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Este trabalho tem como objetivo analisar as coordenadas altimétricas de estruturas geodésicas, medidas por 

nivelamento geométrico de alta precisão utilizando nível digital com leitura de código de barras.  A área de estudo está 

localizada no Centro Histórico de João Pessoa e compreende o perímetro de preservação dos patrimônios históricos da 

cidade. As estruturas geodésicas são compostas por dois marcos de concreto, MRN 0001 e MRN 0002, localizados na 

Praça da Igreja de Nossa Senhora das Neves e seis pinos metálicos, RN-SB, localizado próximo à Igreja de São Bento, 

RNE-18, localizado próximo ao Edifício 18,  RN-SC, localizado entre as Igrejas de São Bento e Nossa Senhora do 

Carmo, RN-IC e RN-PDA, localizados na Praça da Igreja de nossa Senhora do Carmo e  RNI-SF, localizado na calçada 

da Praça da Igreja de São Francisco. Os marcos e os pinos foram feitos com superfícies aboladas esféricas para apoiar a 

mira de ínvar. Os experimentos foram realizados no entorno de várias quadras urbanas totalmente edificadas. A 

precisão do nível digital com leitura de código de barra utilizado nas medições é 0,3 mm/km e a mira de ínvar 

empregada mede 2m de comprimento, ambos do Laboratório de Geodésia, do Departamento de Engenharia 

Cartográfica, da Universidade Federal de Pernambuco, os mesmos utilizados no projetos CNPq/VALE S.A. nº 05/2012 

e  Expansão da Estrutura Geodésica Fundamental da Cidade de João Pessoa . O nivelamento geométrico das estruturas 

geodésicas foi executado por caminhamento partindo do referencial altimétrico do IBGE (RN -396A), localizado na 

porta da Igreja Nossa Senhora das Neves, perfazendo no total 6 circuitos fechados, compostos por 14 linhas de 

nivelamento geométrico. As medições foram realizadas de acordo com a metodologia dos experimentos apresentados 

em (SOUZA, 2012). O instrumento foi programado para realizar quatro medições sucessivas, ao término no display 

foram apresentadas duas médias de leituras e os desvios padrão das medições de alturas, informando-se também a 

distância horizontal do equipamento para a mira de ínvar. Nos resultados das medições automatizadas foram 

consideradas a influência da curvatura terrestre, na qual as alturas das miras medidas eletronicamente foram 

automaticamente corrigidas em relação à curvatura da Terra. Além do nível digital e mira de ínvar foram utilizadas duas 

sapatas (uma para a leitura da mira de ré e outra para leitura da mira de vante) e dois tripés, um para a instalação do 

equipamento e outro para apoiar o braço do operador da mira no momento da verticalização da mira para a coleta dos 

dados, isto permitiu maior estabilidade da mira na vertical. Antes do cálculo das altitudes foram feitas verificações 

quanto aos erros de fechamentos por circuito nivelado e constatou-se que os valores encontrados estavam dentro da 

tolerância admissível. Os cálculos dos erros de fechamento dos circuitos foram realizados utilizando-se a média das 

duas médias de leituras e cada média separadamente e adotou-se aquele que apresentou o menor erro de fechamento, 

para o primeiro circuito se adotou a primeira leitura, com erro de fechamento de 0,38mm, para o segundo, terceiro, 

quarto e quinto circuitos adotou-se a segunda leitura com erros de fechamento, respectivamente, de 0,34mm, 0,35mm, -

0,34mm e 0,73mm e por fim, para o sexto circuito adotou-se a média das leituras, com erro de fechamento de 0,55m. As 

altitudes das estruturas geodésicas foram ajustadas pelo método de ajustamento paramétrico, no qual se utiliza do 
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Método dos Mínimos Quadrados, que torna mínima a soma dos quadrados dos resíduos e pelo método empírico, no 

qual foram corrigidos os desníveis e as altitudes das referências de nível dos circuitos adotados. O ajustamento da rede 

de nivelamento geométrico, composta pelas estruturas geodésicas foi efetuado utilizando-se a altitude da estação 

altimétrica 396A da rede altimétrica do Sistema Geodésico Brasileiro. Para o ajustamento pelo método paramétrico foi 

considerada a precisão do instrumento (0,3m por duplo quilômetro nivelado), com sigma a priori de 9 x10
-8

  resultante 

da precisão do instrumento. O maior resíduo encontrado foi para o desnível l4, com valor de 0,02846m e menor resíduo 

para o desnível l1, com valor de 0,154mm. O ajustamento foi verificado a um nível de significância igual a 5%. Baseado 

na comparação da variância da observação de peso a priori (9 x10
-8

) e a posteriori (2 x 10
-7

) foi realizado o teste de 

hipótese. A hipótese básica H0 não foi rejeitada ao nível de significância de α = 5%. O valor calculado para a forma 

quadrática V
T
PV tem distribuição Qui-quadrado calculado com 6 graus de liberdade, de 13,33 e estar entre os valores 

tabelados de 1,24 e 14,45. Comparações foram feitas entre as coordenadas obtidas pelos dois métodos. As discrepâncias 

entre as altitudes calculadas pelos métodos empírico e paramétrico são inferiores a 0,4 mm, com valores maior e menor, 

respectivamente, iguais a 0,3726 mm e 0,396mm. 

 


