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RESUMO 

 

Entre os principais problemas na execução de túneis metroviários e rodoviários 

estão a manutenção da posição (coordenadas) de pontos de uma poligonal aberta 

(sem pontos de controle), o monitoramento do alinhamento da escavação, o 

transporte da posição da superfície para níveis subterrâneos, a locação das 

cambotas e, como ferramenta para tudo isso, o controle de qualidade dos 

equipamentos, em especial a estação total na operação da medição de direções. 

Por isso, a presente pesquisa voltou-se para os métodos e procedimentos para a 

execução de poligonais subterrâneas, destinadas a escavação de túneis 

metroviários, rodoviários e assemelhados, focando a precisão e acurácia na 

medição de direções. Para conseguir o objetivo, foi estudada a precisão de diversas 

estações totais, na operação de medir direções. Foram feitas diversas campanhas e 

foi estabelecido um campo de provas que permite avaliar a precisão e acurácia dos 

equipamentos. Além disso, visando simular as condições de campo, os problemas e 

as precisões possíveis, implantou-se uma poligonal referente a um projeto 

geométrico de túnel na Raia Olímpica da USP com características semelhantes a um 

projeto metroviário. A Base Multipilar existente foi utilizada para o controle da 

poligonal ao longo do túnel simulado para verificar a precisão efetivamente 

alcançada com os equipamentos e metodologias. Outra contribuição foi o 

estabelecimento de um quadrilátero de controle, com ângulos conhecidos com 

desvio-padrão na ordem de 0,36", servindo para verificar a precisão dos 

equipamentos (conjunto operador, equipamento e acessórios). Dos experimentos 

com diversos equipamentos surgiram propostas para serem incorporadas à norma 

de controle de qualidade da medição de direção. 

 

Palavras-chave: Túneis (projeto). Topografia (classificação). Metrô (traçado). 

Locação. Qualidade do projeto. Controle da qualidade. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Among the main problems in the implementation of subway and road tunnels are the 

maintenance of the correct position (coordinates) of points of an open traverse 

(without control points), the monitoring of the excavation alignment, the connection of 

the surface network with the points underground, the location of crankshafts and, as 

a tool for all this, the equipment quality control, particularly the total station in the 

direction measurement operation. Therefore, the current study is based on methods 

and procedures to implement underground traverse, intended to the excavation of 

subway and road tunnels and similar structures, focusing on the precision and 

accuracy in the measurement of directions. In order to achieve its aim, the precision 

of several total stations was studied in the operation of measuring directions. Several 

campaigns were made and a test field work was established allowing the 

assessment of the precision and accuracy of the equipment. Moreover, aiming to 

simulate the field conditions, the problems and possible precisions, a traverse was 

implemented referring to a tunnel geometrical project located at the University of São 

Paulo with similar characteristics to a subway project. The existing Multi-pillar Base 

was used to control the polygon along the simulated tunnel in order to verify the 

precision effectively reached with the equipment and methodology. Another 

contribution was the establishment of a control quadrangle, which the angles 

standard deviation is 0,36", and it was used to verify the equipment precision. By 

testing several equipments some proposals arose to be incorporated to the direction 

measurement quality control.  

 

Keywords: Tunnels (project). Topography (classification). Subway (outline). Location. 

Project quality. Quality control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

          Com o crescimento das cidades cada vez mais se faz necessário investimentos 

na infraestrutura de transportes, com o objetivo de melhorar o trânsito e adequar os 

espaços na superfície. Vários países têm realizado grande investimento para o 

desenvolvimento dos metrôs. Isso implica muitas vezes na construção de túneis. 

 

         Na implantação dessas obras subterrâneas de engenharia, vários fatores 

devem ser contemplados, visando minimizar erros e aumentar a sua qualidade, seja 

na fase de projeto ou construção. Um dos fatores importantes é a questão do 

posicionamento da escavação e da via permanente. O controle da escavação e das 

máquinas, bem como a locação das cambotas1 devem ser constantemente 

acompanhadas para evitar erros de alinhamento, que podem causar grandes 

prejuízos financeiros e risco de acidentes.  

 

          Pensando nisso, propõe-se procedimentos e metodologias que minimizem 

erros na execução de túneis e obras assemelhadas, através do controle de 

qualidade dos equipamentos e procedimentos para a implantação de poligonais 

subterrâneas.  

 

Desta forma, o presente trabalho busca novas alternativas para conhecer a 

precisão efetiva através dos ângulos, dos equipamentos utilizados nessas obras e 

na implantação de uma poligonal para controlar os erros em função da distância 

percorrida, utilizando duas componentes: a angular e a distância. 

 

          O local escolhido para os estudos e as pesquisas em campo, foi a Base 

Multipilar da Raia Olímpica da USP, que possui extensão compatível (2km) e pontos 

de controle de alta precisão para os experimentos. Foi constituído um quadrilátero e 

foram determinados os ângulos padrão para a análise da precisão dos 

equipamentos testados. Através de técnicas topográficas foi implantada uma 

poligonal que permitiu indicar o erro em função da distância percorrida e da distância 

                                                      
 

1
 Cambota: Peça metálica em arco, utilizada no processo construtivo de túnel pelo método New 
Austrian Tunneling Method - NATM, NBR 15.309/2005. 

 



31 
 

entre os pontos que constituem o azimute de partida (primeira ré), e também em 

função do conjunto (operador, equipamento e acessórios).  

 

1.1. Justificativa 

 
 

Como justificativa para o presente trabalho, pode-se dizer que apesar das 

várias tecnologias disponíveis (GNSS, estações totais robotizadas, nível a laser, 

outros) tem se observado inconsistências e desencontros no controle do 

alinhamento de túneis, quando executados por duas frentes de trabalho. E também 

quando se tem uma única frente sem controle (poços de controle muito espaçados). 

A prática profissional atualmente utilizada admite melhorias e controles mais 

eficazes. 

 

          Desta forma, foram estudados os procedimentos e as metodologias utilizadas 

na implantação de túneis e os equipamentos empregados para locação da obra para 

propor melhores soluções. Assim, o presente trabalho propõe novas metodologias 

para o controle da qualidade dos equipamentos, verificando a precisão efetiva em 

campo. Sugere também procedimentos para a implantação de poligonais para o 

controle da escavação e das máquinas. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1.  Objetivos gerais 

 

 Os objetivos deste trabalho são: 

 

 Estudar a implantação de poligonais em túneis, avaliar precisões com ênfase 

nos equipamentos em função do conjunto utilizado (operador, equipamento e 

acessórios) e propor melhorias na execução de poligonais subterrâneas, enquanto o 

túnel não é vazado. Neste trabalho, não serão estudados o nivelamento em túnel, o 

transporte da altitude para o nível inferior e outros, que ficarão para trabalhos 

futuros. 
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1.2.2.  Objetivos específicos 

 
 

1. Implantar um quadrilátero de controle que permita avaliar a precisão do conjunto 

(equipamento, operador e acessórios), utilizado na medição de direções, que é a 

operação que mais influi na precisão das coordenadas dos pontos; 

 

2. Avaliar a precisão de diversos equipamentos para verificar o desempenho efetivo 

obtido em campo e compará-los com as especificações dos manuais; 

 

3. Propor uma nova metodologia e uma nova faixa de classificação de 

equipamentos topográficos, através de medições feitas em um quadrilátero 

quanto a ângulos padrão da Base Multipilar na Raia Olímpica da USP; 

 

4. Desenvolver e propor uma metodologia para a execução de poligonais 

subterrâneas, enquanto o túnel não é perfurado, através da implantação de uma 

poligonal que simula a geometria de um túnel metroviário. 

 

5. Testar a utilização de mais um índice denominado de Delta que seria a diferença 

para com um ângulo padrão, conhecido com maior precisão, à semelhança do 

que se faz com MED, comparando com distâncias padrão. 
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1.3. Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em nove capítulos, dos quais o capítulo 

1 traz a introdução, apresentação, justificativa e os objetivos. 

 

O capítulo 2 apresenta um breve histórico das obras subterrâneas, alguns 

túneis no exterior, no Brasil e uma sequência histórica dos principais eventos 

relacionados a túneis no Brasil.   

 

O capítulo 3 trata dos procedimentos, especificações e do controle da 

qualidade da topografia de túneis, as poligonais, o emboque e desemboque, azimute 

de partida, materialização dos pontos, equipamentos específicos, norma brasileira e 

alguns procedimentos no exterior, transferência da posição da superfície para o 

subterrâneo, locação das cambotas e os métodos construtivos.  

 

O capítulo 4 trata do controle de qualidade de estações totais e teodolitos, 

controle da precisão, o círculo graduado dos equipamentos, e um exemplo de 

classificação de teodolito através do teste completo. 

 

O capítulo 5 apresenta o quadrilátero constituído para análise do desvio-

padrão horizontal dos equipamentos topográficos, em função de um ângulo padrão e 

diversas campanhas de medidas de direções, para estabelecimento de ângulos do 

quadrilátero e a análise dos resultados obtidos.   

 

O capítulo 6 apresenta a definição dos ângulos de referência do quadrilátero 

através da medição e ajuste das distâncias (lados e diagonal) e uma análise dos 

resultados. 

 

O capítulo 7 traz os 13 experimentos realizados com várias estações totais e 

teodolitos, realizando a classificação dos mesmos e apresentando a análise dos 

resultados obtidos.  

       

O capítulo 8 apresenta uma poligonal simulada em túneis que se desenvolve 

na Raia Olímpica da EPUSP seguindo o projeto geométrico de um túnel simulado, 
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com controle através da Base Multipilar com posição conhecida, permitindo a 

comparação entre os resultados medidos e os já conhecidos. 

 

O capítulo 9 apresenta as conclusões e recomendações para trabalhos 

futuros.  

 

Os anexos (quatro) são apresentados em um CD ROM que faz parte do 

trabalho. 
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2. BREVE HISTÓRICO DAS OBRAS SUBTERRÂNEAS 
 

 

2.1. Conceito 

 

 Os métodos empregados na determinação das posições e nas locações 

topográficas em obras subterrâneas diferem dos métodos utilizados na superfície; 

quanto à metodologia de execução desses trabalhos. 

 

 Nos levantamentos tradicionais na superfície os pontos de poligonais estão em 

sua grande maioria no solo ou no alto de prédios e estruturas. Já nos levantamentos 

subterrâneos, em galerias e túneis, os pontos estão localizados no teto ou na lateral, 

materializados através de palanque ou console. A topografia subterrânea possui 

várias aplicações, como: sistema viário (metroviário, ferroviário e rodoviário), galerias 

de serviços, minas, poços e outros.  

 

          De acordo com Taton (1981), os poços são escavações de diâmetro não muito 

grande e profundos escavados no chão, construídos geralmente para explorar um 

reservatório subterrâneo. Muitas vezes é a única comunicação entre o exterior e o 

interior. Não são necessariamente verticais, alguns são inclinados e revestidos de 

madeira, metal ou concreto armado. As galerias são passagens que permitem o 

acesso de pessoal para a frente de escavação, transporte de material, minério, etc. 

São apoiadas em suporte de madeira, ou de metal, que é mais seguro. Os túneis 

são espaços construídos no subterrâneo para dar lugar a estradas ou escoamento 

de águas; sua construção faz parte das obras públicas e tem custo elevado. As 

minas são explorações de depósitos de carvão ou de minerais. O depósito é 

normalmente ligado à superfície ou a vários poços. 

 

2.2. Histórico 

            

          Desde a antiguidade o uso do espaço subterrâneo vem sendo explorado para 

os mais diversos usos, desde a exploração de minérios até o uso militar para 

invasão de vilas e povoados, além da ocupação, como abrigo em cavernas e 

cavidades. 
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           Segundo Assis et al., 2002 apud Souza 2012, o túnel mais antigo que se tem 

registro foi construído a cerca de 4000 anos na Babilônia sob o leito do rio Eufrates, 

tendo a finalidade de estabelecer uma comunicação subterrânea entre o palácio real 

e o templo, separados por uma distância de cerca de um quilômetro (seção 1,5 x 

1,5m). 

 

             Moreira (2006) fez um extenso trabalho sobre o histórico de túneis. Segundo 

ele, as construções em terra estavam associadas às motivações religiosas; eram 

construídas em louvor de um deus. Com o decorrer do tempo elas foram se 

adaptando para outros propósitos mais utilitários, como por exemplo, a exploração 

de minério e o uso na agricultura para a irrigação e drenagem. Os Persas 

exploravam as nascentes de água encontradas no sopé de uma cadeia montanhosa, 

escavando túneis com uma inclinação suave, designados Ganats, Figura 2.1.     

 

 Engenheiros romanos construíram aquedutos: uma extensa rede de canais e 

túneis para transportar água das fontes, nas montanhas, para cidades e vilas, 

inclusive para Roma. Esses túneis eram necessários para passar de forma eficiente 

sob um obstáculo, como uma montanha.     

           

 

Figura 2.1 - Qanats, sistema de poços e canais de irrigação, inventado na Pérsia no primeiro milênio 
a.C. 

Fonte: Moreira (2006). 
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          Um grande avanço nas obras de túneis ocorreu em função da construção de 

canais de navegação, no século XVII, principalmente na França e no Reino Unido. 

Outro fator importante para o desenvolvimento dessas construções foi o advento das 

estradas de ferro, a partir do século XIX, com grande impacto na Europa e na 

América do Norte. 

 

          Segundo Moreira (2006), as escavações de túneis e galerias eram realizadas 

por operários com o uso de ferramentas manuais. Sabe-se que há mais de quatro 

milênios existiam em Portugal, França e Bélgica, túneis para extração de ouro, cobre 

e sal das montanhas, escavados por meio de ferramentas artesanais. Outra técnica 

utilizada na antiguidade para a execução de túneis consistia em provocar variações 

repentinas de temperaturas nas rochas, induzindo-as a se quebrarem em pedaços. 

Provocava-se o aquecimento das paredes do túnel com fogo e depois o seu 

resfriamento brusco por meio de água. As primeiras noticias da utilização desse 

método datam de 2000 a.C. e referem-se aos processos de mineração de cobre e 

ouro utilizados pelos egípcios. A técnica de aquecimento por fogo também foi usada 

pelos romanos para construir uma das mais antigas e enormes redes de esgoto de 

Roma, conhecida por Cloaca Máxima. 

 

  Com a invenção dos explosivos no século XVII, a escavação de túneis teve um 

desenvolvimento significativo, permitindo maior velocidade na execução dessas 

obras. Em 1679, utilizou-se pela primeira vez a pólvora na construção de um túnel 

com 157m de extensão, localizado no sul da França e incluído na ligação entre o 

Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, conhecida como Canal do Meio Dia (sul). Em 

1867, durante a construção do túnel de Hoosac no estado americano do 

Massachussets (EUA), verificou-se a primeira escavação subterrânea através de 

nitroglicerina, precisamente no mesmo ano em que Alfred Nobel descobriu outro 

explosivo muito mais seguro, a dinamite. 

 

2.3. Alguns túneis no exterior e sua extensão 

 

          Atualmente, o maior túnel ferroviário (em construção) é a nova passagem sob 

o São Gotardo na Suíça, que permitirá ultrapassar os Alpes. A previsão para essa 
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inauguração é o ano de 2017 e terá a extensão de 57km, sendo o maior túnel do 

mundo. O quadro 2.1 apresenta uma relação dos maiores túneis no mundo. 

 

País Túnel
Extensão 

(km)
Inauguração Modal

Suíça
Túnel Base de 

São Gotardo
57,0 2017 (previsto) Ferroviário

Japão Seikan 53,8 1988 Ferroviário

França x 

Inglaterra
Eurotúnel 50,4 1994 Ferroviário

Rússia
Serpukhovsko-

Timiryazevskay

a

41,5 1983 Metroviário

Espanha

Linha 12 - 

Metro de Madri: 

Metrosur

40,9 1999 Metroviário

Japão Toei Oedo 40,7 1991 Metroviário

Rússia
Kaluzhsko-

Rizhskaya
37,6 1990 Metroviário

Suíça
Base de 

Lötschberg
34,5 2007 Ferroviário

Espanha

Linha 7 - Metro 

de Madri: 

Hospital del 

Henares Pitis

32,9 2007 Metroviário

Alemanha

Rathaus 

Spandau-

Rudow

31,8 1984 Metroviário

 

Quadro 2.1 - Maiores túneis do mundo (metroferroviário). 
Fonte: SOUZA, J.C.T.(2012). 

 
 
 

2.4. Alguns túneis  no Brasil 

  

 No Brasil as obras subterrâneas em túneis já estavam sendo realizadas desde 

o início da segunda metade do século XIX. Naquela época existiam grandes 

dificuldades tecnológicas na execução das obras, porém foram superadas de forma 

satisfatória para o período. 
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          Segundo é apresentado por Telles, no livro Túneis do Brasil (2006), acredita-

se que o primeiro túnel construído em nosso meio tenha sido um pequeno, escavado 

em rocha, na famosa Rodovia União e Indústria, próximo à cidade de Três Rios (RJ). 

Foi aberto por volta de 1860 e desapareceu poucos anos depois, quando se 

construía a linha ferroviária para Minas Gerais, da antiga Estrada de Ferro Dom 

Pedro II (depois E.F. Central do Brasil). Não há nenhuma informação sobre as 

dimensões desse túnel, mas sua largura devia ser de 7m, a mesma da rodovia. A 

União e Indústria foi a primeira rodovia moderna do Brasil: tinha 144km e ligava 

Petrópolis (RJ) a Juiz de Fora (MG), apresentando características técnicas 

excepcionais para a época. 

 

          Destaca-se também a construção da segunda seção da Estrada de Ferro Dom 

Pedro II, transpondo a Serra do Mar, entre Japeri e Barra do Piraí (RJ), sendo uma 

das mais importantes obras da engenharia realizadas no país, coordenada pelo 

empreiteiro norte-americano J. Humbird. Houve a perfuração de 15 túneis com 

comprimentos de 25 a 2.238m num total de 5.220m, alguns trechos escavados em 

terra ou rocha decomposta, tendo a abóboda revestida de alvenaria de pedra, outros 

em rocha extremamente dura. Dentre eles, destaca-se o número 12, conhecido 

como Túnel Grande, com 2.238m de extensão. A Figura 2.2 mostra o emboque do 

Túnel Grande. 

 

 

Figura 2.2 - Ilustração do Túnel Grande. 
Fonte: Jorge A. Ferreira Nunes, Trens & Cia (2006). 
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          A obra da Estrada de Ferro Dom Pedro II, começou em 1858, e a conclusão 

do Túnel Grande foi encerrada em 1864. Todos esses túneis foram perfurados com 

ferramentas manuais: ponteiro, picareta, marreta e uso de pólvora negra. Com a 

finalidade de facilitar a execução do Túnel Grande, foram escavados quatro poços 

verticais, com profundidade variando em torno de 37 a 101m, permitindo abrir outras 

frentes de trabalho para a escavação. A Figura 2.3 ilustra o trecho completo do 

Túnel Grande. 

 

 

Figura 2.3 - Traçado do Túnel Grande (emboque e desemboque). 
Fonte: Google (2012). 

                     

          Na Estrada de Ferro Santos - Jundiaí, antiga São Paulo Railway, na Serra do 

Mar, contam-se 15 túneis construídos também entre 1860 e 1864, com extensão 

total de 1.350m. Outra obra importante da época é a Ferrovia Paranaguá - Curitiba 

com túneis escavados em rocha. Foram construídos 13 túneis, com extensão total 

de 1.702m, sendo o mais longo com 429m denominado Roça Nova, construído entre 

1880 e 1884. 

 

          Entre os túneis rodoviários mais antigos do Brasil, destacam-se os construídos 

ainda no século XIX, na cidade do Rio de Janeiro. O da Rua Alice, concluído em 

1887, com 200m de extensão e o Alaor Prata, concluído em 1891, com 180m de 

extensão, destinados ao tráfego de bondes elétricos, sendo este último remodelado, 

tendo ganho pista de tráfego em dois níveis. Na cidade de São Paulo, o primeiro 

túnel rodoviário construído foi o Daher Elias Cutait (antigo Nove de Julho), iniciado 

em 1936, sendo concluído em 1938, tendo como objetivo  além da abertura da 
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própria Avenida Nove de Julho, melhorar o tráfego da Rua da Consolação e da 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Na década de 40(século XX), também em São 

Paulo, construíram-se ainda os túneis da Via Anchieta. Segundo o engenheiro Oscar 

Costa et al., 1943 apud Túneis do Brasil 2006, os túneis da Via Anchieta resultaram 

de traçados especiais que possibilitassem o desdobramento da estrada em duas 

vias, ascendente e descendente, escalonadas para que sua localização nas 

encostas escarpadas na Serra do Mar não ameaçasse  a estabilidade dos taludes, 

nem gerasse desmontes exagerados.  

 

          Uma das maiores obras realizadas na atualidade, que conta com alguns túneis 

importantes é a Rodovia dos Imigrantes, pista descendente, ligação entre São Paulo 

e o litoral paulista e o Porto de Santos, composta por 3 túneis escavados em solo e 

rocha. Esta obra foi um marco na preservação ambiental, conseguindo transpor 

trechos complexos da Serra do Mar com grande redução dos impactos ambientais.  

A Figura 2.4 mostra o túnel TD1 da pista descendente da Rodovia dos Imigrantes, 

que possui extensão de 3.146m e um trecho do túnel da Linha 2 do Metrô de São 

Paulo. 

           

Figura 2.4 - Pista Descendente da Rodovia dos Imigrantes, Túnel TD 1, extensão de 3.146m e  túnel 
singelo da Linha 2 do Metrô SP. 

Fonte: Ecovias (2003) e Túneis do Brasil (2006). 

          O túnel metroviário que se destaca é o da linha 2 - Verde do Metrô de São 

Paulo, o trecho entre a estação Paraíso e a Consolação são túneis singelos2 e foram 

escavados com duas tuneladoras (shield), uma de frente aberta e uma de frente 

fechada, com extensão total de 5.400m e inaugurado em 1990. O quadro 2.2 

apresenta alguns dos maiores túneis do Brasil. No quadro 2.3 encontra-se a 

sequência histórica dos principais eventos relacionados a túneis no Brasil.  
                                                      

 
2
 Túnel Singelo: Possui apenas um sentido de tráfego. 
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Estado Túnel Extensão (m) Inauguração Modal

RJ

Tunelão (Túnel 

da Mantiqueira - 

Ferrovia do 

aço)

8.645 1984 Ferroviário

DF
Túnel da Asa 

Sul
7.200 1999 Metroviário

SP

Linha 2 - 

Verde, Metrô 

de São Paulo 

(2 túneis)

5.400 1990 Metroviário

SP

Linha 3 - 

Vermelha, 

Metrô de São 

Paulo (2 túneis)

3.600 1983 Metroviário

SP

Linha 1 - Azul, 

Metrô de São 

Paulo (2 túneis)

3.200 1974 Metroviário

SP

Rodovia dos 

Imigrantes 

(TD1)

3.146 2002 Rodoviário

SP

Rodovia dos 

Imigrantes 

(TD3)

3.045 2002 Rodoviário

MG
Contorno de 

Sabará
2.910 1990 Ferroviário

RJ
Antônio 

Rebouças
2.800 1965 Rodoviário

RJ
André 

Rebouças
2.800 1965 Rodoviário

RJ
Eng. R. de 

Paula Soares
2.187 1997 Rodoviário

MG Túnel Marembá 2.112 1990 Ferroviário

SP

Rodovia dos 

Imigrantes 

(TD2)

2.080 2002 Rodoviário

RS EF-491 2.072 1979 Ferroviário

SP
Rodoanel 

Mário Covas
1.730 2002 Rodoviário

                       
Quadro 2.2 - Alguns dos maiores túneis do Brasil. 

Fonte: Túneis do Brasil (2006). 
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Data Túneis /  eventos no Brasil

Séc. XVIII

Túneis mineiros são escavados na região de Ouro Preto para a extração 

de ouro. Abertura da mina subterrânea de Passagem, Mariana, MG. 

Também há túneis pequenos em palácios governamentais, Rio de 

Janeiro, RJ.

1725 Primeira escavação na mina subterrânea de Morro Velho, MG.

1858-1864

Quinze túneis totalizando 5.220m, com seção de 4,2 x 5,8m (altura), um 

deles o Túnel Grande com 2.238m na EF D. Pedro II, entre Japeri e Barra 

do Piraí, RJ.

1860-1864
Quinze túneis totalizando 1.350m na EF Santos a Jundiaí na travessia da 

Serra do Mar, entre São Paulo e Santos, SP.

1860
Primeiro túnel rodoviário perfurado próximo a Três Rios, RJ, na Rodovia 

União e Indústria. Não existindo mais.

1865 Vinte túneis na linha Centro da EF D. Pedro II, o maior com 552m.

1887
Túnel Rio Comprido (atual Rua Alice), o primeiro túnel rodoviário urbano 

utilizado para tráfego de bondes, Rio de Janeiro, RJ.

1880-1884 Treze túneis na EF Paranaguá, PR, totalizando 1.702m.

1880-1900
Dezoito túneis na EF Central de Pernambuco, para vencer a Serra das 

Russas, PE.

1881-1884

Seis túneis na EF Rio-Minas, um deles na travessia da Serra da 

Mantiqueira, região de Cruzeiro, SP, com 997m de extensão, palco de 

batalhas na Revolução Constitucionalista de 1932.

1887-1889

Utilizadas, pela primeira vez, dinamite e perfuratrizes pneumáticas em 

dois pequenos túneis da EF Dom Pedro II, na zona urbana do Rio de 

Janeiro.

1891

Concluído o segundo túnel rodoviário urbano, o Túnel Velho (atual Alaor 

Prata), no Rio de Janeiro, RJ; até hoje em plena operação, juntamento 

com o Túnel do Rio Comprido.

1904 Túnel Novo (atual Túnel do Leme) no Rio de Janeiro, RJ.

1911-1912

Primeiro túnel para obras hidroelétricas, perfurado para aduzir as águas 

do Ribeirão das Lajes para a Usina de Fontes, RJ; com 8,5 km de 

extensão, foi o mais longo do país até 1967.

1913
Túneis de aduação de água para a usina de Itupararanga (Votorantim, 

SP), com cerca de 900m.

1913 Cinco túneis na EF Paranaguá, PR, na Serra do Mar.

1914
Dez túneis em ramais da EF Central do Brasil na região de Ouro Preto, 

Ponte Nova e Santa Bárbara, MG.

1925

Iniciada a construção da adutora do Rio Claro, para abastecimento de 

São Paulo, SP, com 12,7 km de túneis revestidos de aço; recuperada e 

ampliada na década de 70.

1928-1937
31 túneis, totalizando 5 km de extensão, perfurados para vencer a Serra 

do Mar no ramal Mairinque-Santos, SP, da EF Sorocabana.

1936

Aplicado, no emboque sul do Túnel Nove de Julho, em São Paulo, o 

sistema de escavação invertida, com laje de cobertura; no trecho de 

escavação subterrânea foi adotado arco invertido alternado. Concluído em 

1938, foi o primeiro túnel urbano rodoviário da cidade.

                                                                              Continua. 
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Data Túneis /  eventos no Brasil

1937-1938
Túneis com 2.160m, utilizados na construção da adutora Ribeirão das 

Lages para abastecimento da cidade do Rio de Janeiro.

1939
Iniciada a construção do Túnel Moringuinho, no bairro da Liberdade, SP, 

para drenagem urbana, com pressurização a ar comprimido.

1942

Iniciada a construção da Via Anchieta, SP, a primeira obra rodoviária 

moderna na região da Serra do Mar, com túneis paralelos e 746m de 

extensão total.

1946

Iniciada a construção da Usina Nilo Peçanha I, RJ, com a reservação de 

águas do Rio Paraíba do Sul, com dois túneis paralelos de 2,2 km de 

extensão e a primeira casa de força subterrânea do país, com extensão 

100x25x30m (C/L/A), projeto do Eng. A.W.K. Billings, da antiga Rio Light & 

Power.

1951
Túnel Américo Simas, o primeiro túnel rodoviário urbano em Salvador, BA, 

concluído apenas em 1967, com cerca de 300m de extensão.

1959

Túnel do Taquaril, com 1.760m, para abastecimento de água de Belo 

Horizonte, MG; a construção ficou paralisada por 12 anos devido a 

inundação provocada por fluxo de água de alta pressão.

1960-1970
Vários túneis rodoviários urbanos no Rio de Janeiro, destacando-se o 

Túnel Santa Bárbara e o Túnel Rebouças.

1964-1969
Túnel com 14,5 km de extensão, em caverna na UHE Capivari - 

Cachoeira, nas proximidades de Curitiba, PR.

1965
Túnel com 21,4 km de extensão no trecho Lameirão-Urucuia, na adutora 

do Guandu, Rio de Janeiro.

1968

Início das obras da Linha Norte-Sul, atual linha Azul, do Metrô de São 

Paulo, a maior parte em vala a céu aberto, porém com o trecho do Centro 

da cidade perfurado com a tuneladora tipo Shield , dois túneis totalizando 

3.200m de extensão.

1969
Túnel do Joá, no Rio de Janeiro, RJ, o segundo do mundo com pistas 

superpostas, com extensão de 350m.

1970
Concluídos os túneis de São Conrado e Dois Irmão, que juntamente com 

o Túnel do Joá fazem a ligação com a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 

1970

Quatro máquinas tuneladoras com couraça (shield ) são empregadas na 

escavação da Linha Norte-Sul do Metrô de São Paulo; foi necessário 

pressurizar a frente de escavação, com ar comprimido, em vários 

trechos. 

1970

Iniciada a construção de 11 túneis com 3.889m na pista ascendente da 

Rodovia dos Imigrantes, SP, empregando nova concepção de projeto, 

com túneis e viadutos sucessivos.

1971
Utilização extensiva de tirantes de coquilha e concreto projetado, nos 

túneis do Sistema Cantareira, para abastecimento de água de São Paulo.

1971
Primeiro túnel perfurado por empresa brasileira no exterior, na UHE Santa 

Isabel, em Cochabamba, Bolivia.

1971
Aplicado sistema de classificação de maciços rochosos para a seleção 

do traçado do Túnel 7 do Sistema Cantareira, SP.

1973
Ferrovia L35, entre Roca Salles e Passo Fundo, RS, com 32 túneis em 

basalto com 16,8 km de extensão, o mais longo com 2.072m.

                                                                          continuação. 
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Data Túneis /  eventos no Brasil

1974-1978
Construção da UHE Paulo Afonso IV, com uma caverna de 222,6x25x45m 

(C/L/A) com vários túneis e poços.

1974

Escavado, em São Paulo, SP microtúnel com 1.200mm de diâmetro para 

interceptor de esgoto, utilizando uma máquina tuneladora tipo shield  de 

frente aberta e escavação manual.

1975

Iniciada a construção da Ferrovia do Aço com 115 túneis, medindo mais 

de 75 km de extensão, com seções entre 60  e 100 m². O túnel mais 

longo, na Serra da Mantiqueira, com mais de 8.645m de comprimento é 

conhecido como Tunelão; nesta obra, consolidou-se o método NATM.

1975

Início das obras  da Linha 3 - Vermelha do Metrô de São Paulo com a 

utilização de tuneladoras (shield) a ar comprimido e rebaixamento do 

lençol freático com poços tubulares profundos.

1977
Iniciadas as escavações de túneis em solo mole nas Linhas 1 e 2 do 

Metrô do Rio de Janeiro, RJ.

1978

Completados dois túneis da linha 1 do Metrô do Rio de Janeiro, 

escavados com baixa cobertura sob linhas da RFFSA em operação, 

empregando enfilagens tipo Bernold. 

1978
Primeira aplicação experimental do método NATM em túnel em solo na 

adutora Boa Vista, da SABESP, em São Paulo, SP.

1979
Inaugurada a primeira linha do Metrô do Rio de Janeiro, entre a Praça 

Onze e a Cinelândia, construída pelo método vala a céu aberto.

1979
Dez túneis são construídos no Complexo Hidroelétrico de Capanda, com 

520MW, em Angola, por empresa brasileira.

1980
O método NATM é empregado em túneis da Extensão Norte da Linha 

Norte-Sul do Metrô de São Paulo.

1980

Túnel de adução com 10.081m e uma caverna com 70x40x25m (C/L/A), 

além de várias outras obras subterrâneas, na Hidroelétrica de Charcani V, 

executadas por empresa brasileira nas encostas do vulcão Mitsi, a 

3.000m de altitude, no Peru.

1981

Adaptação de máquina tuneladora canadense Lovat para escavar 

microtúneis em solos brandos de interceptores de esgoto de São Paulo, 

com janelas retráteis, fresa para escavação mecanizada, remoção do 

material com esteira transportadora e controle direcional.

1983

Utilizadas duas máquinas tuneladoras de frente aberta e 4,5m de 

diâmetro nas obras dos interceptores de esgoto do Rio Tiête, SP, Projeto 

Sanegran.

1987-1988

Utilizado tratamento com jet grouting  (jato de líquido - calda de cimento 

introduzido no solo a alta pressão e elevada velocidade, desagrega a 

estrutura do solo, misturando-se com ela e formando uma coluna de "solo 

cimento") horizontal em túnel rodoviário, em Campinas, SP.

1987-1990

Construção da Linha Paulista do Metrô de SP utilizando duas tuneladoras, 

uma com frente fechada, instalando revestimento em anéis de concreto 

expandido e outra de frente aberta, utilizando anéis parafusados.

1988

Expressivo desenvolvimento de túneis urbanos em São Paulo, 

notadamente com os túneis sob o Rio Pinheiros e sob o Parque 

Ibirapuera.

                                                                           continuação. 
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Data Túneis /  eventos no Brasil

1993

Primeiros túneis metroviários no exterior, projetados e executados por 

empresas brasileiras, com máquinas tuneladoras tipo EBP e TBM, com 

diâmetros na ordem de 9,7m, para o Metrô de Lisboa, Portugal, com 

8.290m. 

1994

Iniciada a perfuração do Túnel 5 do aqueduto perimetral da Cidade do 

México, por empresa brasileira, utililizando uma máquina TBM ao longo de 

11.924m de túneis.

1995
39 km de túneis são perfurados por empresa brasileira no Projeto 

Chavimochic, no Peru.

1997
Construção de 5,5 km de túneis por empresa brasileira para o sistema de 

drenagem da cidade de Teerã, no Irã.

2000
Construídos os túneis do trecho Oeste do Rodoanel de São Paulo, com 

seção de escavação de mais de 200m².

2002

Executados três túneis na pista descendente da Rodovia dos Imigrantes, 

SP, com 8.231m, o mais extenso com 3.146m, aperfeiçoando, com 

túneis e viadutos mais longos, a concepção utilizada na pista ascendente 

para reduzir impacto sobre as encostas.

2004
Iniciadas as obras da Linha 4 (Linha Amarela) do Metrô de São Paulo, 

inteiramente em subterrâneo, com 12,8 km de extensão.

2005
Iniciada a escavação da Estação Ipiranga do Metrô de São Paulo (Linha 2, 

Paulista), em NATM, com seção transversal de 300m².

2006

Planejada a utilização de tuneladora com 9,3m de diâmetro, com 

equilíbrio de pressões na face de escavação (EPB)  e anéis de concreto 

com fibras, na linha 4 do Metrô de São Paulo.

 
Quadro 2.3 - Sequência histórica dos principais eventos relacionados a túneis no Brasil. 

Fonte: Adaptada e completada de Túneis do Brasil (2006). 
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3. PROCEDIMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E CONTROLE DA 
QUALIDADE DA TOPOGRAFIA DE TÚNEIS 

 

          Neste capítulo estão reunidos diversos assuntos correlacionados: poligonais 

de túnel com uma proposta de divisão das mesmas, algumas definições e alguns 

conceitos necessários para o entendimento dos próximos capítulos: emboque, 

cambotas, métodos construtivos, normas e processos de locação. Todos eles vistos 

sob o ângulo de procedimentos, especificações e controle. Nenhum dos itens 

isoladamente teria extensão suficiente para ser um capítulo. 

 

3.1. Importância do controle de qualidade dimensional em túneis 

          A escavação de um poço ou de um túnel exige o conhecimento de várias 

áreas da engenharia, em especial a Geologia e a Topografia. A Geologia na busca 

de informações referentes ao tipo de solo ou rocha e o seu comportamento na 

região onde a obra subterrânea será executada. A Topografia orientando a posição 

e a direção da escavação, o controle do alinhamento das máquinas TBM3, a locação 

das cambotas, o levantamento topográfico, entre outras. Para a realização dessas 

obras, é fundamental o conhecimento técnico da área de Topografia, possibilitando a 

execução das obras em campo conforme definidas nos projetos, bem como tornar 

mais seguro o caminhamento dentro do túnel.  

