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O presente trabalho tem como objetivo calcular e avaliar o erro provável de poligonais com base na precisão 

nominal dos instrumentos utilizados e a influencia destes erros no cálculo da área levantada a partir destas poligonais. 

Para a determinação das variâncias das observações (∑Lb) foi considerado as precisões nominais dos equipamentos. A 

propagação das covariâncias para as coordenadas dos pontos da poligonal foi determinada com base na matriz 

variância-covariância dos parâmetros ajustados (∑Xa), advinda do controle de qualidade dado pelo ajustamento (MMQ) 

- modelo paramétrico. Este mesmo princípio foi utilizado tanto para a poligonal aberta como para a poligonal fechada. 

Apenas que no caso da poligonal fechada realmente houve ajustamento enquanto na poligonal aberta apenas a 

propagação oriunda das medidas sem levar em consideração o erro cometido nas mesmas. Com o cálculo das incertezas 

dos vértices da poligonal, as mesmas foram propagadas para os pontos irradiados definidores da área. O equipamento 

utilizado para a medição da poligonal foi uma estação total da marca Geodetic, modelo GD5, com precisão angular de ± 

5” e linear de  ± (2mm + 2 ppm x Dist.) e material auxiliar. Os pontos de apoio das poligonais foram determinados 

através de receptores de satélites GPS de monofrequencia da marca Tech Geo modelo GTRA L1 com precisão 

horizontal de ± (4mm + 1ppm x Dist.), no modo estático e rápido estático. O processamento dos dados GPS foi 

realizado no software Topcon Tools e da poligonal no software Topograph. O ajustamento foi realizado no software 

científico Adjust 5.0, desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia. Para o levantamento da área foi utilizada uma 

poligonal aberta e outra fechada com dois pontos de apoio, situados no inicio da poligonal. Para a realização do 

ajustamento primeiro necessitou-se definir o modelo funcional de ligação entre os parâmetros e as observações, modelo 

paramétrico, depois se adotou o modelo estocástico, ou seja, as incertezas oriundas da precisão nominal dos 

instrumentos. As funções parametrizadas para as distancias, ângulos e as injunções foram as seguintes respectivamente: 
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Com estas equações fez-se as derivadas em relação aos parâmetros (coordenadas) e gerou-se  

a matriz dos coeficientes (A) da seguinte forma:   [
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 (7). Onde: Ã - matriz dos coeficientes dos 

parâmetros; K -  matriz dos coeficientes das injunções; n -  número de equações de observação ; l -  número de 

injunções; m -  número de parâmetros. Assim como a matriz dos coeficientes o vetor das observações (Lb) será 

acrescido das injunções. Raciocínio semelhante é empregado para a adoção da matriz peso (P), que é obtida a partir das 

matrizes variância e covariância das observações e das injunções. A matriz peso tem na diagonal principal a variância e 

os elementos restantes são nulos. No software Adjust para que fosse feita a propagação das covariâncias foi necessário 

inserir as observações e selecionar a opção "adjust control", bem como a "adjust observation errors", somente assim os 

erros foram propagados para as estações da poligonal. No caso dos pontos irradiados, para se fazer a propagação das 

covariâncias no software Adjust foi necessário trabalhar com poligonais abertas de três pontos, onde um era o ponto de 

vante (ponto irradiado), outro o da estação e finalmente o ponto de ré. Os pontos de ré e da estação foram considerados 

como pontos de controle, pois suas incertezas já haviam sido calculadas. Feito desta forma, cada ponto irradiado 

recebeu propagação de incertezas oriundas da poligonal. Para o calculo da área e sua incerteza utilizou-se o software 

MathCad com as seguintes formulas respectivamente:    
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 ]     (10). A adição das incertezas oriundas do rastreio com o GPS possibilitou que o software 

propagasse as covariâncias para a poligonal, para as irradiações e consequentemente para a área. Considerando a área 

encontrada pelo levantamento topográfico, 15227,0455 m
2
, e a encontrada após a propagação das covariâncias, 

15286,2656 m
2
, encontrou-se a diferença de 59,2201 m

2
 e o desvio de 1,4070 m

2
. A partir da metodologia aplicada foi 

possível encontrar as incertezas de cada ponto, e assim encontrar a discrepância entre as áreas calculadas com e sem a 



propagação. Mostrando que o domínio de métodos estatísticos influencia no resultado de forma positiva, pois foi 

possível mensurar a confiabilidade das medidas e assim obter um valor para a área, também acompanhada de sua 

incerteza. Convém sempre ressaltar a importância de se mensurar através de uma poligonal que seja pelo menos 

fechada, mas de preferência apoiada em quatro pontos, considerados de injunção. Desta forma quando se faz a 

propagação das covariâncias, a mesmas são relativas à qualidade das observações e não relativo a precisão nominal do 

equipamento, que nem sempre retrata a qualidade da observações, pois pode existir erros sistemáticos na mensuração 

que não será considerado neste caso quando se faz a propagação das covariâncias para as coordenadas dos pontos. 
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