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8V.JUSTIFICATIVA
A disciplina se justifica por discutir e proporcionar aos alunos uma base de conhecimentos que permitem a
utilização de técnicas e tecnologias voltadas para Topografia, visando à medição de feições do terreno para
elaboração de plantas topográficas. bem como a utilização de ferramentas de geoprocessamento visando

ÉO na área de Engenharia de Energia

1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

CODIGQ NOME DA DiSCiPLiNA
NaDEHORA$-AULA

$gMAN,ql$:
TEÓRICAS PRÁTIC,4S

TQTÂLDE
HORAS-AULA
SEMESTRAIS

MODALIDADE

EES7365 Topograãa e Geoprocessamento 4   72 ?resenciai

EI. PRE-REQUISITO(S)
COD$GO NOME DA D!$CÍPLÊNA

FQM71 01

EES?180
Cáiculoê
[)esenha Técnico

111. CURSO(S) PARA O{S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Bachareiado em Engenharia de Energia

V.EMENTA
Introdução à Topografia. Equipamentos topográficos. Planimetria. Métodos de levantamentos planimétricos.
Estadimetria. Altimetria Medidas de ângulos verticais. Nivelamento geométrico, trigonométrico e batimétrico
Curvas de nível Sistema de posicionamento por satélites. Geoprocessamento: sistemas de referência espacial
Fundamentos de Sistema de informação geográfica (SIG): princípios, modelo de dados, fonte de dados. Uso de
imagens de satélites e fotografias aéreas. Modelo numérico de terreno (MNT> tipo de dados. interpolaçáo
espacial. Modelagem de fluxo de água em bacias hidrográficasl delimitação de l)alias hidrográficas=
EsDaclailzacão de variáveis hidrometeoroióaicas.

V!.QBJETÊVO$

8 Objetivo Geral: Conl]ecer e con]preender as bases tcr)]'ices c conceit.uais da Tnpogl'aha t)ai'a
capacitar o aluno a descnç:olvct l]abilidades dc medições cm campo dc dados toi)ogíáflcos co]r]
métodos e instrumentos apropriados. bem como de comprcenclct os lündanctltos clo
Geoprocessamento para elaboração e interpretação de projetos de Engenharia de Energia

Objetivos Específicos:
B Executar c representar levantamentos tol)ográílcos

B Desenx'oíver conhecimentos e httbilidades para utilização de equípamcn tls topognlílcos. como
teodolito. ní\;eis. estação total e GPS.

e Et'etuar lcx:antamentos planiinétricos. altil'métricos c !)atimétricos uLilizancio métodos e
equipamentos topográficos para fins de al)lIGação em F.ngenllaria de Energia.

. Descnxol-..er habilidades pai'a intci'pi'atar. coletar c analisar claclos espaciais (gcogl'áflcosl. [nCH
como Dará mantnular soí:tware de Geol)rocessamento e de Toi)oeraíla.



IX. MET000LOGIA E INSTRUMENTOS OE AVAUAÇÃO

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos. os quais
deverão scr atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado a aluno que não comparecer. no mínimo a 75% das mesmas

A nota mínima para aprovação na disciplina será 6.0 (seis). (Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997)

V8ã.GONYEÜDQPRQGRAMÃTiÇO

1. Introdução à ]'clpogiatla: (conceitos fundamentais, importância da Tlopogratla pala a engenharia,
alllicações (ta íopogrit1la na Erlgeilharia de Energia, ciências correlatas à I'tll)ografla. limites dos
[ex. :!ntanletltos topográ]]cos. (]ix'isões da Topogra]:ia.

3. Noções de ângulos: unidades de medidas angulares e conversões (graus. radianos e grado)

3. .,\ngulos Tclpogrl1llcos: Generalidades. ângulos horizontais. ângulos verticais; controle angular.

4. Escala: conceitos. tipos de escala. construção de escala, precisão da escala: ptinciflais escalas e suas
al)licílçoes enl nx\i)as topa)grctí ices.

5. [Íc]ui])anlerttos Topográficos: C]assi ]:tenção- (descrição c]os equipan]en]os. procediillei\tos cle ijlstalação e
caiagem elos eclLlil)ztlne11Ttls.

6. t)]anillletrit!: conceitos ]:undanlentais. ]'\4edic]as (]e distância (]ireta e indireL:t. Le\.'andamentos

Planii té ricos: })o] Irl-aclíação. intersecção ou coordenadas polares. Caminhanlento pelos ângulos internos.
Planillla de !e'çantamento de campo. Fltro angular cle f'echanlento de poligonais. Cálculo de coordenadas
l)arciais. Tolerâ1lcia (te erros. Distribuição dos erros e t'echainento linear. Cálculo de coordenadas. Clálculo
cle área. Desenllo tt pográflco

7. Altilnetria: ('oilceitos e cletlnições. I',métodos dc nivelamentos. Nivelamentos geométricos. Nixelanlento
Irigonométrico. !nstrumentação e técnicas. Ditos de fechamento dos lexantamenLos altimétricos.
!nterpolação de Lindos altimétricos l)aia consuução de cur\as-de-nível.

