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O ajustamento de observações pode ser considerado como pilar de diversas soluções para as áreas de conhecimento que 

abrangem as ciências geodésicas, sendo uma expansão do método dos mínimos quadrados. O intuito é a obtenção de 

uma solução única para problemas onde o número de observações é superabundante e o sistema de equações lineares é 

inconsistente, em outras palavras, situações em que existe maior número de equações do que de incógnitas. Além disso, 

o ajustamento de observações tem como vantagem a facilidade na estimação e avaliação da qualidade da solução 

encontrada. Da mesma forma, a Topografia e a Geodésia são ramos fundamentais para a coleta de dados em trabalhos 

onde há necessidade de atribuir-se um sistema de referencia a dados espaciais, provenientes destas fontes ou de outras, 

como a fotogrametria e o sensoriamento remoto, por exemplo. O tratamento matemático dos dados coletados é feito 

com a aplicação das premissas do ajustamento de observações visando obter a solução única aos problemas com dado 

grau de incerteza determinado. No ensino, tal fato é refletido no grande número de exemplos de aplicações do método 

dos mínimos quadrados apresentados na literatura que parte deles se resume em problemas relacionados com 

levantamentos topográficos e geodésicos. Todavia, a prática e a teoria são tratadas, na maioria dos casos, isoladamente. 

Neste contexto, este trabalho propõe materiais didáticos de apoio ao ensino de ajustamento de observações que ilustrem 

ao aluno aplicações dos métodos de ajustamento, conciliando a fundamentação teórica exposta em sala de aula com 

práticas envolvendo técnicas da topografia convencional. Tratam-se de problemas recorrentes durante o ensino da 

teoria, que quando o aluno tem possibilidade de visualizar o problema como o todo, desde o planejamento de campo até 

a avaliação da qualidade da solução, adquire melhor compreensão do problema em si e do conteúdo relacionado. Dois 

exemplos são apresentados. O primeiro está relacionado com a aplicação do método dos correlatos para o ajustamento 

de uma rede de nivelamento, com seções levantadas por duas técnicas de distintas, nivelamento geométrico e 

nivelamento trigonométrico, com a injunção de desníveis que foram determinados através das monografias das RRNN 

disponibilizadas pelo IBGE. Nesse exemplo, além da prática em campo, o ponto chave é como hierarquizar as 

observações considerando os erros cometidos em campo e a diferença da confiabilidade das técnicas, bem como, as 

formas de aplicar a injunção no problema apresentado. Em segundo, é mostrado um caso de aplicação do método 

combinado para a definição do raio e coordenadas de um corpo esférico simulado por uma bola, cujos pontos marcados 

em sua superfície são levantados por irradiação topográfica em séries de leitura, que permitiram a definição da matriz 

de peso das observações na solução do problema pelo método combinado, na forma iterativa. Os exemplos propostos 

foram documentados desde os levantamentos em campo, a etapa de cálculos e análises a serem feitas, na forma de 

roteiros práticos para a execução e aplicação no ensino de ajustamento de observações. Cada material didático 

apresentado pode ser adaptado em função dos materiais disponíveis, os conceitos teóricos já ministrados e o grau de 

conhecimento dos alunos. 


