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Súmula
Métodos de levantamento planimétrico; Sistema de Coordenadas; Divisão de Terras;
Determinação da Meridiana; Locação de Curvas; Levantamento Hidrográfico; Terraplenagem;
Deslocamento de Grandes Estruturas; Túneis e Pontes.

Currículos
Currículos
Engenharia Civil

Etapa
4

Pré-Requisitos
(GEO05501) Topografia I

Natureza
Obrigatória

Objetivos
A disciplina de Topografia Aplicada à Engenharia Civil tem por objetivo capacitar o futuro
profissional ao desempenho de qualquer atividade no exercício de operações de levantamentos
e resolução de problemas ligados a aplicabilidade da Topografia na área da Engenharia Civil.

Conteúdo Programático
Semana

Título

Conteúdo Presencial
Previsto no plano original

1

MÉTODOS DE
LEVANTAMENTO
PLANIMÉTRICO

1.Método
da
intersecção
de
retas
oblíquas
e
perpendiculares
2.Solução do problema dos três pontos pelo método de
Pothenot.
Lista de Exercícios 1

2

SISTEMA DE
COORDENADAS

1.Conceitos fundamentais.
2.Projeções cartográficas
3.Projeção transversa de Mercator
4.Coordenadas plano-retangulares no sistema UTM, LTM e
RTM.
5. Fator de escala K.
6.Convergência dos Meridianos.
Lista de Exercícios 2

3

MÉTODOS DE
MEDIDAS ÂNGULARES
E
LINEARES

4

MÉTODOS DE
4.Medidas indiretas de distâncias horizontais e verticais.
MEDIDAS ÂNGULARES 5.Precisão das medidas.
E
5.Erros e tolerâncias.

1.Métodos de medidas angulares.
2.Método da reiteração.
3.Teoria dos erros.
Lista de Exercícios 3

Semana

Título
LINEARES (cont..)

5

6

DIVISÃO DE TERRAS

Conteúdo Presencial
Previsto no plano original
Lista de Exercícios 4
Lista de Exercício 5
1.Divisão de superfícies regulares em partes proporcionais.
2.Divisão de áreas irregulares pelo processo analítico.
Lista de Exercícios 6

1.Fundamentos teóricos.
2.Técnica de campo.
DETERMINAÇÃO DA 3.Uso das efemérides.
MERIDIANA POR
4.Cálculo do Azimute do Sol.
OBSERVAÇÃO DO SOL 5.Cálculo do Azimute Verdadeiro de um alinhamento.
6.Precisão obtida.
Lista de Exercícios 7

7

CURVA DE
CONCORDÂNCIA
HORIZONTAL

1.Tipos de curvas de concordância horizontal e emprego.
2.Cálculo e locação de uma curva circular horizontal pelo
método das deflexões sobre a tangente.
Lista de Exercícios 8

8

CURVA DE
CONCORDÂNCIA
VERTICAL

1.Tipos de curvas de concordância vertical e emprego.
2.Cálculo de uma curva vertical simétrica e assimétrica por
arco de parábola.
Lista de Exercícios 9

9

CURVA HORIZONTAL
DE TRANSIÇÃO

1.Tipos de curvas horizontais de transição e emprego.
2.Cálculo de uma curva horizontal de transição por
clotóide.
Lista de Exercícios 10

10

DESLOCAMENTO DE
GRANDES
ESTRUTURAS

1.Conceitos fundamentais.
2.Deslocamento vertical pelo método geométrico.
3.Deslocamento horizontal pelo método da variação de
coordenadas.
Lista de Exercícios 11

11

TERRAPLENAGEM

1.Conceitos fundamentais.
2.Método do cálculo da Curva de Passagem com imposição
e sem imposição da cota final.
3.Método do cálculo da curva de passagem com plano
inclinado com imposição e sem imposição da cota final.
4.Coeficiente de empolação.
Lista de Exercícios 12

12

LEVANTAMENTO
HIDROGRÁFICO

1.Técnicas de levantamento hidrográfico.
2.Medição de vazão com técnicas topográficas.
3. Método do vertedouro e do molinete.
Lista de Exercícios 13

13

LOCAÇÃO DE OBRAS

1.Conceitos fundamentais.
2.Locação do eixo de túneis e pontes por poligonal e por
triangulação.
3. Locação de prédios e outras obras de engenharia.

