
FICHA No  2 (variável)

Disciplina:  Topografia II Código:  GA-082
Natureza:  (  X ) obrigatória   (    ) optativa Semestral ( X  )  Anual (    )  Modular (    )
Pré-requisito:  Topografia I Co-requisito:  não tem
Modalidade:   (  X  ) Presencial     (    ) EaD        (    ) 20% EaD
C.H.T. 45
C.H.S. 03

PD 01 LB CP 02 ES OR PE 

EMENTA  
Estudo dos aspectos planialtimétricos do levantamento e da representação da superfície 
topográfica, com ênfase nos materiais e métodos topográficos.

Altimetria.  Introdução  e  Aplicações.  Nivelamento  geométrico,  trigonométrico  e
taqueométrico.  Representação  do  relevo.  Locação.  Topografia  automatizada.  Conceitos
básicos de Sistema de Projeção Universal Transverso de Mercator (UTM). 

PROGRAMA 

Capítulo 1 – Altimetria – Introdução e Aplicações:
Altitude. Cota. Desnível. Métodos de nivelamento. (AT + AP)

Capítulo 2 – Nivelamento Geométrico:
Definição e Instrumental utilizado. Método das visadas iguais. Método das visadas extremas. 
Método das visadas equidistantes. Método das visadas recíprocas. (AT + AP)

Capítulo 3 – Nivelamento trigonométrico:
Definição e Instrumental utilizado. Determinação do desnível para lances curtos. 
Determinação do desnível para lances longos. (AT + AP)

Capítulo 4 – Nivelamento taqueométrico:
Definição e Instrumental utilizado. (AT + AP)

Capítulo 5 – Representação do Relevo:
Pontos cotados. Curvas de nível. Perfis do terreno. Interpolação e traçado das curvas de nível. 
(AT+ AP)

Capítulo 6 – Sistema de Projeção UTM:
Coordenadas geodésicas. Sistemas de projeção cartográfica. O sistema UTM - características e
aplicações. Distâncias, azimutes, convergência meridiana. Mapeamento sistemático. 
Nomenclatura de cartas. (AT + AP) 

Capítulo 7 - Locação:
Definição. Locação pelo sistema polar. Locação por coordenadas. Locação por interseção. 
(AT + AP)

AT = aulas teóricas;       AP = aulas práticas;



OBJETIVO GERAL
O aluno deve estar apto a elaborar e analisar um levantamento topográfico planialtimétrico.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Planejar a execução de um levantamento planialtimétrico. Coletar os dados necessários para 
elaborar uma planta topográfica planialtimétrica. Calcular os elementos que permitam 
representar uma planta topográfica planialtimétrica. Desenhar uma planta topográfica 
planialtimétrica. Analisar uma planta topográfica planialtimétrica.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivas dos conteúdos curriculares teóricos 
e complementadas com atividades de campo. Nas aulas expositivas serão utilizados os 
seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia, insumos de laboratório e 
softwares específicos. Nas atividades de campo serão utilizados os equipamentos topográficos
específicos disponíveis no Laboratório de Topografia, tais como: níveis, teodolitos, estações 
totais e acessórios. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO
P1e P2: nota das provas 
T : média final das notas dos trabalhos. 
Nota final = (P1*2 + P2*2 + T)/5

Cada falta em atividade de campo implicará em um desconto de 0,25 na nota final dos 
trabalhos. Por exemplo, faltando na prática de terça-feira (2 aulas práticas), o aluno terá 
descontado 0,5 pontos da sua nota obtida no trabalho.

Resolução 37/97 CEPE:
Art. 94 - Ressalvado o que dispõem os artigos 98 e 99 desta Resolução, o aluno será aprovado 
por média quando alcançar, no total do período letivo, frequência mínima de setenta e cinco 
por cento (75%) da carga horária inerente à disciplina (conforme elenco de disciplinas do 
departamento) e obtiver, no mínimo, grau numérico setenta (70) de média aritmética no 
conjunto de provas e outras tarefas realizadas pela disciplina. 

Art. 95- Os alunos que não obtiverem a média prevista no artigo anterior deverão prestar 
exame final, desde que alcancem a frequência mínima exigida e média não inferior a quarenta 
(40). 

Art. 96 - No exame final serão aprovados na disciplina os que obtiverem grau numérico igual 
ou superior a cinquenta (50) na média aritmética entre o grau do exame final e a média do 
conjunto das avaliações realizadas. 
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