8. 1'lenta I'opográllca: noções tlásicas de técnicas de desellho para representação dos dados topográficos
em plantas: segundo as normas da ABN'i

9 Intl'adução ao Geoprocessar\lento. Aspectos llistórlc,os. CcIHCCÍtOS l\indai]]entais dc Geopi'ocessamentc].
Sistema de [llfbnuttção ([ieogiáülca (S[C[), Sistema c]e ]'osicionanento pot Satélite, Sensoriamen]o
[&Cn)o{Q.

10. Sístel-na cje infblinação geográfica (STGl: deliníções e conceitos relaciona(tos ao S}G. Componentes
[[.indamentais (te um S](]. h,rodeio c]e c]ados espaciais (vetolia] e raster). .4quisiçãcl e manipulação de
(lados espacittis. /\náiises (ie dados esl)axiais. N']étocjos de interpo]êtçãtl cje da(]cls altimétlicos. Nlodelo
Nuilaélico do Terreno i)arte analise (lo rc-levo.

1 ] . Aplicação do (ieoprocessatnento: mapeamenttl de uso do solo; delit ilação cle bacias hidrográficas:
analise de locais l)ara impla111ação de einpieenclimenLos voltados para produção de energia elétiica.

VÊ8Ê. METODOLOGÊÂ DE ENSINO / DESENVQLViWENTO DO PRQGRAMÂ
Aula expositiva e dialogada, onde o aluno será estimulado a usar experiências pessoais relacionadas ao assunto
da aula. Resolução de exercícios em sala. Aulas í)fálicas de campo.



O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3.0 e 5.5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC). excito as atividades constantes no art.70.$ 2'. A
nota será calculada por meio da média aritmética entre a i-nédia das notas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na nova avaliação(REC).(Art. 70 e 71 da Res n' 17/CUn/1997)

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70. $ 4' da Res. n' 1 7/CUn/1997)

\'.Üi
'P

* Avaliações Escritas
Serão feitas 6 avaliações. todas com peso 10. As avaliações poderão conter questões objetivas, objetivas
mistas e dlssertativas

Prova 1 : envolvendo todo conteúdo até a parte de planimetria. inclusive (l0.00)

l Trabalho prático de levantamento planimétrico (l0,00)

Prova 2: envolvendo todo conteúdo de altimetria e de Geoprocessarrlento(10;00)
l Trabalho prático de levantamento altimétrico

Prova 3: prova prática com os equipamentos de Topografia(l0.0)
Trabalhos práticos - exercícios de fixação dos conteúdos vistos em aula(l0.0)

A nota final(Nf) do aluno set-á calculada conforme a Equação abaixo

NF= (PI + P21- P3 + TI + t) / 5

Onde. NF é a nota final, P7 é a prova envolvendo todo conteúdo até a parte de planimetrla. irlclusive: P2 prova
envolvendo todo o conteúdo de altimetria e geoprocessamentol P3 prova prática em campo com equipamentos
de Topogíafial T7 é o trabalho prático de levantamento planimétrico e altimétrlco í média aritmética das notas
dos trabalhos envolvendo exercícios de fixação dos conteúdos vistos em aula

» Avaliação $ubstitutÊva
C) aluno: que por motivo de força maior e plenamente justificado. deixar de realizar atlvidades avaliativas previstas
o plano de ensino: deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade (EES). dentro
o prazo de 3 (três) dias úteis. apresentando documentação comprobatória. O pedido de Nova Avaliação deve ser

;ormalizado na Secretaria Integrada de Departamentos (SID)
A Nova Avaliação deverá englobar todo o conteúdo do semestre e ocorrerá no penúltimo dia de aula. conforme
monograma a seguir

Avaliação de recuperação
. A avaliação de recuperação (REC) abrangerá todo o conteLido da disciplina e será realizada na última

semana do semestre letivo, conforme calendário acadêmico e cronograma a seguir

®

Observação: A Profa. Claudia W. Corseuil estará disponível para atendimento na Unidade Jaidiíll das Avenidas
Sala 07-lncubadora
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X.ÇRONOGRÂMAPKEV$$Ta
AULA

(Semana
DATA ASSUNTO

  26/02/18 a 03/(.}3/18

Introdução à Topografia. Conceitos fundamentais. importância da
Topografia para a engenharia de Energia. aplicações da Topografia na
Engenharia de Energia, ciências correlatas à Topografia, Limites dos
levantamentos topográficos. divisões da Topografia
Noções de ângulos: unidades de medidas angulares e conversões

maus.radianos e arado

 

05/03/18 a l0/03/18

12/03/18 a 17/03/18

19/03/18 a 24/03/]8

Ângulos Topográficos: Generalidades, ângulos horizontais, ângulos
verticaisl controle angular. Escala: conceitos. tipos de escala. construção
de escala, precisão da escala, principais escalas e suas aplicações em
nele.BP.9WêfiS.91
Equipamentos Topográficos: tipo de equipamentos. descrição e
funcionamento dos equipamentos Topográficos. procedimentos de
instalação e calarem dos equipamentos.
Aula prática em campo com Ç$!gçãg Total e Nível
Planimetria: conceitos fundamentais. Medidas de distância direta e
indireta Levantamentos Planimétricos: por Irradiação. intersecção ou
coordenadas polares. Caminhamento pelos ângulos internos. Planilha de
levantamento de campo. Erro angular de fechamento de poligonais
Cálculo de coordenadas parciais. Tolerância de erros. Distribuição dos
erros e fechamento linear. Cálculo de coordenadas. Cálculo de área
Desenhotopo ráfico.

