
TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS TOPOGRÁFICOS ATRAVÉS DE FERRAMENTAS 

COMPUTACIONAIS E SOFTWARES DE GEOPROCESSAMENTO 

 

1. INTRODUÇÃO 

Até a década de 70, a difícil tarefa de se analisar dados, representados através de desenhos 

feitos manualmente, era recorrente no cotidiano de milhares de pesquisadores, cujos interesses 

eram agregar e armazenar diversas informações e documentos relacionados a um arranjo 

geográfico que possibilitasse a maior integração com o desenvolvimento de projetos de 

engenharia. Tal tarefa tornava-se árdua pelo fato de haver complicações durante o cruzamento 

de dados, devido a constantes atualizações dos desenhos e, deste modo, culminando em um 

trabalho dispendioso e com maior gasto de tempo.  

No decorrer da segunda metade do século XX, ocorreram grandes avanços nas áreas de 

computação e sistemas de informação, as quais colaboraram para a representação de elementos 

geográficos no meio computacional, criando-se assim as expressões Geographic Information 

System (GIS) ou Sistema de Informações Geográficas (SIG) e Computer Aided Design (CAD) ou 

Desenho Assistido por Computador. Mais tarde, após a popularização dos SIGs, durante o início 

da década de 80 no Brasil, surgiram grandes grupos interessados na criação e desenvolvimento 

dessas geotecnologias (ORTIZ, 2017). 

Recentemente com o progresso das tecnologias de geoprocessamento nas áreas profissionais 

da logística, da administração pública, da saúde, da economia e gestão, do transporte, da 

engenharia, do meio-ambiente, entre outras, como ferramentas auxiliares para a melhora da 

qualidade de serviços e/ou solução de problemas, destaca-se primordialmente o dispositivo 

denominado Global Positioning System (GPS), como mecanismo de localização por satélite, além 

dos inúmeros aplicativos capazes de projetar trajetórias visando um destino desejado. 

 

1.1. Problema de pesquisa 

A Escola de Engenharia (EE) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) possui diversos 

recursos computacionais que podem ser utilizados para o processamento de dados topográficos. 

Porém, tais recursos não estão sendo completamente explorados por falta de conhecimento por 

parte de alunos e professores. É necessário, portanto, um melhor aproveitamento de tais 

ferramentas que podem ser utilizadas pelos alunos para estudo, auxiliar no acompanhamento 

das aulas na disciplina de Topografia e também promover a interação de projetos relacionados à 

Engenharia. 



É indispensável mencionar a falta de material de orientação sobre o uso das ferramentas de 

geoprocessamento e softwares topográficos. Desta forma, torna-se necessária a criação de 

material didático que possibilite o auxílio pleno dos docentes e alunos da EE no tratamento e 

análise de dados topográficos. 

 

1.2. Justificativa 

O desenvolvimento das tecnologias induz o universitário a se adaptar constantemente às 

novidades do mercado de trabalho, exigindo formas que o façam se destacar em meio aos 

diversos concorrentes que disputam uma mesma vaga de emprego. Através desta pesquisa é 

possível desenvolver recursos para que o aluno da EE da UPM receba este diferencial 

profissionalizante, na qual será apresentado aos vários recursos computacionais presentes nos 

softwares disponíveis nos laboratórios de computação da EE, os quais farão parte da vida de 

cada universitário prestes a se tornar um futuro engenheiro. 

Cabe a esta pesquisa, demonstrar a utilização do software, em conjunto com as aulas de 

Topografia I e II, como uma complementação acadêmica. Mediante a introdução de um 

componente didático, seja esse por meio de tutoriais, slides, guias ou manuais, além da 

demonstração de atividades na universidade promovidas pelos professores da área atuante, o 

qual permitirá o aluno desenvolver a formação da leitura topográfica adequada com a devida 

interpretação de dados coletados, ampliar a visualização técnica em termos de possíveis 

aplicações, promover a avaliação de diversas funcionalidades de ferramentas, além de explorar 

os recursos operacionais disponíveis no software que o ajudarão a concretizar os conceitos 

apresentados em classe. 

