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Na Topografia a aquisição de dados através do levantamento topográfico emprega métodos planimétricos, 

altimétricos e/ou planialtimetricos para a determinação de pontos, no caso deste trabalho, pontos que representam a 

edificação de uma igreja e seu entorno. Para isso é necessário que exista um conjunto de campo de pontos de referência 

denominados de estruturas geodésicas, os quais interligam os pontos de detalhes levantados na área. A partir dos dados 

adquiridos e processados é possível gerar um desenho topográfico seguindo as Normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), contemplando dentre outros: escala, traçado de alinhamentos por meio de coordenadas 

planas, convenções topográficas, legenda, título e desenho topográfico elaborado por computador (AutoCad 2013 
versão Estudantil). Neste trabalho utilizou-se o software Google Map para melhorar a visualização e identificação dos 

pontos de detalhes levantados em campo. Durante a disciplina de Topografia 1 do semestre de 2012.2 do Curso de 

Engenharia Cartográfica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Campus Recife, foram implantadas estruturas 

geodésicas para a definição do campo de pontos de referência e levantamento planimétrico da Igreja Nossa Senhora do 

Rosário e seu entorno com o emprego de Estações Totais (5” de precisão angular e 5mm + 5ppm de precisão linear). 

Esta Igreja está localizada no bairro da Várzea no Recife-PE e foi edificada no ano 1612. A mesma está localizada em 

uma área urbana próxima a Universidade Federal de Pernambuco propícia para a realização de atividades práticas da 

Disciplina de Topografia mais condizentes com a realidade prática. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma 

metodologia para elaboração de aulas práticas que visem o melhor desempenho e assimilação da matéria pelo estudante 

em campo sobre implantação de estruturas geodésicas e levantamento topográfico com estação total , assim como a 

elaboração do desenho topográfico. Possibilitando assim, a diminuição entre a dicotomia Teoria e Prática na disciplina 
de Topografia. O desenvolvimento destas atividades possibilita ao estudante uma visão prática para o emprego e 

melhoria da automatização do procedimento de campo com o auxílio de programas embutidos da Estação Total, 

envolvendo transporte de coordenadas, densificação do campo de pontos de referência e levantamento de detalhes. 

Neste trabalho será discutida a implantação e definição de uma poligonal enquadrada e implantada com centragem 

forçada formada com seis (6) vértices. As observações angulares e lineares foram realizadas empregando-se a técnica de 

pares conjugados, com duas séries de leituras na posição direta e inversa, empregando-se em seguida o ajustamento pelo 

Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) e a discretização, a princípio, planimétrica da Igreja Nossa Senhora do 

Rosário e seu entorno a partir dos comandos embutidos da Estação Total (estação desconhecida e levantamento polar de 

detalhes), finalizando-se com a elaboração do desenho topográfico. Inicialmente, realizou-se o reconhecimento da área 

do levantamento topográfico, escolhendo-se os melhores locais para a implantação dos vértices topográficos e vértices 

para levantamentos de detalhes da Igreja e seu entorno. Em seguida realizou-se a aquisição, processamento e 
ajustamento dos dados, finalizando-se com a elaboração do desenho topográfico com os dados tratados. Como 

resultados serão apresentados às coordenadas planimétricas dos vértices das estruturas geodésicas implantadas em um 

sistema topográfico local e o desenho topográfico da área levantada. Este trabalho também ajudará na elaboração de um 

apoio didático, que poderá ser utilizado durante as aulas de Topografia.  
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