
PLANO DE ENSINO (Turmas: C-01/1/2/3) 
Ementa 

Altimetria. Métodos de levantamento plani-altimétricos. Curvas de nível. Perfil. Cálculo de 
volume de corte e aterro. Geodésia. Sensoriamento remoto. Medidas a partir de 

Benchmark 
 

1. OBJETIVOS GERAIS 
 2. Estudar as técnicas usadas em topografia para: 

a) coletar dados que possibilitem o desenho de plantas e cartas topográficas 
b) elaborar plantas e cartas topográficas 
c) locar obras e realizar medições de serviços executados 

3. Executar levantamentos plani-altimétricos e representá-los graficamente 
4. Transmitir os conceitos básicos de sensoriamento remoto e suas aplicações 

técnicas 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 1. Avaliar a qualidade dos trabalhos executados 

2. Estudar, selecionar e aplicar equipamentos adequados nos levantamentos e 
locações nas diversas áreas da Engenharia 

3. Estudar as técnicas usadas na geodésia aplicadas à Engenharia e seu 
relacionamento com a topografia 

4. Utilizar métodos computacionais na execução de trabalhos topográficos e 
geodésicos 

5. Medir deformações de obras a partir de pontos de apoio e instrumentos de 
precisão. 
 
Conteúdo Programático  

1. Altimetria 1.1 Princípios, definições e características 
1.2 Processos de nivelamento 

- Nivelamento barométrico  instrumental  alturas 
- Nivelamento trigonométrico e estadimétrico  instrumental  alturas 
- Nivelamento geométrico  instrumental  alturas 
- Nivelamento com uso de Sistema de Posicionamento Global  instrumental  alturas 

1.3 Avaliação do erro de nivelamento 
- Erros instrumentais 
- Erros do operador 



- Erros devido às condições climáticas e atmosféricas 
- Erros devido ao fechamento da poligonal 

1.4 Precisão no nivelamento e tolerâncias 
- Resultados do processamento 
- Valores preconizados pela Norma 

2. Plani-altimetria 2.1 Introdução 
- Conceitos e definições 
- Características 

2.2 Métodos de levantamento plani-altimétrico 
2.2.1 Formas de coleta de dados 
- Levantamento por poligonação 
- Levantamento por eixo longitudinal e seções transversais 
- Levantamento pela quadriculação do terreno 

2.3 Curvas de nível 
- Definição 
- Características 

2.4 Interpolação das curvas de nível 
- Processo analítico 
- Processo gráfico 

2.5 Demarcação das curvas de nível 
- Na planta 
- No campo 

3. Perfil longitudinal 3.1 Características e definições 
- Procedimentos para determinação de um perfil 

3.2 Representação gráfica 
- A partir de elementos do estaqueamento 
- A partir de interseção de um plano vertical com elementos da planta 

4. Greide 4.1 Características e definições 
4.2 Rampa 

- Declividade 
4.3 Representação em perfil 

5. Terraplanagem 5.1 Corte e aterro 
5.2 Cálculo dos volumes em corte e em aterro 
5.3 Planificação em cota predeterminada 

6. Sensoriamento remoto 6.1 Princípios de sensoriamento remoto 
6.2 Sistemas sensores 
6.3 Fotografias analógicas e digitais 
6.4 Estereoscopia 
6.5 Operações sobre imagens 
6.6 Confecção de mapas 

7. Locação de obras 7.1 Horizontais 
7.2 Verticais 

8. Controle de obras 8.1 Pontos de apoio 



8.2 Deformações. 
 
AED 
Projeto de Controle de Obra. A atividade equivale a dois encontros no valor de 12 aulas 
 Cronograma 

2º sem/2017 Topografia e Geodésia II Turmas: C01/ 1/2 /3/  Total de Aulas: 102 
Agosto 12 (T) – Apresentação do programa de curso e atividades a serem desenvolvidas e 

Altimetria: definições, relacionamentos, tipos de nivelamento, norma 
     (L) – Apresentação, aprendizado e operações com instrumentos topográficos e 

Levantamento planialtimétrico de uma área 
19 (T) – Levantamento planialtimétrico: nivelamentos trigonométrico e estadimétrico 
     (L) – Curvas de nível: definições, características, representação e interpolação e 