 

1.3. Objetivos 

É objetivo desta pesquisa subsidiar, incentivar e contribuir para a utilização de recursos 

computacionais e softwares de geoprocessamento em atividades relacionadas à topografia na 

EE da UPM. 

Os objetivos específicos são: 

 efetuar um levantamento dos principais softwares disponíveis para análise e 

processamento de informações topográficas como Datageosis Office, topoGRAPH, 

Quantum Geographic Information System (QGIS) e outros; 

 identificar os principais procedimentos de análise de dados topográficos vistos nas 

disciplinas Topografia I e Topografia II da EE da UPM (como curvas de nível, perfil do 



terreno, terraplanagem, ajuste de curvas e outros) e analisar se estes recursos estão 

disponíveis nos softwares analisados; 

 avaliar os requisitos operacionais, como a facilidade de uso e facilidade de aprendizado, 

presentes nos softwares Datageosis Office (disponível tanto no laboratório de 

Geotecnologias (LABGEO) quanto nos laboratórios da UPM e com versão de 

demonstração gratuita) e QGIS (totalmente gratuito); 

 verificar os procedimentos necessários para efetuar os cálculos topográficos vistos nas 

disciplinas de Topografia com o auxílio de softwares; 

 verificar como os dados levantados em campo por Estações Totais e GNSS podem ser 

armazenados na memória dos equipamentos e transferidos diretamente para o 

computador para serem processados por softwares; 

 gerar material didático relativo aos softwares (manuais, tutoriais, etc.) que possam ser 

utilizados pelos alunos da EE da UPM para acompanhar as aulas de Topografia e também 

desenvolver projetos acadêmicos envolvendo outras disciplinas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A Topografia permite a representação de uma pequena parte da superfície terrestre em uma 

escala apropriada, sendo feita através do levantamento topográfico que se constitui na medição 

de ângulos, distâncias, cotas, desníveis a partir de um posicionamento geográfico em um 

determinado terreno de interesse (VEIGA; ZANETTI; FAGGION, 2012). 

No entanto, a Topografia pode ser subdividida em Planimetria e Altimetria. A Planimetria constitui-

se de medições de grandezas que pertencem ao plano horizontal, ou seja, tudo aquilo que pode 

ter representatividade no papel. Já a Altimetria se constitui das medições de grandezas que fazem 

parte do plano vertical ou então, não podem ser colocadas no papel (BORGES, 1977). 

Entre os principais instrumentos para a aquisição dessas medidas, estão: o Teodolito, o Nível 

(ótico ou a laser), a Estação Total e o GNSS.  

Posteriormente ao trabalho de campo, é iniciado o processamento e análise dos dados coletados, 

resultando em mapas altimétricos, curvas de nível, perfil do terreno, modelo tridimensional, ajuste 

de curvas (vertical ou horizontal), etc., os quais colaborarão para o mapeamento e representação 

do local. Estes processos são realizados por meio de softwares específicos para processamento 

de dados topográficos, os SIGs, os quais armazenam os dados geográficos e os tratam através 

de análises matemáticas e computacionais transformando-os em informações espaciais de forma 

ágil e com grande precisão.  



Segundo Raper & Maguire (1992), os SIGs “são sistemas computacionais capazes de capturar, 

armazenar, consultar, manipular, analisar, exibir e imprimir dados referenciados espacialmente 

sobre/sob a superfície da Terra”, os quais podem ser representados através de camadas vetoriais 

e matriciais sobrepostas umas às outras geograficamente, como representadas na Imagem 1, 

proporcionando a obtenção de diversos tipos de mapa.  

 

  Imagem 1 - Camadas de dados representados em um SIG 

 

Fonte: Chamaleon Geotecnologias (2015) 

 

Basicamente a estrutura geral dos SIGs segue o modelo de interface para a comunicação com o 

usuário correlacionada ao gestor de base de dados que receberá a entrada de informações, 

promoverá a análise e a retornará graficamente através de mapas, além da própria base de 

dados, como ilustrado no Diagrama 1. 

