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EMENTA

História da forma e dimensão da terra; Geodesia e Topografia com suas respectivas diferenças; Introdução a topografia:

Escalas, planimetria, altimetria, norte, azimute, métodos, cálculo de área, equipamentos, Representação do relevo e memorial

descritivo; Sistema de Posicionamento Global (GPS); Métodos de topografia Introdução ao Desenho Gráfico Assistido pelo

Computador.

OBJETIVOS

Geral

Compreender e conhecer os princípios teóricos da topografia em termos de planimetria, altimetria e a importância da

topografia para o Tecnólogo de Agroecologia. Capacitando os alunos para a realização de levantamentos topográficos com

equipamentos e sua representação com programas computacionais.

Específicos

Apresentar o desenvolvimento e conceito da Topografia;

Apresentar a planimetria e altimetria com respectivos métodos;

Conhecer os equipamentos e técnicas empregadas para a determinação de pontos na superfície terrestre

através de medições de ângulos e distâncias em levantamentos topográficos;

Conhecer as normas técnicas e softwares empregados na execução de desenhos topográficos;

Elaborar memorial descritivo.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. Introdução a topografia

1.1 Introdução da História da forma, tamanho e superfície da Terra;

1.2 Conceito de topografia e Geodesia, divisão e aplicação da topografia;



1.3 Introdução a topografia: norte, rumo, contra-rumo, azimute, contra-azimute, alinhamento, escalas, coordenadas UTM,

classificação dos erros, equipamentos, modelos da terra;

1.4 Levantamento por Satélites.

2. Levantamento topográfico

2.1 Conceito, medição de distâncias e conceitos básicos;

2.2 Métodos de levantamento planimétrico, altimétrico e planaltimétrico;

2.3 Representação do Relevo, Perfis Topográficos, Curvas de nível e conservação do solos. 

3. Métodos de Topografia

3.1 Apresentação dos métodos de topografia e suas respectivas fórmulas

4. Introdução ao Desenho Gráfico Assistido pelo Computador

4.1 Introdução ao Desenho Gráfico Assistido pelo Computador e Normas Técnicas de Desenho aplicadas ao desenho

topográfico

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas teóricas - Aula expositiva-dialogada, com a utilização de quadro e recursos audiovisuais e exercícios para

fixação do conteúdo;

Aulas práticas – Execução de levantamento e desenho topográfico com emprego de equipamentos

supervisionado pelo discentes para realização de levantamentos topográficos e utilização de ferramenta

computacional na execução de desenhos topográficos;

Atividades práticas supervisionadas - Atendimento aos grupos para elaboração de relatório de levantamento

topográfico.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X] Quadro

[X] Projetor

[X] Vídeos/DVDs

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[X] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[ X] Outros³ Equipamentos topográficos e cartas topográficas

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Avaliações escritas;

Relatórios de algumas atividades práticas;

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários);

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo;

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final;

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno.
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