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O pujante crescimento do país nos últimos dez anos provocou um aumento considerável no número de obras da 

Construção Civil, sejam elas estradas, moradias, edifícios governamentais, escolas, dentre outras. O desenvolvimento 

acelerado na Região Nordeste Brasileira e principalmente no Estado de Pernambuco, tais como: SUAPE com a 

construção do estaleiro e área industrial, Transposição do Rio São Francisco, Transnordestina e as Cidades da Copa de 

2014, assim como a construção de edifícios prediais por toda a Região Metropolitana do Recife (RMR) em um curto 

intervalo de tempo, contribuiu para o aumento do número de trabalhos que envolvem a locação e o controle dimensional 

de estruturas da Construção Civil. Ressalta-se que a locação e o controle dimensional são etapas de grande importância 

durante a execução da obra. Quando o controle dimensional é negligenciado, pode trazer consequências desastrosas: 

isso poderá repercutir diretamente na construção da obra, provocando defeitos. Caso os mesmos sejam descobertos a 

tempo, poderão ser contornados com um custo adicional, caso contrário, tem-se que recomeçar a obra do início, 

comprometendo assim, seriamente o custo da obra. Neste trabalho foram definidas estruturas geodésicas para a Locação 

de estruturas da Construção Civil.  Para isso empregou-se métodos com base no GNSS e nos Métodos Terrestres de 

Medição. Esses Métodos se complementam, pois às vezes o receptor GNSS não consegue rastrear sinais dos satélites 

por haver obstruções dos sinais devidos, por exemplo, a existência de paredes ou prédios altos no entorno da área de 

medição. Para a realização deste trabalho foi escolhida uma obra da Construção Civil em fase de execução, em cuja área 

está sendo construído um edifício residencial. A mesma está localizada no Bairro da Madalena, do Município do Recife 

– PE. Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma metodologia para a definição e análise de um conjunto de campo 

de pontos de referência (estruturas geodésicas), localizados no entorno de uma quadra urbana e densificado na área de 

execução da obra. No intuito de serem utilizadas para a Locação de eixos de pilares da edificação. Antes de realizar a 

aquisição dos dados foi feita uma vistoria da área e definidas as possíveis localizações dos vértices. Com isto foram 

implantados ao todo 15 vértices com o emprego de uma estação total de precisão angular de 5”  e linear de 5mm + 

5ppm. Os vértices denominados de EM1, EM2, EM3, EM4, EM5, GT-1 e GT-83 foram implantados no entorno da 

quadra urbana e os vértices E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e E8 foram implantados e distribuídos dentro da área de 

execução da obra. Os vértices foram escolhidos de maneira cuidadosa, de forma que pelo menos um vértice pertencesse 

tanto a estrutura geodésica exterior à obra, quanto interior a mesma. Todos os vértices escolhidos foram estratégicos, 

principalmente, os vértices localizados dentro da obra, pois os mesmos tiveram o objetivo de determinar os limites 

interiores ao lote, ou seja, as quinas dos respectivos muros que contornavam a área do terreno, assim como as marcas 

representativas dos respectivos eixos de pilares, fixadas no entorno da bancada materializada no muro e que contornava 

todo o terreno a ser edificado. As estruturas geodésicas foram definidas pelo método da poligonação, método da 

interseção a ré e a vante, assim como o método da bilateração, todos com centragem forçada. As observações das 

direções horizontais, ângulos verticais e distâncias inclinadas, realizadas com uma Estação Total e respectivos 

acessórios, foram repetidas duas vezes nas duas posições da luneta. Para o georreferencimanto da área empregou-se um 

par de receptor GNSS de dupla frequência instalados em dois vértices externos à obra. As observações superabundantes 

das figuras geométricas implantadas com estação total, proporcionaram o ajustamento pelo Método dos Mínimos 

Quadrados, podendo-se assim, averiguar a qualidade dos vértices implantados. Os cálculos foram realizados utilizando-

se o programa Excel e Scilab a partir de rotinas desenvolvidas. Como resultados serão apresentados os aplicativos 

desenvolvidos e as análises das estruturas geodésicas implantadas e calculadas por diferentes métodos. 

 

 


