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Desde o limiar dos tempos, o homem vem se utilizando da Topografia para a medição, localização e 

representação da superfície terrestre. Para tanto, desenvolveu instrumentos para aperfeiçoar seus trabalhos de 

mensuração e posicionamento sobre a superfície da Terra. Com o passar do tempo e avanço da tecnologia, surgiram 

equipamentos de mensuração que possibilitam obter resultados mais precisos e confiáveis. Exemplo disso é a estação 

total, equipamento constituído basicamente por um medidor eletrônico de distância (MED) e um processador 

matemático. As estações mais modernas são a prova d‘água e permitem realizar levantamentos topográficos em 

ambientes úmidos, com chuva, neblina entre outras condições climáticas. No entanto, os prismas refletores utilizados 

nas mensurações de direções e distâncias por alguns modelos de estações totais, apesar de serem impermeáveis, podem 

não retornar o sinal emitido pelo equipamento quando há interferência das precipitações atmosféricas. Estes efeitos 

climáticos podem comprometer os resultados de um levantamento, devendo, por isso, ser verificados quanto à 

amplitude e significância. Dessa forma, o objetivo neste trabalho foi realizar medições lineares com a estação total 

Leica TC 307, com precisão linear ± (2mm + 2 ppm), pertencente ao Laboratório de Topografia (TOPOGEO) da 

UTFPR - Câmpus Pato Branco, e verificar o retorno do sinal pelo prisma refletor na presença de chuva simulada de 

10mm/hora. Como não há uma orientação específica para a realização de um experimento como este, optou-se por 

trabalhar em uma superfície plana, com distâncias de 5, 10, 25 e 50 metros, a fim de comparar os resultados. Para a 

simulação de chuva, montou-se um sistema com pivô de irrigação e baliza a uma altura de dois metros do solo, 

conforme metodologia proposta por Pinto et al. (1976). Nas distâncias de 5 e 10 metros, utilizou-se um simulador de 

chuva, com abrangência de 4,5 metros de raio, entre o prisma refletor e a estação total. Nas distâncias de 25 e 50 

metros foram usados dois simuladores, em função do número reduzido de materiais e da estrutura física limitada. O 

processo de coleta de dados caracterizou-se pela utilização de 3 séries de observações em pontaria direta (PD) e 

pontaria inversa (PI) da luneta para cada distância, visando minimizar os erros sistemáticos do instrumento, tais como: 

verticalidade do eixo principal, horizontalidade do eixo secundário e o erro de colimação. Foram coletados dados das 

condições atmosféricas (temperatura seca, pressão atmosférica e umidade) que são necessários para os cálculos de 

correções atmosféricas às distâncias inclinadas, para posterior horizontalização destas. Estes dados foram fornecidos 

pela estação meteorológica do Câmpus Pato Branco, sendo registrados para cada uma das distâncias mensuradas. 

Comparando-se os resultados obtidos, percebeu-se que a distância de 5 metros apresentou a maior diferença entre a 

medição efetuada com e sem a utilização do simulador de chuva (1 milímetro), que pode ter ocorrido pelo fato de todo 

o trajeto percorrido pelo sinal da estação total ser influenciado pela chuva simulada. Ainda assim, esta diferença está 

inserida no intervalo da precisão linear da estação total, de  ±(2mm + 2ppm). Contudo, não é possível afirmar que esta 

ocorreu em função da interferência exclusiva da simulação. Dessa forma, na sequência do trabalho, pretende-se realizar 

mais experimentos com os prismas refletores em dias chuvosos.  
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