 

          O controle de qualidade da direção e da posição das obras subterrâneas é 

importante para manter a escavação dentro dos limites previstos, na exploração de 

minas, minimizando os riscos de escavação em locais não autorizados. Na área 

urbana, manter o caminhamento de forma segura sob as fundações de prédios e 

estruturas, evitando o gasto do dinheiro público e privado com indenizações, novas 

obras que não eram contempladas nos projetos e outras. Além de tornar possível 

executar a obra em duas ou mais frentes simultaneamente, encontrando-se na parte 

intermediária. 

 

3.2. Poligonais 

          Como exemplo de técnicas de posicionamento nas obras de engenharia para 

controle da componente vertical e horizontal, pode-se citar a trilateração, a 
                                                      

 
3
 Tunnel Boring Machines 
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triangulação, a poligonação, o nivelamento geométrico e técnicas espaciais como é 

o caso do GNSS.  

 

          A grande maioria é utilizada em túneis para o controle da posição na 

superfície; já no subterrâneo faz-se o uso de poligonais abertas no momento da 

escavação, enquanto o túnel não é vazado. Quando ele se encontra vazado, usam-

se poligonais fechadas.  

          Domingues (1979) classifica as poligonais4 em quatro tipos: 

 

 Poligonais fechadas, quando partem de um ponto e terminam sobre o 

mesmo; 

 

 Poligonais enquadradas, quando partem de dois pontos conhecidos (de 

coordenadas X1,Y1) e terminam em outros dois pontos também conhecidos 

(de coordenadas X2, Y2); 

 

 Poligonais semi-apoiadas, quando partem de um ponto conhecido por suas 

coordenadas (X,Y) e terminam num lado, do qual se conhece previamente 

apenas o azimute; 

 

 Poligonais abertas, quando partem de um ponto conhecido por suas 

coordenadas e terminam em outro do qual não se conhecem nem as 

coordenadas, nem o azimute do último lado. 

Depois da triangulação a poligonação é o principal elemento dos 
trabalhos topográficos e cadastrais, sendo que na Alemanha se 
chegou a esta conclusão depois de longos estudos. Em alguns casos 
isolados foram aplicados os levantamentos por poligonais, em épocas 
passadas; por exemplo, o levantamento topográfico de Württemberg 
(1820-1840), onde era impossível triangular através da Selva Negra, 
foram feitas um total de 383km de poligonais com teodolito e réguas 
de 15 pés de altura (4,3m) com nível, realizando-se o cálculo com 
uma tabela de invseno(1-cosα). Em Westfalia y Hessen, segundo 
Hammer, as medições foram feitas desde 1803-1816. Na obra de 
F.G. Gauss 'Die trigonometrischen und polygonometrischen 
Rechnungen in Feldmesskunst', aparecem as primeiras instruções 
oficiais sobre poligonais [4ª edição, 1822]. (cf. JORDAN, 1981, v.1, p. 
466). 

 

                                                      
 

4
  "Quando se unem por retas vários pontos (0), (1), (2)...(n) de um plano, nesta mesma ordem se 
obtém uma linha que em topografia se chama poligonal aberta". (JORDAN, 1987, v.1, p. 454). 
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          O levantamento de uma poligonal é realizado através do método de 

caminhamento, medindo-se os ângulos e as distâncias entre os lados. As poligonais 

permitem coletar dados de um perímetro ou região e os detalhes de suas 

proximidades, além de determinar pontos necessários para a locação e o 

acompanhamento da obra. 

 

3.3. Proposta de tipos de poligonais utilizadas em túnel 

 
 

 Em função dos experimentos realizados no capítulo 8 e análises de poligonais 

de túneis, propõe-se para o presente trabalho, também como contribuição, a 

classificação ou distinção de poligonais em função das diversas fases da obra, em 

função do avanço da escavação e do túnel quando vazado. Assim, propõem-se: 

 

a) Poligonal destinada ao trabalho de orientação de máquinas durante a escavação, 

constituída de distâncias curtas, pontos provisórios, sem fechamento e cujos dados 

só servem para essa função. É o caso típico da frente de avanço da escavação; 

 

b) Poligonal destinada ao controle do andamento da escavação e locação das 

cambotas. São poligonais que se implantam à medida que o túnel vai sendo aberto, 

com distâncias maiores, pontos que se materializam através dos palanques, de 

maior precisão que a anterior e que vão corrigindo o alinhamento e posicionamento 

do túnel; também não possuem fechamento e são as poligonais que definem a 

precisão durante a construção do túnel; 

 

c) Poligonal destinada ao trabalho de locação e levantamento como construído, com 

fechamento (túnel já vazado). É o levantamento do túnel pronto que permitirá a 

locação da via permanente. 

 

3.4. Poligonal destinada ao controle de direção da escavação 

 
 

 Esta poligonal, como apontado acima, tem a finalidade de orientar a escavação 

do túnel sem o mesmo estar vazado. Por ser uma poligonal aberta até que o túnel 
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seja vazado, os seus vértices são periodicamente verificados por estarem em zona 

de influência de deslocamentos horizontais e verticais. 

 

 Na fase inicial da escavação as distâncias entre os vértices da poligonal são 

pequenas, muitas vezes inferiores a 30m em função do transporte das coordenadas 

da superfície para o nível subterrâneo, quando realizado através de um poço de 

ventilação ou vala a céu aberto. É o que se denominou como poligonal curta de 

orientação das máquinas. 

 

 Com o avanço da escavação os vértices da poligonal são reposicionados em 

distâncias maiores, em torno de 120m. O local escolhido para a fixação do palanque 

leva em consideração a visibilidade entre estações, a movimentação de máquinas 

na área e outras variáveis que possam prejudicar as visadas entre os vértices. 

 

  Nesta fase não são considerados lances com distâncias semelhantes em 

relação à ré e a vante, é comum uma distância de ré ser bem menor que a distância 

de vante. O aumento das distâncias entre os vértices permite melhorar a precisão da 

poligonal e consequentemente do alinhamento do eixo do túnel, pois diminui o 

número de estações e melhora a pontaria. Quando o túnel for vazado será possível 

a construção de uma poligonal específica para a locação da via permanente. 

 

3.5. Controle de qualidade da poligonal na superfície 

 

          Para que os trabalhos no subterrâneo sejam executados de forma a minimizar 

os erros de alinhamento e posicionamento, faz-se necessário a realização do 

levantamento topográfico de superfície na zona que abrange as obras a serem 

realizadas no subterrâneo. Estes trabalhos devem ser vinculados a poligonais e 

trilateração de primeira ordem que vão permitir o controle das obras subterrâneas, 

através das poligonais implantadas na superfície. 

 

          A NBR 15.309/2005 apresenta os requisitos exigíveis para a execução de 

obras metroviárias e assemelhadas e estabelece os procedimentos quanto a 

poligonal principal ou básica, secundária ou de locação e o apoio topográfico 

planimétrico, que são descritos a seguir. 
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 Poligonal principal ou básica: Determina os pontos de apoio topográfico de 

primeira ordem. 

 

 Poligonal secundária ou de locação: Aquela que apoiada nos vértices da 

poligonal principal do apoio topográfico, determina os pontos necessários 

para a locação e acompanhamento da obra. 

 

 Apoio topográfico planimétrico: Conjunto de pontos, materializados no terreno, 

com coordenadas cartesianas (X e Y) obtidas a partir de uma origem no Plano 

Topográfico Local (PTL), que serve de base planimétrica ao levantamento 

topográfico. Esses pontos formam uma figura complexa de lados orientados, 

hierarquizados, onde os de ordem superior podem estar espaçados em até 

10km e os de ordem inferior, em até 500m, ou, menos, conforme a extensão 

da área a ser levantada e o fim a que se destinam. 

 

           A qualidade da precisão da poligonal nas obras subterrâneas, já era uma 

preocupação constante há séculos, principalmente nas concessões de explorações 

de minas. Segundo Taton (1951, p. 29), para as concessões que cobrem mais de 

300 hectares, é uma obrigação legal (na Espanha) efetuar, em primeiro lugar, uma 

triangulação. Deve-se constituir uma rede de triângulos de 500 a 1.000m de lado. 

Parte-se de uma base de 100m, aproximadamente, cuja extremidade A e B são bem 

materializadas por marcos. Mede-se uma base com fio invar (hoje seria com um 

MED), com precisão de aproximadamente 1/100.000. Orienta-se com relação ao 

norte geográfico e se determinam as coordenadas absolutas de A e B. 

  

          No quadro 3.1 é apresentado um resumo dos principais requisitos gerais 

exigíveis para a implantação de obras metroviárias, que são relacionados com 

poligonais, descritos na NBR 15.309/2005. 
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Item Principais requisitos gerais para implantação de obras metroviárias 

1 
Uso de uma rede de apoio 
geodésico. 

Vinculada ao SGB. 

2 
A tolerância em posição dos 
vértices da rede. 

5 ppm, observando o limite máximo de 
0,05 m para o desvio em posição. 

3 
Espaçamento máximo entre os 
vértices. 

2km 

4 Monumentação 

Pilar de concreto e centragem forçada, 
marco de concreto com chapa de latão 
ou inox, ou chapa cravada em 
estrutura considerada estável. 

5 
Monumentação da referência 
de nível (RN). 

Marco de concreto, pino convexo de 
aço inox ou chapa convexa de latão ou 
aço inoxidável. 

6 
Tolerância da altitude 
ortométrica de cada RN. 

6 mm    , considerando um nível de 
confiança de 95% após o ajustamento 
pelo método dos mínimos quadrados. 

7 Dimensão do PTL. Máxima de 30 km. 

8 Rede de apoio topográfico. 
Materializada na região ao longo da 
obra. 

9 
Comprimento dos lados da 
rede topográfica. 

Mínimo 50m e no máximo 300m. 

10 
Tolerância da posição 
planimétrica de cada ponto do 
apoio topográfico.  

33 ppm, observando o máximo de 
0,035m para o desvio em posição. 

11 
Altitude ortométrica dos pontos 
de apoio topográfico. 

Vinculada ao SGB. 

12 
Tolerância da altitude 
ortométrica de cada ponto 
topográfico. 

12 mm    

13 

Poligonal destinada ao trabalho 
de locação de projeto e 
levantamento do Como 
Construído. 

Apoiada na rede de apoio topográfico 
e desenvolvida conforme a classe IIP 
da ABNT NBR 13.133/1994. 
Comprimento mínimo dos lados de 30 
m. 

14 
Medidas lineares e angulares 
da poligonal destinada ao 
trabalho de locação do projeto. 

A medida linear realizada com leituras 
recíprocas e a medida angular através 
do método das direções em três séries 
conjugadas. 

Quadro 3.1 - Principais requisitos gerais para a execução de obras metroviárias. 
Fonte: Adaptada NBR 15.309/2005      
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3.6. O controle das poligonais subterrâneas 

 

          As condições de trabalho em nível inferior são difíceis: altas temperaturas, 

pressão barométrica maior que na superfície, umidade, ventilação, falta de espaço 

físico, entre outros. Causam sensação de insegurança nos trabalhadores. Além das 

condições impostas pelo local de trabalho que afetam diretamente o ser humano, 

tem-se de manter a escavação dentro das tolerâncias estabelecidas nos projetos, 

quanto à posição e alinhamento. Segundo Taton (1981), as poligonais em nível 

inferior possuem frequentemente lados de algumas dezenas de metros, e em alguns 

casos, alguns metros; o que pode acarretar problemas no transporte de azimutes, 

como se verá no capítulo 8. 

 

          Manter o controle da qualidade da poligonal no subterrâneo é uma tarefa 

difícil, seja pelos fatores adversos que o local impõe, seja pelas condições do 

espaço físico confinado, distâncias curtas entre os vértices da poligonal, posição 

incômoda de instalação dos equipamentos (teto e lateral), ou pela pouca visibilidade 

e iluminação. Todos esses fatores associados fazem os trabalhos topográficos no 

subterrâneo serem complexos na sua execução, podendo ter influência na qualidade 

do projeto estabelecido. 

 

          As poligonais em níveis subterrâneos devem seguir as mesmas exigências 

estabelecidas para as poligonais na superfície. Fatores importantes devem ser 

considerados: calibração do instrumento, ambiente físico, fatores humanos e os 

procedimentos para as observações das leituras dos vértices. Segundo Lewén 

(2006), uma maneira de minimizar os erros grosseiros e sistemáticos nessas 

poligonais subterrâneas é fazer leituras redundantes e ou observações 

independentes, introduzindo ainda observações com o giroscópio em seções 

posteriores, permitindo detectar esses erros. 

 

A influência da refração pode ser muito grande, devido à diferença de 
temperatura perto das paredes dos túneis. A influência da refração 
afeta tanto as distâncias como as observações de direções. Métodos 
de levantamento devem ser aplicados para minimizar a sua influência. 
O efeito de refração pode ser considerado um erro sistemático. 
(LEWÉN, 2006, tradução nossa). 
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3.7. Poligonais subterrâneas em túneis e suas especificidades 

 

          A poligonal em nível inferior tem características diferenciadas em relação às 

construídas na superfície, possuem distâncias curtas entre os lados e em várias 

situações o comprimento da visada de ré é bem inferior do que o da visada de vante, 

e também por serem implantadas em espaços confinados. A poligonal não tem 

fechamento até que o túnel seja vazado, mas em algumas situações onde o 

caminhamento for superior a 500m, é muito conveniente realizar um fechamento 

através de poço-testemunha5. Quando as poligonais são construídas em galerias de 

inspeção de usina hidrelétrica, para fins de monitoramento, são comuns as 

distâncias entre os seus vértices serem pequenas, inferiores a 5m. Segundo 

Zocolotti Filho (2005), as galerias da usina hidrelétrica de Salto Caxias tem largura 

média de 2,5m, com trechos retos e curvos, o que gerou dificuldades no 

desenvolvimento da poligonal, pois houve linha de visadas de 4m.  

 

          De acordo com Lewén (2006), a forma alongada e o diâmetro relativamente 

pequeno dos túneis, limitam a geometria da poligonal em comparação com a da 

superfície. A poligonal da superfície pode ser ajustada e se isso for feito de forma 

adequada, a influência dos erros pode ser minimizada. Na construção de túneis, as 

exigências de precisão vêm crescendo, em função dos métodos construtivos 

empregados, como é o caso do uso das máquinas (TBM), que exigem revestimento 

de concreto na frente da escavação, ou seja, estruturas definitivas sendo necessário 

garantir as exigências da geometria estabelecida no projeto. Para avaliar as 

poligonais em túneis, pode-se controlar a precisão do avanço antes da construção; 

fazer uso de observações com o giroscópio e ter em conta a experiência em 

poligonais de outros túneis. 

 

          A Figura 3.1 mostra a geometria de uma poligonal construída para o controle 

da escavação com a máquina TBM do túnel ferroviário Hallandsås, nas montanhas 

da Suécia. Como se pode ver a poligonal foi implantada no centro da via e foram 

feitas visadas suplementares a pontos instalados nas paredes. 

 

                                                      
 

5
 Poço-testemunha: Perfuração vertical próxima ao eixo do túnel, NBR 15.309/2005. 
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Figura 3.1 - Poligonal constituída no túnel ferroviário Hallandsås nas montanhas da Suécia. 
Fonte: LEWÉN (2006).  

 

 

3.8. Emboque e desemboque  

 

          Uma linha metroviária possui comprimento de vários quilômetros, e as 

estações de passagens são espaçadas em torno de 500 a 1500m. Uma poligonal 

para túneis metroviários ou assemelhados tem como ponto de partida um poço de 

emboque, quando a configuração do relevo da região é muito plana ou em área 

densamente urbanizada, onde a obra será totalmente subterrânea. Em algumas 

obras é possível iniciar uma poligonal pelo emboque do túnel, onde o relevo tem 

configuração de altos e baixos, ou quando o traçado se inicia na superfície e é 

direcionado suavemente para o nível inferior. O fechamento de uma poligonal 

metroviária pode ser realizado até uma estação, depois que o túnel é vazado. Em 

locais onde o relevo permita, o desemboque do túnel é realizado através da 

passagem direta do nível subterrâneo para a superfície, sem o uso de poço de 

desemboque ou estação, facilitando o fechamento da poligonal por permitir visadas 

com lados maiores do que em poço. 

 

          Na figura 3.2 é apresentado um emboque de túnel e um poço VSE6, utilizado 

como emboque. 

 

                                                      
 

6
 Ventilação e Saída de Emergência 
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Figura 3.2 - Emboque de túnel e poço VSE utilizado como emboque. 
Fonte: ECOVIAS e METRÔ SP (2002). 

                     

 

3.9. Azimute de partida 

 

          O azimute de partida de uma poligonal para o controle do alinhamento da 

escavação do túnel pode ser determinado através da transferência da posição 

conhecida na superfície, para um poço VSE, conforme descrito no item 3.8. Nesta 

situação, pela geometria, a distância para a ré é muito pequena (6, 7, 8 metros), 

sendo estabelecida em função do diâmetro do poço que será considerado como 

emboque.  

 

3.10. Materialização das estações de poligonal 

 

          A materialização da estação da poligonal em túneis metroviários é realizada 

no teto ou na lateral do túnel. Quando a escavação é realizada em couraça 

mecânica (shield), o vértice da poligonal no interior do túnel tem bases afixadas no 

teto, aproximadamente no seu eixo vertical. Quando escavados pelo método NATM, 

os vértices são instalados na lateral do túnel através de palanque ou console. No 

controle da escavação são utilizados pontos materializados por piquetes de 

madeira/prego de aço (provisórios) implantados próximo ao eixo do túnel, facilitando 

as visadas para os pontos de vante e a locação das cambotas. Pontos auxiliares 

também são materializados através de fita refletiva na parede do túnel. Todos os 

pontos auxiliares e da poligonal, são obervados constantemente por estarem em 

zona de deslocamento. A Figura 3.3 mostra um esquema da seção de um túnel, com 

a materialização através de palanque. 
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Figura 3.3 - Ilustração da seção de um túnel, com a materialização através de palanque. 
Fonte: Adaptado ABNT - NBR 15.309/2005 

 

3.11. Equipamentos específicos 

 

          Para o desenvolvimento dos trabalhos topográficos em túneis metroviários, 

são utilizados materiais e equipamentos específicos, como: estação total, giroscópio, 

nível, prisma acoplado em alvo, tripé de alumínio ou madeira, trena de aço, régua 

graduada, nível de cantoneira, prego de aço, fio de aço e náilon, roldana, fita 

refletiva, piquete de madeira, lanterna, recipiente com óleo, escada, caderneta e 

equipamentos de proteção individual (capacete, bota de borracha, botina com ponta 

em aço, luvas e uniforme com faixa refletiva). 

          Segundo Taton (1981), o giroscópio é um equipamento que tem como 

finalidade obter a direção Norte-Sul geográfica, quando acoplando a um teodolito 

construído para essa finalidade. O primeiro giroscópio é creditado a C. A. 

Bohnenberger no ano de 1810 e sua primeira aparição foi em 1852 apresentado por 

Léon Foucault, físico francês. Este equipamento consiste essencialmente em uma 

roda livre para girar em qualquer direção e com a propriedade de impor-se a 

qualquer tentativa de mudança de direção, permitindo determinar o azimute 

geográfico de uma direção. Maiores detalhes podem ser encontrados em Taton 

(1981). 

 

          Em experimentos desenvolvidos na Raia Olímpica da USP, com a participação 

do Dr. Herbert Erwes foram realizadas observações com o giroscópio tendo a 

finalidade de obter o azimute entre os pilares P3C e PIV. O equipamento utilizado foi 
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o giroscópio GAK1, número 20774 em conjunto com o teodolito T2, número 238390 

de propriedade do IBGE. 

 

          O azimute geográfico obtido através do giroscópio entre os pontos P3C e PIV 

foi de 124º 34’ 28” em 19/03/2010. Para possibilitar a comparação entre o azimute 

giroscópio e o azimute obtido através da tecnologia GNSS foi realizada a  ocupação 

deste pilares, conforme descrito no Capítulo 5, campanha 1. 

 

          Com as coordenadas referidas ao SAD69 obtidas através do posicionamento 

geodésico, utilizou-se o aplicativo do NOAA-NGS (National Oceanic and 

Atmospheric Administration - National Geodetic Survey), Invers Solution7, que 

permitiu calcular o azimute geodésico obtido através do GNSS entre os pilares P3C 

e P4, respectivamente 124º 34’ 43” em 07/05/2010. Comparando os azimutes 

obtidos pelo giroscópio e pelo posicionamento geodésico, verificamos a diferença na 

ordem de 15".  

 

          Outro instrumento importante em obras subterrâneas é o prisma acoplado com 

alvo, sendo fundamental por permitir minimizar erros nas visadas das direções e nas 

medidas das distâncias, evitando que seja feito o uso de um alvo para a leitura da 

direção e posteriormente a substituição por um prisma para as medidas das 

distâncias. Este conjunto possui o prisma convencional, e na parte superior, um alvo 

para a visada da direção. A fita refletiva é utilizada para a materialização de pontos 

auxiliares na parede do túnel, posição da cambota e sua locação, além do uso no 

transporte da posição da superfície para o nível inferior, que será descrito no item 

3.14. Os outros materiais (tripé, baliza e nível de cantoneira) são utilizados para 

auxiliar o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

          A Figura 3.4 mostra um conjunto de prisma utilizado em obras metroviárias e 

montado em um tripé nas observações de campo. A figura 3.5 mostra um ponto 

materializado na parede do túnel, através de uma fita refletiva. 

 

                                                      
 

7
 Disponível em: http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/Inv_Fwd/invers3d.prl, acessado em 14/07/2010. 

http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/Inv_Fwd/invers3d.prl
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Figura 3.4 - Conjunto de prisma modelo M27 da Pentax, e sendo utilizado no transporte da posição 
no túnel da Linha 5 do Metrô SP. 

Fonte: Autor (2012). 
 
 
 

 
Figura 3.5 - Ponto materializado na parede do túnel, através de fita refletiva. 

Fonte: Autor (2012). 
 

 
3.12. Orientação subterrânea 

 

          A grande dificuldade de orientação em níveis subterrâneos é a falta de 

visibilidade da paisagem existente na superfície. De acordo com Taton (1981), a 

superfície pode comunicar com o subterrâneo por três formas: por uma ou várias 

galerias inclinadas, por vários poços verticais unidos em seu interior ou por um só 

poço vertical. 

 

          Antigamente, para o controle da orientação subterrânea utilizavam-se quatro 

procedimentos: magnéticos, óticos, mecânicos e o giroscópio. O magnético fazia uso 

da bússola, do inclinômetro, do magnetômetro e do teodolito. Nos procedimentos 

óticos utilizavam-se o teodolito na superfície, no subterrâneo, e a luz polarizada. Os 
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procedimentos mecânicos eram realizados com o uso da prumada ou o ponto de 

impacto. O procedimento com o uso do giroscópio, apesar de ser a solução ideal 

para a época em relação à segurança da orientação, a grande quantidade de 

instrumentos e equipamentos necessários para obter a direção do Norte-Sul 

geográfica, inviabilizava seu uso em algumas obras, tendo em conta o custo 

extremamente elevado do equipamento. O quadro 3.2 apresenta os procedimentos 

utilizados até os anos 80, os equipamentos, as condições de emprego e suas 

vantagens e desvantagens, na orientação subterrânea. 

 

Procedimento Instrumento 
Condições de 

Emprego 
Vantagem Desvantagem 

Magnéticos 
Bússola, 

inclinômetro e 
magnetômetro. 

Terrenos não 
magnéticos. Sem 

linha elétrica. 
Sem 

perturbações 
locais. 

Pessoal 
reduzido, 

comodidade, 
rapidez e cada 

estação é 
independente. 

Segue a variação 
da declinação. 

Correção incerta. 

Óticos 

Teodolitos na 
superfície, 

teodolito no 
subterrâneo. 

Luz polarizada. 

Utilizado 
somente nos 
poços com 

profundidade 
inferior a 200m. 

Equipe clássica. 
Poços estreitos. 

Dois 
equipamentos, 

um na superfície 
e outro no 

subterrâneo. 
Equipamento de 

alto custo. 

Mecânicos 
Prumadas. 
Pontos de 
impactos. 

Dois fios, três fios 
e três fios 

equidistantes. 
Ausência de 
ventilação. 

Procedimento 
seguro em todas 

as 
profundidades, 
comodidade e 

material simples. 

Grande 
quantidade de 

materiais 
pesados. Dois 

equipamentos: 
Um na superfície 

e outro no 
subterrâneo. 

Giroscópio Giroscópio. 

Em todos os 
poços, todas as 

galerias, em 
qualquer 

profundidade. 

Segurança total. 
Equipamentos de 
alto custo e muito 

sensível. 

Quadro 3.2 -Vantagens e desvantagens em função do procedimento adotado em obras subterrâneas. 
Fonte: Adaptada de Taton (1981). 
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          O Quadro 3.2 foi apresentado pela primeira vez a mais de 30 anos, e os 

procedimentos magnéticos e óticos não são mais utilizados nas obras em túneis em 

função da baixa precisão apresentada. Nessas obras, o teodolito foi substituído pela 

estação total e o giroscópio evoluiu muito, reduzindo o tempo de ocupação de um 

ponto para se estabelecer a direção Norte - Sul geográfica. Passou de algumas 

horas, para apenas dez minutos, com o uso de um giroscópio eletrônico, como é o 

caso do Gyromat 3000, produzido pela empresa DMT GmbH & Co. KG, da 

Alemanha, que apresenta precisão de 15mm/km, segundo o catálogo do fabricante. 

 

          A estação total é o principal equipamento topográfico utilizado em obras 

subterrâneas no Brasil, por ser um equipamento que não tem custo elevado, 

precisão angular e linear adequada, pequeno peso e facilidade de transporte, além 

da rapidez nas leituras e aplicativos que facilitam os trabalhos do operador em 

campo. A principal dificuldade é controlar a direção do eixo do túnel estabelecida 

nos projetos pois o desenvolvimento da poligonal depende da posição transferida da 

superfície.  

 

          O giroscópio só precisa de uma posição, é um instrumento capaz de 

estabelecer a direção Norte-Sul geográfica, facilitando a orientação e direção em 

campo. No exterior é o principal equipamento utilizado para a orientação da direção 

nas obras subterrâneas, associado com a estação total. Segundo Lewén (2006) o 

giroscópio foi utilizado no controle da direção do túnel ferroviário Hallandsås, nas 

montanhas da Suécia. São dois túneis paralelos de 9km de extensão e 11m de 

diâmetro escavado com máquina (TBM) de aproximadamente 150m de 

comprimento. Os vértices da poligonal são espaçados a cada 150m entre pares, nas 

laterais do túnel, para deixar o espaço livre para deslocamento da máquina. 

Também foi construída uma poligonal próxima do eixo do túnel, minimizando o efeito 

da refração. Foram utilizados suportes de prismas GPR1, prisma GPH1 e estação 

total T2003 da Leica, que possui precisão de 0,15 mgon. Observações 

independentes foram realizadas com o giroscópio para confirmar o posicionamento 

da poligonal estabelecida pela ET. 
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3.13. Norma Brasileira 

 

          No Brasil os procedimentos topográficos adotados para a locação e 

acompanhamento dimensional de obras metroviárias são preconizados pela ABNT 

na norma NBR 15.309/2005. Essa norma fixa os requisitos exigíveis para a locação 

e acompanhamento dimensional de obra metroviária ou assemelhada, em vala a céu 

aberto, em túnel, estação, superfície e elevado, tendo como finalidade o apoio à 

construção, atualização de cadastros, controle dos serviços topográficos, 

implantação e acompanhamento das obras e do Como Construído (as built). 

 

 Os equipamentos de medição empregados nesse tipo de obra devem ter 

precisão compatível, de acordo com a NBR 13.133/1994, e ter a sua precisão real 

atestada por instituição oficial credenciada, não sendo permitida a aceitação da 

precisão nominal. No Quadro 3.3 estão resumidos os principais requisitos 

específicos relacionados com o presente trabalho, indicados na NBR 15.309/2005 

para a transferência da posição da superfície para o nível inferior.  
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Item 
Requisitos específicos - Túneis e estações em Shield e NATM 

Operações na superfície do terreno 

1 Transporte de direção do túnel. 
Início na rede GPS, triangulação, 
trilateração ou poligonal principal ou 
básica. 

2 
Medidas de ângulos para pontos 
próximos ao poço de emboque do túnel. 

Método das direções e as distâncias 
recíprocas para no mínimo dois pontos ao 
nível da superfície. 

3  Pontos implantados próximos ao poço. 
Partindo da poligonal principal ou da base 
de primeira ordem.  

4 
Transporte da referência de nível no 
interior do túnel. 

Nivelamento e contranivelamento 
geométrico, com referências de nível 
(RRNN) espaçadas no máximo a cada 60 
m. 

  Operações no nível inferior 

1 Materialização dos pontos. 

A partir dos fios de aço é materializado 
um ponto excêntrico e uma bandeirola de 
orientação fixada na parede do poço de 
emboque. 

2 Base para o equipamento topográfico. Através de palanque na lateral do túnel. 

3 Túneis com extensão superior a 500m. 
Utilizar poços-testemunhas, para garantir 
o controle de precisão do referencial 
topográfico. 

4 Diâmetro dos fios de aço. Não deve exceder 1mm. 

5 
Distância entre a estação total e o fio de 
aço mais próximo. 

6m na superfície e 3m no fundo do poço 

6 
Abertura entre os fios de aço e a estação 
total. 

Não deve exceder 1°. 

7 Peso para tensionar os fios de aço. 
Deve ser compatível com a profundidade 
do poço e tensionados aproximadamente 
1 hora antes do início das medições. 

8 
Fixação da bandeirola na parede do 
poço. 

Materializada o mais distante possível da 
estação total. 

9 
Determinação altimétrica no fundo do 
poço. 

Através de uma trena de aço milimetrada 
e aferida. 

  Transporte de direção para a região pressurizada 

1 Fios utilizados para a materialização. Devem ser de náilon. 

2 Peso para tensionar os fios. 
Compatíveis com a resistência mecânica 
do fio de náilon. 

3 Fixação das roldanas. No teto da eclusa. 

4 Instalação da estação total. Sempre fora da eclusa. 

  Orientação da escavação 

1 Túneis em couraça mecânica (shield) 
Teodolito com emissor de laser, que 
materializa no espaço a direção 
desejada. 

2 Poligonal implantada no interior do túnel. 
As bases são afixadas no teto, 
aproximadamente na direção do seu eixo 
vertical. 

Quadro 3.3 - Requisitos específicos de execução de obras metroviárias. 
Fonte: Adaptado NBR 15.309/2005. 
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          A Figura 3.6 mostra um esquema da posição da ET na superfície e o fio de aço 

até o subterrâneo. A Figura 3.7 mostra outro esquema com as operações no 

subterrâneo. 

 

      
Figura 3.6 - Operações na superfície para o transporte das coordenadas para o subterrâneo. 

Fonte: ABNT NBR 15.309/2005. 

 

 

Figura 3.7 - Operações no subterrâneo para o transporte das coordenadas da superfície, para o túnel. 
Fonte: ABNT NBR 15.309/2005. 
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          Este procedimento não sofreu evolução e está sendo utilizado, em função da 

precisão alcançada. A Figura 3.8 mostra um esquema do transporte da posição da 

superfície para o subterrâneo em um poço de pouca profundidade, utilizando dois 

teodolitos. 

          Para a determinação da posição em poço profundo, é utilizado um eixo 

conhecido na superfície e sua posição é transferida através de fios de aço acoplados 

em roldanas (com roscas) com peso imerso em água ou óleo para evitar o efeito 

pêndulo. No subterrâneo é escolhido um ponto afastado em torno de 3 ou 4m que é 

utilizado para estacionar um teodolito, definindo sua posição em relação à superfície, 

no caso o ponto (C). 

 

 

Figura 3.8 - Esquema do transporte da posição da superfície para o subterrâneo. 
Fonte: SADGROVE (2007). 
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          Quanto maior a distância percorrida na escavação de um túnel, maior será o 

erro na posição e consequentemente na direção estabelecida nos projetos. No 

experimento (item 8.3.3) realizado na Raia Olímpica da USP, observa-se um 

deslocamento de 0,2m em 470m percorrido por uma poligonal simulada em túneis, 

com visada do ponto de ré, a distância de 29,8126m obtida através de GPS.  A 

ABNT NBR 15.309/2005, preconiza que em túnel com extensão superior a 500m, é 

necessário à abertura de um poço-testemunha, para transferir uma base da 

superfície para o nível inferior, para o controle da direção do túnel. Esse poço 

normalmente é construído com PVC e diâmetro em torno de 300mm. As Figuras (3.9 

e 3.10) mostram um poço-testemunha com diâmetro de 100mm. 

 

Figura 3.9 - Seção transversal de um poço-testemunha. 
Fonte: NBR 15.309/2005. 

 

 
Figura 3.10 - Poço testemunha perfurado no pavimento e vazado na parte superior do túnel. 

Fonte: CARIZ (2008).  
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3.14. Procedimento empregado pelo Metrô SP para a transferência de 

coordenadas para o subterrâneo 

 

          Em função da desatualização da NBR 15.309/2005, nota-se que algumas 

construtoras têm adotado metodologias e procedimentos diferenciados, inclusive em 

função dos equipamentos topográficos atualmente disponíveis no mercado. Essa 

metodologia é descrita na sequência, por sua importância e ser um ponto crítico na 

precisão.  Na exposição segue-se o método do caso, apresentando como é feito 

através de um exemplo concreto. 

 

          Nas obras do Metrô SP da Linha 5 - Lilás, que está sendo executada pelo 

consórcio Construcap e Constran, o procedimento empregado para o transporte da 

direção para o nível inferior é diferente da apresentada na NBR 15.309/2005, como  

se descreve a seguir: 

 

3.14.1.  Procedimentos na superfície 

 

1. Através de uma triangulação ou poligonal realizada nas proximidades do traçado 

da futura via, vinculada ao Plano Topográfico Local (PTL), tendo precisão linear 

superior a 1/100.000 e angular da ordem de 0,001g, ou seja, 3,2" são implantados 

pontos, em muitos casos no alto de prédios permitindo a intervisibilidade entre eles. 

Nesta poligonal, apoia-se uma poligonal auxiliar para a locação dos trechos de cada 

consórcio responsável pela obra; 

 

2. Através da poligonal auxiliar ou quando possível através do uso direto da 

poligonal principal é materializado um ponto na superfície próximo a um poço VSE 

ou emboque de túnel (Figura 3.12a); que será utilizado para o transporte da posição 

da superfície para o nível inferior. Esse ponto é verificado constantemente pois está 

em zona que pode ter influência de deslocamentos; 

 

3. Posteriormente são escolhidos três posições na lateral da circunferência do poço 

(Figura 3.11), com distâncias semelhantes para a fixação das roldanas e 

materialização dos fios de aço (Figura 3.12b). Os fios de aço utilizados possuem 

1mm de diâmetro; 
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4. Após a disposição dos três pontos em volta do poço, são escolhidos dois para as 

leituras e uso no transporte da posição da superfície para o subterrâneo. O terceiro 

ponto só é utilizado em situações em que equipamentos da obra possam prejudicar 

a visibilidade ou a leitura, ou poderá ser usado conforme a escolha do técnico 

responsável pela operação; 

 

5. Os fios de aço são tencionados com peso compatível com a profundidade do 

poço, imerso em óleo contido em um recipiente para evitar o movimento de efeito 

pendular (Figura 3.12c e 3.12d), conforme preconiza a ABNT NBR 15.309/2005; 

 

6. Em cada fio é fixada uma fita refletiva para realizar as leituras das distâncias com 

a ET (Figura 3.12b); 

 

7. Com a ET estacionada no vértice próximo ao poço VSE, tendo como ré um marco 

da triangulação ou poligonal auxiliar, são realizadas cinco séries de leituras 

conjugadas das direções para cada ponto, em posições próximas de 0°, 90°, 180°, 

200° e 270° (somente para ET com limbo absoluto). Na última série da medida da 

direção são realizadas dez medidas diretas das distâncias na fita refletiva, todas 

eletrônicas; 

 

8. Com uma trena milimetrada é feita a medida da distância entre os fios, na 

superfície e no nível inferior.   

 

 

Figura 3.11 - Vista em 3D: esquema dos fios de aço da superfície até nível inferior. 
Fonte: Autor (2012). 
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Figura 3.12 - a) ET ao lado do poço. b) Roldana com a fita refletiva no fio de aço. c) Fio de aço 
submerso em recipiente com óleo. d) Fio de aço na lateral do poço VSE. 