Levantamento planialtimétrico de uma área 
26 (T) – Exercícios nivelamento trigonométrico e estadimétrico 
     (L) – Levantamento planialtimétrico de uma área e Elaboração do projeto 

planialtimétrico (Perfil longitudinal, estaqueamento e representação gráfica) 
Setembro 02 (T) – Exercícios nivelamento trigonométrico e estadimétrico 
     (L) – Levantamento planialtimétrico de uma área e Elaboração do projeto 

planialtimétrico (Perfil longitudinal, estaqueamento e representação gráfica) 
16 (T) – Nivelamento geométrico: conceito, precisão e erros 
     (L) – Elaboração do projeto planialtimétrico 
23 (T) – Exercícios de nivelamento geométrico 

(L) – Término e entrega dos trabalhos 
30 (T) – Avaliação 

(L) – Levantamento planialtimétrico de um eixo longitudinal e seções transversais 
Outubro 07 (T) – Rampas e declividade 
     (L) – Elaboração do projeto planialtimétrico 
10 (T) – Atividade complementar de carga horária 
     (L) – Atividade complementar de carga horária 
21 (T) – Exercícios de rampa e declividade 
     (L) – Elaboração do projeto planialtimétrico 
28 (T) – Terraplenagem, volume de corte e aterro 
     (L) – Elaboração do projeto de terraplenagem 
Novembro 10 (T) – Atividade complementar de carga horária 
     (L) – Atividade complementar de carga horária 
11 (T) – Terraplenagem, volume de corte e aterro 
     (L) – Entrega do projeto de terraplenagem e locação 
18 (T) – Sensoriamento remoto: definições, tipos de fotos, estereoscopia, operações 
     (L) – Levantamento de dados para controle de obras 
25 (T) – GPS: altimetria 
     (L) – GPS Levantamento altimétrico e entrega dos trabalhos de controle de obras 
Dezembro 02 (T) – GPS: altimetria 
     (L) – GPS Levantamento altimétrico e entrega dos trabalhos de controle de obras 
09 (T) – Avaliação 
     (L) – GPS Levantamento altimétrico  



16 (T) – Revisões e encerramento do semestre 
     (L) – Revisões e encerramento do semestre 
 
As atividades EAD serão determinadas ao longo do semestre (02 encontros) 
 
 
Material de Apoio 
 

ABNT, Associação Brasileira de normas Técnicas: NBR 13.133 – Execução de levantamentos 
topográficos. 

ABNT, Associação Brasileira de normas Técnicas: NBR 14.166 – Rede de referência cadastral 
municipal – Procedimento. 

ANDERSON, J. M.; MIKHAIL, E. M. Surveying – Theory and pratice, 7ª edição, editora 
MacGraw-Hill, 1998. 

COOPER, M.A.R. Modern Theodolites and levels, 2ª edição, The City University, London – BSP 
Professional Books, 1987. 

  GEMAEL, C. Introdução ao ajustamento de observações, aplicações geodésicas, editora 
UFPR, 1994. 

HOFFMANN-WELLENHOF, B.; LICHTENEGGER, H.; COLLINS, J. Global positioning 
system, theory and practice, 4ª edição, editora Spring-Verlag Wien, New York, 1997. 

JORDAN, D.W. Tratado General de Topografia, V. I e II. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., 
1944. 

LEICK, A. GPS satellite surveying, 3ª Edição, de Gruyter, 464p., 2003. 

LILLESAND, Thomas M. and KIEFER, Raph W. Remote Sensing and Image Interpretation, 5ª 
Edição,  editora John Wiley & Sons Inc,   704 pag., 2003. 

MARCHETTI, Delmar A. B. Princípios de Fotogrametria e Fotointerpretação, editora Livraria 
Nobel , São Paulo, 1986. 

MONICO, J. F. G. Posicionamento pelo NAVSTAR-GPS, descrição, fundamentos e 
aplicações, editora UNESP, 2000.PRICE, W. F.;  

SCHOFIELD, W. P. Engineering surveying, 4ª edição, editora Butterworth Heinemann, 2001. 
SEGANTINE, P. C. L. GPS: sistema de posicionamento global, São Carlos, São Paulo, 

381 pag., 2005. 
SEEBER, G. Satellite Geodesy, 2nd Edition, de Gruyter, 589p., 2003. 
TORGE, W. Geodesy, 2ª edição, editora Water de Gruyter, Berlim, 1991. 



UREN, J.; PRICE, W. F. Survey for engineers, editora Palgrave Macmillan; 4ª edição, 
640 pag., 2005. 

VANICEK, P.; KRAKIWSKY, E. J. Geodesy: The concepts, 2ª edição, editora North-
Holland, 1986. 

