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 Os profissionais que atuam na área de mensuração têm como um dos principais deveres discutir os temas que 

abrangem a manutenção, bem como a calibração de instrumentos geodésicos e/ou topográficos em ambiente 

laboratorial. O presente trabalho visa à verificação, classificação e manutenção dos instrumentos de medições 

topográficas e/ou geodésicas existentes no Laboratório de Topografia da Universidade Federal de Uberlândia, Campus 

de Monte Carmelo. Para alcançar tal objetivo, será realizada a primeira etapa que consiste em uma investigação dos 

padrões empregados na área de agrimensura e cartografia. O desenvolvimento dessa pesquisa depende de um estudo 

profundo das principais normas que discorrem do assunto: ABNT NBR 1313 - 1994 (Execução de levantamento 

topográfico), ISO 17123 - 2001 (Óptica e instrumentos ópticos - procedimentos de campo para testes geodésico e 

instrumentos de topografia). A segunda etapa, a partir do estudo aprofundado das normas, baseia-se em como os 

padrões podem alcançar a vida profissional de um engenheiro agrimensor e cartógrafo, buscando situações reais. Desse 

modo, investigar a postura do profissional frente à existência de padrões específicos à instrumentação utilizada na área 

de agrimensura será o terceiro passo a ser realizado. Pois é de suma importância o cumprimento das normas, para 

qualquer que seja o trabalho onde o Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo esteja atuando, tendo em vista que é neste 

momento que o profissional está garantindo ao cliente que o seu “produto” atende os requisitos mínimos de qualidade 

exigidos pela sociedade técnica, como a ABNT, além de diminuir a possibilidade de erros. Estar em conformidade com 

normas pode poupar tempo, esforço e despesas, além de assegurar a tranquilidade de trabalhar de acordo com suas 

responsabilidades legais. Nesse sentido, será feita uma pesquisa para definição de quais são os padrões e órgãos 

existentes na área de inspeção. Outra fase importante é em relação à verificação de todos os equipamentos de medição 

topográfica do laboratório de topografia, sendo: Estação Total Foif OTS 685, Teodolito Eletrônico Foif DT 202 e Nível 

Digital Ruide DL 202 com precisões angulares de   = ±5”,   = ±2” e   = ±2, respectivamente. O procedimento 

adotado para verificar as estações totais será a realização de medições consecutivas, de no mínimo 5 séries, em uma 

direção pré-estabelecida, em posição direta e indireta da luneta. Por meio dessas medidas, o desvio padrão das medidas 

angulares obtidas terá seu valor calculado e sua classificação será de precisão baixa (± 10 mm + 10 ppm x D), média (± 

05mm + 05 ppm x D) ou alta (± 03mm + 02 ppm x D), onde D é a distância medida em quilômetros, conforme 

especificado na ABNT NBR 13133 – 1994. Já para determinar a classificação da precisão dos níveis será feito um 

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

pelo aparelho. Esse 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. Por esse artificio será constatado o alcance máximo 

das visadas e o desvio padrão será obtido, podendo então o aparelho ser classificado de baixa precisão (>± 10mm/km), 

média (≤ ± 10mm/km), alta (≤ ± 03mm/km), muito alta (≤ ± 01mm/km). Para a classificação dos teodolitos, o 

procedimento aplicado será o mesmo da Estação Total e a classificação terá precisão baixa quando o desvio 

padrão/precisão angular for ≤ ± 30”, média ≤ ± 07”, alta ≤ ± 02”. Vale ressaltar que para impedir o efeito do fenômeno 

da reverberação, as visadas devem situar-se acima de 50 centímetros do solo. Contudo, é importante chegar a uma 

excelência laboratorial adotando um sistema de gestão de qualidade, já que a existência do mesmo é uma condição 

necessária visto que o laboratório precisa comprovar a sua competência técnica para gerar dados e fornecer resultados 

válidos. Ao final será feito um manual a fim de se estabelecer uma exigência mínima no manuseio dos equipamentos 

em questão. 


