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INTRODUÇÃO  

Com a evolução das tecnologias para a área da topografia, acabam surgindo novos 

equipamentos a cada ano, tendo assim mais tecnologias ultrapassadas, pelo fato das novas 

terem maior exatidão e funções que facilitam sua manipulação, diminuindo o tempo dos 

serviços prestados. 

Segundo Godoy (1988), Topografia significa descrição de um lugar, originária do 

grego topus indicando lugar e graphein, descrever. Tem por finalidade determinar o contorno, 

as dimensões e a posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em 

conta a esfericidade da Terra. O objetivo é a representação dessa porção por meio de uma 

figura semelhante.  

A Geodésia é uma ciência que estuda a superfície da Terra para conhecer a sua forma 

quanto ao contorno e ao relevo e sua orientação, levando em consideração a curvatura da 

terra. McCormac (2007), comenta que a Terra não é uma esfera perfeita. Ela é achatada em 

seus polos e seu semieixo polar é aproximadamente 21 km menor que seu semieixo 

equatorial. Sua superfície é, aproximadamente um elipsoide, também chamado de esferoide. 

Ainda cita que o geoide é definido como uma figura hipotética que representa a forma 

elipsóidica da Terra, sendo que o geoide é uma superfície que pode variar até 100 metros do 

elipsoide.  

Para realizar a determinação das dimensões e contornos de uma determinada área 

existem vários aparelhos dos quais dois serão citados, sendo a Estação Total e o GPS de 

Precisão, os quais tem uma considerável, diferença nos princípios de funcionamento. Sendo o 

primeiro para a realização das medições é necessário realizar uma visualização entre os 
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pontos ou criar uma amarração entres os mesmos, já o segundo não necessita visualização 

entre os pontos, pois se orienta por sinais de satélites. 

 

ESTAÇÃO TOTAL 

A Estação Total é um aparelho capaz de realizar medição, obtendo várias 

informações, é composto por um tripé para ser posicionado no campo, um prisma (refletor de 

sinais) e um bastão para ser posicionado no ponto a ser medido.  

 

Estação Total Eletrônica é um complemento do teodolito eletrônico, porque 

além de fornecer as leituras dos círculos horizontais e verticais 

automaticamente, também lê a distância direta, já que é também um 

distanciômetro. O único trabalho do operador é atingir os alvos (refletores) a 

ré e a vante e apertar os botões correspondentes. O aparelho fornece então as 

leituras dos círculos e as distâncias. Esses valores podem aparecer no visor 

do aparelho para anotação na caderneta ou porem ir diretos para um 

disquete, que envia os dados para a programação de cálculo “software” 

(BORGES, 1977. p. 189). 

 

 

 

GPS DE PRECISÃO 

É um aparelho com tecnologia avançada muito utilizado na atualidade apresentando 

uma precisão excepcional, além das funções que facilitam o trabalho do dia a dia dos técnicos. 

O sistema de posicionamento global (GPS ou Global Positioning System) é um sistema que 

permite a localização de um ponto com exatidão na superfície terrestre. 

Com o GPS os pontos podem ser localizados rápida e exatamente sobre a 

Terra pela medição de distâncias para satélites artificiais. Você pode ficar 

bastante surpreso em saber que a localização de pontos sobre a terra e a 

distância entre esses pontos, sejam pequenas ou longas, podem ser 

determinadas com exatidão igual ou melhor, pela medição de distâncias para 

satélites a milhares de quilômetros afastados no espaço, em vez de usar as 

técnicas convencionais diretas sobre a Terra onde os pontos estão 

localizados (MCCORMAC, 2007. p.236). 

 

Cada satélite de posicionamento completa duas voltas por dia ao redor da terra, 

fechando uma volta em 11 horas e 58 minutos. Existem várias constelações de satélites 

artificiais de posicionamento, sendo as mais utilizadas, o sistema GPS que é tecnologia 

americana, o sistema GLONASS (Global Navigation Satellite System) que é tecnologia russa, 

e GALILEO que é o sistema da União Européia.  

A atração gravitacional da Terra mantém o satélite em órbita. Cada satélite 

tenta se afastar da Terra em uma linha reta a cerca de 13.917 km/h, mas a 

força gravitacional da Terra o puxa para baixo. Como consequência, o 

satélite permanece verticalmente em uma trajetória paralela à superfície 



 

curva da Terra. Se a velocidade do satélite diminuir, ele cairá na Terra. Se 

aumentar, ele se afastará da Terra em direção ao espaço exterior. Os satélites 

GPS estão aproximadamente a 20.200 km acima da superfície da Terra, onde 

suas órbitas são completamente livres da atmosfera terrestre. Eles estão 

localizados em seis diferentes planos orbitais inclinados de 55° em relação 

ao equador e espaços 60° em longitude. (MCCORMAC, 2007. p. 236). 