 



Diagrama 1 - Estrutura geral de uma aplicação SIG 

 

Fonte: Cavalcante e Silva (2015) 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este projeto de pesquisa será desenvolvido no Laboratório de Geotecnologias (LABGEO) da EE 

com a utilização de aparelhos locados no Gabinete de Topografia da EE localizado no Prédio 4 

do Campus Higienópolis da UPM, onde estarão disponíveis todos os elementos necessários 

(computadores, softwares de geoprocessamento, imagens, dados geoespaciais, instrumentos 

topográficos, etc.). A seguir são detalhadas as etapas do projeto. 

 

3.1. Revisão da literatura 

Será realizada revisão da literatura abrangendo os seguintes tópicos: principais equipamentos 

topográficos e o tipo de dados gerados por cada um deles, técnicas matemáticas e 

computacionais para processamento e análise de dados topográficos, formas de representação 

de dados topográficos, softwares topográficos, sistemas de informações geográficas e outros. 

 

3.2. Estudo de Conceitos Básicos de Geoprocessamento  

Nesta fase do projeto haverá a familiarização do pesquisador com os conceitos básicos de 

geoprocessamento, não apenas os adquiridos nas disciplinas de Topografia I e Topografia II, 

como também novos conceitos mais específicos como sistemas de referência de coordenadas, 



imagens vetoriais e matriciais, georreferenciamento, sensoriamento remoto, Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), mapas temáticos, entre outros. 

 

3.3. Coleta de material de estudo  

Nesta parte da pesquisa serão resgatados os roteiros de projetos pertencentes às aulas de teoria 

de Topografia I e Topografia II, já cursadas pelo pesquisador, relacionados no Quadro 1. Além 

dos dados disponíveis nestes projetos, serão levantados dados em campo, se necessário. 

 

Quadro 1 – Projetos topográficos estudados em aula 

Conteúdo – Topografia I Conteúdo – Topografia II 

Escalas Curvas de Nível 

Cálculo de Rumos e Azimutes pelo Rumo 
Ré 

Terraplanagem 

Cálculo de Rumos e Azimutes por Deflexão Cálculo dos Elementos da Curva Horizontal 

Cálculo de uma Poligonal através das 
coordenadas parciais, coordenadas parciais 
corrigidas 

Locação de Curva Horizontal de Deflexão 

Cálculo da Área de Polígono pelo Método 
das Coordenadas dos Vértices 
(Coordenadas Totais) 

Cálculo de Curva Horizontal com Ponto de 
Mudança 

Cálculo da Área de Polígono por Duplas 
Distâncias Meridianas 

Cálculo de Curva Horizontal pelo Método 
das Ordenadas à Tangente 

Erros e distribuição de erros 

 

Desenho da Poligonal 

Nivelamento 

Taqueometria 

Cálculo das Distâncias Horizontal e Vertical 
entre Dois Pontos 

Fonte: elaborado pela autora 

 

3.4. Estudo do software DataGeosis  

O software de geoprocessamento DataGeosis Office foi elaborado e desenvolvido pela empresa 

Alezi Teodolini em 1995 (DATAGEOSIS OFFICE, 2017). Ele possui recursos operacionais de 

georreferenciamento, processamento e análise de dados, que estão diretamente ligados com os 

conteúdos ministrados pelas disciplinas de Topografia da EE: cálculos de poligonais, nivelamento 

geométrico, visualização tridimensional do terreno, cálculo de volumes, cálculo de curvas 

horizontais, exportação de dados, etc. 



3.5. Estudo do software QGIS 

O software Quantum Geographic Information System (QGIS) foi desenvolvido no começo de 

2002.  Foi idealizado inicialmente por Gary Sherman e posteriormente se tornou projeto de sua 

equipe de desenvolvedores, sendo lançado em julho daquele mesmo ano. 

Dentre os principais recursos deste software estão presentes: a interpolação de dados, a 

construção de mapas altimétricos, a geração de curvas de nível e a criação de perfis de terreno, 

que podem ser vistos na Tela 1. 

