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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, 

da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao 

controle, à avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre 

o meio ambiente, de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais 

de forma sustentável, aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da 

água, nos projetos de obras de saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, 

sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de 

políticas e ações no meio ambiente que busquem o monitoramento, o controle, a recuperação e a 

preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

 

EMENTA: 

Conceitos fundamentais (sistemas de coordenadas, unidades de medidas, plano topográfico local, 

efeito de curvatura da terra, escalas). Planimetria (medições de distâncias e ângulos; taqueometria, 

topometria). Altimetria. Métodos de representação do relevo. Locação de obras de engenharia. 

Introdução (normas NBR 13.133 e NBR 14.144). Terraplenagem. Teoria dos erros. Geodésia. 

Astronomia de Posição. Cartografia (Sistemas de Projeções; Sistema Universal de Mercator - 

UTM). Geodésia por satélite (Sistema de Posicionamento Global - GPS). Geoprocessamento. 

Fotogrametria. Sensoriamento remoto. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Proporcionar ao aluno o conhecimento sobre a aplicação das técnicas de coleta e interpretação de 

dados topográficos, através dos fundamentos teóricos e manuseio de equipamentos, que perfazem 

os levantamentos topográficos planialtimétricos, para o tratamento e representação gráfica posterior. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS AS DISCIPLINA:  

* Capacitar o aluno na manipulação básica de equipamentos topográficos; 

* Capacitar o aluno sobre as principais características e uso das geotecnologias; 

* Realizar exercícios práticos, manipulando equipamentos e aplicando normas técnicas de 

topografia;  

*Capacitar o aluno na representação gráfica de dados coletados a campo, seguindo normas de 

desenho técnico e de topografia.  

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

31/08 

07/09 

15:20 – 17:50 

15:20 – 17:50 

 

14/09 15:20 – 17:50  
21/09 15:20 – 17:50  

28/09 15:20 – 17:50  

05/10 15:20 – 17:50  

12/10 15:20 – 17:50  

19/10 15:20 – 17:50 18:00 – 20:30 

26/10 15:20 – 17:50  

02/11 15:20 – 17:50 18:00 – 20:30 

09/11 15:20 – 17:50  

16/11 15:20 – 17:50 18:00 – 20:30 

23/11 15:20 – 17:50  

30/11 15:20 – 17:50 18:00 – 20:30 

05/11 INTEGRAL  

06/11 INTEGRAL  

   
   
   

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

* Aulas teóricas expositivas; 

* Aulas práticas a campo com equipamentos topográficos; 

* Aulas práticas em laboratório de informática, com a utilização de software SIG e CAD, e 

obtenção online de almanaques de rastreio. 

* Confecção de projeto final, com plantas e detalhes topográficos.  

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: 

* Interpretação de artigo científico – peso 1. 

* Provas teóricas – peso 4 

* Prova prática – peso 2 

*Projeto final – peso 3 

 

 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GEMAEL, C. Introdução ao ajustamento de observações, aplicações geodésicas. Curitiba: 

UFPR, 1994. 

 

LOCH, C.; CORDINI, J. Topografia contemporânea, planimetria, 2 ed. . Florianópolis: Editora 
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ESPARTEL, L. Curso de Topografia. 8 ed. Porto Alegre, Editora Globo, 1980. 

 

ROCHA, C. H. B. Geoprocessamento - Tecnologia transdisciplinar. 2 ed. Juiz de Fora, MG: Ed. 
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Conteúdos: 

Unidade 1 

* Revisão: Trigonometria Plana, aplicada em topografia. 

* Revisão: Cálculos e transformações angulares. 

* Conceitos Fundamentais sobre Mensuração. 

* Diferença entre Geodésia e Topografia. 

* Limites de aplicação da topografia 

* Influencia da forma e dimensão da terra nos levantamentos topográficos. 

* Relação entre a terra plana e terra esférica. 

* Superfície equipotencial. 

* Teoria dos erros de observação. 

* Topometria 

 

Unidade 2 

* Topografia aplicada: Planimetria. 

* Elementos de apoio ao levantamento topográfico. 



* Rumos, azimutes e deflexões.  

* Ângulos horário e anti-horário, internos e externos. 

* Medida direta de distância horizontal. 

* Medida indireta de distância horizontal. 

* Medida eletronônica de distâncias. 

* Exercícios 

 

Unidade 3 

* Levantamentos 

* Poligonais: Aberta, fechada, secundária, amarrada. 

* Coordenadas Cartesianas e polares. 

* Coordenadas retangulares. 

* Coordenadas absolutas e relativas. 

* Orientação de dois pontos dados por coordenadas. 

 

Unidade 4 

* Cálculos sequenciais de poligonais regulares. 

* Erro de fechamento angular. 

* Determinação de azimutes. 

* Caderneta de campo. 

* Calculo das coordenadas parciais. 

* Erro de fechamento linear. 

* Distribuição do erro de fechamento. 

* Cálculo da proximidade mais para oeste e mais próximo ao sul. 

* Determinação das coordenadas totais. 

* Cálculo de área  do poligono. 

 



Unidade 5 

* Correção das distâncias azimutal e ou de rumo. 

* Desenho topográfico e memorial descritivo. 

 

Unidade 6 

* Magnetismo terrestre. 

* Declinação magnética. 

* Aviventação de rumos. 

* Altimetria 

* Nivelamento geométrico. 

* Determinação de cotas. 

* Calculo da planilha de levantamento geométrico. 

* Erro de fechamento vertical e erro vertical médio. 

* Cotas compensados pelo erro de fechamento. 

 

Unidade 7 

* Taqueometria. 

* Curvas de nível. 

* Terraplanagem. 

* Divisão de áreas. 

* Locação de obras. 

* Noções básicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento. 

 