Fonte: Autor (2012). 
 
 

          A Figura 3.13 mostra os valores das medidas obtidas em campo em uma das 

campanhas realizadas para o transporte da posição, da superfície para o 

subterrâneo. 

 

          O ponto P1 faz parte de uma poligonal principal ou auxiliar e o ponto P2 é 

materializado próximo ao poço de ventilação através de prego de aço. Os fios de aço 

(F1 e F2) que descem por roldanas, correspondem as posições a serem transferidas 

para o nível inferior. O fio (F3) não foi usado na operação.  

 

fita 
refletiva 

 

fita 
refletiva 

 fio de 

aço 

a b 

c d 
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Figura 3.13 - Esquema de um poço VSE usado como emboque, com os vértices da poligonal (P1 
poligonal principal e P2 ponto auxiliar próximo ao poço)  e a posição dos fios de aço (F1 e F2) 

materializados da superfície até o subterrâneo. 
Fonte: Autor (2012). 

 
 

3.14.2.Procedimentos dentro do túnel 

 

          1. Finalizados os trabalhos na superfície, as operações complementares são 

realizadas no fundo do poço. Com os fios já materializados através das roldanas e 

fixadas as fitas refletivas, a ET é estacionada em um ponto materializado por piquete 

de madeira em uma posição que permita a visibilidade dos fios e de alguns pontos 

de vante, materializados através de palanque na lateral do túnel, com fita refletiva na 

parede do túnel e com piquete de madeira na região central do túnel para auxiliar 

nos trabalhos de acompanhamento e locação das cambotas. 

 

          2. São observadas cinco séries de medidas conjugadas das direções e das 

distâncias nos fios e fitas refletivas, de forma que seja possível o cálculo das 

coordenadas da posição em que se encontra a ET em função das coordenadas 

conhecidas na superfície (os fios). Desta forma, os cálculos são processados na 

própria ET, que possui aplicativo (conhecido como estação livre) para isso, 

permitindo estabelecer a posição do ponto materializado e consequentemente 

estabelecer as direções (F1-P2; F2-P2; F2-F1 e ET - Palanque; ET - P1). As 

superfície 
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coordenadas são calculadas pela conhecida fórmula de Pothenot. A Figura 3.14 

mostra os valores medidos em campo. 

 

 

Figura 3.14 - Esquema de um poço VSE utilizado como emboque, com o vértice da poligonal (P2) no 
subterrâneo, a posição dos fios de aço (F1 e F2) da superfície até o subterrâneo e os pontos de vante 

(FA1 e FA2) materializados com fita refletiva, P1 com piquete de madeira e o palanque. 
Fonte: Autor (2012). 

 

 

          3. Após a definição da posição e da direção (azimute) é possível a locação 

das cambotas e a orientação da escavação. A Figura 3.15a mostra a ET posicionada 

em um ponto para a realizar as medidas de ângulos e distâncias, um fio de aço com 

a fita refletiva (Figura 3.15b), um alvo com prisma em um palanque (Figura 3.15c) e 

outro alvo em um ponto de vante com piquete de madeira (tripé com prisma) na 

região central do eixo do túnel (Figura 3.15d). 

 

subterrâneo 
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Figura 3.15 - a) ET estacionada na posição para as medidas. b) Fio de aço com peso imerso em 

recipiente com óleo. c) Palanque com alvo e prisma na lateral do túnel. d) Leitura de um ponto com o 
auxílio de iluminação artificial. 

Fonte: Autor (2012). 
 
 

3.15. Método de locação das cambotas 

 

          O New Austrian Tunneling Method (NATM) refere-se à escavação de túnel 

baseado no princípio da estabilidade do terreno pelo alívio das tensões 

redistribuídas em torno da cavidade aberta. Este método foi empregado pela 

primeira vez no Brasil na década de 60 e início de 70 (século XX), na pista 

ascendente da Imigrantes, no Estado de São Paulo. Após essa obra, o uso do 

método vem sendo empregado em larga escala nas demais construções de túneis 

no país.  

           

 

          Em toda obra de túnel o acompanhamento topográfico é necessário para o 

controle da escavação, direção e locação das cambotas. A cambota é uma peça 

metálica em arco, ou seja, uma treliça formada por segmentos de arcos. As 

cambotas são espaçadas a cada 80cm e são posicionadas através das coordenadas 

b a 

c 
 

d 
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no Plano Topográfico Local (PTL) estabelecidas nos projetos individualmente em 

cada segmento, na parte superior e inferior da treliça. Se a treliça montada tiver peso 

que permita a colocação no local determinado no projeto através de mão de obra 

humana, os segmentos então são parafusados constituindo uma peça única e será 

implantada no local através de locação topográfica por direção, distância e elevação. 

 

          Com um vértice de uma poligonal provisória implantado próximo ao eixo do 

túnel, e tendo como ré um ponto conhecido com coordenadas e altitude (palanque, 

bandeirola8, fita refletiva), é determinado a direção do túnel, permitindo a locação 

dos segmentos da treliça com a estação total, prisma ou fita refletiva. A Figura 3.16 

mostra um esquema de uma treliça montada, com as coordenadas conhecidas das 

extremidades dos segmentos (01 e 02) da parte interna a serem locados. Segundo a 

ABNT - NBR 15.309/2005, a tolerância permitida para cada cinco avanços de 

escavação é no máximo de 25mm na horizontal e de igual valor para a vertical. 

 

 

Figura 3.16 - Esquema de uma treliça com os pontos de locação. 
Fonte: Adaptado Constran (2012). 

 
 

                                                      
 

8
 Bandeirola ou alvo fixo: pequena bandeira traçada para assinalar um ponto de alinhamento ou 
altitude. ABNT - NBR 15.309/2005. 
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          A Figura 3.17a mostra uma treliça montada, a Figura 3.17b mostra a treliça 

sendo colocada por operários na posição estabelecida em projeto. A Figura 3.17c 

mostra a locação de um ponto no eixo da treliça através da fita refletiva e a Figura 

3.17d, outro ponto sendo locado na extremidade direita. 

 

 
Figura 3.17 - a) Treliça montada com os segmentos parafusados. b) Colocação da treliça na posição 

para concretagem. c) Locação da treliça no centro do túnel. d) Locação da treliça na extremidade 
direita (segmento 01). 
Fonte: Autor (2012).  

 
 

3.16. Métodos construtivos de túneis 

 
          No projeto de obras subterrâneas metroviárias, faz-se necessário a análise 

não só das definições técnicas específicas de implantação quanto da geologia e 

geotecnia, mas também de aspectos como a ocupação do solo, meio ambiente e  

patrimônio histórico envolvido no entorno. As linhas de metrô de grandes cidades, 

geralmente possuem extensão em torno de dezenas de quilômetros e atravessam 

características físicas de geologia e topografia diferenciadas, além de zonas 

altamente adensadas. Uma linha de metrô normalmente segue um traçado 

importante de uma via congestionada e com certeza, vai haver impacto na superfície 

Fita 
refletiva,
uso na 

locação 

Fita 
refletiva, 
uso na 

locação 

a b 

c d 
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no momento da sua construção devido ao canteiro de obras, ao desvio de tráfego, 

ruído e poeira, tendo interferência direta no dia a dia da população. 

 

          Segundo Cury Filho (1978) a escolha apropriada do método construtivo está 

vinculada aos aspectos citados acima; em muitos casos os problemas com as 

interferências físicas poderão ser financeiramente superiores aos gastos com a obra. 

Essas obras subterrâneas podem ser realizadas basicamente de dois modos: A céu 

aberto e em túnel. 

 

 A céu aberto, pelo sistema "cut and cover" que  consiste em escavar, escorar, 

construir galeria e cobrir a vala, devolvendo a superfície à cidade. Visando 

reduzir os períodos de interrupção da superfície foi desenvolvido o processo 

"cover and cut", chamado invertido, em que as operações de construção se 

desenvolvem, em sua maior parte, em subterrâneo, após uma fase inicial, em 

que é construída a laje de teto da galeria e reaterrada a vala.  

 

 Em túnel, utilizando técnicas e equipamentos para a abertura de cavidades 

subterrâneas. Os túneis podem ser divididos em dois grupos: em solo e em 

rocha.  

           

          Os métodos construtivos para metrô podem ser divididos em três grandes 

grupos: subterrâneos, em superfície e elevados. Esses sistemas construtivos 

também são aplicáveis a outros tipos de obras, urbanas ou não, como: túneis 

rodoviários, ferroviários, adutoras, esgotos e outras construções subterrâneas. 

 

3.16.1.   Obras a céu aberto 

 

          As obras executadas a céu aberto ("cut and cover"), também conhecidas 

como VCA (vala a céu aberto) utilizam equipamentos de escavação convencionais, 

como: retroescavadeiras e pás carregadeiras em conjunto com caminhões 

basculante. Em alguns caso é necessário o uso de pontes rolantes e esteiras 

transportadoras. Esse método é utilizado em condições geotécnicas e geológicas 

variadas e deve ser empregado em locais onde não cause muita interferência com a 

superfície e o sistema viário, evitando os transtornos para a população que habita 
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em sua envoltória, bem como no sistema viário com problemas de trânsito e 

congestionamentos. 

 

         Em locais onde o tempo de ocupação da superfície deve ser minimizado é 

utilizado um processo conhecido como método invertido, ou "cover and cut". A 

Figura 3.18 mostra uma escavação a céu aberto nas obras da Linha 1 Azul do Metrô 

SP. 

 

 

                      Figura 3.18 - Escavação a céu aberto, Linha 1 Azul Metrô SP (1968-1969). 
Fonte: METRÔ SP (1968). 

 

3.16.2.   Obras em túnel 

 

          As obras em túnel são as mais indicadas nos grandes centros urbanos, pois 

minimizam as interferências com a superfície e o trânsito, porém apresentam 

maiores dificuldades construtivas do que as obras a céu aberto. No presente texto, 

em função dos objetivos, é feita uma breve apresentação dos métodos construtivos 

para obras subterrâneas, em particular para metrô. 

 



77 
 

3.16.3.  Poço de acesso 

 

          Na construção de túneis, normalmente é necessário a construção de poço de 

acesso ou mesmo o uso de VSE. O poço de acesso tem a finalidade de entrada de 

materiais, pessoal e equipamentos, bem como a saída dos materiais escavados, 

sendo de grande interesse o estudo de sua posição para a execução do túnel, 

normalmente construído no menor tamanho possível minimizando interferências na 

superfície. A Figura 3.19 mostra um poço de ventilação das obras do Metrô SP da 

Linha 5 - Lilás, sendo utilizado para acesso de equipamentos, pessoal, retirada do 

solo e frente de escavação do túnel principal. A Figura 3.20 mostra o poço de 

ventilação e saída de emergência da Linha 2 - Verde em processo de escavação. 

 

 

     Figura 3.19 - Poço de acesso das obras do Metrô SP - Linha 5 Lilás. Vista interior e exterior. 
Fonte: Autor (2011). 

 
 

 
Figura 3.20 - Poço VSE Domingos Ferreira, Metrô SP Linha 2 - Verde, Profundidade 35m e 18m de 

diâmetro. 
Fonte: METRÔ SP (2006). 
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          Os túneis são construídos por duas técnicas disponíveis, ou seja, túneis 

mecanizados ou escavação mineira. O sistema de escavação vai depender das 

condições do subsolo, que poderá ser de dois modos (Cury Filho, 1978): 

 

          a-) Sem equipamento de contenção: quando o escoramento é colocado à 

medida que se procede as escavações, ou quando o maciço apresenta condições 

tais que a abertura seja auto-portante, dispensando o escoramento. 

 

          b) Com equipamento de contenção: quando são empregados dispositivos de 

escoramento que vão avançando junto com a escavação e sendo substituídos pelo 

revestimento definitivo. 

 

          Examinam-se a seguir duas condições de túneis: em solo e em rocha. 

 

3.16.4. Túneis em Solo 

 

          Nos túneis em solo é necessário o uso de sistema de contenção para permitir 

uma escavação gradual evitando-se as movimentações do terreno e recalques. São 

empregados sistemas de controle de drenagem da água, através do rebaixamento 

do lençol freático, uso de ar comprimido, entre outros. São empregadas cambotas 

metálicas, chapas metálicas, enfilagens de barras, concreto projetado ou mesmo 

couraça metálica, conhecida como shield, tendo a finalidade da sustentação 

provisória do túnel. Desta forma, faz-se o uso de técnicas de túneis mecanizados, 

utilizando máquinas de escavação ou a escavação mineira em NATM. 

 

3.16.5.  Métodos Mineiros 

 

          Na escavação mineira em solos para poços e túneis são utilizados 

equipamentos de escavação, como: escavadeira, fresa ou mesmo manual. As 

etapas de execução são destacadas seguir: 

 

 Escavar um lance pequeno de modo a evitar as movimentações do 
terreno ao redor da escavação. Escorar o trecho escavado, a 
contenção do teto, paredes e eventualmente, do piso pode ser 
efetuada por meio de cambotas metálicas ligadas por chapas 
metálicas, ou madeiras, enfilagens, tirantes ou ainda concreto 
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projetado associado à tela metálica. Para a contenção da própria 
frente de escavação são empregados sistemas de escoramentos por 
perfis ou chapas metálicas, ou ainda madeiras. Uma solução 
frequentemente adotada é a de manter na frente um talude ou berma. 
Prosseguir as escavações dentro do sistema escavar-escorar. Instalar 
o revestimento definitivo. CURY FILHO, (1978, p.42): 

 

   Método Austríaco (New Austrian Tunnelling Method - NATM)  

 
 

          Segundo Kochen (2000), "o primeiro uso do termo inglês de "New Austrian 

Tunnelling Method" (NATM), apareceu em uma série de três artigos escritos pelo 

professor Rabcewicz publicado na revista "Water Power" em novembro e dezembro 

de 1964 e janeiro de 1965 que reproduziu os conceitos fundamentais que formam o 

método construtivo NATM".  

 

          Esse método tem sido largamente utilizado na construção de túneis e 

estações subterrâneas, por permitir adequação e acesso livre a qualquer parte de 

uma seção de escavação em qualquer ponto, sendo aplicável a rocha e solos em 

geral em função das condições do terreno. Os elementos de sucesso no método 

NATM são apresentados a seguir: 

 

1) Geometria de avanço: pode variar de seção plena à subdivisão da 
face de escavação em calota, bancada, galeria lateral, galerias 
múltiplas, etc. A redução no passo de avanço da escavação, ou, se 
necessário, escavação e suporte contínuo em solos extremamente 
moles (viscosos), influenciam no avanço. Geometria e avanço podem 
ser adaptados na medida do necessário. 2) Pré-suporte: pode 
começar com drenagem da área de escavação, e ou enfilagens com 
vários tipos de elementos. O método da enfilagem contínua no 
contorno da escavação é provavelmente o mais eficaz atualmente, 
para pré-suporte em trechos longos. Jet grouting horizontal também 
melhora o solo adiante da escavação, da mesma forma que injeções 
convencionais no maciço circundante ao túnel. 3) Suporte de Face 
pode consistir em utilizar o solo existente (núcleo de apoio), mas 
também pode utilizar concreto projetado ou ainda grampeamento da 
frente de escavação. Escavação em nichos, ou galerias múltiplas, é 
outro meio seguro e eficaz da técnica de suporte da face.4) 
Estabilidade da parede lateral e suporte em todo o contorno anelar da 
escavação. 5) Métodos Especiais (p.ex., Congelamento do Solo, Ar 
comprimido, Enfilagem Contínua ou Túnel Invertido, etc) permitem 
uma variedade enorme de combinações possíveis para escavar esse 
tipo de solo. KOCHEN (2008). 

 

          A Figura 3.21 mostra um túnel sendo escavado em solo e executado pelo 

método NATM, em obras metroviárias da Linha 5, Lilás do Metrô SP. 
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Figura 3.21 - Escavação em solo usando o método NATM, Linha 5 Lilás Metrô SP. 
Fonte: Autor (2011). 

 
 

3.16.6.Túnel Mecanizado ( TBM - Tunnel Boring Machines) 

 

          A escavação de túneis com equipamentos de contenção é empregada com 

suporte junto à frente de escavação. Este equipamento consiste em uma estrutura 

pré-fabricada e móvel. O Metrô de São Paulo utilizou pela primeira vez a máquina 

tuneladora, na Linha 1, Azul na década de 70. De acordo com o Metrô SP (2012): 

          A escavação de túneis em terrenos brandos, ou pouco competentes, sempre 

se constituiu em um grande desafio, vencido em 1825, por Marc I. Brunel. Ele 

construiu o primeiro túnel sob o Rio Tâmisa mediante o avanço de uma couraça 

metálica sob a qual a escavação e o revestimento podiam ser feitos em segurança. 

Essa primeira couraça (em inglês, shield) evoluiu com o tempo e hoje se desdobra 

em diversos tipos de máquinas tuneladoras (Tunnel Boring Machines - TBM). Outra 

grande evolução da técnica de engenharia de túneis é a utilização de máquinas para 

a escavação em rochas duras em substituição à escavação com uso de explosivos. 

Na escavação de rochas, muitas vezes a utilização da couraça pode ser dispensada. 

 

         A escavação é efetuada por equipamento mecanizado, com frente aberta ou 

fechada, sob a proteção da couraça. Imediatamente atrás, ainda dentro da couraça 

(eventualmente fora dela, quando o maciço permitir), é montado o revestimento 

segmentado pré-moldado de concreto (ou metálico). O avanço da máquina se dá 

pela reação de macacos contra os anéis de revestimento já montados. No caso de 
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TBM para rocha, sem couraça, o avanço se dá mediante sapatas ancoradas nas 

paredes laterais do túnel.      

     

3.16.7.Túneis em Rocha       

 

          Para a escavação de túneis em rochas, são empregados basicamente dois 

processos: escavação mecanizada e desmonte a fogo. Na escavação mecanizada 

são utilizados equipamentos especiais conhecidos como “tunneling machines”. De 

acordo com Cury Filho (1978), esses equipamentos utilizam fresas para a escavação 

em plena seção ou seção parcial. Quando a escavação é realizada em plena seção 

as máquinas também são conhecidas como Boring Machines. São empregadas na 

escavação em rochas médias e duras através do desgaste ou quebra da rocha com 

o impacto da frente da máquina.  

 

          O desmonte a fogo é o processo de ruptura de rochas com o emprego de 

explosivos, onde as mesmas não podem ser rompidas por processos mecânicos ou 

físicos. O processo de desmonte a fogo consta das seguintes operações executadas 

sequencial ou paralelamente: furação, carregamento dos furos, detonação, 

ventilação (em obras subterrâneas), desgalhamento (bateção do choco), limpeza e 

instalação de escoramento provisório quando necessário; após este ciclo é 

retomado. São empregados nas escavações em rochas cuja resistência a 

compressão simples é superior a 200 kgf/cm2, tanto a céu aberto, quanto em 

subsolo.  

 

          Este método praticamente não tem restrição, mediante furação e controle da 

detonação adequados para os trabalhos em campo aberto ou em cavidade 

suficientemente distante de estruturas a proteger, permitindo um bom grau de 

execução e a fragmentação da rocha e qualidade do material remanescente 

desejadas. 

 

          Os equipamentos geralmente empregados em obras deste tipo são: 

marteletes pneumáticos para furação na frente de escavação, instalados sobre 

plataformas ou em equipamentos especiais tipo jumbo, carregadeiras para retirar o 

material e caminhão basculante para o transporte do material escavado.  Na 
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escavação de túnel em zona urbanizada é necessário o controle das vibrações e 

sopro sonoro de modo a minimizar os efeitos da detonação em edifícios e obras 

próximas. Esse controle deve ser feito através de um dimensionamento adequado 

do plano de fogo, de medidas especiais de proteção contra projeção de fragmentos 

e da sequência das escavações. A Figura 3.22 mostra um plano de fogo para uma 

seção de túnel. 

 

 

 

Figura 3.22 - Plano de fogo de uma seção do túnel. 
Fonte: CHAPMAN (2010). 

 

 
          Para maiores detalhes sobre os métodos construtivos e as características 

construtivas de obras subterrâneas a céu aberto ou em túneis, pode ser consultado 

o trabalho realizado por Cury Filho (1978), denominado "Métodos Construtivos Para 

Obras Metroviárias Subterrâneas". 

 

          Como observa-se neste capítulo, o giroscópio e a estação total são os 

principais equipamentos utilizados nas obras subterrâneas. O giroscópio na 

determinação da direção Norte-Sul geográfica. A estação total na transferência da 

posição da superfície para o subterrâneo, no controle da escavação, na locação das 

cambotas, etc. Por ser um instrumento que determina a qualidade das obras 

estabelecidas nos projetos, aliados ao conjunto operador e acessórios, será feita 

uma análise do comportamento da precisão da estação total em condições de 

campo, que será apresentada nos capítulos 4 e 5.    
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4. CONTROLE DE QUALIDADE DE ET 

 

4.1. Introdução 

 
 

          Para garantir a qualidade dos projetos de engenharia e a sua execução, é 

necessário o controle dos equipamentos e das observações feitas pelas estações 

totais, teodolitos e os medidores eletrônicos de distâncias. Esses equipamentos são 

utilizados no posicionamento e locação de empreendimentos de engenharia, desde 

pequenos trabalhos até grandes obras como: túneis rodoviários e metroviários, 

galerias, minas, estradas de rodagem, pontes, viadutos, sistemas de esgoto 

sanitário, monitoramento de estruturas. 

 

 Considerando a importância das medidas de direções e distâncias realizadas 

por esses equipamentos, sejam eletrônicos ou não, é necessário estabelecer 

critérios de controle da precisão e exatidão. De acordo com Paciléo Netto (1993), a 

precisão expressa o grau de aderência das observações uma às outras, e é medida 

pelo desvio padrão de uma série de medições, a exatidão expressa o grau de 

aderência do melhor valor para as observações em relação ao valor verdadeiro. 

 

          "Como o valor verdadeiro não é conhecido, pode-se ter uma avaliação da 

exatidão ou acurácia através da diferença entre a média e um valor considerado 

como padrão, medido com equipamento que se supõe mais preciso/exato". (GIAA, 

Geomatics Industry Association of America, 2002)9. 

 

           Isto é também o que ocorre nos campos de provas para calibração de 

medidores eletrônicos de distâncias (MED). Pode-se trabalhar com distâncias 

conhecidas ou não. De acordo com Paciléo Netto (1990, p.90): uma linha base de 

campo permite a determinação dos elementos de calibração dos equipamentos, isto 

é, o erro zero, o fator de escala e avaliação do erro cíclico, quando as distâncias 

entre as estações da linha base são conhecidas com suficiente exatidão para serem 

                                                      
 

9
 (GIAA, Geomatics Industry Association of America, 2002). DIN 18723 Specification 

for Theodolite Accuracy. Professional Surveyor Magazine, nov. 2002. Disponível em: 
http://www.profsurv.com/magazine/article.aspx?i=988. Acesso em 14 de mai. 2012.  
 

http://www.profsurv.com/magazine/article.aspx?i=988
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consideradas como "padrão". Portanto, as distâncias "padrão" são distâncias 

referenciais de uma determinada linha de base estabelecidas com uma precisão 

superior à precisão dos equipamentos a serem calibrados. No presente caso em vez 

de distâncias padrão serão estabelecidos ângulos padrão. 

           

          Para que a qualidade da medida observada tenha a precisão esperada 

definida para o projeto ou para o levantamento topográfico, faz-se necessário que os 

equipamentos estejam em perfeitas condições de uso, calibrados e classificados. A 

Associação Brasileira de Normas Técnicas na NBR 13.133/1994 enuncia o princípio 

que deve reger os levantamentos: 

 

As condições exigíveis para a execução de um levantamento 
topográfico devem compatibilizar medidas angulares, lineares, 
medidas de desníveis e as respectivas tolerâncias em função dos 
erros, selecionando métodos, processos e instrumentos para a 
obtenção de resultados compatíveis com a destinação do 
levantamento, assegurando que a propagação de erros não exceda 
os limites de segurança inerentes a esta destinação. (ABNT - NBR 
13.133/1994, p.1). 

 

 Esses equipamentos devem ter um controle de qualidade de suas medidas 

através da calibração e classificação. Em princípio, quando novos, possuem a 

certificação da precisão nominal estabelecidas pelos fabricantes indicadas nos 

manuais que os acompanham, em alguns equipamentos eletrônicos mais atuais 

poderá ser visualizada no próprio display.  

 

 Com o passar do tempo e com o desgaste natural dos componentes, o 

envelhecimento, o uso diário nos serviços e a possibilidade de “choques” durante o 

uso, podem interferir na precisão declarada pelo fabricante, tendo em alguns casos 

a necessidade de retificação, calibração e a nova classificação. 

 

 Essa mesma norma estabelece que os medidores eletrônicos de distâncias e 

as estações totais, sejam calibrados periodicamente, garantindo a qualidade do 

equipamento em uso para a aquisição das medidas em campo: "A classificação de 

teodolitos, conforme DIN 18723 é normalmente definida pelos fabricantes. Em caso 

contrário, deve ser efetuada por entidades oficiais e/ou universidades, em bases 

apropriadas para classificação de teodolitos" (NBR 13.133/1994, p.6). 
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 Quando se faz uma observação o objetivo é a busca do valor exato, o valor 

verdadeiro. Erros grosseiros, sistemáticos e acidentais dificultam essa busca, porém 

com uma série de medidas para eliminar ou atenuar esses efeitos pode-se chegar a 

um valor que se aproxime do verdadeiro (desconhecido). 

  

 As grandezas padrão (direções, ângulos e distâncias) são estabelecidas com 

equipamentos de precisão nominal superior ao que se pretende ser classificado. 

Pode-se citar como exemplo a Base Multipilar na Raia Olímpica da USP, que usou o 

distanciômetro eletrônico DI-2002 Wild com precisão nominal ± (1mm + 1ppm) para 

estabelecer as distâncias consideradas como "padrão".  No presente trabalho serão 

utilizadas as medidas de distâncias para o estabelecimento de uma figura com 

dimensões conhecidas e desvio-padrão médio na ordem de 0,2 mm, permitindo fixar 

ângulos-padrão e a avaliação do equipamento em condições de campo. 

 

4.2. Controle da precisão de estações totais e teodolitos 

 

          A NBR 13.133/1994 estabelece os valores de referência para a classificação 

das estações totais e dos teodolitos quanto à precisão angular, baseando-se na 

Norma DIN 18.723. A Norma Internacional ISO 17.123-310 estabelece os 

procedimentos a serem adotados em campo para a avaliação e determinação da 

precisão de teodolitos e os equipamentos auxiliares. Estabelece dois testes de 

campo, um simplificado e um completo para a componente horizontal e outro 

completo para a componente vertical, realizado separadamente. 

 

          O teste simplificado é realizado pela observação em quatro alvos, através de 

três séries de medidas conjugadas11 ao redor de um ponto central onde o 

equipamento é instalado em um tripé, permitindo obter 24 observações, sendo 12 na 

posição direta e 12 na inversa. A precisão do instrumento é determinada através do 

cálculo do desvio-padrão de todas as séries medidas. 

                                                      
 

10
 ISO 17123-3 (2001) - Optics and optica instruments-Field procedures for testin geodetic and 
surveying instruments-Part 3: Theodolites 

11
 Conjugadas: As observações de uma direção, nas posições direta e inversa do teodolito, chamam-
se leituras conjugadas, ABNT NBR 13133 (1994). 
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          No teste completo de campo são necessárias seis estações, são observados 

por um teodolito ou estação total cinco alvos em três séries de medidas conjugadas 

cada um, obtendo-se quatro ângulos e sendo repetidas quatro vezes. Os alvos são 

distribuídos ao redor de um ponto central e suas visadas devem situar-se próximas 

do plano horizontal e dispostas em intervalos regulares, com distâncias variando 

entre 100 e 250m.  

          Segundo a ABNT na NBR 13.133/1994 item 4.111, a classificação de 

teodolito, conforme DIN 18723 é normalmente definida pelos fabricantes. Em caso 

contrário, deve ser efetuadas por entidades oficiais e/ou universidades, em bases 

apropriadas para classificação de teodolitos. Através do controle da precisão das 

medidas das direções das estações totais e dos teodolitos, é possível obter 

resultados com qualidade nas obras de engenharia, utilizando equipamentos 

compatíveis com as exigências de cada obra. A Figura 4.1 ilustra a configuração do 

campo de prova da EPUSP para teodolito.   

 

 

 
Figura 4.1 - Esquema do campo de provas da EPUSP para teodolitos. 

Fonte: Paciléo Netto, Nicola; Erwes, Herbert; M, Decio (2001). 
 
 

          Nessa figura, os pontos P1, P3 e P4 pertencem à base de calibração de 

distanciômetro e os pontos PII, PIII e PIV foram acrescentados para a operação de 

aferição de ângulos. As distâncias entre os pilares estão indicadas na Figura 4.1 e 

variam entre 165m e 284m, conforme preconiza a Norma DIN 18.723 - parte 3. 
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          O equipamento deve ser instalado no ponto P3 e visar todos os demais 

fazendo as leituras; primeiro no sentido horário (posição direta): P1, PII, PIII, P4 e 

PIV e depois, tombando a luneta (posição inversa), no sentido anti-horário. Toma-se 

como origem a direção P3-P1, efetuam-se as leituras das 5 direções, obtendo-se por 

diferença os 4 ângulos indicados na figura. 

 

          Define-se esse conjunto como sendo uma série. Para teodolitos repetidores12, 

reiteradores13 e estações totais que possuem limbo absoluto, a seguir varia-se a 

posição do limbo para a leitura de P1 para efetuar novas séries, o que se destina a 

minimizar os efeitos de gravação na graduação de determinada região do limbo. 

Definido o número n de séries que se deseja, deve-se incrementar a leitura de P1 

entre uma e outra de 180°/n. Por exemplo, para o caso de 3 séries, deve-se variar a 

posição do limbo de 60° em 60°. Para equipamentos que possuem limbo relativo 

(incremental), não existe a necessidade de variar a posição do limbo, esses 

equipamentos não têm um "zero" no limbo, possuem um sensor acoplado na luneta 

que corrige possíveis erros de gravação, e o "zero" é indicado digitalmente e que 

será detalhado a seguir. 

 

4.3. Círculo graduado - limbo 

 

          Os teodolitos são equipamentos destinados à medição de direções horizontais 

e ângulos verticais. Esses equipamentos podem ser ópticos-mecânicos ou 

eletrônicos e de acordo com a NBR 13.133/1994 são classificados segundo o desvio 

padrão de uma direção observada em duas posições da luneta. Esses 

equipamentos possuem algumas partes que podem ser consideradas como 

fundamentais, que estão presentes na grande maioria dos teodolitos, como: círculos 

graduados ou limbos, luneta de visada, bolhas de nível e sistema de eixos. A Figura 

4.2 mostra um corte esquemático indicando as partes fundamentais de um teodolito, 

e são válidas para os modelos atuais conhecidos como eletrônicos. 

 

                                                      
 

12
 Repetidores: Teodolitos que possuem movimento geral e particular, ou seja, no qual é possível 
"fixar" uma direção (VEIGA, et al., 2007). 

13
 Reiteradores: São teodolitos que possuem um parafuso reiterador que permite reiterar o limbo, ou 
seja, deslocar o limbo independente da alidade (VEIGA, et al., 2007). 
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          Os círculos graduados podem ter a escala de leitura demarcada com: tinta 

sobre plástico especial, ranhuras sobre metal e traço sobre cristal, de forma que se 

leiam os ângulos horizontais. Nos equipamentos mais antigos de baixa precisão, 

existe o nônio para a interpolação do minuto de arco e nos de maior precisão um 

microscópio micrométrico para avaliar a fração da divisão através do deslocamento 

da imagem até obter a coincidência de uma divisão com a diametralmente oposta.  

 

 

 

Figura 4.2 - Representação esquemática de uma estação total Topcon GTS 210. 
Fonte: Manual da Topcon - GTS 210. 

           

          De acordo com Veiga et al.(2007, p.56), no principio da leitura eletrônica de 

direções os limbos podem funcionar por transparência ou reflexão. A codificação é 

feita sempre utilizando elementos que interrompem ou não o caminho óptico entre a 

fonte emissora de luz e o fotodetector. 

 

          Segundo Cintra (1993, p.41), nos casos gerais onde os limbos funcionam por 

transparência, os principais componentes físicos da leitura eletrônica de direções 

são dois: 1) um círculo de cristal com regiões claras e escuras (transparentes e 

opacas) codificadas através de um sistema de fotoleitura, 2) fotodiodos detectores 



89 
 

da luz que atravessam o círculo graduado. Os princípios de codificação e medição 

são dois: o absoluto e o incremental. O absoluto fornece um valor angular para cada 

posição do círculo, e o incremental fornece o valor incremental a partir de uma 

origem, isto é, quando se gira o teodolito a partir de uma posição inicial. 

 

           A Figura 4.3 mostra um modelo simplificado do sistema de codificação 

incremental. 

 Para se entender de maneira simplificada os princípios de 
funcionamento, pode-se pensar num círculo de vidro com uma série 
de traços opacos igualmente espaçados e com espessura igual a 
este espaçamento. Colocando uma fonte de luz de um lado do círculo 
e um fotodetector do outro, é possível “contar” o número de pulsos 
“claros/escuros” que ocorrem quando o teodolito é girado, de uma 
posição para outra, para medir um ângulo. Esse número de pulsos 
pode ser então convertido e apresentado de forma digital em um 
visor. O exemplo a seguir ilustra este raciocínio. Tomando um círculo 
graduado de 8cm de raio, com um perímetro aproximado de 500mm, 
pode-se pensar em traços com espessura de 0,5 mm, de tal forma 
que se tenha um traço claro e um escuro a cada milímetro, logo 1000 
traços no equivalente aos 3600 do círculo. Isso leva a concluir que 
cada pulso (claro ou escuro) corresponderia a cerca de 20 minutos de 
arco, que seria a precisão, não muito boa, do hipotético equipamento. 
O exemplo descrito seria o caso do modelo incremental. (CINTRA, 
1993, p.41). 

 

 

 

Figura 4.3 - Modelo de limbo incremental. 
Fonte: Cintra (1993). 
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Outro modelo descrito por Cintra (1993, p.42) indica que as trilhas são opacas 

dispostas concentricamente e não mais na posição radial (Figura 4.4). Neste caso o 

número de trilhas vem dado pelo raio e não pelo perímetro como no exemplo 

anterior. Associa-se o valor 0 (zero) quando a luz não passa e 1 (um) quando a luz 

passa. Para detectar a passagem ou não da luz é montada uma série de diodos, 

neste caso, em forma radial. A posição do círculo é associada a um código binário 

de “0” ou “1” em uma determinada sequência. Isso forneceria um novo modelo, de 

sistema absoluto e não incremental como o anterior. 