14

PRÁTICA DE CAMPO

1.Medidas angulares horizontais e verticais para
determinação de distâncias, diferenças de níveis
coordenadas de pontos

15

PRÁTICA DE CAMPO

Determinação do Norte Verdadeiro

16

PRÁTICA DE CAMPO

Locação de Curvas

17

PROVA DE
CONHECIMENTO

Toda a Matéria vista

18

EXAME FINAL

Toda a Matéria vista

a
e

OBSERVAÇÕES:
1)

Todas as atividades síncronas serão gravadas e disponibilizadas em arquivos para acesso
aos alunos que tiverem qualquer dificuldade em atender de forma síncrona as aulas. Estas
estarão disponíveis no Mconf, Moodle, Sala Virtual ou outro meio disponível a ser utilizado
pelo professor.

2)

Para as treze (13) atividades de conhecimento propostas (exercícios disponibilizados após
cada aula), será dado um prazo de entrega a ser definido pelo Professor.

Metodologia
As aulas serão ministradas de forma síncrona (videoconferência, chats...) e/ou assíncrona
(exercícios, tarefas, vídeos, livros...) via Moodle e/ou Sala Virtual e/ou MConf e/ou Microsoft
Teams e/ou Google Meet a ser pré-estabelecido pelo professor. No caso de aula síncrona, esta
ser gravada e disponibilizada para posterior acesso pelo(a) aluno(a).
Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem:
Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a
sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais.
Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados,
indicando a autoria, sob pena de plágio.
A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o aluno de realizar as
atividades originalmente propostas ou alternativas.
Todas as gravações de atividades síncronas devem ser previamente informadas por parte dos
professores.
Somente poderão ser gravadas as atividades síncronas propostas mediante concordância
prévia dos professores e colegas, sob as penas legais.
É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz
de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida.
Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição
específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a
autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.

Carga Horária
Teórico-Prática: 52 horas
Prática: 08 horas

Experiências de Aprendizagem
As aplicações de tecnologias digitais serão utilizadas no contexto acadêmico servindo como
um recurso metodológico de ensino, buscando-se o comprometimento, a participação, o
desempenho e a evolução do conhecimento. A resolução de exercícios e tarefas servirão para
a sedimentação dos conhecimentos adquiridos. Os trabalhos práticos em grupo possibilitam o
compartilhamento das tarefas, a divisão de responsabilidades e o sentido de equipe de
trabalho. Permite também interação com o ambiente característico de trabalho, a vivência e
as possíveis soluções das dificuldades que surgem no desenrolar do trabalho.

Critérios de Avaliação
1) Serão efetuados treze (13) exercícios de conhecimento, durante o desenrolar
da disciplina, com a data de entrega a ser definido pelo professor. A entrega