 

Tela 1 – Perfil de terreno projetado no QGIS 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

3.6. Estudo do software topoGRAPH 

O software topoGRAPH se mostrou líder no mercado de empresas topográficas brasileiras 

durante o período de 2013. Este destaque fez com que o mesmo fosse adquirido pela corporação 

multinacional Bentley Systems em março do mesmo ano. Com a intenção de tornar o topoGRAPH 



cada vez mais completo, a Bentley resolveu integra-lo à sua plataforma CAD conhecida como 

Microstation. (MUNDOGEO, 2013) 

Este software disponibiliza ao usuário ferramentas como: cálculos de poligonais e irradiações, 

nivelamento geométrico, desenho de planimetria, modelo Digital de Terreno (MDT), geração de 

curvas de nível, módulo gráfico - CAD 3D, etc. 

 

3.7. Estudo da correção de dados do GNSS  

Dados de posicionamento geográfico (latitude, longitude e altitude, por exemplo) podem ser 

levantados em campo com a utilização de equipamentos Global Navigation Satellite System 

(GNSS) ou Sistema Global de Navegação por Satélite. 

Segundo o European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) (2005), o GNSS 

“refere-se a uma constelação de satélites que fornecem sinais do espaço transmitindo dados de 

posicionamento e temporização”. 

Os dados levantados através de equipamentos GNSS possuem erros grandes se comparados 

aos métodos tradicionais de geoposicionamento (estação total, por exemplo). 

Porém, a correção desses dados pode ser feita através de dados da Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo (RBMC) pertencente ao Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A RBMC possui receptores que “coletam e armazenam continuamente as observações 

do código e da fase das ondas portadoras, transmitidas pelos satélites das constelações GPS e 

Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS)”. 

Esta etapa do projeto prevê a comparação de dados adquiridos por estação total, por GNSS (sem 

correção) e por GNSS com as coordenadas corrigidas com base nas estações da RMBC.  

 

3.8. Proposta de geração e atualização dos projetos  

Para que a utilização dos softwares topográficos e de geoprocessamento seja devidamente 

inserida no meio acadêmico é necessário que haja a geração de novos projetos e também a 

atualização de projetos existentes. 

Por exemplo, o Acampamento de Topografia realizado na segunda etapa do curso de Engenharia 

Civil possui uma atividade onde dados são levantados com o uso de uma estação total e anotados 

em uma caderneta de campo. Posteriormente estes dados são inseridos manualmente no 

software DataGeosis e processados, resultando no ajuste da poligonal, com todos os seus 

cálculos e desenho. 

No entanto, com os recursos tecnológicos presentes nos equipamentos do Gabinete de 

Topografia, a prática deste experimento poderia ser outra. As anotações feitas na caderneta de 

campo poderiam ser substituídas pelo armazenamento em cartões de memória, os quais 



poderiam ser descarregados diretamente no software no computador, sem necessidade de 

digitação. Desta forma, poderíamos obter de forma quase imediata informações como: erro 

angular, erro linear, erro altimétrico, precisão relativa linear, perímetro e área sem ajuste e 

perímetro e área com ajuste, como representados na Tela 2. 

 

Tela 2 – Projeto do Acampamento de Topografia – Levantamento Planimétrico da Poligonal 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

3.9. Produção de material didático 

Durante todo o desenvolvimento do projeto serão desenvolvidos materiais didáticos (manuais, 

guias, roteiros, slides, etc.) que poderão auxiliar professores e alunos no processamento de 

dados topográficos com os softwares QGIS e Datageosis. 

Este material deverá conter desde o processo de instalação dos softwares, passando pelo 

descarregamento de dados do aparelho topográfico através do cartão de memória micro SD, 



pelas análises de propostas até atingir a visualização/plotagem de projetos, além da inserção de 

conceitos e teorias previamente estudadas em classe. 

 

4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Atividade 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão de Literatura X X           

Coleta de material de estudo   X           

Estudo dos softwares   X X X X X X X     

Verificação de como cada projeto 
topográfico pode ser desenvolvido 
com o apoio de softwares 

  X X X X X X X    

Estudo da correção de dados do 
GNSS 

        X X   

Proposta para geração e atualização 
de projetos  

         X X  

Produção de material didático  X X X X X X X X X X  

Produção de artigo para Congresso           X X 

Finalização e entrega do artigo            X 
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