 

 

Figura 4.4 - Sistema de codificação absoluto. 
Fonte: Cintra (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

4.4. Exemplo de teste completo de classificação de teodolitos 

 

          De acordo com a teoria resumida pela ABNT na NBR 13.133/1994, o desvio-

padrão para o instrumento, para 3 séries de 5 alvos, poderá ser obtido pelas 

equações (4.1) e (4.2).                                                                                         

                                                                                                                           

 Para uma operação:         
      

 
        (s-1) x (n-1) = 8                           (4.1) 

 

Sendo: s = número de séries (3 séries) 

                        n = número de alvos (5 alvos) 

                        σ = desvio-padrão obtido 

                        v = resíduos  

                 Para quatro operações:  σ =                                  (4.2)   
  

 

Para intervalo de confiança de p = 95% de probabilidade, tem-se: 

 

o   ≤ σ ≤ 1,26 x σDIN 18.723 

           

O Quadro 4.1 mostra os dados de campo e o cálculo de um exemplo de teste 

completo, segundo a Norma DIN 18.723 utilizando um teodolito T-16, extraído do 

Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP (BT/PTR/16), PACILÉO NETTO, N.; 

ERWES, H.; MOREIRA, D.(2001). 
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Teodolito: Wild T-16 n° 120542 

Proprietário: SABESP 

Local: Campo prova da USP/São Paulo 

Precisão nominal fornecida pelo fabricante ± 3’’ 

Operador: Sinval 

Estação P3C 

 

Data: 11/04/95 

Início: 10h30m 

Término: 10h50m 

Condições meteorológicas: Muito sol 

Anotador: Mauro 

E PV 

i 

Posição direta 

1 

Posição 

inversa 2 

Médias das 

posições 

Medições 

reduzidas 

    

    

° ' " ° ' " ° ' " ° ' " " 

P3C 

1ª 

série 

j1 

I 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

II 40 58 42 220 58 48 40 58 45 40 58 45 40,0 

III 137 9 54 317 10 0 137 9 57 137 9 57 56,0 

4 179 59 48 359 59 48 179 59 48 179 59 48 45,0 

IV 186 43 48 6 43 48 186 43 48 186 43 48 48,0 

               

P3C 

2ª 

série 

j2 

I 60 0 0 240 0 0 60 0 0 0 0 0  

II 100 58 30 280 58 42 100 58 36 40 58 36  

III 197 10 0 17 9 54 197 9 57 137 9 57  

4 239 59 48 59 59 42 239 59 45 179 59 45  

IV 246 43 48 66 43 48 246 43 48 186 43 48  

               

P3C 

3ª 

série 

j3 

I 120 0 0 300 0 0 120 0 0 0 0 0  

II 160 58 36 340 58 42 160 58 39 40 58 39  

III 257 9 54 77 9 54 257 9 54 137 9 54  

4 299 59 42 119 59 42 299 59 42 179 59 42  

IV 306 43 48 126 43 48 306 43 48 186 43 48  

Quadro 4.1 - Dados de campo e cálculo do teste completo, conforme norma DIN 18723. 
Fonte: Paciléo Netto (2001). 
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 PV     

" 

    

" 

                  
  

" 

                 
  

" 

   
  

" 

1ª 

série 

I 0 0,00 0,00  1,80 3,24 

II 45 40,00 -5,00  -3,20 10,24 

III 57 56,00 -1,00  0,80 0,64 

4 48 45,00 -3,00  -1,20 1,44 

IV 48 48,00 0,00  1,80 3,24 

 
      

    = -1,8               
 

 

   

       

 

2ª 

série 

I 0 0,00 0,00  -0,60 0,36 

II 36 40,00 4,00  3,40 11,56 

III 57 56,00 -1,00  -1,60 2,56 

4 45 45,00 0,00  -0,60 0,36 

IV 48 48,00 0,00  -0,60 0,36 

 
      

    = 0,6               
 

 

   

       

 

3ª 

série 

I 0 0,00 0,00  -1,20 1,44 

II 39 40,00 1,00  -0,20 0,04 

III 54 56,00 2,00  0,80 0,64 

4 42 45,00 3,00  1,80 3,24 

IV 48 48,00 0,00  -1,20 1,44 

       
    = 1,2           

    
 

 

   

      

     
 

 

   

      

Quadro 4.2 - Cálculo dos teste completo nas diversas séries. 
Fonte: Paciléo Netto (2001). 

 

 

  

 

   

      
 

 

   

            

O desvio padrão    de uma operação é dado por: 

              
     

           
   

     

 
       

 

          Esta operação foi repetida mais 3 vezes conforme orientação das normas e os 

valores obtidos foram:                                   
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   O desvio padrão deste teodolito é:             

 

       

          Este valor calculado de 2,56” indica que este instrumento é classificado como 

de precisão média, segundo a NBR 13.133/1994 (Quadro 4.3), isto é, σ ≤  07". A 

precisão nominal de 3” praticamente coincide com o valor calculado, indicando que a 

sua precisão permanece inalterada. Maiores informações sobre os procedimentos de 

cálculos poderão ser consultadas no trabalho de PACILÉO NETTO, N.; ERWES, H.; 

MOREIRA, D., (2001). 

 

Classes Desvio-padrão 

de teodolitos precisão angular 

  
1 - precisão baixa ≤ ± 30" 

  
2- precisão média ≤ ± 07" 

  
3- precisão alta ≤ ± 02" 

Quadro 4.3 - Classes de teodolitos segundo o desvio-padrão de uma direção observada em duas 
posições da luneta.       

       Fonte: ABNT - NBR 13133/1994. 

 

 

          Em função dos experimentos práticos realizados no campo de prova da Raia 

Olímpica da USP, serão propostas novas faixas de valores a serem apresentadas no 

capítulo 7. 

  



95 
 

5. ESTABELECIMENTO DE UM CAMPO DE PROVA COM 
ÂNGULOS PADRÃO 

 

 

5.1. Introdução 

 

          De acordo com as razões antes apontadas, resolveu-se estabelecer um 

campo de provas em que se conhecem os ângulos de uma figura com uma precisão 

que permita considerá-los como padrão de comparação para testar os 

equipamentos. O presente capítulo descreve o que foi feito para a implantação de 

um quadrilátero com essas características. 

 

          O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP) define 

padrão como a medida materializada, instrumento de medição, material de 

referência ou sistema de medição destinado a definir, realizar, conservar ou 

reproduzir uma unidade ou um ou mais valores de uma grandeza para servir como 

referência. 

 

          Define também Metrologia como a ciência que trata das medições, abrange 

todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições, em quaisquer campos 

da ciência ou da tecnologia. 

 

          De acordo com Veiga et al.(2007): padrão-medida materializada, instrumento 

de medição, material de referência ou sistema de medição destinado a definir, 

realizar, conservar ou reproduzir uma unidade ou um ou mais valores de uma 

grandeza para servir de referência.  

 

        Como se sabe, a determinação das medidas padrão de uma linha de base, de 

um polígono ou de ângulos devem ser estabelecidas com precisão superior a dos 

equipamentos que serão classificados e, tomando-se os devidos cuidados para 

garantir a confiabilidade, as medidas poderão ser tomadas como padrão. 

 

          Segundo Veiga et al.(2007), padrão de referência pode ser definido como: 

padrão, geralmente tendo a mais alta qualidade metrológica disponível em um dado 
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local ou em uma dada organização, a partir do qual as medições lá executadas são 

derivadas. 

 

          Neste trabalho, todas as observações dos lados do quadrilátero e da poligonal 

(Capítulo 8) consistem basicamente em direções e distâncias que serão utilizadas 

para o cálculo do ângulo padrão e das coordenadas, especificamente para aquelas 

condições em campo no dia das observações, não sendo consideradas como 

definitivas. Segundo Wolf e Ghilani (2006), a medida da direção consiste 

basicamente na simples leitura do círculo horizontal, tomadas para estações 

sucessivas em torno do horizonte, podem ser realizadas na posição direta e inversa 

da luneta. O ângulo é obtido através da diferença entre duas direções de estações 

observadas. 

 

          A Figura 5.1 apresenta um esquema onde os ângulos a e b são obtidos a 

partir do método da direção. Neste exemplo, são realizadas 4 séries de observações 

das direções a partir da estação P para os pontos Q, R e S. Na Tabela 5.1 são 

indicados os valores obtidos das direções. Na coluna 1, é indicado o número da 

série, na coluna 2 o ponto visado, na coluna 3 as direções obtidas na PD, na coluna 

4 as direções obtidas na PI da luneta, na coluna 5 a média das observações das 

direções na PD e PI para cada estação. Na coluna 6 o ângulo obtido através da 

diferença das direções medidas (subtraindo a direção média R-Q e S-R). 
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Figura 5.1 - Três estações (direções) observadas do ponto (P) para obter os ângulos a e b. 
Fonte: Adaptado de Wolf; Guilani (2006).   

  
          "Nota-se neste procedimento, como é o caso do método da repetição, as 

leituras múltiplas aumentam as precisões dos ângulos e com um número igual de 

leituras em PD e PI, os erros instrumentais são eliminados". (WOLF; GUILANI, 

2006).         

 

Tabela 5.1 - Direções observadas de uma estação P e o cálculo dos ângulos médios. 

Direções observadas da estação P 

Série PV PD PI média Ângulo 

1 Q 00° 00' 00" 180° 00' 00" 00° 00' 00"   

  R 37° 30' 27" 217° 30' 21" 37° 30' 24" 37° 30' 24" 

  S 74° 13' 42" 254° 13' 34" 74° 13' 38" 36° 43' 14" 

            

2 Q 00° 00' 00" 180° 00' 00" 00° 00' 00"   

  R 37° 30' 32" 217° 30' 28" 37° 30' 30" 37° 30' 30" 

  S 74° 13' 48" 254° 13' 42" 74° 13' 45" 36° 43' 15" 

            

3 Q 00° 00' 00" 180° 00' 00" 00° 00' 00"   

  R 37° 30' 26" 217° 30' 26" 37° 30' 26" 37° 30' 26" 

  S 74° 13' 36" 254° 13' 40" 74° 13' 38" 36° 43' 12" 

            

4 Q 00° 00' 00" 180° 00' 00" 00° 00' 00"   

  R 37° 30' 34" 217° 30' 30" 37° 30' 32" 37° 30' 32" 

  S 74° 13' 48" 254° 13' 44" 74° 13' 46" 36° 43' 14" 

Fonte: Adaptado de WOLF; GUILANI (2006). 
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          Os valores finais dos ângulos a e b, são obtidos através da média do ângulo 

de todas as séries, neste exemplo será:    

 

 Ângulo a = 37° 30' 28,00" 

 Ângulo b = 36° 43' 13,75" 

   

          Neste trabalho o cálculo do ângulo médio obtido através das direções, é 

padronizado a apresentação conforme indicado na Tabela 5.2. Foi calculado a 

média das direções (r e q) na PD e PI e efetuar a subtração eq.(5.1) 

 

 

                                                                                                                                (5.1)                         

                                             

onde: 

          n é o número de séries; 

            é a média do ângulo obtido; 

          ri, qi são as leituras das direções r e q. 

            

Tabela 5.2 - Exemplo do cálculo do ângulo médio e desvio-padrão neste trabalho. 

Série Leitura R S Q a(R-Q) b(S-R) 

1 PD 037°30'27" 074°13'42" 000°00'00" 
37°30'24" 36°43'14" 

 
PI 217°30'21" 254°13'34" 180°00'00" 

2 PD 037°30'32" 074°13'48" 000°00'00" 
37°30'30" 36°43'15" 

 
PI 217°30'28" 254°13'42" 180°00'00" 

3 PD 037°30'26" 074°13'36" 000°00'00" 
37°30'26" 36°43'12" 

 
PI 217°30'26" 254°13'40" 180°00'00" 

4 PD 037°30'34" 074°13'48" 000°00'00" 
37°30'32" 36°43'14" 

 
PI 217°30'30" 254°13'44" 180°00'00" 

      
 

média 37°30'28,00" 36°43'13,75" 

        desvio 3,65" 1,26" 

Fonte: Autor (2012). 

 

          A Norma DIN 18.723 fornece valores para os erros estimados na média de 

duas medidas de direção, na posição direta e inversa da luneta. Então para um 

ângulo teríamos eq.(5.3). 

 

                                                                                                                                (5.2) σang= EDIN X     
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Onde: 

σang = erro estimado do ângulo 

EDIN = Precisão nominal do equipamento fornecido pelo fabricante, para direções. 

 

          Para a estação total Leica TCA2003 que tem a precisão nominal estabelecida 

pelo fabricante de 0,5", terá o valor da precisão estimada para um ângulo na ordem 

de 0,71". O teodolito Wild T2 que possui precisão nominal de 0,8", terá a precisão 

estimada para um ângulo na ordem de 1,13". 

 
 

5.2. A Base USP e o quadrilátero 

 

 Na década de 90 (século XX), foi construída a Base Multipilar da Universidade 

de São Paulo na Cidade Universitária, Raia Olímpica da USP. Esta Base foi 

construída para uso por pesquisadores, fabricantes de equipamentos e outros 

usuários. Foi construída com oito pilares (P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7) em 

estrutura de concreto armado, estáveis, dotados de sistema de centragem forçada e 

determinadas as distâncias consideradas como padrão através o MED DI-2000, 

precisão ±(1mm + 1ppm). A Figura 5.2 mostra o local escolhido para a construção 

da Base Multipilar, podendo-se ver a escavação para a construção de alguns pilares.  

 

 

 

Figura 5.2 - Base Multipilar na Raia Olímpica da USP em construção. 
Fonte: Paciléo Netto (1989).    
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          A Figura 5.3 mostra a forma triangular, as estacas ao fundo e a armação da 

sapata e o arranque (armação) do pilar. As estacas aprofundaram-se até encontrar 

um suporte sobre areia, e os pilares podem estar sujeitos a recalques mínimos 

compatíveis com os objetivos da base, portanto considerados estáveis. 

 

 

 
Figura 5.3 - Ilustração das estacas (3), da forma triangular da sapata e da armação circular de um dos 

pilares. 
Fonte: Paciléo Netto (1989). 

 

 A extensão inicial foi de 2.112,14m, com pilares alinhados e visíveis entre si. 

Com a demolição do pilar P7, devido às obras da retificação do Córrego Pirajussara 

junto à raia de remo na Cidade Universitária, foi construído, em 1994, um novo pilar 

denominado P7A, e a nova extensão passou para 2.061,82m. Para a determinação 

das distâncias padrão, foi utilizado o MED DI-2002-Wild, precisão ±(1mm + 1ppm). 

Os equipamentos são estacionados no topo dos pilares contando com um sistema 

de centragem forçada. A Figura 5.4 mostra um pilar acabado. 
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Figura 5.4 - Pilar acabado da Base Multipilar da USP. 
Fonte: Paciléo Netto (1989). 

 

            

          A finalidade dessa linha foi estabelecer a correspondência entre um conjunto 

de medidas, observadas de forma adequada, com outras conhecidas como “padrão" 

permitindo, o controle e a determinação dos erros sistemáticos próprios desse 

instrumento (MED). O trabalho de pesquisa de Paciléo Netto (1990), estabeleceu as 

medidas padrão (distâncias). Maiores detalhes sobre a Base Multipilar podem ser 

encontrados em PACILÉO NETTO (1990). 

 

          O Autor, usando os pilares da Base Multipilar estabeleceu um polígono 

formando a figura de um quadrilátero, através dos pilares P1, P3 e mais dois, o PII e 

PIII, conforme mostra a Figura 5.5, para o controle de precisão e classificação de 

estações totais e teodolitos quanto à medição de ângulos. O presente trabalho, na 

busca de seus objetivos parciais e geral, procura complementar aquele trabalho, 

habilitando a Base USP para avaliação da precisão desses equipamentos em função 

de um ângulo padrão. 

 

           Assim, visando a simplificação da nomenclatura e para uso neste trabalho, os 

pilares foram renomeados com as seguintes descrições; O P1 foi denominado 1, o 

PII foi denominado 2, o PIII, para 3 e o P3, para 4. A Figura 5.5 é uma imagem do 

Google Earth em que se mostram esses pilares, com a nomenclatura adotada e na 

Figura 5.6 os pilares em uso. Já a Figura 5.7 padroniza a nomenclatura dos ângulos 

e distâncias que foram medidos naquelas condições. Os valores numéricos 
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adiantam os valores determinados como padrão que foram obtidos após todas as 

medidas, cálculos e ajustamentos, que serão descritos na sequência.  

 

 

 

               Figura 5.5 - Ilustração da Raia Olímpica da USP, realçando o quadrilátero cujas medidas 
foram estabelecidas como padrão. 

 Fonte: Google Earth (2011). 
 
 

                     1                                2                                3                               4 

 

Figura 5.6 - Ilustração dos pontos 1, 2, 3 e 4 utilizados na pesquisa. 
Fonte: Autor (2010). 
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Figura 5.7 - Quadrilátero padrão da Base USP para classificação e análise da precisão de 
equipamentos através dos ângulos. 

Fonte: Autor (2012). 
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5.3. Estabelecimento dos ângulos padrão através das direções 

 

          Para determinar o ângulo padrão entre os alinhamentos dos vértices do 

quadrilátero, foram realizadas cinco campanhas, três com a estação total Leica 

TCA2003 de propriedade da EPUSP e duas com o teodolito Wild T2mod (fabricado 

provavelmente entre o período de 1974 e 1978), com adaptador para giroscópio na 

parte superior, de propriedade do IBGE. Estes equipamentos são de alta precisão, 

encontram-se retificados e disponíveis para uso em pesquisas. No Quadro 5.1 são 

indicadas as principais especificações da ET Leica TCA2003 e no Quadro 5.2 as do 

teodolito Wild T2mod (que será nomeado de T2), o tempo de utilização poderá ser 

consultado no Anexo A.  

 

          Nas campanhas realizadas com a ET Leica TCA2003, foram controladas as 

temperaturas de bulbo seco e úmido e a pressão atmosférica. Em cada vértice 

ocupado esses valores foram inseridos diretamente no display da ET TCA2003, 

permitindo as correções das medidas observadas. Nas observações em campo os 

equipamentos foram protegidos com o guarda sol. 

 

          O instrumento utilizado para a medição da temperatura foi o psicrômetro 

IOPE, ventilado com motor elétrico e resolução de 0,5°C e na medição da pressão o 

barômetro modelo MCDYN, com resolução de 0,5 mb ambos de propriedade da 

EPUSP-LTG. Para os cálculos dos ângulos médios e dos desvios-padrão dos 

ângulos de todas as campanhas, foi usada a planilha Excel. No ajustamento das 

distâncias e dos ângulos foi utilizado o programa exclusivo para uso educacional 

WolfPack, versão 5.0.1.14, que permite o ajustamento por mínimos quadrados de 

redes horizontais.  

 

Medição angular Desvio padrão Hz,V (DIN18.723) 

 
0,5" (0,15mgon) 

Medição de distância Desvio Padrão 

Modo padrão 1mm + 1ppm 

Modo rastreamento 5mm + 2ppm 

Média --- 

Rastreamento rápido 10mm + 2pmm 

                                                      
 

14
 Disponível em http://surveying.wb.psu.edu/psu-surv/free.htm. 
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Medição de precisão 1mm + 1ppm 

Peso 7,5kg 

Quadro 5.1 - Especificações técnicas da estação total Leica TCA2003. 
Fonte: Leica Geosystems (2006). 

 
 

Medição angular 0,8" 

Leitura direta 1,0" 

Peso 6,0kg 

Quadro 5.2 -  Especificações técnicas do teodolito Wild T2. 
Fonte:  Wild Heerbrugg (1982). 

 

          A seguir são descritas as campanhas realizadas. 

 
5.3.1.Campanha 1 – Posicionamento por técnicas espaciais (07/05/2010) 

 

a) Equipamentos e campanha 
 
 

          Esta campanha teve como objetivo a determinação preliminar das 

coordenadas geodésicas dos vértices do quadrilátero e de outros pilares por 

técnicas espaciais GNSS (Sistemas Globais de Navegação por Satélites), utilizando 

quatro receptores, sendo dois de propriedade do LTG/PTR/EPUSP e dois do 

DGT/FEC/UNICAMP. O Quadro 5.3 apresenta as características dos equipamentos 

utilizados nesta campanha. 

 

Proprietário LTG/PTR/EPUSP DGT/FEC/UNICAMP 

Tipo geodésico geodésico 

Marca Trimble Topcon 

Modelo Legacy-H GD Hiper    

número de canais 8 sequenciais 40 

Frequências L1 e L2 L1 e L2 

Antenas Reggant DD Hiper Lite + 

Precisão nominal 3mm + 0,5ppm x D 3mm + 0,5ppm x D 
Quadro 5.3 - Características dos receptores GNSS. 

Fonte:Autor (2011). 

 

          Para ser mais abrangente e aproveitando a disponibilidade dos equipamentos, 

foram ocupados os 6 vértices indicados na Figura 5.8. Empregou-se o método 

estático, com 3 sessões com duração de uma hora em cada ponto. 
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          A máscara de elevação foi de 15° e o intervalo entre épocas de gravação foi 

fixado em 15 segundos. As medidas da altura da antena foram feitas com trena de 

aço.  A Figura 5.8 mostra os receptores GNSS no momento das ocupações dos 6 

vértices, que incluem o quadrilátero em estudo. 

 

 

 

Figura 5.8 - Receptores nos 6 vértices ocupados. 
 Fonte: Autor (2010).    
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b) Dados de campo e ajustamento 

 

 Para o processamento e ajustamento das observações foi utilizado o software 

Topcon Tools versão 7.1. Foi mantido como fixo o P1 e utilizadas as coordenadas 

obtidas no trabalho de pesquisa de Livre-Docente, PACILÉO NETTO (1997). No 

Anexo A é apresentado o resultado do processamento do programa Topcon Tools. 

 A partir das coordenadas geodésicas de cada vértice foram calculadas as 

coordenadas no Plano Topográfico Local (PTL), conforme preconiza a NBR 

14.166/1998, utilizando o programa Geobase de propriedade da empresa Base 

Aerofotogrametria S/A. Nas Tabelas 5.3 e 5.6 são indicadas as coordenadas 

geodésicas dos vértices dessa figura. Nas Tabelas 5.4 e 5.7 as coordenadas no 

sistema UTM e nas Tabelas 5.5 e 5.8 as coordenadas no PTL.  Os pilares P4 e PIV 

também foram ocupados para posterior comparação do azimute determinado pelo 

GNSS e o azimute obtido através do Giroscópio, medido em duas campanhas 

realizadas em conjunto com o Eng. Herbert Erwes em 19/03/2010 e 08/07/2010. Até 

o encerramento do trabalho os desvios das coordenadas não estão disponíveis. 

 

Tabela 5.3 - Coordenadas Geodésicas em SAD69. 

Ponto Latitude Longitude h (m) 

2 23°32'58,45141" S 46°43'49,40128" W 725,506 

P4 23°33'08,10629" S 46°43'38,04107" W 724,955 

4 23°33'03,79586" S 46°43'46,89427" W 724,766 

3 23°33'02,54542" S 46°43'41,04523" W 725,460 

PIV 23°33'07,22014" S 46°43'41,50434" W 724,821 

1 23°33'01,28744" S 46°43'52,04308" W 724,840 

Fonte: Autor (2010). 
 
 
 

Tabela 5.4 - Coordenadas no Sistema UTM em SAD69 (MC 45°W). 

Ponto N (m) E(m) h (m) 

2 7.394.566,035 323.374,057 725,506 

P4 7.394.272,919 323.699,806 724,955 

4 7.394.402,488 323.447,139 724,766 

3 7.394.442,954 323.612,549 725,460 

PIV 7.394.298,995 323.601,263 724,821 

1 7.394.477,889 323.300,191 724,840 

Fonte: Autor (2010). 
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Tabela 5.5 - Coordenadas no PTL em SAD69. 

Ponto X (m) Y (m) 

2 150.074,935 250.087,259 

P4 150.397,164 249.790,191 

4 150.146,046 249.922,820 

3 150.311,955 249.961,291 

PIV 150.298,930 249.817,459 

1 150.000,000 250.000,000 

Fonte: Autor (2010). 
 
 
 
 
 

Tabela 5.6 - Coordenadas Geodésicas em WGS84. 

Ponto Latitude Longitude h (m) 

2 23°33'00,22147" S 46°43'51,01225W 718,867 

P4 23°33'09,87643" S 46°43'39,65198W 718,317 

4 23°33'05,56596" S 46°43'48,50524W 718,129 

3 23°33'04,31553" S 46°43'42,65614W 718,821 

PIV 23°33'08,99027" S 46°43'43,11527W 718,183 

1 23°33'03,05751" S 46°43'53,65407W 718,203 

Fonte: Autor (2010). 
 
 
 

Tabela 5.7 - Coordenadas no Sistema UTM em WGS84 (MC 45°W). 

Ponto N (m) E (m) h (m) 

2 7.394.520,039 323.329,668 718,867 

P4 7.394.226,922 323.655,417 718,317 

4 7.394.356,492 323.402,749 718,129 

3 7.394.396,958 323.568,160 718,821 

PIV 7.394.252,998 323.556,873 718,183 

1 7.394.431,893 323.255,801 718,203 

Fonte: Autor (2010). 
 
 
 

Tabela 5.8- Coordenadas no PTL em WGS84. 

Ponto X (m) Y (m) 

2 150.074,936 250.087,259 

P4 150.397,164 249.790,190 

4 150.146,046 249.922,819 

3 150.311,956 249.961,290 

PIV 150.298,930 249.817,457 

1 150.000,000 250.000,000 

Fonte: Autor (2010). 
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c) Cálculo das distâncias planas (valor preliminar para aproximação do quadrilátero) 

 

           Com as coordenadas no PTL, foram calculadas as distâncias entre os 

vértices do quadrilátero, e que constam da Tabela 5.11. Para efeito de comparação, 

também foram usadas as coordenadas obtidas pelo IBGE na campanha GPS 

realizada em 15/03/1994, conforme Tabelas 5.9 e 5.10. Os pontos 2 e 3, 

respectivamente 91627 (PII) e 91628 (PIII) do IBGE, apresentaram divergências nas 

coordenadas, inviabilizando a comparação com as distâncias calculadas pelo Autor. 

Somente a distância entre os pontos 1 e 4 (165,1858m - IBGE) foi possível 

comparar. As monografias dos pilares P1 (1), PII (2), PIII (3) e P3C (4) podem ser 

consultadas no Anexo D. Os valores dessas distâncias serão comparados com as 

distâncias medidas com a estação total TCA2003 e ajustadas das campanhas 

número 6 e 7. 

Tabela 5.9 - Coordenadas UTM em SAD69 medidas pelo IBGE em 1994.  

Ponto N (m) σ (m) E (m) σ (m) h (m) σ (m) 

2 7.394.573,225 0,011 323.378,605 0,039 725,400 0,018 

4 7.394.402,502 0,011 323.447,118 0,039 724,760 0,018 

3 7.394.450,260 0,012 323.568,160 0,039 725,170 0,021 

1 7.394.477,887 0,011 323.300,162 0,039 724,840 0,017 

Fonte: IBGE (1994). 

 

Tabela 5.10 - Coordenadas no PTL em SAD69, obtidas por transformação das coordenadas da 
Tabela 5.9. 

Ponto X (m) σ (m) Y (m) σ (m) 

2 150.079,599 0,011 250.094,397 0,039 

4 150.146,055 0,011 249.922,836 0,039 

3 150.316,779 0,012 249.968,542 0,039 

1 150.000,000 0,011 250.000,000 0,039 

Fonte: Autor (2011). 

 

Tabela 5.11 - Distâncias entre os vértices do quadrilátero provenientes da campanha 1. 

Vértice Distância (m) 

1-4 165,1853 

1-3 314,3474 

1-2 115,0191 

3-4 170,3109 

4-2 179,1562 

3-2 268,4146 

Fonte: Autor (2010). 
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5.3.2.Campanha 2 – ET Leica TCA2003 (29/04/2010) 

 

a) Equipamento e campanha 

 

          Na campanha 2 foi utilizada a ET Leica TCA2003 robotizada, com sistema de 

busca automática de alvos, para as observações das direções e das distâncias entre 

os vértices do quadrilátero. Esta segunda campanha teve como objetivo uma 

primeira aproximação dos valores angulares e lineares para a espacialização dos 

vértices. Contou com a valiosa participação do Engenheiro e exímio operador de 

equipamentos Dr. Herbert Erwes. 

 

          No trabalho de campo foi utilizada a função ATR da estação total e observado 

a temperatura e pressão. O equipamento foi estacionado no vértice 1 e foram 

colocados os alvos (prismas) nos vértices 2, 3 e 4. Foram realizadas, em cada 

vértice, duas séries de observações angulares horizontais e verticais conjugadas.  

 

O sensor ATR emite um raio laser invisível, o qual é refletido por um 
prisma padrão e recebido por uma câmara interna CCD do 
instrumento. A posição do foco de luz recebido em relação ao centro 
da CCD é calculado e os afastamentos são usados para a correção 
dos ângulos horizontais e verticais. Os afastamentos também são 
usados para controlar os motores que giram o instrumento, de modo 
que os retículos estejam centrados no prisma. Para minimizar o 
tempo de medição, os retículos não são movidos até o centro exato 
do prisma. O afastamento pode ser no máximo 5mm. O ATR mede os 
afastamentos entre os retículos e o centro do prisma e corrige os 
ângulos horizontais e verticais adequadamente. Deste modo, os 
ângulos são medidos em relação ao centro do prisma, embora os 
retículos não estejam posicionados exatamente no centro do prisma. 
(LEICA, 2004). 

 

 

          Para as observações de campo, estaciona-se no vértice 1. Na primeira série 

observa-se o ponto 4 como referência, com o instrumento orientado por um valor 

próximo ao "zero" da graduação, fazem-se as medidas ou coleta automática das 

direções e das distâncias. A seguir fazem-se as observações das duas outras 

direções do quadrilátero (1-2 e 1-3), que são chamados de pontos visados, anotando 

os valores medidos. Na sequência faz-se o tombamento da luneta e se inicia a série 

inversa. Fazem-se as observações dos mesmos vértices e as leituras das direções e 
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das distâncias, anotando os valores medidos. A segunda série de medidas 

conjugadas são realizadas da mesma forma. 

 

          A Figura 5.9 mostra a ET Leica TCA2003 e um prisma AVR, ocupando um dos 

vértices do quadrilátero no momento das observações e a Figura 5.10 o Dr. Herbert 

com a ET no Pilar P1. A seguir são apresentadas as informações da campanha nos 

Quadros 5.4 a 5.7, as medidas de campo nas Tabelas 5.12 a 5.15, os cálculos dos 

ângulos médios, o ajustamento das observações e os resultados obtidos através do 

programa WolfPack, incluindo a elipse de erro. Para as demais campanhas, 

mostram-se apenas os resultados, e os dados completos podem ser encontrados no 

Anexo A.  

 

 

 

Figura 5.9 - ET Leica TCA2003 e prisma AVR no momento das observações no quadrilátero. 
Fonte: Autor (2010). 

 

 
Figura 5.10 - Dr. Herbert com a ET no P1. 

Fonte: Autor (2010). 
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b) Dados de campo 
 
 
 

Equipamento ET TCA 2003 

Operador / Data Jefferson / 29/04/2010 

Início / Fim 11h40m / 12h32m 

Temperatura / Pressão 22,0°C / 932,0 mb 

PPM 32,3 

Prisma AVR 

Tempo / Obs. Nublado / ventando muito 
Quadro 5.4 - Descrição da campanha, vértice 1. 

Fonte: Autor (2010). 

 

 

 

 
Tabela 5.12 - medidas de campo do vértice 1. 

L Série Posição Est. P.V. Leitura (Hz) DH (m) 

1 1 PD 1 4 000° 00' 02,2" 165,1827 

2 
 

PI 1 4 180° 00' 08,2" 165,1825 

3 2 PD 1 4 000° 02' 00,7" 165,1826 

4 
 

PI 1 4 180° 02' 04,6" 165,1824 

5 1 PD 1 2 282° 48' 19,2" 115,0143 

6 
 

PI 1 2 102° 48' 27,3" 115,0143 

7 2 PD 1 2 282° 50' 16,3" 115,0144 

8 
 

PI 1 2 102° 50' 24,9" 115,0143 

9 1 PD 1 3 339° 13' 27,3" 314,3445 

10 
 

PI 1 3 159° 13' 29,2" 314,3442 

11 2 PD 1 3 339° 15' 24,6" 314,3443 

12 
 

PI 1 3 159° 15' 32,3" 314,3442 

Fonte: Autor (2010). 
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Nas tabelas, L é o número da linha ou medição para facilitar a busca de uma 

informação na tabela ou retirada de um valor específico. 

 

Equipamento ET - TCA 2003 

Operador / Data Jefferson / 29/04/2010 

Início / Fim 13h00m / 13h46m 

Temperatura / Pressão 22,0°C / 931,5 mb 

PPM 31,8 

Prisma AVR 

Tempo / Obs. Nublado / ventando muito 
Quadro 5.5 - Descrição da campanha, vértice 2. 

Fonte: Autor (2010). 

 

 

 
 

Tabela 5.13 - Medidas de campo do vértice 2. 

L Série Posição Est. P.V. Leitura (Hz) DH (m) 

1 1 PD 2 3 000° 00' 00,0" 268,4094 

2 
 

PI 2 3 180° 00' 05,3" 268,4091 

3 2 PD 2 3 000° 03' 02,0" 268,4092 

4 
 

PI 2 3 180° 03' 07,7" 268,4088 

5 1 PD 2 4 038° 37' 22,7" 179,1422 

6 
 

PI 2 4 218° 37' 24,9" 179,1422 

7 2 PD 2 4 038° 40' 22,9" 179,1424 

8 
 

PI 2 4 218° 40' 28,2" 179,1422 

9 1 PD 2 1 102° 40' 03,3" 115,0142 

10 
 

PI 2 1 282° 40' 15.6" 115,0141 

11 2 PD 2 1 102° 43' 09,1" 115,0141 

12 
 

PI 2 1 282° 43' 11,6" 115,0140 

Fonte: Autor (2010). 
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Equipamento ET - TCA 2003 

Operador / Data Jefferson / 29/04/2010 

Início / Fim 14h04m / 14h40m 

Temperatura / Pressão 21,5°C / 930,0 mb 

PPM 31,8 

Prisma AVR 

Tempo / Obs. Nublado / ventando muito 
Quadro 5.6 - Descrição da campanha, vértice 3. 

Fonte: Autor (2010). 

 
 
 
 
 

Tabela 5.14 - Medidas de campo do vértice 3. 

L Série Posição Est. P.V. Leitura (Hz) DH (m) 

1 1 PD 3 4 000° 00' 01,9" 170,2976 

2 
 

PI 3 4 180° 00' 03,6" 170,2973 

3 2 PD 3 4 000° 04' 04,9" 170,2975 

4 
 

PI 3 4 180° 04' 00,4" 170,2974 

5 1 PD 3 1 020° 07' 29,5" 314,3431 

6 
 

PI 3 1 200° 07' 33,3" 314,3431 

7 2 PD 3 1 020° 11' 36,2" 314,3434 

8 
 

PI 3 1 200° 11' 31,5" 314,3429 

9 1 PD 3 2 041° 02' 28,8" 268,4087 

10 
 

PI 3 2 221° 02' 31,9" 268,4087 

11 2 PD 3 2 041° 06' 26,9" 268,4087 

12 
 

PI 3 2 221° 06' 31,7" 268,4083 

Fonte: Autor (2010). 
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Equipamento ET - TCA 2003 

Operador / Data Jefferson / 29/04/2010 

Início / Fim 14h54m / 15h23m 

Temperatura / Pressão 22,5°C / 928,0 mb 

PPM 33,2 

Prisma AVR 

Tempo / Obs. Nublado / ventando muito 
Quadro 5.7 - Descrição da campanha, vértice 4. 

Fonte: Autor (2010). 

 

 

 

 
Tabela 5.15 - Medidas de campo do vértice 4. 

L Série Posição Est. P.V. Leitura (Hz) DH (m) 

1 1 PD 4 1 359° 59' 58,2" 165,1811 

2 
 

PI 4 1 180° 00' 00,8" 165,1810 

3 2 PD 4 1 000° 03' 56,9" 165,1811 

4 
 

PI 4 1 180° 04' 02,9" 165,1810 

5 1 PD 4 2 038° 45' 38,1" 179,1414 

6 
 

PI 4 2 218° 45' 38,5" 179,1411 

7 2 PD 4 2 038° 49' 35,8" 179,1413 

8 
 

PI 4 2 218° 49' 44,8" 179,1411 

9 1 PD 4 3 139° 05' 50,9" 170,2980 

10 
 

PI 4 3 319º 05' 59,9" 170,2978 

11 2 PD 4 3 139° 09' 54,8" 170,2980 

12 
 

PI 4 3 319° 10' 01,9" 170,2978 

Fonte: Autor (2010). 

 

          Nas Tabelas 5.16 a 5.19, os números 1, 2, 3 e 4 são Estações; L2, L3 e L4 

são as leituras visando os demais pontos e os ângulos são obtidos fazendo as 

subtrações das direções: L3-L2 e L4-L3, conforme o esquema da Figura 5.7. 

 

          Nas Tabelas 5.16 a 5.19 são indicados os ângulos médios (μ), os desvios-

padrão (σ) e o desvio da média (σm). Na Tabela 5.20 é indicado um resumo em que 

constam os ângulos médios e os desvios dessa campanha, que serão apresentados  

a partir desta Tabela 5.20 com cinco casas decimais e o desvio padrão com uma. 
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Tabela 5.16 - ângulos médios e desvios-padrão do vértice 1. 

L 1 L2 L3 L4 1 2 

1 1PD 282° 48' 19,2" 339° 13' 27,3" 000° 00' 02,2" 
56° 25' 05,00" 20° 46' 36,95" 

2 1PI 102° 48' 27,3" 159° 13' 29,2" 180° 00' 08,2" 

3 2PD 282° 50' 16,3" 339° 15' 24,6" 000° 02' 00,7" 
56° 25' 07,85" 20° 46' 34,20" 

4 2PI 102° 50' 24,9" 159° 15' 32,3" 180° 02' 04,6" 

    
μ 56° 25' 06,43" 20° 46' 35,58" 

    
σ 2,01" 1,94" 

    
σm 1,42" 1,37" 

Fonte: Autor (2012). 