dos exercícios de conhecimento é obrigatória. A média dos conceitos
obtidos nos treze (13) exercícios de conhecimento, terá peso dois (2) no
cálculo do Conceito Final.
2) Será desenvolvido um Trabalho Final a partir dos conhecimentos teóricos
vistos na disciplina. Caso não seja possível efetuar a obtenção dos dados para
o Trabalho Final, em campo, será disponibilizado dados para que os alunos
possam efetuar o desenvolvimento do Trabalho Final. A entrega do
Trabalho Final é obrigatória. O Trabalho Final terá peso três (3) no cálculo
do Conceito Final.
3) O Trabalho Final deverá ser entregue em data a ser marcada pelo professor,
uma semana antes da Prova de Conhecimento.
4) A metodologia a ser aplicada na obtenção dos dados em campo deverá ocorrer
presencialmente após o término da pandemia. Caso a pandemia não termine
até o final da disciplina, será disponibilizada a possibilidade de os alunos
participarem de aulas práticas para o desenvolvimento da metodologia
quando a Universidade voltar as atividades presenciais. Será disponibilizado
vídeos que demostram a metodologia a ser aplicada em campo.
5) A Prova de Conhecimento será efetuada assíncrona. Esta será
disponibilizada aos alunos em data e hora a ser marcada pelo professor, com
livre consulta. Será estipulado, pelo Professor, um prazo em horas para que
o aluno encaminhe a Prova de Conhecimento resolvida, através de e-mail a
ser informado pelo Professor.
6) A Prova de Conhecimento terá peso cinco (5) no Cálculo do Conceito Final.
7) Terão direito a efetuar a Prova de Conhecimento, todos os alunos que
efetuaram e entregaram, no mínimo doze (12) dos treze (13) exercícios de
conhecimento propostos durante o desenrolar da disciplina e tenham entregue
o Trabalho Final proposto.
8) O Conceito Mínimo de aprovação para a Prova de Conhecimento é “C”.
O aluno que não obtiver o conceito mínimo na Prova de Conhecimento deverá
recuperar o conceito através do Exame Final.
9) Farão o Exame Final os alunos que deixaram de entregar até seis (6) dos
treze (13) exercícios de conhecimento propostos durante o desenrolar da
disciplina e/ou os alunos que por algum motivo não atingiram o conceito
mínimo de aprovação (C), na Prova de Conhecimento.
10) O Exame Final será efetuado uma (1) semana após a realização da Prova de
Conhecimento.
11) Somente poderão efetuar o Exame Final os alunos que entregaram o
Trabalho Final até a data estipulada pelo Professor.
12) O CONCEITO FINAL será elaborado, considerando-se o conceito da Prova de
Conhecimento, do Trabalho Final e dos Exercícios de Conhecimento, conforme
equação abaixo:
𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒊𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =

(𝑷𝟏 × 𝟎, 𝟐) + (𝑷𝟐 × 𝟎, 𝟑) + (𝑷𝟑 × 𝟎, 𝟓)
𝟑

P1=Média dos conceitos dos Exercício de Conhecimento
P2=Conceito do Trabalho Final

P3=Conceito da Prova de Conhecimento

13) O aluno que realizar Exame Final terá Conceito Final Máximo “C”,
independente do conceito obtido no Exame Final e os conceitos obtidos nos
Exercícios de Conhecimento e no Trabalho Final.
14) O aluno que obtiver Conceito Final igual ou superior a C estará APROVADO.
15) Os critérios dos conceitos são: Conceito A - com mais de 90% do
conhecimento atingido, Conceito B - de 75 a 89% do conhecimento atingido,
Conceito C - de 60 a 74% do conhecimento atingido, Conceito D - com
menos de 60% do conhecimento atingido.
16) De acordo com a Resolução do CEPE sobre o ERE, durante o período em que
perdurar o ERE, fica inaplicável a atribuição de Conceito FF, prevista no
Parágrafo 2º, do Artigo 44, da Resolução nº 11/2013 do CEPE.
17) Para os estudantes matriculados até o final do período e que deixaram de
participar da Atividade de Ensino, deverá ser atribuído o registro D
(Reprovado) no campo de conceito do sistema acadêmico.
18) Os casos de não informação de conceito durante o ERE, deverão ser resolvidos
até o fim do segundo período letivo, após o fim da situação emergencial de
saúde.

Atividades de Recuperação Previstas
Será realizada uma atividade de recuperação para os conceitos insatisfatórios, aqui
denominado Exame Final.
A conceito mínima de aprovação no Exame Final é “C”, o discente que realizar exame final
terá conceito máximo final igual a C (independendo que o conceito obtido seja maior que “C”),
e conceito D (caso não tenha obtido o conceito mínimo “C” de aprovação).

Prazo para Divulgação dos Resultados das Avaliações
Os resultados das avaliações serão divulgados, no máximo, duas semanas após a sua
realização.
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Outras Referências
A mira. Diversos artigos referentes a topografia aplicada.

Observações
A disciplina prevê a realização de Estágio de Docência de alunos de Pós-Graduação Stricto
Sensu, conforme a RESOLUÇÃO Nº 02/2009 do CEPE/UFRGS