 
Metodologia 
 O curso será ministrado, semanalmente, com duas aulas de preleção e quatro aulas 
práticas, de laboratório. Na preleção estarão reunidos todos os alunos das sub-turmas de 
laboratório, ou seja, turmas C01/1, C01/2 e C01/3 sob a orientação de um professor. Nas 
aulas de laboratório cada sub-turma estará sob a orientação de um professor que se 
encarregará de promover, em sua turma, avaliações programadas, durante o semestre 
letivo, bem como devolver os trabalhos aos alunos e publicar os resultados em tempo 
hábil, antes da data da próxima prova teórica, para que os alunos se beneficiem e tomem 
conhecimento das observações do professor, registradas na correção dos trabalhos. 
As aulas expositivas serão realizadas com uso de quadro, giz, transparências e multimídia. 
As aulas práticas de campo e de laboratório serão ministradas utilizando materiais e 
equipamentos topográficos; microcomputadores e softwares.  
Serão realizadas avaliações nas aulas teóricas e práticas. As avaliações ocorrerão em duas 
etapas, sendo a primeira constituída de uma prova teórica e um trabalho prático, que 
comporão a primeira nota N1. A segunda etapa de avaliação constará de uma prova escrita 
e dois trabalhos práticos, a compor a segunda nota N2. Alunos que porventura perderem 
uma das avaliações terá no máximo 5 dias letivos para procurar o professor para pleitear 
nova avaliação. 
 
Avaliações 
 As notas N1 e N2 serão obtidas através da composição de avaliações escritas realizada 
em sala de aula e de avaliações de trabalhos práticos. As avaliações escritas serão 
individuais e sem consulta podendo utilizar calculadoras, sendo as equações dadas no 
quadro negro; os trabalhos práticos deverão ser levantados em áreas próximas ao 
laboratório e a execução dos projetos se dará parte em horário de aula e parte em horários 
extra-aulas e, de preferência, realizados no Laboratório de Topografia ou nas salas de 
aulas com pranchetas. As datas das avaliações e composição das notas seguem o esquema 
abaixo sendo que os trabalhos a serem entregues e datas pertinentes se encontram no item 
7. Laboratório – Trabalhos. Cada dia de atraso na entrega do trabalho perde-se 1,0 ponto 
na nota do referido trabalho. 

N1  Avaliação 30 de setembro 
Trabalhos 01 Trabalhos 

Entrega até 09 de outubro conforme deliberação do colegiado. 
N2  Avaliação 09 de dezembro 

Trabalhos 02 Trabalho 
Entrega do N2 até 22 de dezembro, conforme calendário. 
 

Composição das notas 
Desenvolvimento Individual 



 Correspondente a 60% do valor das notas de N1 e N2. Esse primeiro critério levará em 
conta o desempenho do aluno em sala e na execução dos trabalhos de laboratório. Serão 
valorizados a dedicação pessoal e o desempenho em avaliações individuais. 
 
Desempenho do grupo de alunos 
 O segundo critério corresponderá a 30% do valor das notas bimestrais e levará em 
consideração a importância da convivência, no grupo de trabalho. Nesse sentido, a 
participação de cada aluno responderá pelo êxito e pela nota de todos os membros, pois 
o sorteio, pelo professor, de um dos trabalhos dos membros, para avaliação e nota única 
do grupo, ensejará a atenção de todos e a garantia de um mesmo nível de precisão nos 
trabalhos. Serão observados o capricho e correção na execução dos cálculos e desenhos, 
a assiduidade às aulas, o espírito de colaboração com a equipe e a responsabilidade 
demonstrada na entrega pontual dos trabalhos. 
 
Frequência individual 
 Correspondendo a 10% do valor das notas de N1 e N2, a frequência às aulas será anotada 
pelos professores. Cada aula prática de Laboratório será equivalente a quatro presenças 
diárias. O aluno impontual, ou que sair antes do término da aula, receberá o número de 
presenças equivalente ao tempo de sua permanência naquela aula. Serão atribuídos 100% 
da nota única do grupo ao aluno que obtiver 100% das frequências às aulas de laboratório, 
em que o grupo tiver comparecido e trabalhado. O próprio grupo será responsável pela 
eventual dispensa de um membro relapso e não assíduo, devendo solicitar ao professor a 
sua substituição. 
N1               =Prova*0,6+MedTrab*0,3+0,1*Participação 

RN2             =(Prova*0,6+MedTrab*0,3+0,1*Participação)*0,9 

N2=RN2+AI 

                         MedTrab=Soma(trab)/n*freq 
A nota do trabalho será multiplicada pela porcentagem de frequência no Laboratório de 
Topografia na condução do trabalho. 

 
Nota Final  
MF=0,4N1+0,6N2  


