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Entre as cidades litorâneas de Tramandaí e Imbé, no Rio Grande do Sul, um canal que liga a Laguna de 
Tramandaí ao mar demarca a separação entre as duas cidades e é utilizado por embarcações de trabalho e pesquisa para 
acesso ao mar. O canal é constantemente drenado para retirada da areia e manutenção da passagem. Eventos climáticos 
como tempestades, frentes frias e ventos são investigados como aceleradores do assoreamento do canal por 
transportarem a areia das praias por pesquisas realizadas pelo Instituto de Geociências.  Uma destas pesquisas realizadas 
visa a medição das áreas no entorno da entrada do canal, onde há faixa de areia, após a ocorrência de eventos climáticos 
para comparação. Dada a posição geográfica da faixa litorânea e da desembocadura do canal em relação ao sentido das 
correntes e ondulações marítimas, a hipótese geral da pesquisa supõe o transporte de areia do lado de Tramandaí para 
Imbé durante estes eventos. O volume de areia entre os dois lados do canal, antes e após os eventos climáticos, é 
comparado entre as medições realizadas através das diferenças de nível e desenvolvimento de modelo tridimensional de 
terreno. Com a expansão das técnicas de posicionamento por satélites, o uso de aparelhos geodésicos receptores GNSS 
(Global Navigation Satellite System) vem sendo amplamente usado para diferentes fins. Por se tratar de área de 
pequena extensão – um total de aproximadamente 400m de faixa litorânea –, a qualidade de precisão fornecida por 
GNSS é questionada e comparada com métodos tradicionais de levantamento topográfico. As medições são realizadas 
concomitantemente através da técnica geodésica de posicionamento relativo semicinemático (“stop and go”, no termo 
em inglês) com aparelhos GNSS e de irradiações com estação total. O objetivo é a comparação entre os métodos e 
demonstração da relevância do uso de métodos topográficos comparativamente para casos específico em que a ordem 
de precisão a ser atingida limite ou altere a precisão com o uso de aparelhos GNSS.  
 
 
  


