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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia do Ambiente 

 

Unidade Curricular: 909919 – Topografia e Cartografia 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 581 ECTS: 3,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luis Miguel Pinheiro da Luz 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

87,5       45                                     42,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Formação aplicada no domínio da geodesia, cartografia e topografia habilitando os alunos para a leitura, interpretação e 
utilização das cartas topográficas e também para a realização de medições planimétricas e altimétricas no terreno. 

Conhecimentos teóricos e práticos para um bom desempenho quer na utilização de cartas topográficas (na interpretação e 
medições a efetuar), como também na execução de levantamentos topográficos necessários para uma representação do 
pormenor do terreno. Capacidade de utilização de vários instrumentos topográficos e de adquirir e trabalhar a informação 
topográfica. Conhecimento dos recentes avanços tecnológicos disponíveis ao nível da topografia e cartografia. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Elementos de topografia e cartografia. Cartografia de Portugal. Levantamento topográfico e representação do pormenor do 
terreno. Detecção remota. Sistema Global de Posicionamento. Novas formas de trabalhar a informação topográfica: Introdução 
aos sistemas de informação geográfica. Aplicações. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

É necessário, numa primeira fase, que os alunos tomem um primeiro contacto com a geodesia, de forma a compreenderem 
posteriormente os diferentes sistemas de coordenadas usados na cartografia portuguesa. Posteriormente os alunos têm que 
saber tirar das cartas informação que será fundamental para as suas competências como Agrónomos (medir distâncias e áreas; 
estimar volumes; traçar perfis; estimar cotas; etc.). Na última parte do semestre os alunos terão uma introdução aos Sistemas 
de Informação Geográfica, e usarão instrumentos de recolha de dados mais recentes. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas e práticas de exterior e de laboratório (Topografia e cartografia) em que os alunos aplicarão e desenvolverão 
as matérias expostas nas aulas. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A aprendizagem nesta unidade é baseada principalmente na prática, ou seja, os alunos, depois de uma breve introdução 
teórica, aplicam os conhecimentos adquiridos em exercícios práticos em sala de aula e na realização de trabalhos em grupo 
fora da sala de aula. Esta metodologia permite a avaliação dos objetivos de aprendizagem ao longo do processo, pois os 
exercícios e o trabalho exige uma maior interação entre os alunos e o professor, permitindo uma avaliação constante pelo 
professor do conhecimento adquirido pelo aluno, permitindo-lhe fazer os ajustes necessários para a metodologia. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
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Discussão e análise de casos práticos. Trabalhos de pesquisa sobre os temas lecionados. Exame 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Página do modlle da unidade curricular; 

ALVES, J. A. D.; CRUZ, J. J. S.; NORTE, C. G.  – Manual de Topografia. Ed. PF, Lisboa (Portugal). 

CASACA, J.; MATOS, J.; BAIO, M. – Topografia Geral. Ed. Lidel, Lisboa, Portugal. 

GARCIA-TEJERO, F. D.  – Topografia General y Aplicada. Ed. Mundi-Prensa, Madrid (Spain). 

GASPAR, J. A. – Cartas e Projecções Cartográficas. Ed. Lidel, Lisboa (Portugal). 

LOPEZ-CUERVO, S. – Topografia. Ed. Mundi-Prensa, Madrid (Spain). 

SERVIÇO CARTOGRÁFICO DO EXÉRCITO – Manual de Interpretação Fotográfica. Centro de Interpretação de Fotografias 
Aéreas do Exército, Lisboa (Portugal). 

SERVIÇO CARTOGRÁFICO DO EXÉRCITO – Manual de Leitura de Cartas. Lisboa (Portugal). 

XEREZ, A. C. – Topografia Geral. Ed. Técnica-IST, Lisboa (Portugal). 
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