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  É de suma importância para o profissional que atua na área da mensuração investigar sobre a verificação, 

classificação e manutenção de instrumentos de medições topográficas e geodésicas, visto que estes são fundamentais na 

vida desses profissionais. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo estabelecer especificações para verificar e 

classificar os instrumentos de medições topográficas/ geodésicas do Laboratório de Topografia pertencente à 

Universidade Federal de Uberlândia, Campus de Monte Carmelo. Para tal projeto serão utilizados teodolitos FOIF DT 

202, níveis RUIDE DL 202 e estações totais FOIF OTS 202. Tomando como referência o manual dos mesmos, estes 

possuem respectivamente precisão angular de   = ±2”,   = = ±2” e   = ±5”. Desse modo, estes instrumentos serão 

classificados conforme a Norma ABNT NBR 13133: 1994. Segundo essa norma, classificar consiste em ordenar os 

aparelhos em categorias ou grupos a partir de um sistema de classificação, para isso tal norma baseia-se nos desvios-

padrão em que cada instrumento é caracterizado. Corroborando esse fato, para realizar a classificação dos teodolitos, 

nesse trabalho, serão realizadas medições consecutivas (no mínimo de 5 séries) de uma direção pré-estabelecida em 

posição direta e indireta da luneta. A partir desse procedimento, será calculado o desvio-padrão das medidas angulares 

obtidas e finalmente classificar esses equipamentos de acordo com a Norma em precisão baixa, média ou alta. A mesma 

metodologia será utilizada para a classificar as estações totais. No intuito de classificar os níveis, será realizado um 

nivelamento de visadas extremas com a finalidade de chegar a uma distância máxima de visada com a precisão 

oferecida pelo equipamento. Este método consiste em determinar o desnível entre a posição do nível e da mira através 

do conhecimento da altura do nível e da leitura efetuada sobre a mira. Assim será averiguado qual o alcance máximo 

das visadas e ainda o desvio padrão das observações feitas em campo. Por fim, será então verificado em qual classe os 

equipamentos se enquadram. Contudo, nas operações de campo, cuidados especiais deverão ser tomados quanto às 

leituras que deverão ser feitas acima de 50 centímetros do solo, evitando assim reverberações causadas por turbulências, 

se necessário as observações serão realizadas sobre várias condições climáticas, outra questão não menos importante 

será centralização de miras, prismas e balizas. Após estes procedimentos será iniciado a confecção de um manual com 

as especificações de cada instrumento de medições topográficas/ geodésicas, seguidos de todos os cuidados que devem 

ser tomados ao manuseá-los. Serão ainda elaboradas normas internas que serão sujeitas a aprovações pelo colegiado do 

curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, e caso aprovadas estas deverão ser respeitadas por todos os alunos 

que tiverem acesso ao laboratório. Não obstante, essas normas abordarão desde o manuseio até o cuidado em campo. 

Espera-se que as precisões obtidas tenham alguma dispersão em relação àquelas fornecidas pelos fabricantes, visto que 

estes equipamentos estão sendo utilizados desde que começaram as atividades no Campus e desde então não sofreram 

nenhum processo de verificação ou manutenção. Nesse sentido, é imprescindível antes de se iniciar qualquer 

levantamento que o operador investigue a precisão de aparelhos, tendo em vista que é necessário verificar se esta está 

apropriada para a medição pretendida. Desse modo, o presente trabalho surge como meio para que todos os usuários do 

laboratório tenham conhecimento das precisões dos aparelhos, consequentemente retratará uma forma eficiente e 

precisa de se trabalhar em campo. 

 

 

 

 


