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Introdução

Segundo Silva [1], a disciplina de Topografia, de 
responsabilidade do DTR/UFRPE, ministrada nos 
cursos de Graduação das Engenharias Agrícola, 
Agronômica, Florestal e Pesca, os alunos têm a 
oportunidade de participar de atividades de campo e 
escritório, visando à representação do relevo. São 
utilizadas plantas e maquetes para um entendimento 
perfeito dos conceitos sobre perímetro, áreas, bacias 
hidráulicas e bacias hidrográficas. 

Dependendo da finalidade a que se destinam os 
trabalhos ou levantamentos topográficos, os mais 
variados métodos e instrumentos poderão ser utilizados 
(ESPARTEL [2] e GARCIA [3]). Tais trabalhos 
podem virar desde levantamentos “tipicamente” 
topográficos, até metodologias específicas aplicadas 
para caracterização e investigação de fenômenos 
ambientais.

Através de um levantamento planialtimétrico é 
possível representar graficamente qual a movimentação 
do relevo, podendo se obter uma série de informações 
sobre o terreno como: declividade, inclinação, 
diferença de nível, talvegue, divisor, garganta etc. 
Segundo Silva [4] pode-se considerar uma vez 
entendidos os processos de obtenção dos dados do 
terreno a sua representação em formato analógico ou 
digital, os estudantes de graduação, particularmente 
aqueles das Engenharias, começam a perceber no 
relevo os detalhes e as leis que regem seu modelado, de 
maneira mais apropriada. 

A partir de uma visualização mais concreta da 
superfície terrestre, é que os alunos poderão 
desenvolver seus projetos de maneira mais racional, 
distinguindo diferenças significativas no terreno, e até 
prevendo possíveis eventos e tendências com aquele 
ambiente, como erosão, volume de corte ou aterro.

Objetivou-se nesse trabalho o acompanhamento e a
coleta de dados das atividades práticas desenvolvidas 
pelos alunos nas disciplinas de topografia A, topografia 
B e topografia oferecidas pelo DTR-UFRPE durante o 
período da Monitoria em Topografia.

Material e métodos
Nesse trabalho acompanhamos as aulas teóricas e 

práticas das disciplinas de topografia A, topografia B e 

topografia, oferecidas pelo Departamento de Tecnologia 
Rural da UFRPE, tendo acompanhado as turmas de 
Engenharia Florestal (SF1), Engenharia Agronômica (SA1 
e SA3), Engenharia de Pesca (SP1), Engenharia Agrícola 
(EA1) e Zootecnia (SZ1), ao longo de três períodos, 2008-
1, 2008-2, 2009-1.

As turmas tinham de 22 a 42 alunos, com idades 
heterogêneas entre os 18 até os 45 anos, tendo uma média 
de 25 anos, estando cursando desde o terceiro período até o 
sétimo período. Sendo a didática praticada pelos docentes a 
divisão das turmas em equipes de 4 a 7 pessoas, fazendo 
cinco equipes de trabalho por turma, realizando atividades 
práticas no pátio do Departamento de Tecnologia Rural ou 
em outro local do Campus UFRPE.

As turmas de Topografia e Topografia Aplicada fizeram 
um levantamento planialtimétrico em um polígono de 
quatro lados (Tabela.1), fazendo os grupos poligonais 
distintas, tendo pontos coincidentes entre os grupos, 
obtenção da declividade com clinômetro, e o levantamento 
planialtimétrico do Departamento de Botânica, para as 
turmas de Topografia e Topografia B, foram realizadas 
varias operações de campo como: o transporte de 
Referência de Nível (Tabela.2), quadriculação do terreno, 
levantamento do canal de irrigação do DEPA. Nos 
levantamentos planialtimétrico os alunos utilizaram o 
instrumento denominado Teodolito eletrônico FOIF DT 
20S D, enquanto para realizar os levantamentos 
geométricos foram utilizados os níveis de luneta 
CST/Berger 24x, sendo todos os levantamentos orientado 
pelo professor da disciplina e acompanhado pelo monitor. 

