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PLANO DE DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

NOME: TOPOGRAFIA 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO EM EDIFICAÇÕES 

SÉRIE: 2º ANO 

CARGA HORÁRIA: 2 A/S – 80 H/A – 67 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: LIDIANE CRISTINA FELIX GOMES/M ARIO HENRIQUE 
M. CAVALCANTE DE ARAÚJO 

 
EMENTA 

 
Introdução à Topografia. Levantamento planimétrico. Levantamento Altimétrico. Uso e 
manuseio dos aparelhos de medição topográfica.                                                  

 
OBJETIVOS 

Geral  

 Capacitar o educando para compreender os procedimentos utilizados nos 
levantamentos topográficos plani-altimétricos de um terreno, identificando quais os 
métodos mais adequados para realização de um estudo de viabilidade de locação de 
uma obra. 

Específico 

• Interpretar e representar a superfície topográfica; 
• Avaliar o grau de precisão necessário nos trabalhos topográficos; 
• Avaliar a viabilidade de aplicação de novas tecnologias da topografia; 
• Coordenar trabalhos topográficos de campo, cálculos e desenho topográfico; 
• Utilizar adequadamente instrumental topográfico para planimetria e altimetria; 
• Realizar trabalhos topográficos de campo (levantamentos e locações); 
• Interpretar plantas topográficas planialtimétricas; 
• Navegar e se orientar com o uso do GPS, carta topográfica e bússola. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Apresentação.  
2. Conceitos fundamentais, objetivos, limites e divisão da topografia.  
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3. Sistemas de Coordenadas: cartesianas, geodésicas geográficas e UTM.  
4. Planimetria: definição de ângulos, azimutes e rumos; ângulos horizontais e 

ângulos verticais.  
5. Teodolito óptico: descrição, manuseio, instalação, medidas de ângulos.  
6. Planimetria: Medição de distâncias (direta e indireta).  
7. Erros de medição.  
8. Levantamento topográfico planimétrico por trena e caminhamento perimetral.  
9. Poligonais: Tipos e utilizações. 
10. Organização da planilha de cálculos: fechamento angular e linear; cálculo das 

coordenadas.  
11. Levantamento de poligonal fechada por caminhamento perimétrico, medindo 

ângulos internos. 
12. Desenho do croqui e da planta topográfica.  
13. Legenda e detalhes.  
14. Cálculo de áreas: processos geométricos, mecânicos e analíticos.  
15. Altimetria: Referências de nível; Medição de ângulos verticais e diferenças de 

nível.  
16. Nivelamentos: barométrico, trigonométrico, geométrico e taqueométrico.  
17. Nível de precisão: descrição, manuseio e instalação.  
18. Levantamento altimétrico de poligonal fechada, por nivelamento geométrico 

composto com medição indireta de distâncias.  
19. Planialtimetria. Representação do relevo por curvas de nível.  
20. Determinação da declividade.  
21. Demarcação de curvas em nível e em desnível.  
22. Cálculo das diferenças de nível e de cotas do nivelamento geométrico 

composto; construção da planta altimétrica (perfil topográfico).  
23. Locação de obra e noções de terraplanagem. 
24. Utilização de programas computacionais na topografia. 

 
 
                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

1. Aulas expositivas utilizando os recursos didáticos; 
2. Exercícios; 
3. Atividades de campo; 

 
        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM  
 
  

• Trabalhos aplicados; 
• Solução de problemas e trabalhos topográficos realizados em equipe; 
• Provas escritas;  
• Provas práticas com instrumentos; 
• Relatórios técnicos sobre trabalhos topográficos. 
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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGE M 
O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá, nos Núcleos de 
Aprendizagem, por meio de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão 
efetiva dos conteúdos, de acordo com o previsto na LDB e nas Normas Didáticas dos 
Cursos Técnicos Integrado ao Médio do IFPB (item 2.3, artigos 28 a 30). 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
1. Quadro branco e acessórios; 
2. Data-show; 
3. Apostilas; 

       4. Listas de Exercícios. 
 

REFERÊNCIAS 
Básica 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13133: execução de 

levantamento topográfico: procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

BORGES, A. C. Topografia aplicada a engenharia civil . 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Edgard Blucher, 1977 – (reimpressão 1997). 

______. Exercícios de topografia . 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blucher, 

1975. 192p. 

Complementar 

 

BUENO, C. P.; PAPAZOGLOU, R. S. Desenho  Técnico para Engenharias .  Curitiba: 

Juruá, 2008. 

COMASTRI, J. A.; GRIPP JUNIOR, J. Topografia aplicada: medição divisão e 

demarcação. Viçosa:  UFV, 1990. 

 

 
 
  