 
Tabela 5.17 - ângulos médios e desvios-padrão do vértice 2. 

L 2 L1 L3 L4 4 3 

1 1PD 102° 40' 03,3" 000° 00' 00,0" 038° 37' 22,7" 
38° 37' 21,15" 64° 02' 45,65" 

2 1PI 282° 40' 15,6" 180° 00' 05,3" 218° 37' 24,9" 

3 2PD 102° 43' 09,1" 000° 03' 02,0" 038° 40' 22,9" 
38° 37' 20,70" 64° 02' 44,80" 

4 2PI 282° 43' 11,6" 180° 03' 07,7" 218° 40' 28,2" 

 
   μ 38° 37' 20,93" 64° 02' 45,23" 

 
  

  σ 0,32" 0,60" 

 
   

σm 0,23" 0,42" 

Fonte: Autor (2012). 

 
Tabela 5.18 - ângulos médios e desvios-padrão do vértice 3. 

L 3 L1 L2 L4 6 5 

1 1PD 020° 07' 29,5" 041° 02' 28,8" 000° 00' 01,9" 
20° 07' 28,65" 20° 54' 58,95" 

2 1PI 200° 07' 33,3" 221° 02' 31,9" 180° 00' 03,6" 

3 2PD 020° 11' 36,2" 041° 06' 26,9" 000° 04' 04,9" 
20° 07' 31,20" 20° 54' 55,45" 

4 2PI 200° 11' 31,5" 221° 06' 31,7" 180° 04' 00,4" 

      
 

μ 20° 07' 29,93" 20° 54' 57,20" 

        σ 1,80" 2,47" 

    

σm 1,27" 1,75" 

Fonte: Autor (2012). 

 
Tabela 5.19 - ângulos médios e desvios-padrão do vértice 4. 

L 4 L1 L2 L3 7 8 

1 1PD 359° 59' 58,2" 038° 45' 38,1" 139° 05' 50,9" 
038° 45' 38,90" 100° 20' 17,10" 

2 1PI 180° 00' 00,8" 218° 45' 38,5" 319° 05' 59,9" 

3 2PD 000° 03' 56,9" 038° 49' 35,8" 139° 09' 54,8" 
038° 45' 40,40" 100° 20' 18,05" 

4 2PI 180° 04' 02,9" 218° 49' 44,8" 319° 10' 01,9" 

      
 

μ 038° 45' 39,65" 100° 20' 17,58" 

        σ 1,06" 0,67" 

    

σm 0,75 0,47" 

Fonte: Autor (2012). 
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Tabela 5.20 - Ângulos médios e desvios da campanha 2. 

Ângulo Ângulo médio σ σm 

1 56° 25' 06,4" 2,01" 1,42" 

2 20° 46' 35,6" 1,94" 1,37" 

3 64° 02' 45,2" 0,60" 0,42" 

4 38° 37' 20,9" 0,32" 0,23" 

5 20° 54' 57,2" 2,47" 1,75" 

6 20° 07' 29,9" 1,80" 1,27" 

7 38° 45' 39,6" 1,06" 0,75" 

8 100° 20' 17,6" 0,67" 0,47" 

Fonte: Autor (2012). 

c) Ajustamento 

          O ajustamento das observações foi feito através do programa WolfPack 

utilizado o método dos mínimos quadrados, e se procedem através do método de 

variação de coordenadas. Os valores de entrada são: as coordenadas aproximadas 

de duas estações de controle (o valor delas não influi no cálculo dos ângulos), oito 

ângulos medidos em campo e o peso indicado pelo desvio da média (σm). Os 

valores de saída são: os oito ângulos ajustados, os resíduos, os desvios, e as 

coordenadas das estações desconhecidas. Com os resultados fornecidos pelo 

programa, montou-se a tabela no Excel, para facilitar a análise e a visualização. As 

Tabelas 5.21 a 5.26 indicam: os dados básicos de entrada, as coordenadas 

aproximadas para as estações desconhecidas, as coordenadas da estação de 

controle, os ângulos observados, as estações ajustadas e o ajustamento angular das 

observações. Maiores detalhes sobre técnicas de ajustamento podem ser 

encontradas em (WOLF, 1980 e WOLF e GHILANI, 2006). 

Tabela 5.21 - Dados básicos para o ajustamento. 

Número de estações de controle 2 

Número de estações desconhecidas 2 

Número de observações de distâncias 0 

Número de observações de ângulos 8 

Número de observações de azimute 0 

Fonte: Autor (2012). 

 
Tabela 5.22 - Aproximações iniciais para as estações desconhecidas. 

Estação Norte (m) Leste (m) 

3 111,4960 293,9058 

2 112,1527 025,4959 

Fonte: Autor (2012). 
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Tabela 5.23 - Estação de controle. 

Estação Norte (m) Leste (m) 

1 000,0000 0,0000 

4 165,1818 0,0000 

Fonte: Autor (2012). 

 
 

Tabela 5.24 - Ângulos observados. 

Estação Estação Estação Ângulo σm 

ré ocupada vante     

2 1 3 56°25'06,4" 1,42" 

3 1 4 20°46'35,6" 1,37" 

3 2 4 38°37'20,9" 0,23" 

4 2 1 64°02'45,2" 0,42" 

4 3 1 20°07'29,9" 1,27" 

1 3 2 20°54'57,2" 1,75" 

1 4 2 38°45'39,6" 0,75" 

2 4 3 100°20'17,6" 0,47" 

Fonte: Autor (2012). 

 

 

Tabela 5.25 - Estações ajustadas. 

Estação Norte (m) Leste (m) Sn (m) Se (m) Su (m) Sv (m) t (grau) 

3 111,5062 293,9035 0,00150 0,00182 0,00182 0,00150 88,68° 

2 112,1543 025,4943 0,00104 0,00126 0,00151 0,00062 52,82° 

Fonte: Autor (2012). 

 

 

Tabela 5.26 -  Ajustamento angular das observações. 

Estação Estação Estação Ângulos V S 

ré ocupada vante       

2 1 3 56° 25' 00,6" 5,80" 1,22" 

3 1 4 20° 46' 35,8" -0,18" 1,01" 

3 2 4 38° 37' 20,8" 0,13" 0,57" 

4 2 1 64° 02' 44,8" 0,43" 1,02" 

4 3 1 20° 07' 27,8" 2,06" 1,11" 

1 3 2 20° 54' 53,9 3,33" 0,92" 

1 4 2 38° 45' 38,9" 0,74" 1,69" 

2 4 3 100° 20' 17,5" 0,08" 1,13" 

Desvio padrão a posteriori  = 2,518929 

Convergência! 

Fonte: Autor (2012). 
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          Observa-se na Tabela 5.25 que Sn e Se são os desvios na direção Norte e 

Leste. Os valores de Su e Sv da Tabela 5.25 representam o comprimento dos semi-

eixos (a e b) das elipses de erro, como representado na Figura 5.11. Por sua vez t, é 

o ângulo do eixo da elipse em relação ao norte. Na Tabela 5.26, V é o vetor dos 

resíduos e S o desvio-padrão.  As medidas de campo, os cálculos dos ângulos 

médios e o ajustamento das observações estão no Anexo A.     

      

 

Figura 5.11 - Elipse de erros 
Fonte: Autor, Adaptado de Amorim ( 2012). 

                    

          A Figura 5.12 mostra as elipses de erros para o caso em questão. As elipses 

estão exageradas e os valores devem ser consultados nas respectivas tabelas.  

 

t 
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Figura 5.12 - Elipses dos erros, resultado do programa WolfPack. 

Fonte: Autor (2012). 
 
 

d) Análise 
 
          Para efeito de análise foi montada a Tabela 5.27, que indica os ângulos 

médios medidos em campo e após o ajustamento. Todos os resultados e análises 

das campanhas são para aquelas condições em campo no dia do experimento. 

 
Tabela 5.27 - Ângulos na série e após o ajustamento 

Ângulos nas séries Ângulos ajustados 

  μ σm   V  S 

1 56° 25" 06,4" 1,42" 56° 25' 00,6" 5,80" 1,22" 

2 20° 46' 35,6" 1,37" 20° 46' 35,8" -0,18" 1,01" 

3 64° 02' 45,2" 0,42" 64° 02' 44,8" 0,43" 1,02" 

4 38° 37' 20,9" 0,23" 38° 37' 20,8" 0,13" 0,57" 

5 20° 54' 57,2" 1,75" 20° 54' 53,9" 3,33" 0,92" 

6 20° 07' 29,9" 1,27" 20° 07' 27,8" 2,06" 1,11" 

7 38° 45' 39,6" 0,75" 38° 45' 38,9" 0,74" 1,69" 

8 100° 20' 17,6" 0,47" 100° 20' 17,5" 0,08" 1,13" 

Fonte: Autor (2012). 
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1. Os desvios-padrão da média (σm) para cada ângulo isoladamente (4 medidas) 

estão na faixa de: 0,23" a 1,75" que podem ser comparados com o erro (E) 

angular previsto para um ângulo (σang = EDIN X    ), o que no caso da ET 

TCA2003 é de  0,5"   = 0,71" o que indica que apenas os ângulos 3 (0,42"), 

4 (0,23") e 8 (0,47") ficaram dentro do erro esperado. 

 

2. O ajustamento em conjunto leva às alterações (V) relativamente grandes com 

relação aos valores de entrada, na média de 1,59" e o máximo de 5,8" no 

caso do ângulo 1. 

 

3. Os desvios-padrão após o ajustamento também ficaram fora do valor previsto 

(0,71"), na ordem de 0,57" até 1,69". 

 

4. Uma análise posterior será feita comparando esses valores com um valor 

padrão dos ângulos, no item 5.4. 
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5.3.3.Campanha 3 – Teodolito Wild T2 (01/07/2010) 

 

          Nesta campanha foi usado o teodolito Wild T2 para as observações das 

direções entre os vértices do quadrilátero. Foram realizadas três séries de 

observações conjugadas. Foram usados três alvos de precisão Wild GZM5 Z1. A 

Figura 5.13 mostra o teodolito Wild T2 e o alvo usado na pesquisa. 

 

 

Figura 5.13 - Teodolito Wild T2 e alvo em um dos vértices do quadrilátero. 
 Fonte: Autor (2010). 

      
Tabela 5.28 - Ângulos na série e após o ajustamento 

Ângulos Ângulos nas séries   Ângulos ajustados 

  μ  σm 

 
V  S 

1 56° 25' 03,7" 2,36" 56° 25' 03,4" 0,27" 0,50" 

2 20° 46' 33,4" 2,14" 20° 46' 34,1" -0,67" 0,42" 

3 64° 02' 41,0" 0,98" 64°02' 41,0" -0,03" 0,38" 

4 38° 37' 19,5" 2,14" 38° 37' 18,4" 1,14" 0,60" 

5 20° 54' 57,0" 2,31" 20° 54' 57,2" -0,19" 0,40" 

6 20° 07' 28, 3" 0,87" 20° 07' 28,0" 0,31" 0,31" 

7 38° 45' 41,7" 1,27" 38° 45' 41,5 0,23" 0,44" 

8 100° 20' 17,0" 1,56" 100° 20' 16,5" 0,53" 0,47" 

Fonte: Autor (2012). 

 

          Analisando a Tabela 5.28 observa-se que apenas os ângulos 3 e 6 (0,98" e 

0,87") ficaram com o erro angular previsto (1,13"). Os resíduos (V) tiveram pequenas 

alterações em função do valor de entrada, na média de 0,2", como o pior caso o 

ângulo 4 (1,14"). Os desvios-padrão de cada ângulo após o ajustamento indicam 

que esta campanha atendeu o erro previsto para cada ângulo, para o equipamento 

teodolito Wild T2.  
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5.3.4.Campanha 4 - Teodolito Wild T2 (12 e 20/07/2010) 

  

          Encerradas as séries com a ET Leica TCA 2003 (campanha 5), imediatamente 

foi ocupado o mesmo ponto com o teodolito Wild T2 (Figura 5.14), mantendo a base 

do equipamento e os alvos na mesma posição em que foram feitas as observações 

com a ET Leica TCA2003. Na Tabela 5.29 está indicado um resumo dos ângulos 

médios e os ajustados.  

 

 

Figura 5.14 - Teodolito Wild T2 na campanha 4. 
Fonte: Autor (2010). 

 

Tabela 5.29 - Ângulos na série e após o ajustamento. 

Ângulos nas séries Ângulos ajustados 

  μ σm   V  S 

1 56° 25' 03,4" 0,92" 56° 25' 04,8" -1,44" 0,94" 

2 20° 46' 32,5" 0,81" 20° 46' 32,5" -0,02" 0,74" 

3 64° 02' 39,7" 0,35" 64° 02' 39,9" -0,17" 0,58" 

4 38° 37' 18,8" 0,64" 38° 37' 18,4" 0,41" 0,87" 

5 20° 54' 58,4" 0,87" 20° 54' 56,9" 1,51" 0,82" 

6 20° 07' 25,0" 0,35" 20° 07' 24,8" 0,18" 0,56" 

7 38° 45' 41,4" 1,15" 38° 45' 42,8 -1.37" 1,17" 

8 100° 20' 21,9" 0,98" 100° 20' 19,9 2,01 1,00 

Fonte: Autor (2012). 
 
 

          Na análise da Tabela 5.29, verifica-se que os valores dos desvios-padrão da 

média estão entre 0,35" e 1,15", atendendo o erro previsto para um ângulo (1,13"). 

Após o ajustamento em conjunto, os resíduos (V) sofreram alterações na ordem de  

-1,44" e 2,01".  Após o ajustamento o desvio-padrão do ângulo 7 ficou fora do erro 

angular previsto, para o teodolito T2. 
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5.3.5.Campanha 5 - ET Leica TCA2003 (12 e 20/07/2010) 

           

          Nesta campanha foram feitas as observações do quadrilátero com a ET Leica 

TCA2003 (Figura 5.15) no modo manual, ou seja, sem o uso da função ATR. Após a 

leitura com a ET Leica TCA2003, imediatamente foi instalado o teodolito Wild T2 e 

realizadas outras leituras sem a mudança dos alvos, com três séries de medidas 

conjugadas. Na Tabela 5.30 é indicado um resumo com os ângulos médios e os 

ajustados.  

 

Figura 5.15 - ET Leica TCA2003 na campanha 5. 
Fonte: Autor (2010). 

 
Tabela 5.30 - Ângulos na série e após o ajustamento 

Ângulos na série Ângulos ajustados 

  μ σm   V  S 

1 56° 25' 02,7" 0,64" 56° 25' 04,1" -1,36" 1,40" 

2 20° 46' 32,6" 0,29" 20° 46' 33,2" -0,58" 0,76" 

3 64° 02' 37,8" 0,40" 64° 02' 38,5" -0,74" 1,16" 

4 38° 37' 20,6" 0,40" 38° 37' 19,8" 0,77" 1,00" 

5 20° 54' 57,8" 0,69" 20° 54' 57,6" 0,23" 1,12" 

6 20° 07' 25,7" 0,35" 20° 07' 24,9" 0,81" 0,95" 

7 38° 45' 40,9" 1,15" 38° 45' 44,2" -3,32" 1,62" 

8 100° 20' 20,9" 0,92" 100° 20' 17,7" 3,19" 1,63" 

Fonte: Autor (2012). 

      

   Na análise da Tabela 5.30, observa-se que os valores dos desvios-padrão da 

média para cada ângulo isoladamente, estão na ordem de 0,29" a 1,15". Comparado 

com o erro previsto (0,71" para a ET TCA2003) para um ângulo obtido através das 

direções, verifica-se que apenas os ângulos 7 e 8 ficaram fora deste intervalo. Após 

o ajustamento todos os desvios-padrão ficaram acima do valor previsto (0,71"). 
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5.3.6.Campanha 6 - TCA2003 (30/07 e 04/08/10) 

 

           Nesta campanha foram medidos os ângulos e as distâncias entre os vértices 

do quadrilátero com a ET Leica TCA2003 (Figura 5.16), utilizando a busca 

automática de alvo (ATR) e três prismas Wild. Foram realizadas nove séries de 

medidas conjugadas em cada vértice ocupado. 

 

          Essa possibilidade, sem prejuízo da precisão é afirmada por HENRIQUES e 

CASACA (2003): "Na medição de ângulos de precisão é possível substituir o 

teodolito manual por uma estação total motorizada, com prévia precisão equivalente, 

e aplicar os procedimentos de reconhecimento de alvo automático ATR". Na Tabela 

5.31 está indicado um resumo com os ângulos médios e os ajustados. 

 

 

Figura 5.16 - ET Leica TCA2003 na campanha 6. 
Fonte: Autor (2010).     

    
 

Tabela 5.31 - Ângulos na série e após o ajustamento. 

Ângulos na série Ângulos ajustados 

  μ σm   V  S 

1 56° 25' 01,7" 0,11" 56° 25' 01,4" 0,34" 0,61" 

2 20° 46' 34,3" 0,21" 20° 46' 33,2" 1,06" 0,80" 

3 64° 02' 44,9" 0,20" 64° 02' 43,6" 1,28" 0,89" 

4 38° 37' 18,5" 0,27" 38° 37' 18,8" -0,31" 1,11" 

5 20° 54' 57,1" 0,30" 20° 54' 56,2" 0,90" 0,85" 

6 20° 07' 24,9" 0,27" 20° 07' 26,7" -1,85" 0,99" 

7 38° 45' 42,3" 0,23" 38° 45' 41,8" 0,52" 1,03" 

8 100° 20' 17,6" 0,20" 100° 20' 18,2" -0,64" 1,01" 

Fonte: Autor (2012). 
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           Observa-se na Tabela 5.31 que os valores dos desvios-padrão da média 

estão entre 0,11" e 0,30", inferior ao erro previsto para a ET TCA2003 que é de 

0,71". Os valores dos resíduos (V), sofreram alterações na ordem de -1,85" até 1,28" 

em relação ao valor de entrada. Após o ajustamento os desvios-padrão para cada 

ângulos ficaram acima dos valores especificados pelo fabricante, naquelas 

condições locais em campo no dia da campanha, apenas o ângulo 1 (0,61) ficou 

abaixo de 0,71". 

 

5.4. Análise dos resultados 

 

          Os resultados serão apresentados sem o uso da campanha 2, devido ao 

pequeno número de séries realizadas e pelo fato de que o prisma utilizado no 

experimento não era compatível com o equipamento, como se percebeu a posteriori. 

A Tabela 5.32 é um resumo dos dados anteriores. Nela está indicado o valor do 

desvio (S) de cada ângulo nas respectivas campanhas, após o ajustamento com o 

programa WolfPack. 

Tabela 5.32 - Desvios-padrão dos ângulos após o ajustamento em todas as campanhas. 

Campanha 3 4 5 6 

Ângulo T2 T2 TCA2003 TCA2003 

1  0,50" 0,94" 1,40" 0,61" 

2  0,42" 0,74" 0,76" 0,80" 

3  0,38" 0,58" 1,16" 0,89" 

4  0,60" 0,87" 1,00" 1,11" 

5  0,40" 0,82" 1,12" 0,85" 

6  0,31" 0,56" 0,95" 0,99" 

7  0,44" 1,17" 1,62" 1,03" 

8  0,47" 1,00" 1,63" 1,01" 

μ 0,44" 0,84" 1,21" 0,91" 

σang nom 1,13" 1,13" 0,71" 0,71" 

Fonte: Autor (2012). 

          O melhor resultado foi o da campanha 3 (T2), com média de 0,44" e os outros 

estão com valores entre 0,84" e 1,21" o que parece bastante razoável comparando 

com a precisão nominal angular de cada equipamento (σang nom) na Tabela 5.32.          

Outra comparação foi feita considerando como valor padrão a média de todas as 

campanhas. Na Tabela 5.33 são indicados: os ângulos ajustados nas campanhas 3 

a 6; a média dos ângulos de todas as campanhas (última coluna) e a soma angular 

do quadrilátero em cada campanha (última linha). 
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Tabela 5.33 - Média entre os ângulos ajustados em todas as campanhas.  

Campanha 3 4 5 6 
 

Ângulo T2 T2 TCA2003 TCA2003 média 

1 56°25'03,4" 56°25'04,8" 56°25'04,1" 56°25'01,4" 56°25'03,4" 

2 20°46'34,1" 20°46'32,5" 20°46'33,2" 20°46'33,2" 20°46'33,3" 

3 64°02'41,0" 64°02'39,9" 64°02'38,5" 64°02'43,6" 64°02'40,8" 

4 38°37'18,4" 38°37'18,4" 38°37'19,8" 38°37'18,8" 38°37'18,9" 

5 20°54'57,2" 20°54'56,9" 20°54'57,6" 20°54'56,2" 20°54'57,0" 

6 20°07'28,0" 20°07'24,8" 20°07'24,9" 20°07'26,7" 20°07'26,1" 

7 38°45'41,5" 38°45'42,8" 38°45'44,2" 38°45'41,8" 38°45'42,6" 

8 100°20'16,4" 100°20'19,9" 100°20'17,7" 100°20'18,3" 100°20'18,1" 

Σ 360°00'00,0" 360°00'00,0" 360°00'00,0" 360°00'00,0" 
 

Fonte: Autor (2012). 

               Na Tabela 5.34 são indicadas as diferenças em segundos e fração, dos 

ângulos em cada campanha, com relação à média geral (Tabela 5.33). Observa-se 

que a TCA2003 na campanha 5 é o que mais se aproxima da média com um desvio-

padrão de 1,0". 

 

                 Tabela 5.34 - Valores dos ângulos menos a média em segundos e fração. 

Campanha 3 4 5 6 

Ângulo T2 T2 TCA2003 TCA2003 

1 0,0" 1,4" 0,7" -2,0" 

2 0,8" -0,8" -0,1" -0,1" 

3 0,2" -0,9" -2,3" 2,8" 

4 -0,5" -0,5" 0,9" -0,1" 

5 0,2" -0,1" 0,6" -0,8" 

6 1,9" -1,3" -1,2" 0,6" 

7 -1,1" -0,2" 1,6" -0,8" 

8 -1,7" 1,8" -0,4" 0,2" 

μ -0,03" -0,08" -0,03" -0,03" 

σ 1,11" 1,11" 1,28" 1,38" 

Fonte: Autor (2012) 

           

 A Tabela 5.32 indica que as campanhas estão coerentes internamente, quando 

comparadas entre si (Tabela 5.34). De forma geral, a média das diferenças é muito 

próxima de zero para cada equipamento (penúltima linha), ainda que 

individualmente existam alguns valores que fogem da média (em torno de 2"). Diante 

disso, resta a questão de saber se é possível conseguir uma precisão individual em 

cada ângulo, melhor que 2". Essa tentativa será feita através das distâncias no 

capítulo 6.  
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6. ESTABELECIMENTO DOS ÂNGULOS PADRÃO ATRAVÉS DAS 
DISTÂNCIAS 

 
 

  Como alternativa para o estabelecimento dos ângulos padrão foram medidas e 

ajustadas as distâncias do quadrilátero: quatro lados e duas diagonais; esperando 

que a rigidez15 da figura e o MMQ conduzam a resultados com precisão melhor que 

as obtidas anteriormente. 

 

6.1. Porque ajustar com as distâncias 

 
 

          O resultado comparativo das medidas angulares mostrou que, embora o 

ajustamento tenha conduzido aparentemente a bons resultados, os mesmos ângulos 

diferem muito entre si na comparação com diferentes ajustamentos (Tabela 5.33), 

mesmo confrontando equipamentos de maior precisão angular (0,71" e 1,13"). Por 

sua vez, as diferenças com relação à média foram em alguns casos superiores a 2" 

(Tabela 5.34). O desvio-padrão dos ângulos após o ajustamento em todas as 

campanhas estão na ordem de 1,72" (Tabela 5.32). 

 

          Por outro lado, a estação total utilizada na presente pesquisa, tem mostrado 

repetitibilidade e pequeno desvio-padrão nas medidas de distância, inclusive quando 

comparadas com as medidas padrões do campo de provas da USP, obedecendo de 

fato às especificações de catálogo (1mm + 1ppm) expressas pela fórmula (precisão 

= a + b.s), sendo a um termo independente, expresso em mm e b um termo 

dependente da distância, expresso em partes por milhão (ppm) e s a distância que 

está sendo medida em quilômetros. Pela experiência, sabe-se que alguns 

equipamentos possuem valores das constantes (a e b) melhores do que as do 

catálogo. Por outro lado, se houver um erro sistemático, expresso pelo coeficiente b, 

as distâncias ficam multiplicadas por esse coeficiente, mas os ângulos não se 

alteram.  

 

 

 

                                                      
 

15
 Rigidez é uma medida clássica em ajustamento, que avalia a melhor ou pior geometria das figuras 
para a determinação de coordenadas, ângulos e distâncias. CINTRA (2012). 



129 
 

6.2. A campanha de medição das distâncias 

 

6.2.1.  Campanha 7 (30/07 e 04/08/2010) 

 

          A campanha 7 teve como objetivo estabelecer os comprimentos dos lados do 

quadrilátero. Para este experimento foi empregada a ET Leica TCA2003 cuja 

precisão angular nominal é de 0,5" e linear de ±(1mm + 1ppm), 3 prismas de 

precisão, psicômetro, barômetro, suporte metálico e guarda sol, como utilizado nas 

outras campanhas. 

          As observações foram realizadas no período da manhã e no da tarde, tendo a 

presença de sol e sem vento, possibilitando boa pontaria no uso da busca 

automática de alvo. Foram feitas nove séries de medidas conjugadas. No início de 

cada série foi observada a temperatura ambiente e a pressão atmosférica, sendo 

esses dados inseridos diretamente no display da ET para as correções das medidas. 

Como as observações são realizadas em poucos minutos, não existe variação da 

temperatura e pressão significativas, que alterem os valores das medidas 

observadas. Cuidados especiais foram tomados para minimizar possíveis erros nas  

observações de campo, visando garantir a qualidade do dado medido pela ET: 

 

1. Controle do nível da base do prisma em todas as mudanças do instrumento; 

2. Controle da direção do prisma para a leitura da ET; 

3. Uso do guarda-sol para proteção da ET; 

4. Coleta de dados automática para evitar erros de anotação. 

 

          Na Tabela 6.1 são indicadas as médias das distâncias de 36 medidas de 

campo e os respectivos desvios de uma medida (σ) e da média (σm). Os dados e 

cálculos estão no Anexo A. 

 

Tabela 6.1 - Distância média, desvio-padrão e desvio-padrão médio da campanha 7. 

Lado Distância(m) σ (mm) σm (mm) 

1 4 165,1846 0,2 0,03 

1 3 314,3459 0,4 0,07 

1 2 115,0187 0,4 0,07 

3 4 170,2997 0,6 0,10 

4 2 179,1439 0,3 0,05 

3 2 268,4116 0,1 0,02 

Fonte: Autor (2012). 
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6.2.2. Campanha 8 (18/09/2012) 

 

          A Campanha 8 foi feita para verificar a repetibilidade de 20 séries de medidas 

de distâncias de cada lado do quadrilátero, verificando a coerência entre a 

campanha 6. Foi empregada a ET Leica TCA2003, utilizando a busca automática de 

alvo (ATR) e dois prismas Wild. Na Tabela 6.2 são indicadas as distâncias médias 

medidas em campo e os desvios-padrão. Os dados de campo e o ajustamento das 

observações encontram-se no Anexo 1. 

 

          Foi realizada outra campanha em 16/05/2012 no período da manhã (antes do 

sol nascer), para minimizar o efeito da refração lateral, porém não apresentou 

resultados satisfatórios e não sabemos o motivo: a variabilidade da temperatura, 

excesso de neblina, prisma, outros, não sendo usada para o presente trabalho. 

 

          Na Tabela 6.2 são indicadas as médias das distâncias de 20 medidas de 

campo e os respectivos desvios de uma medida (σ) e da média (σm), da campanha 

8. Na Tabela 6.3 é indicado um resumo das campanhas 7 e 8 e as diferenças das 

distâncias medidas em campo. 

 

 

Tabela 6.2 - Distância média, desvio-padrão e desvio médio da campanha 8. 

Lado Distância (m) σ (mm) σm (mm) 

1 4 165,1843 0,2 0,06 

1 3 314,3454 1,1 0,35 

1 2 115,0181 0,2 0,06 

3 4 170,3001 0,2 0,06 

4 2 179,1427 0,8 0,25 

3 2 268,4123 0,4 0,13 

Fonte: Autor (2012). 
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Tabela 6.3 - Distâncias dos lados do quadrilátero em diferentes campanhas. 

Campanha 7 8 (7 e 8)  

Lado Distância (m) Diferença (mm) 

1 4 165,1846 165,1843 0,3 

1 3 314,3459 314,3454 0,5 

1 2 115,0187 115,0181 0,6 

3 4 170,2997 170,3001 -0,4 

4 2 179,1439 179,1427 1,2 

3 2 268,4116 268,4123 0,7 

Fonte: Autor (2012). 
 
 

          Observa-se que as distâncias medidas em campo na campanha 7 tem 

coerência em relação a 8, variando na média de 0,6mm até o valor máximo de 

1,2mm. 

 
6.3. Ajustamento do quadrilátero 

 

          Através do programa WolfPack foi realizado o ajustamento das distâncias do 

quadrilátero medido na campanha 7, de 30/07/2010 e campanha 8 de 18/09/2012, 

empregado o método dos mínimos quadrados. Maiores detalhes sobre ajustamento 

de polígonos poderá ser consultado em (WOLF, 1980 e WOLF e GHILANI, 2006). 

Foi fixada uma estação de controle e um azimute, e foram fornecidas as posições 

aproximadas das demais estações sendo que esses valores não influem no 

resultado final das distâncias e ângulos ajustados. Como observações, figuram as 

seis distâncias medidas e foram fornecidas também as precisões para o cálculo dos 

pesos. Com os resultados fornecidos pelo programa para a campanha 7, foram 

montadas as Tabelas de 6.4 até 6.11, no Excel para facilitar a análise e visualização. 

O ajustamento da campanha 7 encontra-se no Anexo A. 

 

          Na Tabela 6.4 são indicados os quantitativos de entrada para o ajustamento. 

Na Tabela 6.5 são indicadas as coordenadas aproximadas das estações 

desconhecidas. Na Tabela 6.6 é indicada a estação de controle e na Tabela 6.7 as 

distâncias medidas, os desvios padrão da média obtidos da Tabela 6.1; o valor dos 

desvios é utilizado pelo programa para calcular os pesos. Na Tabela 6.8 é indicado o 

azimute (arbitrário) atribuído para o ajustamento. Na Tabela 6.9 a 6.11 os dados de 

saída que serão comentados na sequência.  
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 Tabela 6.4 - Quantitativos de entrada para o ajustamento. 

Número de estações de controle 1 

Número de estações desconhecidas 3 

Número de observações de distâncias 6 

Número de observações de ângulos 0 

Número de observações de azimute 1 

Fonte: Autor (2012). 

 
 

Tabela 6.5 - Coordenadas arbitradas das estações desconhecidas. 

Estação Norte (m) Leste (m) 

4 000,0000 165,1840 

3 111,4960 293,9060 

2 112,1530 025,4960 

Fonte: Autor (2012). 
 
 
 

Tabela 6.6 - Coordenadas da estação de controle. 

Estação Norte (m) Leste (m) 

1 0,0000 165,1840 

Fonte: Autor (2012). 

 

 

Tabela 6.7 - Distâncias observadas e desvio padrão da média. 

Estação 
Ocupada 

Estação 
de vante 

Distância (m) S (mm) 

1 4 165,1846 0,03 

1 3 314,3459 0,07 

1 2 115,0187 0,07 

4 3 170,2997 0,10 

4 2 179,1439 0,05 

3 2 268,4116 0,02 

Fonte: Autor (2012). 
 
 
 

Tabela 6.8 - Azimute arbitrado. 

Estação 
Ocupada 

Estação 
visada 

Azimute 

1 4 90° 00' 00" 

Fonte: Autor (2012). 
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Tabela 6.9 - Estações ajustadas 

Estação Norte (m) Leste (m) Sn (m) Se (m) Su (m) Sv (m) t (grau) 

4 000,0000 165,1846 0,00018 0,00003 0,00018 0,00003 0,00° 

3 111,5028 293,9056 0,00037 0,00014 0,00039 0,00005 159,96° 

2 112,1575 025,4948 0,00007 0,0001 0,00014 0,00014 94,70° 

Fonte: Autor (2012). 
 
 
 
 

Tabela 6.10 - Distâncias ajustadas, resíduos e desvios. 

Estação 
ocupada 

Estação 
de vante 

Distância 
(m) 

V (m) S (m) 

1 4 165,1846 0,00001 0,00003 

1 3 314,3460 -0,00005 0,00005 

1 2 115,0187 0,00002 0,00007 

4 3 170,2996 0,00006 0,00009 

4 2 179,1439 -0,00002 0,00005 

3 2 268,4116 0,00000 0,00002 

Fonte: Autor (2012). 
 
 
 
 
 

Tabela 6.11 - Azimute arbitrado ajustado. 

Estação Estação Azimute V S 

Ocupada Visada 
   

1 4 90° 00' 00" 0,0" 0,2" 

Fonte: Autor (2012). 

Desvio-padrão a posteriori = 0,001096 

Convergência! 

 

 

          Analisando a Tabela 6.9 verifica-se que as elipses dos erros possuem semi-

eixos (Su e Sv) que  estão bem abaixo da precisão nominal do equipamento, 

sugerindo que esse equipamento possui uma precisão melhor que a nominal de 

catálogo, ou que o desvio-padrão das medidas (S na Tabela 6.7) está super 

estimado: há grande repetibilidade das leituras. Observa-se na Tabela 6.10 que os 

resíduos alteraram pouco os valores de entrada (distâncias), mostrando coerência 

das medidas e assim, que o ajustamento está bom. A Figura 6.1 mostra a elipses 

dos erros, resultado do programa WolfPack.  
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Figura 6.1 - Elipses dos erros, resultado do programa WolfPack. 

Fonte: Autor (2012). 
 
 

         

6.4. Estabelecimento dos valores angulares e seus desvios 

 

          Analisando o ajustamento da campanha 7 e 8 (Anexo A), observa-se que as 

elipses dos erros (Su e Sv) da campanha 8 são maiores que as da campanha 7, 

indicando que o ajustamento da campanha 7 foi melhor, além do fato de terem sido 

realizadas 36 medidas contra 20. Desta forma, a campanha 7 foi utilizada para 

estabelecer os ângulos padrão, com as coordenadas ajustadas (Tabela 6.12). Foram 

calculadas as direções (azimutes) pela fórmula tgA = ΔE/ΔN (Tabela 6.13) e pelas 

diferenças foram calculados os ângulos padrão do quadrilátero (Tabela 6.14), 

graficamente esses ângulos e distâncias aparecem na Figura 6.3. 
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Tabela 6.12 - Coordenadas ajustadas. 

Vértice Coordenadas 

 
X (m) Y (m) 

1 000,0000 000,0000 

2 025,4948 112,1575 

3 293,9056 111,5028 

4 165,1846 000,0000 

Fonte: Autor (2012). 

 

 

Tabela 6.13 - Direção entre os vértices do quadrilátero. 

Vértice Direção 

1-2 12° 48' 23,2" 

1-3 69° 13' 26,8" 

1-4 90° 00' 00,0" 

2-3 90° 08' 23,1" 

4-3 49° 05' 58,9" 

4-2 308° 45' 40,0" 

Fonte: Autor (2012). 

 

 

Tabela 6.14 - Ângulo padrão do quadrilátero. 

 
Ângulo 

1 56°  25'  03,6" 

2 20°  46'  33,2" 

3 64°  02'  43,2" 

4 38°  37'  16,9" 

5 20°  54'  56,3 

6 20°  07'  27,9" 

7 38°  45'  40,0" 

8 100° 20' 18,9" 

Fonte: Autor (2012). 

 

 

          Os ângulos poderiam também ter sido calculados através da lei dos cossenos. 

Isso figura no Anexo A e devido ao arredondamento, os triângulos apresentam 

diferenças de fechamento de 0,3", o que não acontece quando se faz o cálculo com 

as coordenadas. Outra vantagem de usar as coordenadas é poder calcular os 

desvios-padrão angulares das elipses dos erros, com se mostra a seguir através da 

Figura 6.2. Mesmo alterando os pesos, os valores das coordenadas se mantêm. 
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Figura 6.2 - Variação em azimute da direção 12 e 13. 
Fonte: Autor (2012). 

