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INTRODUÇÃO:

A topografia é uma das partes do estudo de terreno, sendo importante durante o planejamento,

o projeto e até mesmo no monitoramento após a conclusão da obra. Por conta da relevância do uso da

topografia para a área de engenharia civil, um setor enorme e que se mostra ainda em crescimento no

Brasil, já existem softwares dedicados a cálculos envolvendo topografia oferecidos por empresas no

mercado. Entretanto, suas ferramentas são muito mais complexas do que o necessário para os

cálculos básicos de topografia,  além de requerer licenças pagas para utilização do software.

Logo, pensando na ausência de um programa para o ensino de cálculos básicos de topografia

acessível, tanto em familiaridade na utilização quanto em relação a custo, este projeto visou a criação

de um software baseado no Excel, programa já existente e conhecido em todo o mundo, oferecido

gratuitamente em diversos meios como, por exemplo, a própria Unicamp.

O programa foi desenvolvido pensando em áreas pequenas de construção, logo, o modelo de

superfície plana foi adotado, já que os erros associados às considerações simplistas deste modelo são

insignificantes para este tipo de locação.

Considerando este panorama, o projeto teve como objetivo, o desenvolvimento de um software

capaz de gerar uma automatização das etapas de cálculos, procedimentos e mapeamento dos

resultados com base no Microsoft Excel, permitindo assim, um rápido acesso a informações

necessárias para a etapa de locação. Mais especificamente, foi idealizado um programa capaz de

determinar as coordenadas, calcular a área de construção e desenvolver uma representação gráfica

bidimensional de visão superior (mapa). Além de, quando possível, oferecer uma análise de erros

angulares, lineares e altimétricos, permitindo ao usuário saber se os dados fornecidos são confiáveis

dentro dos parâmetros de tolerância previamente estabelecidos.
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METODOLOGIA:

Com base em exemplos da caderneta de levantamento planialtimétrico fornecida pela

Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp (FECFAU – UNICAMP) foram definidas as regiões de

entrada de dados iniciais. Assim, o usuário pode inserir os dados manualmente ou importá-los em

outro arquivo compatível.

A partir dos pontos de controle e dos dados preenchidos pelo usuário, foram criadas planilhas

de cálculo, considerando em conjunto, tanto os cálculos planimétricos quanto os altimétricos. Desta

maneira, permitindo a execução de ambos cálculos com apenas uma locação, mas também, mantendo

a possibilidade de efetuar apenas um das análises.

Assim que a primeira versão do programa ficou pronta, ela foi disponibilizada para alguns

estudantes, a fim de testar a sua utilização. Foram selecionados alunos da FECFAU-Unicamp que já

haviam feito pelo menos uma matéria relacionada à topografia. Cada usuário deveria resolver dois

problemas previamente selecionados envolvendo topometria, enquanto seriam avaliados seu

entendimento e modo de utilização da ferramenta. Com o auxílio de um manual de utilização do

software, os candidatos tentaram solucionar os problemas propostos, utilizando-se do programa para

efetuar os cálculos. Após a finalização do teste, além de considerar o passo a passo efetuado pelos

usuários, foi pedido que os mesmos respondessem a uma entrevista acerca da precisão, usabilidade,

utilidade e constância do software.

Após esta fase de testes, foram elencadas as dificuldades e os comentários dos usuários a fim

de mapear quais deveriam ser as melhorias e correções a serem feitas. Desta maneira, foi possível

atualizar as instruções de uso e melhorar a usabilidade do programa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O programa foi apresentado em diversas páginas: Medições, Resultados, Gráfico, Erros, Área,

Cálculos de Base e Cálculos de Construção. Desta maneira, o usuário tem acesso ao passo a passo

de cada etapa, podendo manipular os parâmetros inseridos para gerar novos resultados.

Na página inicial do programa, encontram-se as regiões principais de entradas de dados,

similares à caderneta de campo. Entre as medições requeridas, estão as coordenadas do ponto de

referência e sua vante; as referências (Equipamento, Ré, Vante), ângulos e distâncias (planimétricas) e

as cotas relativas (altimétricas). Estas informações são requeridas uma segunda vez, possibilitando ao

usuário fazer irradiações para posicionar pontos além da poligonal fechada, chamados de pontos de

construção.

Nas páginas de cálculos, o usuário tem acesso a visualização do passo a passo dos cálculos,

permitindo a exploração de todas as etapas, desde a transformação dos ângulos e distâncias para
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coordenadas cartesianas até os ajustes finais para distribuição de erros. Como o Excel faz referência a

cada célula utilizada para gerar o resultado, é possível entender precisamente quais são os

parâmetros utilizados. Dessa maneira, até mesmo os cálculos secundários, como área, perímetro e

avaliação de erros, apresentados em outras páginas podem ser inspecionados.

Durante a etapa de testes, quando foram feitas as entrevistas com os candidatos, o fato dos

cálculos poderem ser inspecionados foi um ponto bem elogiado pelos usuários, principalmente, visto

que haviam tido contato relativamente recente com a teoria por trás dos cálculos topométricos. Esta

etapa foi importante para o projeto, ao passo que nem todos parâmetros utilizados nos cálculos eram

intuitivos, confundindo os usuários na hora de utilizarem-se da ferramenta. Assim, foi possível melhorar

a formatação do programa e as instruções no manual de uso, além de corrigir bugs.

Entretanto, por mais que o programa e o processo de cálculos seja relativamente simples e

bem descrito, ficou claro que usuários desfamiliarizados com topometria terão dificuldade de utilizar-se

deste software, já que o processo de cálculo depende de muitos parâmetros.

Figura 1 - Exemplo de inserção de dados para cálculo planimétrico (p. Medições)

Figura 2 - Exemplo do passo a passo para cálculo planimétrico da área de construção (p. Cálculos de Base)

Figura 3 - Exemplo de resultados para cálculo planimétrico (p. Resultados)
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Figura 4 - Exemplo de mapeamento para cálculo planimétrico (p. Gráfico)

CONCLUSÕES:

Primeiramente, em relação ao objetivo, foi possível criar uma automatização capaz de auxiliar

os cálculos envolvidos na topografia e, mesmo levando em consideração que o programa não pode ser

utilizado em todos os cenários, ele soluciona e apresenta de maneira muito ágil e confiável as soluções

sobre os problemas que se propõe a solucionar.

Além de funcional, este projeto proporciona acesso e interação direta aos cálculos, o que, de

maneira esperada, foi elogiado de maneira satisfatória. Como este acesso não é fornecido por outros

softwares de empresas no mercado e, considerando ainda, o custo zero do programa e familiaridade

dos usuários com o Excel, a utilização desta ferramenta promete relevância para auxílio estudantil no

ensino de topometria.
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