5a
26/03/18 a 30/03/18 Aula prática em campo: métodos de levantamentos Planimétricos.

Feriado: Sexta-feira Santa (somente se a aula for sexta-feira

6- 02/04/18 a 07/04/]8 1;. AVALIAÇÃO. Feriado Aniversário da Cidade Santa (somente se a
aula forterça-feira

7a 09/04/18 a 14/04/]8 Altimetria: Conceitos e definições. Métodos de nivelamentos
N lvelamentos Geométricos

  16/C}4/1 8 a 2] /Q4/] 8 Altlmetria: Nivelamento trigonométrico. Instrumentação e técnicas. Erros
e fechamento altimétrico. Curvas-de-nível. Batimetria: definições e

ligação

 
23/04/18 a 28/04/18
30/04/]8 a 05/05/18

07/05/18 a ]2/05/18

Aula prática de campo de nivelamento geométrico.
ula prática em campo de nivelamento trigonométrico. Feriados: Dia do
rabalhador (terça-feira). Dia da Padroeira da Cidade de Araranguá
g .31g.j9.!!g

Aula prática em campo de nivelamento trigonométrico

]2 '
14/05/18 a 19/05/]8 Processamento dos dados altimétricos levantados em campo.

2'ÃVÂLÊAÇÂO

 

21/05/18 a 26/05/18

28/05/18 a 02/06/18

04/06/]8 a 09/06/18

ll/C}6/13 a 16/06/18

Introdução ao Geoprocessamento. Aspectos históricos. Conceitos
fundamentais de: Geoprocessamento. Sistema de Informação
Geográfica (SIG). Sistema de Posicionamento por Satélite.
Sensoriamento Remoto
Sistema de informação geográfica (SIG): definições e conceitos

relacionados ao SIG. Componentes fundamentais de um SIG. Modelo de
ados espaciais (vetorial e raster). Aquisição e manipulação de dados
spaciais Feriado: Corpo/s Chrrsf/ (quinta-feira). Dia não letivo (sexta-

Sistema de informação geográfica (SIG): Análises de dados espaciais
Métodos de interpolação de dados altimétricos. Modelo Numérico do
[g111gllg..pg.[g..gDa..jse do relevo.
Processamento de Dados espaciais com software ArcGIS

]7a ]8/06/18 a 23/06/18
25/06/18 a 30/06/]8

02/07/18 a (.}4/07/]8

Aplicação do Geoprocessamento: mapeamento de uso do solo

 
Aplicação do Geoprocessamento: delimitação de bacias hidrográficasl
análise de locais para implantação de empreendimentos voltados para

@yçêç! çlegogrs@glêlriQ:.#.Ay4:y4ç:4Q
Avaliações substitutivas/REC. Dia não letivo (sábado)



Obs: Os livros acima citados constam na Biblioteca Central de Florianópolis ou estão em fase de compras pela
UFSC. Algumas bibliografias também podem ser encontradas no acervo da disciplina. impressos. disponíveis
para consultas em sala

a

Aprovado na Reunião do Colegiado do Campus ') / C / 2d ÍÓ

Depto. de Energia e Sustentabilidade

XI. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2018.1
DATA  

30/03/18 (sex) Sexta-feira Santa
31/03/18 (sab) Dia nãoletivo
03/04/18 (ter) Aniversário da Cidade
21/04/18 (sab) Firadentes
30/04/18 (seg) Dia nãoletivo
O1/05/1 8 (ter) Dia do Trabalhador
04/05/18 (sex) Dia da Padroeira da Cidade de Araranauá
31/05/18 (gui)
01/06/18 (sex)
02/06/18 (sab)

;orpus Christi
Dia nãoletivo
Dia não letivo
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1 . COMASTRI. J.A. Topografia-Planimetria. Viçosa-MG. Editora: Imprensa Universitária. UFV. 2005. 335p
2. MENDES. C.A.B. e CIRILO, J.A. Geoprocessamento em Recursos Hídricos Princípios, Integração e

Aplicação. 2a. Ed. Revirada e ampliada Porto Alegre..
3. BIELENKI Jr, C.l BARBASSA. A.P. Geoprocessamento e Recursos Hídricos: aplicações práticas. I'. Ed

São Paulo. Editora: UFSCAR. 2012. 257P
4. SOUZA, J.J.l GONÇALVES. J.A. Topografia - Exercícios e Tratamento de Erros. la. Ed. Editora: LIDEL

Portugal
5. SMITH, M. , G00DCHILD, M.l LONGLEY, P.. Geospatial Analysis - A compreensive guide to principles.

Techniques and Software Tools (2007). Disponível em: http://www.spatialanalysisonline.com/output