                

           

 

          O programa fornece as elipses dos erros para a variação das coordenadas 

através dos semi-eixos Su e Sv. Como mostrado nessa (Figura 6.2), interessa 

particularmente a variação no eixo perpendicular à distância medida (Su). As duas 

retas tangentes à elipse (r1 e r2) correspondem à variação em azimute da direção 1-

2 (±σ), ou seja, ao desvio-padrão correspondente a essa direção. A = A12 ± Sa. Para 

a transformação de Su em valor angular basta empregar a eq.(6.1). 

 

                                                                                                                                (6.1) 

 
 

Onde:  
 
Sa é obtido em radiano; 
Su em metro; 
d em metro. 
 
 
Para o caso concreto ter-se-ia:   
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Portanto:                                                      
 
 
 

Para       

     
       

        
 

 

 
                 

 

 

                  
   

 
       

 
 

Portanto:                                                      
 
 

          Para o erro compreendido entre essas duas direções, emprega-se a equação 

da composição, eq.(6.2).       

                                                                                                                                         

                                                                                                                                (6.2) 

 

 

          Portanto para o caso em questão, teríamos: 
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          O resultado final para o ângulo 1 do quadrilátero, que será utilizado para 

avaliação dos equipamentos no capítulo 7 é 56° 25' 03,6" ± 0,36". A Figura 6.3 se 

repete e mostra os ângulos padrão obtidos através das diferenças de direção 

indicadas na Tabela 6.14. 

            

 
Figura 6.3 - Quadrilátero padrão da Base USP para a classificação e análise da precisão de 

equipamentos através dos ângulos. 
Fonte: Autor (2012).  

 
 
          A conclusão final deste item é que os ângulos assim ajustados são mais 

precisos que os estabelecidos através das campanhas angulares e podem ser 

considerados como padrão para comparação com medidas menos precisas. A 

diferença é uma avaliação da acurácia, da mesma forma que medidas de distâncias 

feitas com equipamentos melhores podem servir de padrão para equipamentos 

menos precisos. 

 

6.5. Comparação dos ângulos das campanhas com o padrão estabelecido 

 

          Na Tabela 6.15 está indicado um resumo dos ângulos ajustados de todas as 

campanhas anteriores, constando agora, na última coluna, os valores considerados 
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como padrão ou referência obtidos através das distâncias. Na Tabela 6.16 são 

indicadas em segundos de arco, as diferenças com relação ao padrão, que permite 

análises que serão feitas na sequência. 

 

Tabela 6.15 - Resumo dos ângulos médios em todas as campanhas 

   
Campanhas 

 
 

 
Ângulo 3 4 5 6 6(3 séries) Ângulo 

 
T2 T2 TCA2003 TCA2003 TCA2003 Padrão 

1 56°25'03,4" 56°25'04,8" 56°25'04,1" 56°25'01,4" 56°25'01,3" 56°25'03,6" 

2 20°46'34,1" 20°46'32,5" 20°46'33,2" 20°46'33,2" 20°46'33,5" 20°46'33,2" 

3 64°02'41,0" 64°02'39,9" 64°02'38,5" 64°02'43,6" 64°02'44,4" 64°02'43,2" 

4 38°37'18,4" 38°37'18,4" 38°37'19,8" 38°37'18,8" 38°37'18,2" 38°37'16,9" 

5 20°54'57,2" 20°54'56,9" 20°54'57,6" 20°54'56,2" 20°54'56,1" 20°54'56,3" 

6 20°07'28,0" 20°07'24,8" 20°07'24,9" 20°07'26,7" 20°07'27,9" 20°07'27,9" 

7 38°45'41,5" 38°45'42,8" 38°45'44,2" 38°45'41,8" 38°45'40,8" 38°45'40,0" 

8 100°20'16,4" 100°20'19,9" 100°20'17,7" 100°20'18,3" 100°20'17,8" 100°20'18,9" 

Σ 360°00'00,0" 360°00'00,0" 360°00'00,0" 360°00'00,0" 360°00'00,0" 360°00'00,0" 

Fonte: Autor (2012). 

 
 

         Tabela 6.16 - Diferença entre cada campanha e o ângulo padrão. 

Campanha 3 4 5 6 6 (3 séries) 

ângulo T2 T2 TCA2003 TCA2003 TCA2003 

1 -0,2" 1,2" 0,5" -2,2" -2,3" 

2 0,9" -0,7" 0,0" 0,0" 0,3" 

3 -2,2" -3,3" -4,7" 0,4" 1,2" 

4 1,5" 1,5" 2,9" 1,9" 1,3" 

5 0,9" 0,6" 1,3" -0,1" -0,2" 

6 0,1" -3,1" -3,0" -1,2" 0,0" 

7 1,5" 2,8" 4,2" 1,8" 0,8" 

8 -2,5" 1,0" -1,2" -0,6" -1,1" 

μ 0,0" 0,0" 0,0" 0,0" 0,0" 

σ 1,6" 2,2" 2,9" 1,4" 1,2" 

Fonte: Autor (2012). 

 

 

1. Observa-se que a soma angular do quadrilátero nas campanhas 3, 4, 5 

e 6 fechou em 360º, conforme esperado. Com relação à Tabela 6.16 o 

melhor resultado foi o da campanha 6 (ET TCA2003), ainda que 

individualmente há ângulos com acurácia, no casa dos 2,5". O ângulo 3 

na campanha 5 (TCA2003 - manual) possui um desvio-padrão de 4,7" o 
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maior valor entre todos, talvez por causa da refração lateral ou vibração 

do alvo/terreno. 

 

2. A ET TCA 2003 foi mais acurada em todas as campanhas em relação à 

Tabela 6.16, mas são só duas campanhas realizadas com cada 

equipamento, não sendo possível testar a significância desses 

resultados. Com mais testes e campanhas com os dois equipamentos 

será possível analisar essas diferenças. 

 

3. Na Tabela 6.17 está indicado em cada vértice, a diferença em segundos 

de arco, entre os ângulos ajustados e os das campanhas 5 e 6. Na 

campanha 5 os ângulos foram lidos sem o uso da função ATR, com 

alvos de precisão Wild GZM5 Z1. Na campanha 6 foi usada a busca 

automática de alvos, com prisma Wild LEITZ GPH1AP e base nivelante 

GDP22. A diferença dos desvios entre essas campanhas 5 e 6 (3 

séries), respectivamente (2,9" e 1,2") permitiu avaliar que utilizando a 

busca automática de alvos o desvio ficou na ordem de 1,2", mais 

próximo da precisão nominal do equipamento (0,71"), contra os 2,9" no 

modo manual, com a vantagem que o uso do modo ATR é interessante 

nas medidas por ser mais ágil em distâncias inferiores a 200m, além de 

facilitar a operação. 

 

Tabela 6.17 - Diferenças dos ângulos da campanha 5 manual e da 6 (3 séries) com o uso da função 
ATR. 

Campanha 

Ângulos 5   6(3 séries)  Diferenças 

1 56°25'04,1" 56°25'01,3" 2,8" 

2 20°46'33,2" 20°46'33,5" -0,3" 

3 64°02'38,5" 64°02'44,4" -5,9" 

4 38°37'19,8" 38°37'18,2" 1,6" 

5 20°54'57,6" 20°54'56,1" 1,5" 

6 20°07'24,9" 20°07'27,9" -3,0" 

7 38°45'44,2" 38°45'40,8" 3,4" 

8 100°20'17,7" 100°20'17,8" -0,1" 

Fonte: Autor (2012). 
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7. CLASSIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANTO À PRECISÃO  
ANGULAR 

 

 

 Contando com um campo de provas, o quadrilátero, com seus ângulos 

determinados com precisão, torna-se possível testar equipamentos, não só quanto à 

precisão, como preconiza a ABNT na NBR 13.133/1994 e a Norma DIM 18.123, mas 

também quanto à acurácia, que pode ser avaliada através da diferença para um 

valor considerado como padrão, tal como se faz com as distâncias. 

 

 Por outro lado, essa avaliação de equipamentos é absolutamente necessária 

antes de proceder a uma campanha de campo, visando o estabelecimento de 

poligonais de precisão em túneis. Como se apontou, essa poligonal é aberta e não 

possui controle quanto ao fechamento angular, e por isso torna-se importante 

garantir que o equipamento esteja funcionando bem, de acordo com as 

especificações em termos de precisão. De forma geral o que se deve considerar é o 

conjunto: 1) operador e 2) equipamentos utilizados e seus acessórios (prismas, 

bases, tripé, etc). 

 

 A avaliação da precisão através de um ângulo padrão, para a qual não existe 

norma até o presente momento, é também uma operação desejável, que se tornou 

possível com a implantação do presente campo de testes (quadrilátero). Será 

proposta, portanto, uma metodologia que verifique não só a precisão (desvio-padrão 

que permite uma classificação) mas, também a diferença entre a média e o ângulo 

padrão conhecido tendo em conta o "conjunto" utilizado; operador e equipamento. 

  

7.1. Introdução 

 

          Foram realizados 13 experimentos com equipamentos de precisão baixa, 

média e alta, segundo a precisão nominal de catálogo e a indicada na NBR 

13.133/1994. Em cada experimento é apresentado uma foto do equipamento 

utilizado, um quadro com os detalhes do equipamento e da campanha, algumas 

análises individuais e os comentários serão feitos ao final do capítulo. Os cálculos 

dos ângulos médios e desvios-padrão foram realizados usando as duas posições da 

luneta (PD e PI). 
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          No experimento 1 são apresentadas todas as tabelas: direções observadas 

em campo, cálculo dos ângulos médios e desvios-padrão em cada vértice e uma 

tabela resumo com os ângulos médios e a diferença para o ângulo padrão (Δ). No 

experimento 1, foram ocupados todos os vértices do quadrilátero e a direção 

observada foi incrementada com 30°. Em função dos resultados obtidos no 

experimento 1 (desvios semelhantes em todos os vértices do quadrilátero), no 

experimento 2, 3 e 4 foi ocupado apenas um vértice e realizadas as observações de 

duas direções (1-2 e 1-3), obtendo-se o ângulo (1), com incremento angular de 20° 

em 20° até completar o giro completo de 360°. Foram realizadas 18 séries de 

medidas conjugadas com os melhores equipamentos disponíveis para a pesquisa 

(Teodolito Wild T2 e Estação Total Leica TCA2003), avaliando o número de 

observações a serem realizadas nos próximos experimentos. 

 

          Em função dos desvios-padrão obtidos em 18 posições diferentes do limbo 

(T2) e com o método da repetição com a TCA2003, foi reduzido para 9 séries de 

observações conjugadas para os próximos experimentos. 

 

          Em todos os experimentos foram tomados os cuidados com o controle da 

temperatura, uso do guarda-sol, alvos refletores de precisão e medida da pressão 

quando necessário. Neste trabalho, a classificação dos equipamentos foi realizada 

em função dos desvios-padrão dos ângulos médios obtidos através das direções. 

 

        Como na NBR 13.133/1994 a classe dos teodolitos é definida segundo o 

desvio-padrão de uma direção observada em duas posições da luneta (DIN 18723), 

foi acrescentado na última coluna do Quadro 7.1, o desvio-padrão segundo o ângulo 

(multiplicar o valor da direção por    ). As medidas de campo, os cálculos dos 

ângulos médios e os desvios-padrão de todos os experimentos estão no Anexo B. 

 Na sequência relatam-se esses experimentos. 
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Classes Desvio-padrão Desvio-padrão 

de teodolitos da direção do ângulo 

  
 

1 - precisão baixa ≤ ± 30" ≤ ± 42,4" 

  
 

2- precisão média ≤ ± 07" ≤ ± 9,9" 

  
 

3- precisão alta ≤ ± 02" ≤ ± 2,8" 

Quadro 7.1 - Classes dos equipamentos segundo o desvio-padrão da direção e do ângulo. 
Fonte: Adaptado da NBR 13.133 (1994). 

 

 

7.2. Experimento 1: Estudo da variação do desvio-padrão com o ângulo 

medido 

 

 Neste experimento 1 foi usada a ET GDM 600 Geotronics (Figura 7.1). 

Realizaram-se 6 séries de medidas conjugadas (30° em 30°), de 0° até 150°. Os 

ângulos médios foram obtidos com as diferenças entre as direções de todas as 

séries de medidas, nos quatro vértices do quadrilátero. O Quadro 7.2 mostra os 

dados básicos da campanha e do equipamento usado neste experimento. Os dados 

de campo estão indicados nas Tabelas 7.1 a 7.4. 

 

 

Figura 7.1 - ET GDM 600 Geotronics. 
Fonte: Autor (2010). 
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Equipamento 

ET GDM 600 / Geotronics 

Número de série 122345 

Precisão nominal 4" 

Proprietário / Operador PMC / Orlando 

Temperatura / Pressão 26º / 938,0 mb 

Data 2/12/2010 

Início / Fim 09h30m / 12h00m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Nublado 

Quadro 7.2 - Dados básicos do equipamento e da campanha. 
Fonte: Autor (2012). 

 

          Nas Tabelas 7.1 a 7.4 estão indicados, para os 8 ângulos, o valor médio e o 

desvio-padrão de cada um, em 6 séries de medidas conjugadas, a seguir resumem-

se os resultados com uma casa decimal a mais, ou seja, a fração de segundo, para 

efeito de análise. 

 

 

Tabela 7.1 - Direções medidas em campo, ângulos médios e desvios do vértice 1. 

L origem série L2 L3 L4 1 2 

1 0° 1PD 282°51'10" 339°16'20" 000°02'50" 
56°25'10,5" 20°46'31,5" 

2 
 

1PI 102°51'12" 159°16'23" 180°02'56" 

3 30° 2PD 312°49'27" 009°14'33" 030°01'04" 
56°25'05,5" 20°46'31,5" 

4 
 

2PI 132°49'30" 189°14'34" 210°01'06" 

5 60° 3PD 342°50'15" 039°15'23" 060°01'56" 
56°25'07,5" 20°46'36,0" 

6 
 

3PI 162°50'15" 219°15'22" 240°02'01" 

7 90° 4PD 012°49'48" 069°15'04" 090°01'27" 
56°25'12,0" 20°46'26,0" 

8 
 

4PI 192°49'57" 249°15'05" 270°01'34" 

9 120° 5PD 042°51'20" 099°16'30" 120°03'00" 
56°25'11,0" 20°46'32,5" 

10 
 

5PI 222°51'20" 279°16'32" 300°03'07" 

11 150° 6PD 072°50'15" 129°15'19" 150°01'54" 
56°25'04,5" 20°46'35,5" 

12 
 

6PI 252°50'16" 309°15'21" 330°01'57" 

 
    

μ 56°25'08,4" 20°46'32,3" 

 
    

σ 3,2" 3,6" 

Fonte: Autor (2012). 
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Tabela 7.2 - Direções medidas em campo, ângulos médios e desvios do vértice 2. 

L origem série L1 L3 L4 4 3 

1 0° 1PD 102°42'02" 000°02'03" 038°39'16" 
38°37'12,0" 64°02'43,0" 

2 
 

1PI 282°41'59" 180°02'08" 218°39'19" 

3 30° 2PD 132°41'07" 030°01'03" 068°38'23" 
38°37'19,5" 64°02'39,5" 

4 
 

2PI 312°41'02" 210°01'08" 248°38'27" 

5 60° 3PD 162°40'37" 060°00'44" 098°37'59" 
38°37'18,5" 64°02'38,0" 

6 
 

3PI 342°40'39" 240°00'40" 278°38'01" 

7 90° 4PD 192°41'34" 090°01'35" 128°38'47" 
38°37'15,5" 64°02'41,0" 

8 
 

4PI 012°41'32" 270°01'38" 308°38'57" 

9 120° 5PD 222°42'30" 120°02'32" 158°39'50" 
38°37'15,5" 64°02'38,0" 

10 
 

5PI 042°42'28" 300°02'39" 338°39'52" 

11 150° 6PD 252°41'52" 150°01'58" 188°39'10" 
38°37'10,5" 64°02'39,0" 

12 
 

6PI 072°41'48" 330°02'03" 008°39'12" 

 
    

μ 38°37'15,2" 64°02'39,8" 

 
    

σ 3,4" 1,9" 

Fonte: Autor (2012). 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 7.3 - Direções medidas em campo, ângulos médios e desvios do vértice 3. 

L origem série L1 L2 L4 6 5 

1 0° 1PD 020°10'42" 041°05'42" 000°03'17" 
20°07'27,0" 20°54'58,0" 

2 
 

1PI 200°10'51" 221°05'47" 180°03'22" 

3 30° 2PD 050°10'12" 071°05'15" 030°02'49" 
20°07'27,0" 20°55'00,0" 

4 
 

2PI 230°10'25" 251°05'22" 210°02'54" 

5 60° 3PD 080°08'50" 101°03'51" 060°01'31" 
20°07'20,5" 20°55'00,5" 

6 
 

3PI 260°08'55" 281°03'55" 240°01'33" 

7 90° 4PD 110°09'11" 131°04'08" 090°01'43" 
20°07'29,0" 20°54'54,5" 

8 
 

4PI 290°09'21" 311°04'13" 270°01'51" 

9 120° 5PD 140°10'01" 161°04'56" 120°02'30" 
20°07'29,0" 20°54'56,0" 

10 
 

5PI 320°10'05" 341°05'02" 300°02'38" 

11 150° 6PD 170°09'59" 191°05'01" 150°02'34" 
20°07'26,0" 20°55'00,0" 

12 
 

6PI 350°10'06" 011°05'04" 330°02'39" 

 
    

μ 20°07'26,4" 20°54'58,2" 

 
    

σ 3,1" 2,5" 

Fonte: Autor (2012). 
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Tabela 7.4 - Direções medidas em campo, ângulos médios e desvios do vértice 4. 

L origem série L1 L2 L3 7 8 

1 0° 1PD 000°01'16" 038°46'54" 139°07'22" 
38°45'39,0" 100°20'28,0" 

2 
 

1PI 180°01'18" 218°46'58" 319°07'26" 

3 30° 2PD 030°02'17" 068°47'58" 169°08'19" 
38°45'39,5" 100°20'21,5" 

4 
 

2PI 210°02'25" 248°48'03" 349°08'25" 

5 60° 3PD 060°01'23" 098°47'06" 199°07'26" 
38°45'41,0" 100°20'22,5" 

6 
 

3PI 240°01'29" 278°47'08" 019°07'33" 

7 90° 4PD 090°02'06" 128°47'44" 229°08'07" 
38°45'42,0" 100°20'23,0" 

8 
 

4PI 270°02'07" 308°47'53" 049°08'16" 

9 120° 5PD 120°04'36" 158°50'08" 259°10'33" 
38°45'37,0" 100°20'25,5" 

10 
 

5PI 300°04'34" 338°50'16" 079°10'42" 

11 150° 6PD 150°03'24" 188°49'12" 289°09'33" 
38°45'41,0" 100°20'24,0" 

12 
 

6PI 330°03'33" 008°49'07" 109°09'34" 

 
    

μ 38°45'39,9" 100°20'241" 

 
    

σ 1,8" 2,4" 

Fonte: Autor (2012). 

 

 

Tabela 7.5 - Ângulos médios obtidos e diferenças para o padrão. 

Ângulos Ângulos médios σ Ângulos padrão Δ  

1 56° 25' 08,4" 3,2" 56°25'03,6" 4,8" 

2 20° 46' 32,3" 3,6" 20°46'33,2" -0,9" 

3 64° 02' 39,8" 1,9" 64°02'43,2" -3,4" 

4 38° 37' 15,2" 3,4" 38°37'16,9" -1,7" 

5 20° 54' 58,2" 2,5" 20°54'56,3" 1,9" 

6 20° 07' 26,4" 3,1" 20°07'27,9" -1,5" 

7 38° 45' 39,9" 1,8" 38°45'40,0" -0,1" 

8 100° 20' 24,1" 2,4" 100°20'18,9" 5,2" 

Fonte: Autor (2012). 

 

          Para o estabelecimento da metodologia foi realizado um teste preliminar com 

a estação total GDM 600, ocupando todos os vértices do quadrilátero fazendo as 

observações das direções entre os pontos, obtendo-se os ângulos. Como a precisão 

(desvio-padrão) foi a mesma para todos os ângulos, isso permite simplificar a 

metodologia, ocupando somente um vértice (1), estabelecendo uma referência (2) e 

fazendo somente a observação de mais um ponto (3), ou seja, medindo um só 

ângulo.           

 

          A análise dos dados contidos na Tabela 7.5 permite afirmar: Os desvios-

padrão dos ângulos situam-se na faixa de 1,8 a 3,6", observados na coluna 3. Esses 
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valores podem ser comparados com a precisão nominal do equipamento, que é de 

4" para direção e           para ângulo, estando de acordo com a precisão 

nominal portanto dentro das especificações. Quando comparado com as faixas de 

classes da NBR 13.133/1994 (Quadro 7.1) é classificado com sendo de precisão 

média. Chega-se a esse resultado analisando os sete ângulos. Todos os ângulos 

foram obtidos através de 6 séries de leituras conjugadas, o que leva à primeira 

conclusão:   

 

Conclusão 1: Para efeito de classificação, o desvio-padrão apresentou o mesmo 

valor independentemente do vértice e do ângulo, visto que todos situam-se dentro 

de uma faixa relativamente estreita (2 a 4"). Isso sugere que a norma pode ser 

simplificada, propondo-se a medição de duas direções somente e não 5, realizando-

se, em compensação, um número maior de observações da direção (36), para maior 

significância estatística. 

 

          Uma vez feita a classificação, baseada no desvio-padrão das medidas, pode-

se passar ao teste de comparação com um valor padrão. A proposta é expressá-la 

através de um indicador que forneça uma medida de acurácia, entendida como o 

afastamento do valor padrão (Δ). Esses valores estão expressos na última coluna da 

Tabela 7.5. Observa-se que: valor de Δmax = 5,2" < 5,7" e Δ está entre o intervalo -5,7" 

≤ Δ + 5,7", ou seja, o desvio-padrão do ângulo. 

 

        

7.3. Experimento 2: Estudo do número de observações 

 

 

          Esse experimento utilizou o teodolito Wild T2 (Figura 7.2). De acordo com a 

conclusão 1, acima apontada, foram medidos apenas duas direções (1-2 e 1-3) com 

18 séries de medidas conjugadas e alternando a posição do limbo de 20° em 20° até 

completar o giro total do instrumento (360°), obtendo-se somente o ângulo 1. No 

Quadro 7.3 estão indicados os dados básicos da campanha e do equipamento 

usado neste experimento.  
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Figura 7.2 - Teodolito T2 Wild sendo usado no experimento. 
Fonte: Autor (2011). 

 

 

Equipamento Teodolito Wild T2  

Número de série 238390 

Precisão nominal 0,8" 

Proprietário / Operador USP-POLI / Jefferson 

Temperatura / Pressão 23º / 935,0 mb 

Data 06/05/2011 

Início / Fim 10h00m / 12h25m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Nublado / reverberação no P4 

Quadro 7.3 - Dados básicos do equipamento e da campanha. 
Fonte: Autor (2012). 

 

 Com as direções medidas em campo foram determinados os ângulos médios e 

os desvios, realizados de três formas diferentes: a) com 18 séries de medidas 

conjugadas (0° até 360°), b) com 9 séries de medidas conjugadas (0° até 160°) e c) 

com 9 séries de medidas conjugadas (180° até 340°). A Tabela 7.6 resume os 

resultados.  

 

Tabela 7.6 - Resumo das médias, desvios-padrão e diferenças para o padrão. 

L séries amplitude angular ângulos médios desvios Δ 

1 18 000° até 360° 56° 25' 03,9" 1,9" 0,3" 

2 9 000° até 160º 56° 25' 03,8" 2,2" 0,2" 

3 9 180° até 340º 56° 25' 04,0" 1,7" 0,4" 

Fonte: Autor (2012). 
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           A Tabela 7.6 foi construída da seguinte forma: Na coluna 1 é indicada a 

numeração das linhas, na coluna 2 o número de séries. Na coluna 3 a amplitude 

angular utilizada do limbo horizontal. Na coluna 4 são indicados os ângulos médios, 

na coluna 5 os desvios-padrão e na coluna 6 é indicada a diferença (Δ) entre o 

ângulo médio e o valor considerado como padrão. A Tabela 7.6 permite as seguintes 

análises e conclusões: 

 

          1) A precisão do equipamento medida pelo desvio-padrão do ângulo é de 1,9" 

para aquelas condições locais no momento das observações (em campo), sendo o 

valor superior a precisão nominal  (           ).  

 

          2) Embora o desvio-padrão seja superior a precisão nominal, o ângulo médio 

está dentro de uma faixa compatível com a precisão em relação ao ângulo padrão (-

1,1"≤ Δ ≤ +1,1"), o que mostra ser importante fazer várias observações para obter o 

ângulo médio. 

Observa-se no Quadro 7.1 que o equipamento é classificado com sendo de precisão 

alta (≤ 2,8"), em função do desvio-padrão do ângulo.     
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7.4. Experimento 3 - Estação Total Leica TCA2003 

 
 

 Neste experimento 3 foi utilizada a ET Leica TCA2003 (Figura 7.3); com os 

parâmetros estabelecidos pelos experimentos anteriores. Foram realizadas 18 séries 

de medidas conjugadas, usando o método de repetição de 20° em 20° até completar 

o giro total do equipamento, 360°. No Quadro 7.4 estão indicados os dados básicos 

do instrumento e da campanha e a Tabela 7.7 indica os resultados.  

 
Figura 7.3 - ET Leica TCA2003 durante as observações. 

Fonte: Autor (2011). 
 
 
 
 

Equipamento ET Leica TCA2003 

Número de série 442963 

Precisão nominal 0,5" 

Proprietário / Operador USP-POLI / Jefferson 

Temperatura / Pressão 19º / 936,0 mb 

Data 25/05/2011 

Início / Fim 10h19m / 11h44m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Sol / reverberação no P4 

Quadro 7.4 - Dados básicos do equipamento e da campanha. 
Fonte: Autor (2012). 
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Tabela 7.7 - Resumo dos ângulos médios e dos desvios-padrão. 

L séries amplitude angular ângulos médios desvios Δ 

1 18 000° até 360° 56° 25' 03,3" 1,6" -0,3" 

2 9 000° até 160º 56° 25' 03,1" 1,4" -0,5" 

3 9 180° até 340º 56° 25' 03,5" 1,8" -0,1" 

Fonte: Autor (2012). 
 
 

 Analisando a Tabela 7.7 observa-se que o desvio-padrão (18 séries) é de 1,6", 

superior a precisão nominal (           ) do equipamento. Quando comparado o 

ângulo médio com o padrão, verifica-se que diferença (Δ) está na faixa compatível 

com a precisão do ângulo, ou seja, padrão (-0,7"≤ -0,3 ≤ +0,7").  

 

 

7.5. Experimento 4 - Estação Total Leica TCA2003 

 

 Neste mesmo dia foi feito o experimento 4 também com o mesmo 

equipamento, a ET Leica TCA2003 (Figura 7.4). Foram realizadas 18 séries de 

medidas conjugadas, mas modificando a posição do "zero" de 20° em 20° até 

completar o giro total do instrumento (360°), para verificar se isso influi nos 

resultados. No Quadro 7.5 estão indicados os dados básicos do equipamento e da 

campanha. 

 

 
Figura 7.4 - ET Leica TCA2003 durante as observações 

Fonte: Autor (2011). 
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Equipamento ET Leica TCA2003 

Número de série 442963 

Precisão nominal 0,5" 

Proprietário / Operador USP-POLI / Jefferson 

Temperatura / Pressão 26,5º / 936,5 mb 

Data 25/05/2011 

Início / Fim 12h10m / 13h40m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Sol / reverberação no P4 

Quadro 7.5 - Dados básicos do equipamento e da campanha. 
Fonte: Autor (2012). 

 

 Como elemento diferencial, para teste, a estação total foi sendo desligada para 

cada par de direções observadas, alterando-se assim a origem do "zero" ou posição 

inicial. Quando se liga a estação total com limbo incremental, a origem fica definida 

pela última direção ou valor em tela quando o equipamento foi desligado.  Para 

alterar a posição do "zero" foi arbitrada uma direção qualquer inicial e foi 

incrementando 20° a cada vez. Em princípio, os equipamentos eletrônicos, de 

acordo com indicações dos fabricantes já fazem uma média de leitura em diversas 

posições do limbo. Na Tabela 7.8 estão indicados os valores dos ângulos médios, os 

desvios e as diferenças para o ângulo padrão. 

 

     Tabela 7.8 - Resumo dos ângulos médios e dos desvios-padrão. 

L séries amplitude angular ângulos médios desvios Δ 

1 18 000° até 360° 56° 25' 04,0" 1,1" 0,4" 

2 9 000° até 160° 56° 25' 04,3" 1,0" -0,7" 

3 9 180° até 360° 56° 25' 03,6" 1,2" 0,0" 

Fonte: Autor (2012). 
 

  

          Analisando a Tabela 7.8, confirmam-se as hipóteses anteriores quanto à 

pouca variabilidade do desvio-padrão com as diversas formas de medição e número 

de medidas. Assim, confirmou-se o fato de que alterar a origem do "zero" não teve 

influência nos valores, que se mantiveram praticamente iguais. Observa-se que o 

desvio-padrão foi superior a precisão nominal  (           ), porém o valor do 

ângulo médio está dentro de uma faixa compatível quando comparado com o padrão 

(-0,7"≤ 0,4 ≤ +0,7"). 
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         Na Tabela 7.9 é indicado um resumo dos experimentos 2, 3 e 4, com os 

valores obtidos dos ângulos médios nos diversos números de séries. 

 

Tabela 7.9 - resumo dos experimentos 2, 3 e 4. 

L Experimentos amplitude angular ângulos médios desvios Δ 

1 2 000° até 360° 56° 25' 03,9" 1,9" 0,3" 

2 2 000° até 160° 56° 25' 03,8" 2,2" 0,2" 

3 2 180° até 360° 56° 25' 04,0" 1,7" 0,4" 

4 3 000° até 360° 56° 25' 03,3" 1,6" -0,3" 

5 3 000° até 160° 56° 25' 03,1" 1,4" -0,5" 

6 3 180° até 360° 56° 25' 03,5" 1,8" -0,1" 

7 4 000° até 360° 56° 25' 04,0" 1,1" 0,4" 

8 4 000° até 160° 56° 25' 04,3" 1,0" 0,7" 

9 4 180° até 360° 56° 25' 03,6" 1,2" 0,0" 

Fonte: Autor (2012) 

 

          Na análise da Tabela 7.9 pode-se afirmar: 

 

          a) Os desvios-padrão dos ângulos são superiores na ordem de 2,0 vezes a 

precisão nominal do equipamento, porém quando o ângulo médio é comparado com 

o valor padrão, as diferenças (Δ) ficam na faixa estabelecida pelos fabricantes (T2 = 

1,1" e TCA 0,7"). 

 

          b) Independente de medir 18 séries conjugadas ou 9, as diferenças para o 

ângulo padrão estão dentro da faixa da precisão nominal dos equipamentos. Em 

todo caso, o experimento sugere que o número de medições, acima de um certo 

valor (por exemplo, as 12 da norma atual), não influi muito na ordem da grandeza do 

desvio-padrão encontrado. Do ponto de vista prático, pensando no tempo dedicado 

à tarefa de classificação, o tempo de coleta de 18 ou 36 observações não difere 

muito: gasta-se em torno de uma hora nessa operação: medir 18 direções a mais é 

pouco comparado com o tempo de deslocamentos de ida e volta até o campo de 

provas, instalação dos equipamentos, etc. Mais adiante será feita uma análise da 

variação da precisão e da acurácia com o número de séries, para fixar um valor de 

campo. De acordo com Cintra (1993), deve-se adotar uma quantidade 

estatisticamente satisfatória de medidas necessárias para obter médias confiáveis, 
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evitar regiões do limbo não uniformes quanto à graduação, corrigir erros de 

excentricidade, etc. 

 

7.6.  Experimento 5 - Estação Total Topcon GTS 213 

 

  De acordo com as conclusões anteriores, foi realizado neste experimento uma 

avaliação com 18 séries de medidas conjugadas, com o incremento de 10° na 

origem para cada conjunto de observações (1-2 e 1-3) até 180°, sendo que as 

posições inversas cobrem as faixas de 180° a 360°. 

          Este experimento foi realizado com a estação total Topcon GTS 213. No 

Quadro 7.6 são indicados os dados básicos do equipamento e da campanha. Na 

Tabela 7.9 é indicado um resumo dos resultados. A Figura 7.5 mostra a estação total 

Topcon GTS213. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.5 - ET GTS 213 Topcon. 

Fonte: (Autor 2011). 

Equipamento ET Topcon GTS 213 

Número de série LJ1248 

Precisão nominal 10" 

Proprietário / Operador Jefferson / Jefferson 

Temperatura / Pressão 26,5º / 938,5 mb 

Data 14/05/2011 

Início / Fim 13h06m / 13h54m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Nublado / ventando 

Quadro 7.6 - Dados básicos do equipamento e da campanha. 
Fonte: (Autor 2012). 
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Tabela 7.10 - Resumo do ângulo médio e desvio-padrão.  

L amplitude angular ângulo médio desvio (Δ) 

1  0° até 180° 56° 25' 03,2" 2,9" -0,4" 

Fonte: Autor (2012). 
 

           

          Com base nos resultados obtidos neste experimento, verifica-se que o 

instrumento é classificado como de precisão média (2,8" a 9,9"), apesar do 

fabricante ter indicado como sendo de baixa precisão. Na comparação da diferença 

para o padrão (Δ), observa-se que os resultados ficaram abaixo de 1" para um 

instrumento com precisão nominal de (           ), o que o levaria a ser 

classificado quanto a (Δ) como de alta precisão segundo a NBR 13.133/1994.  

 

 
7.7. Experimento 6 - Estação Total Nikon NPR 352 

 
 

 Neste experimento foi usada a estação total Nikon NPR 352 (Figura 7.6), 

mantendo 18 séries de leituras conjugadas das direções, permitindo obter o ângulo 

1, conforme descrito anteriormente.  

 

 

 
 

Figura 7.6 - ET NPR 352 Nikon no momento das observações. 
Fonte: Autor (2011). 

 
 
 

          No Quadro 7.7 são indicados os dados básicos do instrumento e da 

campanha. Na Tabela 7.11 são indicados os resultados obtidos.  
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Equipamento ET Nikon NPR352 

Número de série 011017 

Precisão nominal 5" 

Proprietário / Operador UNICAMP / Jefferson 

Temperatura / Pressão 14,0º / 937,0 mb 

Data 06/07/2011 

Início / Fim 09h20m / 10h32m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Nublado 

Quadro 7.7 - Detalhes básicos do equipamento e da campanha. 
Fonte: Autor (2012). 

 
 
 
 

Tabela 7.11 - Resumo do ângulo médio e desvio-padrão. 

L amplitude angular ângulo médio desvio (Δ) 

1  0° até 180° 56 °25' 05,7" 1,5" 2,1" 

Fonte: Autor (2012). 
 
 
 

          Na análise da Tabela 7.11, observa-se que este equipamento com precisão 

nominal de (         ), foi classificado como sendo de alta precisão (2,8"≤ 2,1" ≤ 

+2,8"). quando analisado o desvio-padrão, segundo as classes de teodolitos 

indicadas no Quadro 7.1. Na comparação do ângulo médio com o ângulo padrão (Δ), 

encontra-se também dentro da faixa especificada pelo fabricante (-7,1"≤ 2,1" ≤ 

+7,1"). 

 
 
7.8. Experimento 7 - Estação Total Leica TC 307 

 
 

          Neste experimento foi utilizada a ET Leica TC 307 (Figura 7.7), mantendo 18 

séries de leituras conjugadas das direções (1-2 e 1-3), de 10° em 10°. O Quadro 7.8 

mostra os principais detalhes do equipamento e da campanha. Na Tabela 7.12, é 

indicado o resumo dos resultados. 
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Figura 7.7 - ET Leica TC307 no momento das observações. 

Fonte: Autor (2011). 
 
 

Equipamento ET Leica TC307 

Número de série 687334  

Precisão nominal 7" 

Proprietário / Operador SABESP / Macedo 

Temperatura / Pressão 17,0ºC / 938,0 mb 

Data 06/07/2011 

Início / Fim 10h43m / 12h02m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Nublado 

Quadro 7.8 - Detalhes básicos do equipamento e da campanha. 
Fonte: Autor (2012). 

 
 

Tabela 7.12 - Resumo dos ângulos médios e desvios-padrão. 

L amplitude angular ângulos médios desvios (Δ) 

1  0° até 180° 56° 25' 03,8" 5,0" 0,2" 

2  somente PD até 180° 56° 25' 06,8"    4,1"  3,2" 

3  somente PI até 180º 56° 25' 00,8" 8,1" -2,8" 
Fonte: Autor (2012). 

