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A Geomática pode ser entendida como a área do conhecimento humano que 
engloba as várias ciências e técnicas da Mensuração associadas a sua 
organização em bancos de dados apropriados e do seu gerenciamento para 
utilização em programas aplicativos de projetos geométricos e de informações 
geográficas. São objetos de estudo da Geomática as seguintes ciências e 
técnicas: Geodésia; Topografia; Cartografia; Sistemas de Informações 
Geográficas; Sistemas de Posicionamento Global (GNSS); Fotogrametria; 
Sensoriamento Remoto; Hidrografia; Desenho Assistido por Computador; 
Gerenciamento de Banco de Dados; Gerenciamento Cadastral. Várias destas 
técnicas são denominadas de Geotecnologias. 
Hoje, as diversas áreas de conhecimento atendidas pela Mensuração estão 
exigindo não só a agilidade no levantamento e coleta de dados em campo, 
como também maior precisão na geração e manipulação de dados obtidos a 
partir destas técnicas. 

RESUMO 



EMENTA 
1. Estudo e Levantamento Topográfico com a 

utilização de equipamentos eletrônicos; 
2. Modelagem Digital de Terrenos-MDT;  
3. Fundamentos da Fotogrametria Analítica e 

Digital;  
4. Introdução à Geodésia geométrica e Projeções 

Cartográficas;  
5. Fundamentos de Sensoriamento Remoto;  
6. Sistemas de Posicionamento por Satélites – 

GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO); 
7. Fundamentos de Sistemas de Informações 

Geográficas.  



LAG 
Laboratório de Geomática Aplicada 

http://www.det.ufc.br/lag 

Fundamentos de Cartografia 

para Estudantes de Arquitetura, Engenharia e Geologia 

Noções Básicas de Cartografia 

Posicionamento pelo NAVSTAR GPS- Descrição, Fundamentos e 
aplicações 

Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologia de 
Aplicação 

Sistema de Posicionamento Global 

Sistemas de Informações Geo-referenciadas- Conceitos e 
Fundamentos 

Referências Bibliográficas 



Avaliação 
• Postura Acadêmica/Relações sociais 

(participação, assiduidade, pontualidade, pro-
atividade, participação em grupo, liderança, 
etc); 

• Projetos/Relatórios Técnicos; 

• Quem obtiver média ponderada > 7,00 será 
aprovado com A, média < 7 fica de AF (prova 
no laboratório processamento) 



TOPOGRAFIA ELETRÔNICA 

•Cálculo e locação de curvas 
horizontais – datageosis ou 
excel + Cad 



PC = ponto de curva ou ponto 

de curvatura;  

PT = ponto de tangente ou 

ponto de tangência;  

PI = ponto de interseção das 

tangentes;  

D = desenvolvimento da 

curva;  

Δ = ângulo de deflexão;  

AC = ângulo central da 

curva;  

R = raio da curva circular;  

T = tangente externa;  

O = Centro da curva;  

E = afastamento;  

G = grau da curva;  

c = corda;  

d = deflexão sobre a 

tangente.  

ELEMENTOS  
Curva Circular Simples 



CLASSIFICAÇÃO DOS 
TERRENOS OU REGIÕES  

(DNIT) 



VELOCIDADE  
(DNIT) 



Raio mínimo  
(DNIT) 

Região Classe 0 Classe  
I 

Classe 
 II 

Classe 
 III 

Classe  
IV -A 

Classe IV-B 
 

Plana 540 345 375 230 230 125 

Ondulada 345 210 170 125 125 50 

Montanhosa 210 125 80 50 50 25 

Raios mínimos em metros. 

Exemplo:  
Região com declividade média de 9% Região 

Ondulada; 
Decisão de projeto  Rodovia de Classe I 
Raio mínimo ≥ 210 m 



Cordas 
(DNIT) 

 
 

mRmc

mRmmc

mRmmc

mRmc

25 para 2

6525 para 5

18065 para 10

180 para  20











Locação  
Método das deflexões 

 



Estaca

s 

Deflexões 

Parciais 

(sucessiv

as) 

Deflexões 

Totais 

(acumuladas) 

EPC 0º 0º 

. dfe dfe 

. di dfe+di 

. di dfe+2di 

. di dfe+3di 

. di dfe+4di 

. di dfe+5di 

EPT dfd Dfe+5di+dfd 

Caderneta de Locação 
 



EXEMPLO 
Desenho e 

Cálculo 

 
Calcular os elementos de uma Curva Circular Simples, 
sendo dados:  
•PI = Est 200  
•∆ = 45º 30' 00” 
•R = 175 m  
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• Ao considerar-se o 
arco AB igual a corda, 
comete-se um erro. Se 
adotar-se: 

• A diferença entre arco 
e corda será menor 
que 0,01m, ou seja: 
desprezível. 

mRmc

mRmmc

mRmmc

mRmc

25 para 2

6525 para 5

18065 para 10

180 para  20











• Estudar a aula  “Cálculo e Locação CCS” da componente Topografia 
TC0593 (página www.det.ufc.br/carlos-uchoa);  

• Instalar e assistir ao vídeo tutorial do Datageosis Office Demo para projeto 
de curvas (página do LAG/ material de Apoio);  
• Usar o datageosis para calcular a declividade média do campus a partir do 
arquivo de pontos cotados (página www.det.ufc.br/carlos-uchoa); 
 • Usar o Datageosis para projetar duas curvas de ligação do sistema viário 
no Campus do Pici, usando como referência as duas imagens fornecidas 
(picialto e picibaixo), considere como decisão de projeto rodovia de classe 
IV ;  
• Usar uma planilha eletrônica para calcular os elementos e a caderneta de 
locação das curvas projetadas no Datageosis; 
• No projeto 1 devem ser entregues em formato digital, o projeto em 

Datageosis com todos os arquivos gerados e a planilha em excel com o 
cálculo das curvas e as cadernetas de locação; 

OBS: Todos os projetos devem ser salvos no disco raiz (C://) em uma pasta 
com o 1ºnome+último sobrenome do aluno(a)+o número do projeto. 

Projeto 1 

http://www.det.ufc.br/carlos-uchoa
http://www.det.ufc.br/carlos-uchoa
http://www.det.ufc.br/carlos-uchoa
http://www.det.ufc.br/carlos-uchoa




Estacas Deflexões 

Parciais 

(sucessivas) 

Deflexões Totais 

(acumuladas) 

EPC 0º 0º 

. dfe dfe 

. di dfe+di 

. di dfe+2di 

. di dfe+3di 

. di dfe+4di 

. di dfe+5di 

EPT dfd Dfe+5di+dfd 

Caderneta de Locação 



Projeto Datageosis 

• No site do LAG , página Uchôa tem um vídeo 
sobre cálculo de curvas horizontais no 
datageosis. 


