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 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

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.

 Objetivo específico

* 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.

 Conteúdo programático

Planimetria.

Erros nos levantamentos
Rumos, azimutes e deflexões.
Ângulos horário e anti-horário, internos e externos.
Medida eletronônica de distâncias.
Exercícios

Topografia aplicada:

Geodésia
Potencial graviatacional da terra
Coordenadas naturais
Coordenadas geodésicas elipsoidais
Rede Geodésica
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Poligonais

Coleta de dados a campo.
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. (Método da determinante)
Divisão de poligonais (áreas)

Altimetria

Redes altimétricas
Nivelamento Geométrico simples e composto
Traçado de perfis longitudinais e tranversais
Práticas de campo e coleta de dados
Determinação de cotas.
Calculo da planilha de levantamento geométrico.
Erro de fechamento vertical e erro vertical médio.
Cotas compensados pelo erro de fechamento.

* Noções básicas de Sensoriamento Remoto; Geoprocessamento e GPS.

 Metodologia

* 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 e outros
arquivos.

 Sistema de avaliação

* Provas teóricas  indivíduais (2 dois)  P1; P2 peso 60.
* Prova prática individual – P3 peso 20.
* Relatórios e seminários - S1; S2 peso 20
TOTAL: P1+P2+P3+S1+S2 = 100

 Bibliografia básica

CASACA, João Martins. Topografia geral. Rio de Janeiro: LTC, 2007

MCCOMARC, Jack. Topografia. Rio de Janeiro: LTC, 2007

 Bibliografia complementar
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ROCHA, C. H. B. Geoprocessamento - Tecnologia transdisciplinar. 2 ed. Juiz de Fora, MG: Ed. Do Autor, 2002.

A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada.

Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar
segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos
comprovantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, devidamente
comprovados, motivados por:
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado médico reconhecido na forma da lei
constando o Código Internacional de Doenças (CID);
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada
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