 
 

          A análise da Tabela 7.12 permite afirmar: o desvio-padrão do equipamento 

(5") obedeceu às prescrições do fabricante (         ), sendo classificado como 

precisão média. Na diferença do ângulo padrão com o ângulo médio (Δ), verifica-se 

que o equipamento está dentro da faixa de precisão estabelecida pelo fabricante.  
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          Neste experimento 7, são indicados na Tabela 7.12 os desvios-padrão na 

posição direta e inversa da luneta e nas duas posições separadamente. Observa-se 

que a diferença para o padrão na PD da luneta foi de (3,2"), na PI foi de (-2,8") e 

com todas as posições o (Δ) é 0,2". Isto ratifica a necessidade da leitura conjugada 

para que o valor da média seja o mais próximo do padrão, minimizando os erros do 

instrumento. 

 

7.9. Experimento 8 - Estação Total Leica TC 305 

 

 Neste experimento 8 foi utilizada a ET Leica TC 305 (Figura 7.8). O Quadro 7.9 

mostra os detalhes básicos do equipamento e da campanha. Na Tabela 7.13 é 

indicado o resumo dos resultados. 

 

 
Figura 7.8 - Estação total TC305 Leica no momento das observações. 

Fonte: Autor (2011). 

 
 
 

Equipamento ET Leica TC305 

Número de série 724012  

Precisão nominal 5" 

Proprietário / Operador UNICAMP / Jefferson 

Temperatura / Pressão 18,0ºC / 937,5 mb 

Data 06/07/2011 

Início / Fim 12h05m / 12h51m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Nublado 

Quadro 7.9 - Detalhes básicos do equipamento e da campanha. 
Fonte: Autor (2012). 
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Tabela 7.13 - Resumo do ângulo médio e desvio-padrão. 

L amplitude angular ângulo médio desvio (Δ) 

1  0° até 180° 56° 25' 04,6" 1,7" 1,0" 

Fonte: Autor (2012). 

 
          Neste experimento observa-se que, o equipamento é classificado com sendo 

de precisão alta (-2,8"≤ 1,7" ≤ +2,8"), segundo o desvio-padrão. Quando comparado 

com o ângulo padrão o (Δ) é 1", muito melhor do que a precisão nominal atribuída 

pelo fabricante, (         ). 

 

7.10. Experimento 9 - Estação Total Leica TC 600 

 

 Neste experimento foi utilizada a ET Leica TC 600 (Figura 7.9). No Quadro 7.10 

são indicados os detalhes básicos do equipamento utilizado e da campanha.  

 

 
Figura 7.9 - ET TC 600 Leica no momento das observações. 

Fonte: Autor (2011). 
 
 

Equipamento ET Leica TC600 

Número de série 408587  

Precisão nominal 5" 

Proprietário / Operador SABESP / Jair 

Temperatura / Pressão 19,0ºC / 939,0 mb 

Data 06/07/2011 

Início / Fim 13h01m / 14h00m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Nublado 

Quadro 7.10 - Detalhes do equipamento e da campanha. 
Fonte: Autor (2012). 
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                    No experimento 9 houve um provável erro de anotação ou leitura, e só 

foi possível usar as observações na faixa entre 90° e 170°, de 10° em 10°. Na 

Tabela 7.14 são indicados os resultados obtidos. 

 
Tabela 7.14 - Resumo do ângulo médio e desvio-padrão. 

L amplitude angular ângulo médio desvio (Δ) 

1  90° até 170 56° 25' 06,2" 3,9" 2,6" 

Fonte: Autor (2012). 
 
 
 

          Analisando a Tabela 7.14 pode-se afirmar: a estação total é classificada como 

sendo de média precisão (2,8" a 9,9") segundo o desvio-padrão, mantendo a 

coerência com o valor nominal atribuído pelo fabricante, (         ). Quando é 

feita a análise com o ângulo padrão, observa-se que o valor de (Δ) é de 2,6", 

mantendo a faixa atribuída pelo fabricante. 

 

 
7.11. Experimento 10 - Estação Total Leica TC 600 

 
 

 Neste experimento foi utilizada outra estação total Leica TC 600 (Figura 7.10). 

No Quadro 7.11 são indicados os detalhes básicos do equipamento e da campanha. 

Na Tabela 7.15 é indicado o resumo dos resultados. 

 
 

 
Figura 7.10 - ET Leica TC600 no momento das observações. 

Fonte: Autor (2011). 
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Equipamento ET Leica TC600 

Número de série 408582  

Precisão nominal 5" 

Proprietário / Operador SABESP / Erly 

Temperatura / Pressão 19,0ºC / 939,0 mb 

Data 06/07/2011 

Início / Fim 14h05m / 14h50m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Nublado 

Quadro 7.11 - Detalhes básicos do equipamento e da campanha. 
Fonte: Autor (2012). 

 
 

Tabela 7.15 - Resumo do ângulo médio e desvio-padrão. 

L amplitude angular ângulo médio desvio (Δ) 

1 0° até 180° 56° 25' 03,9" 1,1" 0,3" 

Fonte: Autor (2012). 

 
 

          Na análise da Tabela 7.15 é possível afirmar: o desvio-padrão é de (1,1") o 

que classifica o equipamento com sendo de precisão alta (-2,8"≤ 1,1" ≤ +2,8"). 

Quando é feita a comparação do ângulo médio com o padrão (Δ), verifica-se que a 

precisão é superior à atribuída pelo fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

7.12. Experimento 11 - Estação Total LeicaTCA2003 

 
 

 Neste experimento foi utilizada a ET Leica TCA2003 (Figura 7.11) nas 

observações em campo. No Quadro 7.12 são indicados os detalhes básicos do 

equipamento e da campanha. Na Tabela 7.16 é indicado o resumo dos resultados. 

 

 

 

Figura 7.11 - ET TCA2003 Leica no momento das observações. 
Fonte: Autor (2011). 

 
 
 

Equipamento ET Leica TCA2003 

Número de série 442963  

Precisão nominal 0,5" 

Proprietário / Operador USP-POLI / Jefferson 

Temperatura / Pressão 27,0ºC / 935,0 mb 

Data 13/07/2011 

Início / Fim 13h40m / 14h41m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Sol 

Quadro 7.12 - Detalhes básicos do equipamento e da campanha. 
Fonte: Autor (2012). 

 
 
 

Tabela 7.16 - Resumo do ângulo médio e desvio-padrão. 

L amplitude angular ângulo médio desvio (Δ) 

1 0° até 180° 56° 25' 04,3" 1,6" 0,7" 

Fonte: Autor (2012). 
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          Neste experimento 11 a estação total TCA2003 foi classificada como sendo de 

alta precisão, segundo o desvio padrão obtido para o ângulo (1,6") e comparado 

com a faixa de classificação do Quadro 7.1 (-2,8"≤ 1,6" ≤ +2,8"). Nota-se que a 

precisão nominal do equipamento é de (           ), que está de acordo quando 

comparado com o (Δ), naquelas condições locais (temperatura, pressão, prismas, 

operador, etc). 

 
 

7.13. Experimento 12 - Estação Total Leica TS02 

 
 Neste experimento foi utilizada a estação total Leica TS02 (Figura 7.12). No 

Quadro 7.13 são indicados os detalhes básicos do equipamento e da campanha. Na 

Tabela 7.17 é indicado um resumo dos resultados.  

 

 
Figura 7.12 - ET TS02 Leica no momento das observações. 

Fonte: Autor (2011). 
 
 
 

Equipamento ET Leica TS02 

Número de série 1331530  

Precisão nominal 7" 

Proprietário / Operador USP-POLI / Jefferson 

Temperatura / Pressão 27,0ºC / 935,0 mb 

Data 13/07/2011 

Início / Fim 15h04m / 15h44m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Sol 

Quadro 7.13 - Detalhes básicos do equipamento e da campanha. 
Fonte: Autor (2012). 
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Tabela 7.17 - Resumo do ângulo médio e desvio-padrão. 

L amplitude angular ângulo médio desvio (Δ) 

1 0° até 180° 56° 25' 06,6" 1,2" 3,0" 

Fonte: Autor (2012). 

 
 

          Na análise da Tabela 7.17 pode-se afirmar: o desvio-padrão obtido em campo  

permite classificá-lo com sendo de alta precisão, estando o desvio abaixo de 2,8" 

conforme classe de teodolitos indicadas no Quadro 7.1. Na comparação do ângulo 

médio com o padrão, o equipamento está dentro da faixa da precisão atribuída pelo 

fabricante (           ).  

 
 
7.14. Experimento 13 - Teodolito Wild T2 do METRÔ 

 
 Neste experimento foi utilizado o teodolito Wild T2 (Figura 7.13), que faz a 

leitura em grado, fabricado provavelmente até 1969, seu modelo exato não foi 

possível definir. No Quadro 7.14 são indicados os detalhes básicos do equipamento 

e da campanha. Na Tabela 7.18 é indicado um resumo dos resultados.  

 

 

 
Figura 7.13 - Teodolito Wild T2 no momento das observações. 

Fonte: Autor (2011). 
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Equipamento T2 Wild - grado 

Número de série 154607  

Precisão nominal 0,8" 

Proprietário / Operador METRÔ / Adilson 

Temperatura / Pressão 20,0ºC / 937,0 mb 

Data 26/10/2011 

Início / Fim 09h33m / 10h43m 

Alvo Wild GZM5 Z1 

Tempo / Obs. Nublado e ventando 

Quadro 7.14 - Detalhes básicos do equipamento e da campanha. 
Fonte: Autor (2012). 

 
 

Tabela 7.18 - Resumo do ângulo médio e desvio-padrão. 

L amplitude angular ângulo desvio (Δ) 

1 0° até 180° 56° 25' 04,4" 1,6" 0,8" 

Fonte: Autor (2012). 
 
 
 

          O teodolito Wild T2 do METRÔ SP é considerado um equipamento clássico, 

de alta precisão com a leitura angular em grado. Os resultados obtidos também 

foram semelhantes aos demais equipamentos testados de sua categoria, ou seja, o 

desvio-padrão foi superior na ordem de 0,5 vezes a precisão nominal, para aquelas 

condições locais em campo do dia do experimento. Quando o desvio-padrão é 

comparado com a faixa de classe de teodolitos do Quadro 7.1, o equipamento é 

classificado como de alta precisão (-2,8"≤ 1,6" ≤ +2,8"). Quando o ângulo médio é 

comparado com o ângulo padrão (Δ), o equipamento corresponde a precisão 

nominal atribuída pelo fabricante. 

 
 
7.15. Análise comparativa de todos os resultados 

 
 

          Na Tabela 7.19 é apresentado um resumo de todos os experimentos, 

indicando os desvios-padrão e a classificação dos equipamentos segundo o desvio-

padrão da direção e do ângulo, conforme Quadro 7.15 que é igual ao 7.1 repetido 

por comodidade para facilitar as análises que serão feitas a seguir. 
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Classes Desvio-padrão Desvio-padrão 

de teodolitos da direção do ângulo 

  
 

1 - precisão baixa ≤ ± 30" ≤ ± 42,4" 

  
 

2- precisão média ≤ ± 07" ≤ ± 9,9" 

  
 

3- precisão alta ≤ ± 02" ≤ ± 2,8" 

Quadro 7.15 - Classes dos equipamentos segundo o desvio-padrão da direção e do ângulo. 
Fonte: Adaptado da NBR 13.133 (1994). 

 

           Na Tabela 7.19 é indicado na primeira coluna o número do experimento, na 

coluna 2 o modelo do equipamento, na coluna 3 o desvio-padrão do ângulo (σnom ang) 

calculado em função da precisão nominal da direção para aquele equipamento; na 

coluna quatro é indicado o desvio-padrão efetivo (σef) do ângulo obtido através das 

medidas em campo. Na coluna cinco é indicado se o equipamento atendeu ou não a 

precisão nominal do ângulo (associado a todas as condições locais do dia do 

experimento: temperatura, pressão, clima, do cuidado do operador, etc). Na coluna 

seis é indicada a classificação do equipamento segundo o ângulo, conforme Quadro 

7.15. Está sendo considerado que a precisão nominal indicada no catálogo do 

equipamento é de uma direção observada em duas posições da luneta.         

 

          Tabela 7.19 - Resultados dos experimentos com a classificação dos equipamentos segundo o 
ângulo medido em uma direção nas duas posições da luneta. 

Experimento Equipamento           σnom ang σef σef < σnom ang Classificação 

1 GDM 600 5,7" 3,2" sim Média 

2 T2 1,1" 1,9" não Alta 

3 TCA2003 0,7" 1,6" não Alta 

4 TCA2003 0,7" 1,1" não Alta 

5 GTS 213 14,1" 2,9" sim Média 

6 NPR 352 7,1" 1,5" sim Alta 

7 TC 307 9,9" 5,0" sim Média 

8 TC 305 7,1" 1,7" sim Alta 

9 TC 600 7,1" 3,9" sim Média 

10 TC 600 7,1" 1,1" sim Alta 

11 TCA2003 0,7" 1,6" não Alta 

12 TS02 9,9" 1,2" sim Alta 

13 T2 Metrô 1,1" 1,6" não Alta 

Fonte: Autor (2012). 
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          Analisando a Tabela 7.19, observa-se que nos experimentos a estação total 

Leica TCA2003 e o teodolito Wild T2 não atenderam a precisão nominal para 

aquelas condições locais em campo (temperatura, pressão, acessórios e operador). 

Nos experimentos 1, 5, 7 e 9 os equipamentos foram classificados como sendo de 

precisão média e nos demais experimentos os equipamentos foram classificados 

como sendo de precisão alta, na comparação com os limites do Quadro 7.15, última 

coluna. 

 
 

          Na Tabela 7.20, semelhante à anterior, é feita uma comparação entre o valor 

do ângulo e o seu valor padrão (diferença Δ - acurácia ou exatidão). Na primeira 

coluna é indicado o número do experimento, na coluna dois o modelo do 

equipamento, na três o desvio-padrão efetivo do ângulo (σef), na quatro o desvio-

padrão nominal (σang nom), na cinco a diferença Δ e na coluna seis, se esse  valor é 

menor que a precisão nominal do equipamento ou não.              

 
Tabela 7.20 - Desvio-padrão efetivo do ângulo, nominal e a diferença para o padrão. 

Experimento Equipamento σef σang nom Δ Δ ≤ σang nom 

1 GDM 600 3,2" 5,7" 4,8" sim 

2 T2 1,9" 1,1" 0,3 sim 

3 TCA2003 1,6" 0,7" -0,3" sim 

4 TCA2003 1,1" 0,7" 0,4" sim 

5 GTS 213 2,9" 14,1" -0,4" sim 

6 NPR 352 1,5" 7,1" 2,1" sim 

7 TC 307 5,0" 9,9" 0,2 sim 

8 TC 305 1,7" 7,1" 1,0" sim 

9 TC 600 3,9" 7,1" 2,6" sim 

10 TC 600 1,1" 7,1" 0,3" sim 

11 TCA2003 1,6" 0,7" 0,7" sim 

12 TS02 1,2" 9,9" 3,0" sim 

13 T2 - grado 1,6" 1,1" 0,6" sim 

Fonte: Autor (2012). 
 
 

          Da análise da Tabela 7.20 pode-se afirmar que a diferença (Δ) para o ângulo 

padrão é inferior à precisão nominal fornecida pelo fabricante para todos os 

equipamentos. Até o momento, os experimentos realizados em campo naquelas 

condições locais (temperatura, pressão, acessórios e operador) e com os 

equipamentos retificados e verificados, mostram que os equipamentos de precisão 

alta tendem a apresentar uma precisão menor que o valor nominal, porque são mais 
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suscetíveis a pequenas variações das condições de campo, sendo que o valor dado 

pelo fabricante refere-se a condições de laboratório. Por sua vez alguns 

equipamentos de precisão baixa apresentaram valores de campo melhor do valor 

nominal. 

 

           O valor do desvio-padrão efetivo, em alguns casos superior a precisão 

nominal do fabricante levanta a questão da metodologia e condições em que esse 

valor é calculado. Talvez experiências de laboratório, com condições climáticas 

controladas levem a resultados melhores. Em campo, com reverberação, refração 

lateral, sol e outras interferências, os valores pioram conforme verificado nos 

experimentos realizados naquelas condições locais. 

 

           Por outro lado, levanta-se indiretamente outra questão: a maior ou menor 

arbitrariedade das faixas definidas na classificação. Pelos valores obtidos nos 

experimentos, verifica-se que três equipamentos (6, 8 e 10) estão na classe de alta 

precisão (2,8" a 9,9"), mas próximos do limite inferior (2,8"), enquanto o fabricante 

indica que são de média precisão. 

 

          Dessa forma, questionam-se os limites dessa divisão em classes. E pergunta-

se se a classificação deve ser feita em laboratório ou em campo. Constata-se que 

mesmo os melhores equipamentos, com precisão nominal de 0,7" e 1,1", não 

atingiram esses valores em campo para aquelas condições locais. E assim, parece 

interessante discutir a proposta de novos limites para testes realizados em campo.  

 

 

7.16. Avaliação da variação de σef e Δ com o número de séries 

 
 

          Para avaliar a variação de σef e Δ com o do número de séries observadas, 

foram feitas simulações tomando-se, para cada equipamento, ordenadamente 3, 6, 

9, 12, 15 e 18 séries, calculando-se para cada caso o valor Δ e de σef. O resultado 

para Δ encontra-se na Tabela 7.21 e para σef na Tabela 7.22. No experimento 1 só 

foram realizadas 6 séries e no 9 só 9 séries.  
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Tabela 7.21 - Diferença (Δ) para o padrão em função do número de séries observadas. 

  
Séries      

Exp. Equip. 3 6 9 12 15 18 

1 GDM 600 4,1" 4,8" - - - - 

2 T2 -1,4" -0,6" 0,2" 0,2" 0,2" 0,3" 

3 TCA2003 -0,5" -0,5" -0,4" 0,0" -0,2" -0,3" 

4 TCA2003 0,3" 0,8" 0,8" 0,4" 0,4" 0,4" 

5 GTS 213 0,6" 0,2" 0,3" 0,6" 0,1" -0,4" 

6 NPR 352 0,6" 1,7" 1,5" 1,8" 1,9" 2,1" 

7 TC 307 0,9" 2,7" 1,6" 0,8" 1,2" 0,2" 

8 TC 305 2,2" 1,5" 0,7" 0,6" 1,0" 1,0" 

9 TC 600 -0,3" 1,7" 2,6" - - - 

10 TC 600 -0,1" -0,3" 0,2" 0,0" 0,2" 0,3" 

11 TCA2003 0,1" 0,2" 0,6" 1,0" 1,0" 0,7" 

12 TS02 2,2" 2,6" 2,9" 2,9" 2,9" 3,0" 

13 T2 Metrô 1,6" 0,9" 0,6" 0,4" 0,6" 0,6" 

Fonte: Autor (2012). 

 

 

 

Tabela 7.22 - Desvio-padrão efetivo (σef) em função do número de séries observadas. 

  
Séries      

Exp. Equip. 3 6 9 12 15 18 

1 GDM 600 2,8" 3,2" - - - - 

2 T2 1,0" 1,7" 2,2" 2,1" 1,8" 1,9" 

3 TCA2003 0,6" 1,8" 1,4" 1,5" 1,7" 1,6" 

4 TCA2003 0,7" 1,1" 1,0" 1,2" 1,1" 1,1" 

5 GTS 213 2,9" 3,1" 2,8" 2,7" 3,0" 2,9" 

6 NPR 352 1,6" 1,7" 1,4" 1,4" 1,3" 1,5" 

7 TC 307 1,8" 2,7" 3,5" 3,6" 3,9" 5,0" 

8 TC 305 1,0" 1,5" 1,9" 1,7" 1,8" 1,7" 

9 TC 600 4,0" 3,5" 3,9" - - - 

10 TC 600 1,8" 1,2" 1,1" 1,1" 1,1" 1,1" 

11 TCA2003 1,5" 1,3" 1,4" 1,5" 1,4" 1,6" 

12 TS02 1,0" 1,0" 1,0" 1,4" 1,3" 1,2" 

13 T2 Metrô 1,8" 2,3" 1,9" 1,7" 1,7" 1,6" 

Fonte: Autor (2012). 

 

          Esses resultados podem ser melhor visualizados nos gráficos a seguir, um 

para cada equipamento, indicando em x o número de séries e em y o valor de Δ e σef 

em segundos de arco. 
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Gráfico 7.1 - Desvio-padrão efetivo (σef) e a diferença para o padrão (Δ) em função do número de 

séries. 
Fonte: Autor (2012). 

 
 

          Analisando o Gráfico 7.1, observa-se que o σef está na ordem de 2,0" e que o 

Δ  começa pior (-1,5") e estabiliza a partir de 9 séries, sendo menor que 0,5". 
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Gráfico 7.2 - Desvio-padrão efetivo (σef) e a diferença para o padrão (Δ) em função do número de 
séries. 

Fonte: Autor (2012). 
 

          Na análise do Gráfico 7.2, verifica-se que σef está em torno de 1,5" a partir da 

sexta série e o Δ está entre 0" e 0,5", mantendo-se constante. 
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Gráfico 7.3 - Desvio-padrão efetivo (σef) e a diferença para o padrão (Δ) em função do número de 
séries. 

Fonte: Autor (2012). 

 

          Na análise do Gráfico 7,3, observa-se que o σef é crescente (o que não devia 

acontecer) e se estabiliza a partir de 6 séries, estando entre 1,0" e 1,2". O Δ está 

entre 0" e 0,8". 
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Gráfico 7.4 - Desvio-padrão efetivo (σef) e a diferença para o padrão (Δ) em função do número de 
séries. 

Fonte: Autor (2012). 
 

          Observa-se no Gráfico 7.4 que σef se manteve constante, em torno de 3,0" e o  

Δ está entre 0,5" e -0,5". 
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Gráfico 7.5 - Desvio-padrão efetivo (σef) e a diferença para o padrão (Δ) em função do número de 
séries. 

Fonte: Autor (2012). 
 

          Na análise do Gráfico 7.5, verifica-se que o σef está na ordem de 1,5" e o Δ é 

crescente, de 0,5" até 2,0", caindo fora do intervalo definido por  -σef / +σef, para a 

maioria dos casos. 
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Gráfico 7.6 - Desvio-padrão efetivo (σef) e a diferença para o padrão (Δ) em função do número de 
séries. 

Fonte: Autor (2012). 

          Na análise do Gráfico 7.6, observa-se que o σef  está em torno de 4,0" 

começando com 2,0" e crescendo até 5,0". Já Δ está entre 0" e  2,7", melhorando 

com o número de séries realizadas. 
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Gráfico 7.7 - Desvio-padrão efetivo (σef) e a diferença para o padrão (Δ) em função do número de 
séries. 

Fonte: Autor (2012). 

 

          No Gráfico 7.7, verifica-se que o σef é crescente até 9 séries realizadas, após 

mantendo-se constante, abaixo dos 2". Já o Δ situa-se dentro do intervalo definido 

por -σef / +σef, a menos para 3 e 6 séries, e situa-se no restante abaixo de 1,0". 
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Gráfico 7.8 - Desvio-padrão efetivo (σef) e a diferença para o padrão (Δ) em função do número de 
séries. 

Fonte: Autor (2012). 
 

          O Gráfico 7.8 indica que o σef é constante, em torno de 1,0", para 6 ou mais 

séries. O Δ está muito próximo de zero em todas as séries observadas.  
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Gráfico 7.9 - Desvio-padrão efetivo (σef) e a diferença para o padrão (Δ) em função do número de 
séries. 

Fonte: Autor (2012). 

 

          Na análise do Gráfico 7.9, verifica-se que o σef é constante na casa de 1,5" e o 

Δ é crescente até a décima segunda série, sendo sempre menor que 1,0". 
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Gráfico 7.10 - Desvio-padrão efetivo (σef) e a diferença para o padrão (Δ) em função do número de 
séries. 

Fonte: Autor (2012). 
 

          O Gráfico 7.10 indica que o σef é constante até a nona série e crescente até a 

décima segunda série, permanecendo constante em torno de 1,3" até a décima 

oitava série. Já o Δ está entre 2,0" e 3,0", ou seja, fora dos limites definidos por -σef / 

+σef. 
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Gráfico 7.11 - Desvio-padrão efetivo (σef) e a diferença para o padrão (Δ) em função do número de 
séries. 

Fonte: Autor (2012). 
 
 

          Na análise do Gráfico 7.11, observa-se que σef está entre 1,8" e 2,3" e que se 

estabiliza a partir da décima segunda série. O  Δ melhora com o aumento do número 

de séries. Esse equipamento tem um comportamento semelhante ao do experimento 

2 a partir da nona série.  

 

          De forma geral, Δ  é menor que o σef a partir da sexta série,  explicando 

porque se pode chegar a bons resultados, apesar dos desvios-padrão serem 

superiores à precisão nominal dos equipamentos, para aquelas condições locais dos 

experimentos (temperatura, pressão, operador e acessórios). Nos experimentos 6 e 

12 a diferença para o padrão é superior ao σef .  
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7.17. Conclusões parciais 

 

De acordo com os diversos experimentos de campo, propõe-se: 

 

1. Que numa revisão da norma de classificação de equipamentos sejam 

especificadas 6 ou 9 séries de medidas conjugadas. Pelos primeiros 

resultados, havia uma inclinação para a realização de 9 séries. Pelos 

resultados do presente capítulo, 6 séries seriam suficientes, para um trabalho 

de campo controlado conforme os experimentos realizados. 

 

2. Sugere-se mais uma forma de avaliação dos equipamentos, através do 

afastamento Δ (entre o ângulo medido em campo e o ângulo padrão), feita em 

um campo de prova, como o quadrilátero estabelecido no presente trabalho. 

O valor de σang nom  e  mesmo o valor de σef não significam que haverá um erro 

dessa ordem de grandeza na medição do ângulo (e portanto da poligonal em 

que está inserido) ou seja, esses indicadores, embora interessantes, não são 

decisivos. No entanto, um alto valor de Δ leva a erro tanto no ângulo quanto 

na respectiva poligonal de que faz parte. Por exemplo, o equipamento TC307 

(experimento 7), pelos primeiros indicadores (9,9" e 5,0") teria erros 

esperados de magnitude elevada no levantamento de uma poligonal, piores 

do que o equipamento do experimento 1.  No entanto, o indicador Δ mostra 

que o equipamento apresenta um erro de 0,2"  quando comparado com o 

padrão, enquanto o outro do experimento 1, apresenta um erro de 4,8". Na 

escolha de qual equipamento utilizar em determinado trabalho, seria mais 

seguro guiar-se pelo valor de Δ do que pelo valor de σnom ou σef, além de 

observar outros fatores: robustez, durabilidade, autonomia da bateria, 

comunicação com outros dispositivos, preço, etc. 

 

3. Propõe-se a alteração no nome da classe dos teodolitos: de alta, média e 

baixa para A, B, C por analogia com os padrões de carta do IBGE. O termo 

baixa é depreciativo, mas pode atender às necessidades do trabalho/usuário. 
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4. Propõe-se que os valores de σ dos equipamentos sejam apresentados 

também para ângulos e não só para direções, porque em geral se 

determinam ângulos. 

 

5.  Propõe-se que os testes para definir as classes sejam realizados em 

laboratório e também em campo, assim como  se faz com os MED e contanto 

com valores padrão, para comparação. 

 

6. Parece interessante propor novos limites, de acordo com os desvios 

fornecidos pelos fabricantes, isso porque a função da classificação é separar 

em classes e os valores atuais são deficientes nesse sentido, isso porque os 

equipamentos atuais, vêm se tornando mais precisos. 

 

7. Discutir novas faixas para a classificação em laboratório, conforme indicado 

no Quadro 7.16, em função da Tabela 7.20, coluna 4(σang nom). Dentro desses 

parâmetros, simulando a aplicação desses limites aos equipamentos 

analisados teríamos: Classe A: TCA2003 e T2; classe B: GDM600, NPR352, 

TC305, TC600; classe C: GTS213, TC307 E TS02. 

 

Classes de 
equipamentos 

Desvio-padrão da 
direção 

Desvio-padrão do 
ângulo 

  
 

A σ ≤ 1,5" σ ≤ 02" 

  
 

B 1,5" < σ ≤ 05" 02" < σ ≤ 07" 

  
 

C 05" < σ ≤ 10" 07" < σ ≤ 15" 

  
 

D σ > 10" σ > 15" 

Quadro 7.16 - Proposta de classes de equipamentos em função do desvio padrão da direção e do 
ângulo obtido em laboratório. 

Fonte: Autor (2012). 

 

8. Sugere-se também, novas faixas para a classificação em campo, conforme 

indicado no Quadro 7.17, em função da Tabela 7.20, coluna 5 (Δ). Em campo 

os desvios-padrão efetivos dos equipamentos situam-se em uma faixa muito 

estreita (em torno 1,5") independentemente da precisão nominal atribuída 

pelo fabricante ser média ou alta. Com a nova proposta isso não ocorre. 
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Classes de 
equipamentos 

Desvio-padrão da 
direção 

Diferença para o 
ângulo padrão 

  
 

A σ ≤ 0,5" Δ  ≤ 1,0" 

  
 

B 0,5" < σ ≤ 02" 1,0" < Δ  ≤ 03" 

  
 

C 02" < σ ≤ 05" 03" < Δ  ≤ 07" 

  
 

D σ > 05" Δ  > 07" 

Quadro 7.17 - Proposta de classes de equipamentos em função do desvio padrão efetivo da direção e 
do ângulo medido em campo. 

Fonte: Autor (2012). 
 
 

          Dentro desses parâmetros, simulando a aplicação desses limites aos 

equipamentos analisados teríamos: Classe A: TCA2003, T2, GTS213, TC307 e 

TC600 (experimento 10); classe B: NPR 352, TC305 e TC600(experimento 9); 

classe C: GDM600 e TS02. 
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8. POLIGONAIS EM TÚNEIS - SIMULAÇÃO 
 
 

8.1. Planejamento 

 

 Este capítulo tem como objetivo descrever uma simulação de poligonais 

subterrâneas em túneis metroviários e avaliar a precisão com que se consegue locar 

os vértices da mesma, utilizando os equipamentos adequados. Pretende-se além 

disso, com essa experiência, apontar metodologias e práticas para melhorar a 

qualidade dessas poligonais.  

 

 O local escolhido foi o Campo de Provas da Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo, a Raia Olímpica da USP, que possui uma extensão superior a 2km e 

permite a implantação de uma poligonal com as características desejadas: 

predomínio de uma dimensão, com curvas suaves. As distâncias e as deflexões 

dessa poligonal seguem as de um projeto metroviário. Além disso, esse local foi 

escolhido pela existência de vários pontos (pilares) estáveis de concreto armado e 

centragem forçada, com coordenadas conhecidas com precisão suficiente para o 

que se pretende e que permitem portanto, controlar o erro da poligonal ao longo de 

seu caminhamento. 

 

 Para simular as poligonais foi projetada uma diretriz do traçado de um túnel no 

local escolhido. Em função de algumas interferências que poderiam dificultar a 

implantação da poligonal (árvores, edificações e mata) buscou-se uma planta do 

local, que permitiu executar o projeto evitando essas interferências. 

 

   Para a definição da geometria do túnel e da posição da poligonal, foram 

utilizadas nove cartas aerofotogramétricas do local na escala 1:1.000, executado 

pela empresa BASE Aerofotogrametria e Projetos S. A.. O Mapeamento ocorreu a 

partir do vôo na escala 1:4.000 de março de 2001 em SAD-69,  no sistema de 

coordenadas UTM, vinculado ao vértice origem P1 e P6 em planimetria e origem 

altimétrica no vértice RN 2808T e RN 2800T do IBGE. A Figura 8.1 ilustra a 

articulação das folhas de toda a Cidade Universitária, sendo que as folhas da área 

de interesse encontram-se destacadas em vermelho. 
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Figura 8.1 - Articulação das folhas de toda a Cidade Universitária. 

Fonte: Base Aerofotogrametria e Projetos S.A. (2001) 

 

 Foi utilizado o software AutoCAD para a unificação das nove cartas, 

possibilitando obter o mapeamento de toda a região de interesse e assim 

espacializar a geometria do túnel e da poligonal.  

 

Número Folha 

1 92104124 

2 92104133 

3 92104134 

4 92104161 

5 92104162 

6 92104241 

7 92104242 

8 92104243 

9 92104244 

Quadro 8.1 - Folhas do levantamento aerofotogramétrico utilizadas para montar o mapa da área da 
pesquisa. 

        Fonte: Base Aerofotogrametria e Projetos S.A. (2001). 

 

 Para a constituição dos pontos da poligonal que simulassem vértices 

engastados nas laterais do túnel, através do palanque ou console16, foi construído 

um acessório circular adaptável ao tripé, com diâmetro de 214 mm e altura de 

45mm, ou seja, uma peça intermediária entre o topo do tripé e a ET que garantisse a 

                                                      
 

16
 Palanque ou console: Suporte destinado a dar sustentação ao equipamento de medição durante 
trabalhos no interior do túnel, ABNT NBR 15.309/2005. 
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centralização forçada das bases dos prismas e a própria ET, em todos os pontos da 

poligonal que não coincidem com os pilares da raia, ou seja, a maioria. 

 

  Na superfície inferior da peça existe uma rosca de 5/8 polegadas com a 

finalidade de ser rosqueada no tripé. Na superfície superior, existe apenas um furo 

que permite receber um pino padrão de aço ou bronze para realizar o acoplamento 

com a ET e o prisma, isso caracteriza um sistema de centragem forçada simulando o 

que ocorre com os palanques. A Figura 8.2 mostra um palanque e um disco 

semelhante à peça construída, utilizado nas obras do Metrô SP. As Figuras 8.3 e 8.4 

mostram um desenho do acessório usado na pesquisa de campo. 

 

 
Figura 8.2 - Palanques utilizados em obras do Metrô SP. 

Fonte: Dirceu Genaro (2010). 
 
 
 

 
Figura 8.3 - Acessório e pino padrão utilizado para receber a ET ou Prisma. 

Fonte: Autor (2011). 
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Figura 8.4 - Acessório utilizado para receber a ET ou Prisma, vista perspectiva. 

Fonte: Autor (2011). 
 
 
 
 

 Foram construídas três unidades deste acessório: uma peça para ser utilizada  

no ponto de ré da poligonal acoplada a um prisma; outra para a ET na posição 

intermediária e a terceira no ponto da visada de vante, acoplada a outro prisma. 

 

         Desta forma, foi possível simular pontos de poligonais como se fossem 

engastados, ou em palanques. Os tripés acoplados aos acessórios foram nivelados 

com um nível circular e mantinham-se fixos na posição dos vértices da poligonal. 

Durante a medição, somente as bases com prismas e a ET eram movimentados sem 

a necessidade de retirada da peça e do tripé. 

 

          Como é natural, o tripé de ré era levado para o ponto seguinte de vante. 

Foram utilizadas bases para os prismas de alta precisão com nível tubular. Foram 

observados os cuidados necessários para o nivelamento dessas bases visando 

diminuir os erros de verticalidade.  
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Figura 8.5 - Transferência do prisma e ET no caminhamento da poligonal. 
 Fonte: Autor (2011).  
 

 A elaboração deste acessório foi necessária para melhorar a estabilidade dos 

sistemas de bases convencionais que acompanham a estação total. A base 

nivelante da estação total pode ser separada, ou seja, permite o acoplamento e 

desacoplamento em outras bases, que se dá através de 3 encaixes. Essa operação 

acaba movimentando o conjunto e a posição do vértice, não sendo um sistema 

perfeitamente confiável quanto à centragem forçada e coincidência de posição alvo/ 

ET nas mudanças para essa pesquisa. O equipamento construído permite a 

movimentação dos prismas e da ET sem a movimentação dos tripés. 

 

          Os locais onde foram implantados os vértices da poligonal são constituídos de 

terreno natural e uma pequena região de pavimento asfáltico, não tendo a 

necessidade de usar triângulos nas bases dos tripés, para evitar o escorregamento. 

A Figura 8.6 mostra o acessório utilizado na poligonal e na locação do traçado do 

túnel. 

 
    Figura 8.6 - Vista de campo, tripé de alumínio, a peça desenvolvida e sobre ela a base Wild de 

precisão com o prisma e a estação total Leica TCA2003. 
 Fonte: Autor (2011). 