 

OBJETIVO 

Comparar as tecnologias e princípios de funcionamento dos equipamentos utilizados 

para levantamentos topográficos. Definir quais equipamentos e tecnologias mais utilizados 

para levantamentos topográficos; Caracterizar os equipamentos topográficos atuais; 

Diferenciar os procedimentos de levantamentos com as tecnologias existentes; Comparar 

eficiências dos equipamentos nas atividades de campo. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesse trabalho trata-se de um levantamento bibliográfico, 

com comparação da experiência de acompanhamento direto de campo no modo pesquisa-

ação. A pesquisa bibliográfica se deu através de consulta às bibliografias da área disponíveis 

na biblioteca da FAI Faculdades, na área de Topografia e Geodésia, utilizada principalmente 

pelos cursos de Agronomia, Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Já o 

acompanhamento direto de campo se deu em uma empresa da área de Agrimensura que 

dispõe dos equipamentos citados e realiza levantamentos topográficos em áreas urbanas e 

rurais, com as mais diferentes características de relevo, tamanho e obstáculos como vegetação 

e construções. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da revisão bibliográfica feita sobre o tema, comparando o uso de Estação 

Total e de GPS RTK para o Levantamento topográfico, realizando uma relação com a prática 

de campo através de acompanhamento de medições feitas com ambos os equipamentos, 

podemos estabelecer algumas situações e discussões: 

Para levantamento com o uso de Estação Total, o aparelho deve ser instalado em um 

determinado ponto da área a ser medida, do qual é necessário visualizar todos os de pontos a 

serem levantados, ou se isso não for possível deve-se criar uma linha poligonal auxiliar e a 

partir dessa visualizar todos os pontos, principalmente os vértices delimitadores da área a ser 

medida. Para o levantamento, com o aparelho depois de instalado, nivelado e configurado, 

deve-se visualizar o prisma, que com auxilio de um bastão próprio, é posicionado em cada um 



 

dos pontos a ser levantado, e nesse efetua-se a medição de ângulos e distâncias, que serão 

armazenados no próprio aparelho. Com todos os pontos levantados e informações 

armazenadas, conclui-se o levantamento. Dentre as principais dificuldades encontradas nesse 

levantamento são a presença de vegetação ou construções entre o aparelho e o ponto, 

ondulação do terreno com presença de algumas depressões dificulta a visualização do prisma 

pelo aparelho, tamanho e formato da área, dificuldade de localização de marcos delimitadores 

da área. 

Para levantamentos geodésicos feitos com Receptores GPS de Precisão, procede-se 

utilizando um conjunto de receptores, denominados Base e Rower, onde a Base é instalada em 

um local livre de vegetação e/ou construções próximas, enquanto com o receptor Rower é 

percorrido os pontos para coletada das informações. O sistema RTK (Real Time Kinematic), 

além do rastreio de sinal pela base e rower, os receptores possuem uma comunicação via rádio 

entre si, o que permite que o receptor do rower, tenha condições de fornecer uma precisão 

instantânea, pela correção de posicionamento feito pela base. Nesse sistema é possível no 

momento do levantamento saber a precisão de levantamento, bem como realizar 

processamento de áreas, distâncias entre outras informações ainda no campo. No 

levantamento geodésico, não há a necessidade de visualização entre os pontos levantados, 

apenas é necessário abertura para recepção do sinal dos satélites. Assim os maiores problemas 

enfrentados com levantamentos com RTK é a qualidade de sinal de GPS, o que é prejudicado 

por vegetação ou construções que precisam ser solucionadas de alguma forma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Perante as informações discutidas notasse qual a verdadeira importância das novas 

descobertas e tecnologias, as quais trouxeram novos horizontes na área da agrimensura. A 

facilidade na manipulação de um GPS-RTK, as funções que ele dispõe permite aumentar a 

agilidade e a precisão do serviço prestado, além da facilidade diante das condições de relevo, 

necessitando apenas de sinal de satélite para obter precisão, já com a Estação Total é 

necessário abrir caminhos para visualizar o ponto, ou até fazer várias amarrações em uma área 

para concluir o levantamento, além de após isso necessitar efetuar o processamento dos dados 

no computador para iniciar a locação de pontos e linhas. É possível utilizar as duas 

tecnologias em um levantamento onde uma complementará a outra. 
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