A parte de escritório foi realizada em sala de aula, tendo 
como base as cadernetas de campo preenchidas pelos 
alunos durante o levantamento, sendo calculado as áreas 
dos polígonos pelo método das coordenadas, e o 
nivelamento pelo método geométrico.

Resultados e Discussão

Observou-se que os alunos apresentavam muita 
dificuldade no manuseio do equipamento, e mesmo com 
alguns cuidados na leitura, erros acima do permitido pela 
norma técnica foram obtidos, tendo durante todo o período 
vários trabalhos muito bons e outros com erros grosseiros.

Durante a execução da atividade pratica foram 
observados que as equipes acima de 5 alunos se 
dispersavam muito, conversavam e pouco interagiam,  e 



tanto o professor como o monitor não atendiam a 
demanda de todos os alunos e equipes. Outro ponto 
limitante é a dificuldade por equipamentos, uma vez 
que só se dispunha de 5 teodolitos e 6 níveis, 
impossibilitando assim, a divisão das turmas em mais 
de cinco grupos, desencadeando equipes com até oito 
pessoas.

Dentre os diversos levantamentos planialtimétrico 
realizado tivemos um na turma de SA3 de 2008-1, onde 
foi calculada a área por quatro métodos diferentes: pelo 
programa Data Geos-Sis 2005 demo onde encontramos 
uma área de 686,78 m², pelo método da triangulação ou 
geométrico, obtendo-se 698,94 m², pelo método 
analítico encontramos 698,43 m2 e por fim pelo 
método mecânico, onde encontramos 696,73 m², tendo 
os métodos uma variação 12,16 m², o que indica uma 
variabilidade muito grande dentro do sistema, 
permitindo a cada método sua aceitação dentro de sua 
margem de erro.

A prática da quadriculação do terreno foi uma das 
atividades relevantes da monitoria, onde permitiu aos 
aluno o levantamento de pontos da superfície, sendo 
posteriormente feitos os cálculos e as interpolações das 
curvas de níveis, permitindo a confecção de plantas em 
curvas de nível, para posteriores desenhos de projetos 
dos diversos fins, podendo-se ser calculado o volume 
de aterro ou de corte, estimando toda uma logística 
para determinada aplicação.

No Departamento de Botânica encontramos uma 
atividade mais movimentada, onde os alunos puderam 
sentir as dificuldades encontradas nesta atividade 
profissional, tendo as intempéries do tempo e o 
condicionamento do corpo como fatores agravantes de 
erros desta atividade.

Temos o uso de Plantas (Fig. 1a) e maquetes 
(Fig.1b)  para o entendimento dos conceitos de bacias 
hidrográficas e hidráulicas, sendo um subsidio vital 

para a estimação de cargas hidráulicas e estudos de 
conservação de solos.

As Disciplinas de Topografia da UFRPE, apesar de 
todas as dificuldades com equipamentos, escassez de 
recursos didáticos, teve na confecção da maquete um
facilitador de aprendizado, que bem conservado poderá
durar vários anos, contribuindo na formação de vários
Engenheiros desta IFES.
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Tabela 1. Caderneta de campo do levantamento Planialtimétrico com Teodolito.   

Estação Ponto visado Ângulo horizontal distância Observação
Ré Vante

I IV II 92°20’30” 20,18 m Erro de -3”
II I III 88°09’26” 39,02 m Área de 763,1931 m²
III II IV 83°28’21” 20,67 m
IV III I 96°01’40” 36,02 m

Tabela 2. Caderneta de campo do levantamento Geométrico com Nível de Luneta.

Estaçã
o

Ponto visado leitura Altura do 
instrumento

Cota Observação

Ré Vante
I RN DTR 2400 12400 10000 Erro de 2”

1 3700 8700 Desnível de
2 2950 9450 2,150m
3 1850 10550
4 0250 12150

II 4 0352 12502 12150
3 1951 10551
2 3050 9452
1 3800 8702
0 2500 10002

                          
      Figura 1a. Foto da planta 1, em curvas de nível.                                   Figura 1b. Foto da maquete da planta 1.
  


