topografia 
Eletrônica (Levantamento Planialtimétrico). Volumetria, Introdução à Locação de Obras Civis. 

 

Metodologia de Ensino e Avaliação Topografia Prática 
 
Ensino (aulas práticas) 
As aulas práticas de campo (2 horas semanais) complementarão o curso teórico. A parte prática se 
comporá de levantamentos planialtimétricos em áreas a serem delimitadas no Campus do Pici. As 
aulas iniciarão no Laboratório de Geomática Aplicada (LAG), bloco 717. 
Os trabalhos de campo irão simular um processo licitatório, sendo que cada equipe (empresa) deverá 
desenvolver as atividades que serão descritas nos editais referentes ao processo de licitação. Ao todo 
serão três editais, referantes as atividades desenvolvidas: (i) Planimetria, (ii) Altimetria; (iii) 
Planialtimetria. 
 
Assiduidade 
Para ser considerado aprovado com relação a assiduidade o aluno deverá apresentar freqüência 
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista (teoria e prática). Caso 
isso não ocorra o aluno será considerado reprovado, independente das notas que obtiver nas 
avaliações progressivas. 
 
Avaliação (Resolução nº. 03/CEPE, de 23 de março de 1993) 
Em linhas gerais os alunos serão avaliados através de 3 relatórios técnicos descrevendo todas as 
atividades realizadas em campo, contendo, sempre que necessário, a fundamentação teórica 
justificando todos os cálculos e suposições necessárias aos trabalhos. Além disso, 3 testes 
individuais que abordarão os temas trabalhados nas aulas práticas. A composição da nota prática se 
dará da seguinte forma: 
 

NP = (0,6*((relatório 1+ relatório 2 + relatório 3)/3)) + (0,4*((teste 1+ teste 2 + teste 3)/3)) 
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Sobre os Relatórios 
 

 Estrutura: 
 

1. Introdução  objetivos do trabalho, localização geral do levantamento, tipo de levantamento, 
equipamentos e acessórios utilizados e aspectos gerais sobre o levantamento (dificuldades 
encontradas nos trabalhos de campo, etc) 

2. Fundamentação Teórica  breve descrição sobre as técnicas de levantamento utilizadas, 
medição de ângulos e distâncias horizontais; utilização do aparelho e dispositivos auxiliares 
em campo 

3. Memória de Cálculo  apresentação de todos os cálculos executados para o 
preenchimento da caderneta de campo, incluindo, quando necessário, a justificativa para a 
metodologia de cálculo empregada. Por exemplo: ao adotar o sentido horário de 
caminhamento com a medição de ângulos externos, apresentar as expressões adequadas 
para correção angular e linear 

4. Caderneta de Campo Completa e Corrigida 
5. Memória de Cálculo  apresentação de todos os cálculos executados para o 

preenchimento da caderneta de campo, incluindo, quando necessário, a justificativa para a 
metodologia de cálculo empregada. Por exemplo: ao adotar o sentido horário de 
caminhamento com a medição de ângulos externos, apresentar as expressões adequadas 
para correção angular e linear 

6. Planta de levantamento  planta em escala a ser determinada pelo aluno contendo 
cercadura, carimbo, poligonal, indicação de norte, detalhes da edificação e detalhes auxiliares 
a ser confeccionada com ou sem a utilização de softwares CAD 

7. Conclusões 
8. Bibliografia Consultada 

 

 Critérios e Pesos da Avaliação dos Relatórios: 
 
Os critérios de avaliação dos relatórios serão definidos e apresentados, detalhadamente, por meio 
dos editais. 
Os relatórios deverão ser entregue por equipe impreterivelmente na data estabelecida nos editais. 
A nota de cada relatório será dada a equipe que se responsabilizará por distribuí-la, de forma 
justa, para cada membro. 
 

 Editais: 
 
Os editais serão entregues no início de cada atividade topográfica e poderão ser consultados também 
no site do LAG. Recomenda-se a leitura criteriosa de cada documento, bem como o cumprimento dos 
critérios estabelecidos. 
 

Site do Laboratório de Geomática Aplicada - 
LAG 
 
Visite o site da Unidade Curricular de Topografia no endereço 
http://auchoa.wix.com/lagct#!bbertoncini/c20pg  para obter notas de aulas, editais dos trabalhos 
práticos, avisos e outras informações. 
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Calendário de Aulas Práticas – Topografia 
2015.1 
 

Previsão de 16 aulas práticas 
 

AULA CONTEÚDO 
01 Apresentação do Laboratório de Geomática Aplicada (LAG). 

02 Treinamento – teodolito. 

03 Teoria. Apresentação do Trabalho prático – Planimetria. 

04 Trabalho prático – Planimetria. 

05 Trabalho prático – Planimetria. 

06 
Discussão teórica sobre o trabalho realizado em campo; 
Discussão sobre confecção e apresentação do 1º Relatório. 

07 
Entrega e Apresentação do 1º Relatório 
Realização do 1º Teste Prático Individual 
Treinamento – Estação Total / Datageosis 

08 Trabalho prático – Planialtimetria. 

09 Trabalho prático – Planialtimetria. 

10 Trabalho prático – Planialtimetria. 

11 
Discussão teórica sobre o trabalho realizado em campo; 
Discussão sobre confecção e apresentação do 1º Relatório. 

12 
Entrega do 2º Relatório 
Realização do 2º Teste Prático Individual 
Treinamento – nível. 

13 Trabalho prático – Altimetria. 

14 Trabalho prático – Altimetria. 

15 
Discussão teórica sobre o trabalho realizado em campo; 
Discussão sobre confecção e apresentação do 2º Relatório. 

16 
Entrega e Apresentação do 3º Relatório 
Realização do 3º Teste Prático Individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


