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Este trabalho aborda os diversos instrumentos topográficos e geodésicos envolvidos no estudo, determinação e 

materialização da linha de prumo. Fortemente envolvidos em quase todos os trabalhos de Topografia por meio da 

centragem, os instrumentos ópticos e à LASER empregados para definição da linha de prumo em uma edificação são 

pouco discutidos na prática. Entre eles são apresentados neste trabalho o fio a prumo, o prumo óptico da base nivelante, 

o prumo óptico localizado na alidade de uma estação total, o prumo à LASER, a ocular de cotovelo (zenital) e os 

prumos ópticos destinados às visadas zenital e nadiral. É abordado também um comparativo entre as diferentes 

precisões dos diversos instrumentos, que podem chegar até uma precisão de 1/200.000, ou seja, 1mm de desvio da linha 

de prumo nadiral ou zenital a cada 200m. Estes instrumentos são muito importantes em áreas como a Geodésia 

Aplicada (levantamento, locação, controle geométrico, monitoramento), Construção Civil (verticalização de edificações 

prediais, de torres de comunicação, barragens, túneis, pontes) e Minas (transferência de pontos localizados na superfície 

terrestre para o subsolo). Entre os equipamentos disponíveis no Laboratório de Geodésia (LAGEO) da Universidade 

Federal de Pernambuco, foi estudada a aplicação do prumo óptico ZBL16 da Wild em um transporte de altura sobre a 

linha de prumo, utilizando o método da Prumagem Óptica. Devido ao grande período de tempo sem utilização do 

equipamento em questão, foi necessário estudar todas as suas propriedades geométricas para comprovação de sua 

confiabilidade, satisfazendo as condições necessárias para a aplicação do método da Prumagem Óptica, que são: eixo 

principal perpendicular ao eixo dos níveis tubulares e o eixo de visada coincidindo ao eixo principal do instrumento. 

Para tal, foram realizadas algumas experiências com o auxílio da estação total GPT 3200N da Topcon e 3305DR da 

Trimble. Para servir de referência para as medições, a estação total também deve ser checada. Deve-se atentar ao erro 

de índice (ou erro de colimação na vertical) e ao ajuste do apontador a LASER da estação total, assim como o eixo 

secundário perpendicular ao eixo principal, eixo de visada perpendicular ao eixo secundário e o eixo principal na 

vertical após a calagem.  A estação total foi utilizada para definir um conjunto de pontos ao longo de dois corredores no 

Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) próximo ao Laboratório de Topografia (LATOP) para verificar a centragem 

zenital empregando o apontador a LASER da estação total GPT 3200N. Foi implantada uma poligonal de três vértices 

utilizando-se a luneta na direção zenital (ângulo 0º00’0”) da estação total para a centragem e materialização dos vértices 

da poligonal no teto dos corredores. Durante todo o experimento com a estação total GPT 3200N foi utilizado o 

compensador, disponível no instrumento que tem a função de garantir a verticalização do eixo principal do 

equipamento. No mesmo campo de pontos materializados com a ajuda da estação total GPT 3200N foram realizados 

testes da prumagem zenital e nadiral do prumo óptico ZBL16 da Wild. Com base nestas experiências, foi constatada a 

necessidade de ajustes no prumo óptico ZBL16, como a troca da base nivelante original, por esta estar descalibrada e 

com problemas no dispositivo de centragem óptica e a retificação das bolhas dos níveis tubulares que estavam 

descalibradas. O procedimento de ajuste das bolhas dos níveis tubulares foi realizado em uma prática sobre um tripé 

extensível, com parafuso e alça de fixação, garantindo uma melhor estabilidade. Foi utilizado um método em que a 

bolha tubular deve ser horizontalizada de maneira que metade seja ajustada pelo parafuso calante e a outra metade 

girando a chave “allen” nos parafusos retificadores, rotacionando em 180º a alidade do equipamento após cada ajuste. 

Repete-se este procedimento até que as bolhas dos níveis tubulares estejam perfeitamente centradas em qualquer 

posição da alidade. Após assegurar que todos os requisitos geométricos do prumo óptico são atendidos para a aplicação 

do método da Prumagem Óptica, teve que se definir um local propício para o estudo do método. O local escolhido para 

aplicação do método foi uma parede externa do Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE, na imediação do LATOP 

e próxima a poligonal implantada. Foi utilizada uma régua milimetrada e horizontalizada a diferentes alturas e 

realizadas a leitura das medidas de prumo. O uso desses instrumentos aplicados às práticas propostas neste trabalho nas 

aulas de Topografia 2 e 10 do curso de Engenharia Cartográfica e Engenharia Civil da UFPE seria de grande 

importância para introduzir os alunos à instrumentalização e aos métodos de prumagem. Sendo assim, este trabalho tem 

o objetivo de contemplar uma metodologia para aperfeiçoar o emprego de equipamentos e acessórios para o transporte 

na direção da linha de prumo nas aulas práticas de Topografia. 
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