RÉ ESTAÇÃO 
 

VANTE 
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8.2. Definição dos pontos de controle 

 

 Como se sabe as poligonais de túnel, por serem abertas, não possuem 

controle durante o período de construção. No presente trabalho pretende-se 

controlar e quantificar a posição dos pontos em função do aumento da distância. 

Para isso foram utilizados pontos existentes na base USP. Assim, para a definição 

desses pontos de controle foram espacializados todos os pilares da base multipilar 

na raia olímpica da USP na carta aerofotogramétrica. Os pontos de controle 

escolhidos foram os pilares P0, P2A, P3, P4, P5 e P7A que estão aproximadamente 

no mesmo alinhamento e são utilizados para a calibração de MED e ET, 

conhecendo-se suas coordenadas com precisão suficiente para o que se pretende. 

 

 Na Tabela 8.1 são indicadas as coordenadas no PTL (referenciados ao SAD69) 

e as respectivas distâncias horizontais ao P1, sendo os valores considerados para 

esta pesquisa.  A Figura 8.7 mostra a espacialização dos pontos de controle que 

será definido a seguir. 

 

Tabela 8.1 - Coordenadas no PTL (SAD69) e distância horizontal ao P1. 

Ponto X (m) Y (m) D.H. (m) 

P1 150.000,0000 250.000,0000 0,0000 

P0 149.982,6541 250.009,1671 19,6193 

P2 150.042,9264 249.977,3238 48,5478 

P3 150.146,0565 249.922,8266 165,1915 

P4 150.397,1730 249.790,1825 449,1879 

P5 150.724,4261 249.617,2842 819,3074 

P6 151.167,9236 249.382,9632 1.320,9012 

P7A 151.805,6874 249.046,0028 2.042,2090 

P1A 149.987,0479 250.006,8428 14,6486 

P2A 150.009,0136 249.995,2399 10,1933 

PIV 150.298,9426 249.817,4396 350,2784 

Fonte: Paciléo Netto (1997, p.94). 
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    Figura 8.7 - Base Multipilar da Escola Politécnica da USP e a geometria simulada do túnel 

metroviário. 
Fonte: Autor (2012). 

 
 

8.3. Definição da geometria 

 
 

 Com o levantamento aerofotogramétrico do local e conhecendo as possíveis 

interferências, e a localização dos pilares que serviriam de controle, foi definida a 

geometria do túnel. Para a definição do projeto geométrico metroviário, contamos 

com a colaboração da empresa Vetec Engenharia, que orientou quanto à largura 

mínima e os raios da curva circular e de transição. Foi definido um túnel singelo com 

velocidade diretriz de 100 km/h e largura de 5,32m. O projeto foi desenvolvido 

levando em consideração as normas metroviárias, quanto ao raio mínimo da curva 

circular para o estabelecimento da curva de transição.  

 

 Os pilares P0 até P7A foram considerados como pontos de poligonal, portanto 

pertencendo a uma das laterais do túnel. Foram  fixados os pilares P0 e P2A como 

emboque e o P7A como final do traçado. O pilar P6 não fez parte da poligonal por 

questão de geometria. 

 

 O projeto geométrico foi constituído com cinco trechos retos, quatro curvas de 

transição e 5 circulares. O primeiro trecho reto tem extensão de 882,38m, 
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acompanhado de uma curva de transição à direita com 148,74m, um trecho reto de 

36,52m, outra curva de transição à direita com 155,27m e outro trecho reto de 

60,17m. Novamente uma curva de transição à esquerda, com 148,55m, outro trecho 

reto de 99,22m, uma curva circular a direita com 233,10m e finalmente outro trecho 

reto com extensão de 301,54m até atingir o P7A que é o final do túnel totalizando 

2065,49m.  

           

 O eixo do túnel foi escolhido para evitar interferências físicas no seu traçado. 

Em dois pontos, houve dificuldade na transposição de uma mata e também no local 

onde são armazenadas as embarcações dos usurários da raia olímpica, porém a 

transposição foi resolvida de forma satisfatória. A Figura 8.8 mostra o início do 

traçado do túnel, próximo ao P1. 

 

 
Figura 8.8 - Trecho reto do túnel simulado. 

Fonte: Autor (2011) 

 

 Nos experimentos foram implantadas poligonais com diferentes distâncias 

entre seus vértices, simulando a poligonal de controle da escavação e de locação 

das cambotas. Simulou-se também a transferência de orientação externa para 

dentro do túnel, com visadas curtas à ré, fator crítico. Nas visadas curtas, mínimos 

erros na pontaria são transferidos em maior proporção em função da distância 

percorrida, conforme será apresentado na Tabela 8.7. 
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 Assim, a poligonal 1 partiu do ponto P2A visando P0, simulando uma distância 

para a ré em torno de 30m, como se fosse um poço de emboque17. A poligonal 2 

partiu também do P2A tomando P3C como ponto de ré, em uma distância em torno 

de 150m. São diferentes situações que podem ocorrer também em um emboque de 

túnel dentro de uma cidade: maior ou menor distância para a estação de ré com 

coordenadas conhecidas. 

 

  O pilar P7A foi o último vértice da poligonal, considerado o final do túnel. Os 

pilares P3, P4 e P5 também fizeram parte da poligonal. O P6 foi utilizado somente 

para um controle auxiliar da poligonal.  

 

 Os vértices foram simulados como estando nas laterais do túnel com as 

distâncias variando entre 60 e 90m. Essas distâncias foram definidas conforme 

informações fornecidas na entrevista18  realizada com fiscal do Metrô SP e também 

tomando como base os trabalhos já desenvolvidos, o que pode ser verificado nas 

obras do Metrô SP Linha 5 Lilás - Lote 1. A Figura 8.9, mostra um trecho da 

poligonal com os vértices nas laterais do túnel e a Figura 8.10 o trecho reto com um 

vértice da poligonal. 

 

 Para possibilitar a análise dos erros cometidos na poligonal e propor 

alternativas construtivas, fez-se com que alguns vértices da poligonal A1, A2, A4, 

A8, A12 e A28 coincidissem com os pilares da base USP, respectivamente P0, P2A, 

P3, P4, P5 e P7A. As coordenadas calculadas puderam ser comparadas com as 

coordenadas conhecidas. 

 

                                                      
 

17
 Poço de emboque: Poço de acesso no nível de escavação do túnel, ABNT NBR 15309. 

18
 Entrevista e informação fornecida pelo técnico Dirceu Genaro, Valinhos, 27 de março de 2010. 
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Figura 8.9 - Trecho reto do alinhamento do túnel, simulando o desenvolvimento da poligonal 

subterrânea. 
Fonte: Autor (2011). 

 
 
 
 

 
Figura 8.10 - Vértice de poligonal implantado na lateral do túnel simulado. 

Fonte: Autor (2012). 
 
 
 

8.3.1.Estabelecimento e posicionamento da poligonal em campo 

 

 Como o projeto geométrico foi amarrado ao Plano Topográfico Local da cidade 

de São Paulo em SAD69, foi possível obter as coordenadas preliminares de cada 

vértice da poligonal para a locação aproximada em campo, e estudar in-loco as 

possíveis interferências. 
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 A locação da posição aproximada dos vértices da poligonal em campo foi 

necessária para que os pontos pudessem estar exatamente em uma das laterais do 

túnel, não havendo deslocamento de posição em relação ao planejamento. Esse 

requisito fez que o trabalho fosse um pouco mais demorado. Para a locação de 

todos os vértices da poligonal, foram necessários cinco dias, ou seja, um total de 30 

horas e foi realizada pelo autor. 

  

 A locação do trecho reto entre os pontos A1 e A12, foi realizada através de 

baliza e trena. Entre os vértices A12 e A28 a locação da posição aproximada dos 

vértices da poligonal foi feita através de azimute e distância, com o uso da ET Leica - 

TS02 e prisma circular da Geotronics. 

 

 
Figura 8.11 - Locação de um vértice da poligonal no trecho reto. 

Fonte: Autor (2011) 

 

 A posição aproximada dos vértices da poligonal foi materializada com prego de 

aço e piquete de madeira. Os pregos de aço foram cravados no pavimento da 

ciclovia e os piquetes no terreno natural. Para sinalizar os pontos que caíram na 

ciclovia, utilizamos uma marcação com giz de cera na guia e nos outros locais foi 

usado cal em pó, como mostra a Figura 8.11. A sinalização foi feita para facilitar a 

localização e a identificação dos vértices no momento das observações, evitando 

demora nas medidas das direções e das distâncias. A Figura 8.12 mostra a 

materialização de um dos vértices com prego de aço. 
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Figura 8.12 - Materialização aproximada do vértice da poligonal com prego de aço. 

Fonte: Autor (2011). 

 

 

 Os vértices A15, A16 e A17 sofreram alterações da posição em relação ao 

planejamento inicial. A mudança foi necessária em função de interferência existente 

neste trecho, como o posicionamento de algumas embarcações não constante da 

planta utilizada. 

 

  Também houve alteração da posição dos vértices A19, A20 e A21, em função 

da transposição da mata existente na Raia Olímpica. A Figura 8.13 mostra a ET 

sendo usada na locação dos vértices na lateral do túnel, para a transposição da 

mata existente no local. 

 

 
Figura 8.13 - Transporte das coordenadas para a locação dos vértices, local com dificuldade de 

visada. 
Fonte: Autor (2011). 
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8.3.2.Medidas de campo 

 

 Para as medidas de campo foi utilizada a ET TCA2003, a mais precisa de que 

se dispunha (precisão nominal de 0,5" e verificada em experimentos anteriores) 

ajustada para a coleta de ângulos e distâncias através de busca automática. No 

momento das medidas em cada vértice da poligonal, foi observada a temperatura 

úmida, a seca e a pressão. Os valores foram inseridos diretamente na ET para as 

devidas correções dos valores medidos, simulando o que é feito nos levantamentos 

subterrâneos. A Figura 8.14 mostra a ET, no momento das medidas em campo em 

um pilar e o prisma acoplado ao acessório. A Figura 8.15 mostra a ET no tripé em 

um dos vértices intermediários da poligonal. 

 

 
Figura 8.14 - ET em pilar, um dos vértices da poligonal simulada do túnel, podendo-se notar o 

psicrômetro e o barômetro. Ao lado prisma acoplado ao acessório e tripé. 
Fonte: Autor (2011).   

 

 
Figura 8.15 - ET Leica TCA2003 em um dos vértices intermediários. 

Fonte: Autor (2011). 
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          Foram realizadas somente as observações das poligonais, que permitiram 

obter ângulos e as distâncias para determinar as coordenadas em toda sua 

extensão, não sendo coletado nenhum ponto irradiado. Fixou-se como 10 o número 

de séries de medidas conjugadas, pois os valores vistos nos experimentos do 

capítulo 7 foram obtidos a posteriori. Isso foi feito conjugando o fator tempo, que não 

deve ser exagerado e a necessidade de precisão necessária do ângulo médio, tendo 

em conta a responsabilidade da obra e a falta de controle desse tipo de poligonal. 

 

          Na Tabela 8.2 são indicadas as medidas brutas das direções e das distâncias 

com a ET estacionada no vértice A2. Na primeira coluna é indicada a numeração da 

linha (L) de medida. Na coluna dois o vértice visado. Na três,  a distância horizontal 

que está sendo apresentada com 5 casas decimais em função da configuração da 

ET, porém nas tabelas são apresentadas usando 4 casas decimais.  
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Tabela 8.2 - Medidas brutas de campo do vértice A2. 

L Ponto Direção  D.H. (m) 

1 A1 359° 59' 58,4" 29,81246 

2 A1 179° 59' 56,5 29,81257 

3 A1 359° 59' 58,3 29,81256 

4 A1 179° 59' 56,3 29,81267 

5 A1 359° 59' 58,5 29,81256 

6 A1 179° 59' 57,5 29,81267 

7 A1 359° 59' 57,7 29,81256 

8 A1 179° 59' 56,3 29,81257 

9 A1 359° 59' 58,4 29,81246 

10 A1 179° 59' 56,9 29,81257 

11 A1 359° 59' 58,6 29,81246 

12 A1 179° 59' 57,3 29,81257 

13 A1 359° 59' 58,7 29,81256 

14 A1 179° 59' 56,1 29,81257 

15 A1 359° 59' 58,4 29,81256 

16 A1 179° 59' 55,9 29,81257 

17 A1 359° 59' 58,4 29,81246 

18 A1 179° 59' 56,8 29,81247 

19 A1 359° 59' 59,0 29,81246 

20 A1 179° 59' 56,8 29,81247 

21 A3 184° 19' 34,1 67,45005 

22 A3 004° 19' 32,4 67,45008 

23 A3 184° 19' 32,3 67,45005 

24 A3 004° 19' 32,6 67,45008 

25 A3 184° 19' 35,2 67,44995 

26 A3 004° 19' 31,4 67,45008 

27 A3 184° 19' 32,9 67,44995 

28 A3 004° 19' 33,7 67,45008 

29 A3 184° 19' 33,2 67,44995 

30 A3 004° 19' 31,9 67,45008 

31 A3 184° 19' 33,0 67,44994 

32 A3 004° 19' 32,5 67,45018 

33 A3 184° 19' 35,9 67,44994 

34 A3 004° 19' 32,8 67,45008 

35 A3 184° 19' 35,7 67,44995 

36 A3 004° 19' 32,2 67,45008 

37 A3 184° 19' 34,3 67,45015 

38 A3 004° 19' 32,8 67,45018 

39 A3 184° 19' 35,2 67,44994 

40 A3 004° 19' 31,5 67,45008 

Fonte: Autor (2012). 
 

 Com as medidas das direções foram calculados os ângulos. Na Tabela 8.3 são 

indicadas as direções, os ângulos e as distâncias de campo. Na primeira coluna é 
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indicada a numeração da linha, na dois a informação da leitura na posição direta e 

inversa. Na três, a medida da direção para o ponto de ré, vértice A1. Na quatro a 

medida da direção para o ponto de vante, vértice A3. Na cinco são indicados os 

ângulos obtidos A1A2A3 em função das direções, para cada leitura. Na coluna seis 

e sete são indicadas as distâncias horizontais A2-A1 e A2-A3. 

 
 

Tabela 8.3 - Medidas dos ângulos e distâncias de campo do vértice A2 

L Série Ré Vante Ângulo D.H. (m) D.H. (m) 

    A1 A3 A1A2A3 A2-A1 A2-A3 

1 PD 359°59'58,4" 184°19'34,1" 184°19'35,7" 29,81246 67,45005 

2 PD 359°59'58,3" 184°19'32,3" 184°19'34,0" 29,81256 67,45005 

3 PD 359°59'58,5" 184°19'35,2" 184°19'36,7" 29,81256 67,44995 

4 PD 359°59'57,7" 184°19'32,9" 184°19'35,2" 29,81256 67,44995 

5 PD 359°59'58,4" 184°19'33,2" 184°19'34,8" 29,81246 67,44995 

6 PD 359°59'58,6" 184°19'33,0" 184°19'34,4" 29,81246 67,44994 

7 PD 359°59'58,7" 184°19'35,9" 184°19'37,2" 29,81256 67,44994 

8 PD 359°59'58,4" 184°19'35,7" 184°19'37,3" 29,81256 67,44995 

9 PD 359°59'58,4" 184°19'34,3" 184°19'35,9" 29,81246 67,45015 

10 PD 359°59'59,0" 184°19'35,2" 184°19'36,2" 29,81246 67,44994 

11 PI 179°59'56,5" 004°19'32,4" 184°19'35,9" 29,81257 67,45008 

12 PI 179°59'56,3" 004°19'32,6" 184°19'36,3" 29,81267 67,45008 

13 PI 179°59'57,5" 004°19'31,4" 184°19'33,9" 29,81267 67,45008 

14 PI 179°59'56,3" 004°19'33,7" 184°19'37,4" 29,81257 67,45008 

15 PI 179°59'56,9" 004°19'31,9" 184°19'35,0" 29,81257 67,45008 

16 PI 179°59'57,3" 004°19'32,5" 184°19'35,2" 29,81257 67,45018 

17 PI 179°59'56,1" 004°19'32,8" 184°19'36,7" 29,81257 67,45008 

18 PI 179°59'55,9" 004°19'32,2" 184°19'36,3" 29,81257 67,45008 

19 PI 179°59'56,8" 004°19'32,8" 184°19'36,0" 29,81247 67,45018 

20 PI 179°59'56,8" 004°19'31,5" 184°19'34,7" 29,81247 67,45008 

Fonte: Autor (2012). 

 

 Com os valores calculados dos ângulos A1A2A3 em cada série, obtém-se o 

ângulo médio e o desvio-padrão, que é indicado na Tabela 8.4. É apresentado a 

média do ângulo obtido de todas as séries de medidas das direções, o desvio-

padrão, as distâncias e os desvios.  

Tabela 8.4 - Ângulo, distância média e desvio-padrão do vértice A2 

  Ângulo Distância Horizontal (m) 

  A1A2A3 A2-A1 A2-A3 

μ 184° 19' 35,7" 29,81254 67,45004 

σ 0,8" 0,00007 0,00008 

Fonte: Autor (2012). 

 



195 
 

 Através deste procedimento foi realizado o cálculo de todos os ângulos e 

distâncias horizontais médias, dos 28 vértices da poligonal, além de alguns 

fechamentos nos pilares. A distância horizontal usada no cálculo da poligonal é a 

distância média das 20 observações (10 na PD e 10 na PI)  no sentido Ax-Ay e 20 

observações (10 na PD e 10 na PI)  no sentido Ay-Ax.  

 

          Na Tabela 8.5 é indicado um resumo dos ângulos e distâncias horizontais 

médias e os desvios, em cada vértice da poligonal. No anexo C são apresentadas 

todas as tabelas com as medidas de campo, ângulos médios, distâncias horizontais 

médias e os desvios em cada vértice da poligonal.  

 

 Para o cálculo de cada ângulo médio foram utilizadas 10 séries de observações 

conjugadas para o vértice na ré e da mesma forma para o vértice da vante. Para 

verificar a existência de erros grosseiros foi feito a verificação, para cada ângulo 

obtido, da existência de valores a uma distância média superior a 2,5 vezes o 

desvio-padrão e nenhum ponto se encontra nessa condição. Caso se fizesse a 

análise utilizando duas vezes o desvio-padrão, apenas dois ângulos apresentariam 

diferenças maiores. 

 

 Na coluna 7, observa-se o tempo gasto para realizar as observações em cada 

vértice. Nota-se que o tempo foi muito variável em função das dificuldades 

encontradas no momento das leituras. Isso ocorreu em função da circulação de 

pedestres e ciclistas próximos ao ponto, no momento em que as observações eram 

realizadas. 
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Tabela 8.5 - Ângulos e distâncias médias dos vértices da poligonal. 

Est. PV Ângulo médio σ D.H. (m) tempo (min) 

A2 A3 184° 19' 35,7" 0,8" 67,4497 9 

A3 A4 172° 18' 26,3" 2,4" 87,8878 9  

A4 A5 187° 45' 56,3" 0,9" 67,5720 16  

A5 A6 171° 25' 45,7" 1,3" 71,1229 11  

A6 A7 188° 04' 40,1" 4,0" 69,3992 29  

A7 A8 172° 25' 30,1" 2,1" 76,6083 11  

A8 A9 186° 48' 49,6" 1,1" 95,2199 17  

A9 A10 173° 29' 07,9" 2,5" 90,0395 10  

A10 A11 186° 16' 30,1" 1,6" 98,1739 17  

A11 A12 173° 43' 35,6" 2,2" 87,2688 12  

A12 A13 187° 26' 06,1" 1,8" 73,0921 18  

A13 A14 176° 15' 02,8" 1,5" 72,3385 9  

A14 A15 195° 34' 43,6" 3,5 59,6190 8  

A15 A16 167° 44' 36,9" 1,2" 68,3424 9  

A16 A17 184° 06' 08,4" 1,2" 70,8290 19  

A17 A18 169° 40' 07,8" 0,4" 55,2015 17  

A18 A19 187° 25' 36,0" 1,3" 64,5850 22  

A19 A20 169° 06' 27,2" 1,4" 66,8749 30  

A20 A21 183° 17' 08,4" 2,0" 79,6297 24  

A21 A22 173° 10' 04,0" 3,1" 98,7658 15  

A22 A23 188° 23' 36,9" 1,8" 80,7227 8  

A23 A24 174° 37' 19,7" 2,2" 81,5082 11  

A24 A25 189° 20' 18,5" 1,4" 97,6582 23  

A25 A26 174° 03' 52,9" 2,4" 98,8624 6  

A26 A27 186° 19' 12,2" 1,0" 92,1322 6  

A27 A28 172° 34' 44,0" 3,4" 69,2777 5  

Fonte: Autor (2012). 

 

               

          Observa-se desvio de até 4,0", no entanto, espera-se que a média esteja de 

acordo com o que foi encontrado nos experimentos de campo descritos no capítulo 7 

(Δ  próximo do valor verdadeiro), o que será confirmado pelo controle da poligonal, 

apresentado no item 8.3.4. 

 

          A poligonal implantada em campo possui a extensão de 2.069m e contempla 

todo o túnel.  Possui 28 vértices com distâncias variando entre 60m e 98m, para o 

cálculo da poligonal, foram utilizados dois pontos da Base Multipilar como referência 

do azimute de partida, que tiveram seus valores determinados através de GPS e as 

coordenadas transformadas para o Plano Topográfico Local (PTL). 
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          Com os ângulos calculados da poligonal, indicados na Tabela 8.5, foram 

realizados dois cálculos: Poligonal 1 com uma ré em curta distância. Poligonal 2 com 

a ré em uma distância considerada longa (mais adequada). Isso permitiu observar o 

erro de campo nos pilares de controle, em função da visada a ré mais curta ou mais 

longa, que será apresentado a seguir. 

 

8.3.3. Poligonal 1 

 
 

  O ponto de origem da poligonal 1 é o vértice A1 (ré curta-29,8126m). Na 

Tabela 8.6 são indicados os azimutes e as distâncias entre os pontos utilizados na 

pesquisa, calculados em função dos valores das coordenadas conhecidas indicadas 

em  Paciléo Netto (1997, p.94). 

 

Tabela 8.6 - Azimute e distâncias conhecidas dos vértices da base 

Referência de azimute Azimute  D.H. (m) 

A1-A2 117° 51' 00,0" 29,8126 

A2-A4 117° 51' 07,0" 154,9982 

A2-A8 117° 50' 48,0" 438,9946 

A2-A12 117° 50' 52,0" 809,1141 

A2-P6 117° 50' 54,0" 1.310,7079 

A2-A28 117° 50' 56,0" 2.032,0157 

A1-A28 117° 50' 56,0" 2.061,8283 

A8-A4 297° 50' 37,7" 283,9964 

A12-P6 117° 50' 58,7" 501,5938 

A8-A12 117° 50' 56,2" 370,1195 

Fonte: Autor (2012). 

 

 Na Tabela 8.7 é apresentado o cálculo da poligonal 1 utilizando o azimute de 

partida, de A1 para A2 fornecido (e calculado) é de 117º 51’ 00". Os vértices A1 e A2 

fazem parte dos pontos de controle e possuem coordenadas conhecidas. 
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Tabela 8.7 - Cálculo da poligonal partindo de A2, com ré no vértice A1 (10 séries de leituras 
conjugadas). 

Est. PV Ângulo Azimute D.H. (m) ΔX(m) ΔY(m) X(m) Y(m) 

A2 A1 médio 117°51'00,0" 29,8126 - - 150.009,0136 249.995,2399 

A2 A3 184°19'35,7" 122°10'35"7" 67,4497 57,0901 -35,9190 150.066,1037 249.959,3209 

A3 A4 172°18'26,3" 114°29'02,0" 87,8878 79,9847 -36,4240 150.146,0884 249.922,8969 

A4 A5 187°45'56,3" 122°14'58,4" 67,5720 57,1478 -36,0569 150.203,2363 249.886,8400 

A5 A6 171°25'45,7" 113°40'44,0" 71,1229 65,1351 -28,5637 150.268,3714 249.858,2762 

A6 A7 188°04'40,1" 121°45'24,1" 69,3992 59,0095 -36,5257 150.327,3809 249.821,7505 

A7 A8 172°25'30,1" 114°10'54,2" 76,6083 69,8860 -31,3812 150.397,2669 249.790,3693 

A8 A9 186°48'49,6" 120°59'43,8" 95,2199 81,6233 -49,0355 150.478,8902 249.741,3338 

A9 A10 173°29'07,9" 114°28'51,7" 90,0395 81,9449 -37,3117 150.560,8350 249.704,0221 

A10 A11 186°16'30,1" 120°45'21,8" 98,1739 84,3659 -50,2045 150.645,2010 249.653,8176 

A11 A12 173°43'35,6" 114°28'57,3" 87,2688 79,4223 -36,1657 150.724,6232 249.617,6520 

A12 A13 187°26'06,1" 121°55'03,4" 73,0921 62,0413 -38,6438 150.786,6645 249.579,0082 

A13 A14 176°15'02,8" 118°10'06,2" 72,3385 63,7710 -34,1485 150.850,4355 249.544,8597 

A14 A15 195°34'43,6" 133°44'49,8" 59,6190 43,0686 -41,2252 150.893,5041 249.503,6346 

A15 A16 167°44'36,9" 121°29'26,8" 68,3424 58,2772 -35,6994 150.951,7814 249.467,9352 

A16 A17 184°06'08,4" 125°35'35,2" 70,8290 57,5961 -41,2242 151.009,3774 249.426,7109 

A17 A18 169°40'07,8" 115°15'43,0" 55,2015 49,9224 -23,5577 151.059,2998 249.403,1533 

A18 A19 187°25'36,0" 122°41'19,0" 64,5850 54,3559 -34,8806 151.113,6558 249.368,2726 

A19 A20 169°06'27,2" 111°47'46,2" 66,8749 62,0940 -24,8310 151.175,7498 249.343,4416 

A20 A21 183°17'08,4" 115°04'54,6" 79,6297 72,1209 -33,7560 151.247,8707 249.309,6856 

A21 A22 173°10'04,0" 108°14'58,6" 98,7658 93,7981 -30,9292 151.341,6688 249.278,7564 

A22 A23 188°23'36,9" 116°38'35,5" 80,7227 72,1513 -36,1987 151.413,8200 249.242,5577 

A23 A24 174°37'19,7" 111°15'55,1" 81,5082 75,9583 -29,5620 151.489,7784 249.212,9957 

A24 A25 189°20'18,5" 120°36'13,6" 97,6582 84,0552 -49,7176 151.573,8336 249.163,2781 

A25 A26 174°03'52,9" 114°40'06,5" 98,8624 89,8400 -41,2619 151.663,6736 249.122,0162 

A26 A27 186°19'12,2" 120°59'18,7" 92,1322 78,9822 -47,4358 151.742,6558 249.074,5804 

A27 A28 172°34'44,0" 113°34'02,7" 69,2777 63,4993 -27,6992 151.806,1551 249.046,8812 

Fonte: Autor (2012). 
 
 

          Como apontado anteriormente, foram ocupados alguns vértices (pilares de 

centragem forçada (A4, A8, A12 e A28) para controlar essa poligonal, cujas 

coordenadas calculadas estão na Tabela 8.7 em negrito. Na Tabela 8.8 são 

indicadas as diferenças encontradas entre essas coordenadas calculadas e as 

conhecidas (Tabela 8.1). A primeira coluna indica o vértice da poligonal que está 

sendo comparado, a segunda a diferença na componente planimétrica X, e a 

terceira em Y. Na coluna quatro é indicado o erro total (E), composição dos dois 

anteriores. Na coluna cinco é indicado a distância entre o vértice em questão  e o 

início do túnel. 
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Tabela 8.8 - Diferenças obtidas nas projeções X e Y, com ré em A1. 

PONTO ΔX (m) ΔY (m) E (m) Distância origem 

A4=P3 -0,03195 -0,07030 0,07722 185 m 

A8=P4 -0,09388 -0,18679 0,20906 470 m 

A12=P5 -0,19712 -0,36776 0,41725 840 m 

A28=P7A -0,46767 -0,87842 0,99515 2.065 m 

Fonte: Autor (2012). 
 
 

8.3.3.1 Análise dos resultados 

 

 O Gráfico 8.1 mostra que o erro vai crescendo com o incremento da distância: 

8, 21, 42 e 100cm o que é muito, pensando por exemplo em uma situação em que o 

túnel é escavado a partir de duas frentes, com previsão de encontrar-se em um 

ponto intermediário. Por exemplo: num túnel que parte de A e de B com união no 

ponto μ e extensão de 2km, o erro esperado (Figura 8.16), seria em torno de 50cm a 

partir de uma das frentes (Tabela 8.8). Assim, o erro provável no ponto de encontro 

será de  50       .  A Figura 8.16 ilustra a posição inicial (A) e a final (B) do 

exemplo descrito. 

 

                                                                         μ        

                                          A                                                            B                    

 

 
 

Figura 8.16 - Esquema de túnel escavado em duas frentes A e B com previsão de encontro no ponto 
médio. 

Fonte: Autor (2012). 

 

 

          Isso deve-se a curta distância de ré, que fornece um azimute com pouca 

precisão em função do erro associado à posição dos dois pontos, levantados por 

GPS; e um pequeno erro angular leva a grandes erros na posição. Essa linearidade, 

provocada pelo erro do azimute inicial, manifesta-se claramente no gráfico 8.1. 

 

1000m 1000m 

50cm 50cm 
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Gráfico 8.1 - Erro com a distância. 

Fonte: Autor (2012). 
 
 
 

 Por outro lado, com os dados da Tabela 8.7 podem-se calcular os azimutes  e 

as distâncias e a seguir compará-los com os azimutes e as distâncias conhecidas da 

Tabela 8.1. Na Tabela 8.9 é feita essa comparação. Na coluna um são indicados os 

vértices para os quais são calculados os azimutes e as distâncias. Na coluna dois 

são indicados os azimutes conhecidos, na três os azimutes obtidos, e na quatro a 

diferença em minutos, segundos e fração de segundos. Na cinco é indicada a 

distância conhecida entre os pilares e na seis as distâncias calculadas. Na sete a 

diferença entre elas. 

 

 

Tabela 8.9 - Diferenças obtidas de azimutes e de distâncias. 

Ponto Azimute Diferença Distância (m) mm 

 
conhecido obtido 

 
conhecida obtida 

 
A2-A4 117°51'07,0" 117°49'24,3" 01' 42,7" 154,9982 154,9936 4,6 

A2-A8 117°50'48,0 117°49'09,8" 01' 38,2" 438,9946 438,9904 4,2 

A2-A12 117°50'52,0 117°50'45,2" 00' 06,8" 809,1141 809,1167 -2,6 

A2-P6 117°50'54,0 117°49'19,5" 01' 34,5" 1.310,7079 1.310,7110 -3,1 

A2-A28 117°50'56,0 117°49'14,8" 01' 41,2" 2.032,0157 2.032,0191 -3,4 

Fonte: Autor (2012). 
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 Ao fazer a análise dos resultados da Tabela 8.9, deve-se ter em conta que o 

erro (grande) no primeiro azimute é transportado para os demais. Para explicar esse 

erro é interessante analisar como os azimutes são calculados: parte-se das 

coordenadas dos pilares da raia olímpica, que foram determinados através da 

ocupação com GPS, ainda que as distâncias tenham sido estabelecidas com MED 

de precisão. Ora, sabe-se que o GPS tem uma precisão de 2 ou 3mm na posição do 

ponto, como ordem de grandeza, no posicionamento relativo estático. Assim, esse 

desvio em pequenas distâncias reflete-se em erros no azimute que podem ser 

avaliados pela eq.(8.1), onde θ é o erro no azimute (em radianos), associado a um 

erro s na posição, na direção perpendicular. 

  

                                                                                                                           eq.(8.1)                 

 

          Assim, 6mm em cerca de 30m, como no caso, resulta em um erro de 41 

segundos de arco. Observa-se na Tabela 8.9 que a distância não mudou muito com 

o erro em azimute, o que era de se esperar, pois a distância é medida na direção do 

azimute. Seria de se esperar um erro maior na direção perpendicular.  

 

 Essa situação é similar ao que ocorre em túneis, na transferência de pontos e 

azimutes da superfície externa para o interior do túnel através de poços de inspeção, 

ventilação e entrada de equipamentos. Estes são, muitas vezes, escavações 

circulares com diâmetro de 30m ou menos. Em função disso, deve-se prestar muita 

atenção a essa operação, no sentido de garantir a boa transferência de coordenadas 

e azimutes, da superfície para o nível subterrâneo. 

 

         Para ilustrar a equação (8.1) foi montada a Tabela 8.10, onde estão indicados 

os erros do azimute em função do erro na posição de dois pontos iniciais de uma 

poligonal. Na coluna 1 está indicada a distância entre os dois pontos, na dois o erro 

da posição (ep) em cada um deles na direção transversal, na 3 o erro no azimute de 

uma direção (az) e na 4 o erro do ângulo (eα), obtido a partir da anterior. 

 

 

 

 

θ = s / d 
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Tabela 8.10 - Erro no azimute em função do deslocamento da posição inicial. 

distância 
erro da 

posição(ep) 
erro da 

direção(az) 
erro do 

ângulo(eα) 

(m) (mm) 
  

 
1 20,6" 29,1" 

10 3 61,9" 87,5" 

 
6 123,8" 175,0" 

 
1 10,3" 14,6" 

20 3 30,9" 43,7" 

 
6 61,8" 87,4" 

 
1 6,9" 9,8" 

30 3 20,6" 29,1" 

 
6 41,2" 58,2" 

 
1 4,1" 5,8" 

50 3 12,4" 17,5" 

 
6 24,8" 35,0" 

 
1 2,1" 3,0" 

100 3 6,2" 8,8" 

 
6 12,4" 17,6" 

 
1 1,4" 2,0" 

150 3 4,1" 5,8" 

 
6 8,2" 11,6" 

Fonte: Autor (2012). 

 

 

          No experimento realizado na Raia Olímpica da USP foi possível perceber essa 

diferença. Esse experimento consiste na análise dos dados GPS calculando o erro 

provável no azimute a partir do desvio-padrão das coordenadas dos vértices do 

quadrilátero. Isso é o que explica teoricamente o erro das poligonais ao se tomar 

como referência de partida azimute calculado a partir de pontos muito próximos. 

Esse azimute foi calculado, em uma época através da ocupação de três pontos (P1 

P0 P2A) da base multipilar, com distâncias curtas entre eles, conforme Figura 8.17. 

 
 



203 
 

 
Figura 8.17 - Ocupação GNSS de 3 pilares em distâncias curtas. 

Fonte: Autor (2011). 

 

           

8.3.4. Poligonal 2 

 

          A poligonal 2, foi calculada da mesma forma que a 1, sendo alterado o ponto 

de ré para o vértice A4, com azimute de partida de 297º 51’ 07,0” e com uma 

distância considerada como longa (154,9982m), possibilitando novas comparações 

em relação aos pontos de controle. Na Tabela 8.11 é apresentado um resumo das 

diferenças obtidas em função das coordenadas conhecidas, de forma semelhante ao 

que foi feito para a poligonal 1. Observa-se que os valores obtidos situam-se em 

patamares bem inferiores ao anterior: 0,5cm, 0,5cm, 2,6cm e 1cm (coluna 4). Esses 

valores, apresentam um comportamento aleatório e não proporcional às distâncias. 

Os cálculos da poligonal 2 estão no Anexo C. 

 

 Tabela 8.11 - Diferenças obtidas na projeção X e Y. 

PONTO ΔX (m) ΔY (m) D.H. (m) Distância origem 

A4=P3 0,00308 -0,00397 0,00502 185 m 

A8=P4 0,00532 0,00110 0,00543 470 m 

A12=P5 -0,01428 -0,02145 0,02577 840 m 

A28=P7A -0,00845 -0,00871 0,01214 2.065 m 

Fonte: Autor (2012). 
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          Na Tabela 8.12 é apresentado um resumo com as diferenças entre os 

azimutes e distâncias conhecidas e as obtidas. Verifica-se que a maior diferença de 

azimute foi de 6,8" em 809m e que as diferenças na distância estão entre -2,6 e 

4,6mm. A melhoria com relação à poligonal 1 deve-se ao aumento da distância de 

ré, que permitiu uma melhor pontaria da direção e precisão. 

 

 
          Tabela 8.12 - Diferenças obtidas de azimutes e distâncias com ré em A4. 

Ponto Azimute Azimute Dif. Distância  Distância Diferença 

 
conhecido obtido seg.   conhecida (m)   obtida (m) (mm)  

A2-A4 117°51'07,0" 117°51'04,1" 2,9" 154,9982 154,9936 4,6 

A2-A8 117°50'48,0" 117°50'49,6" 1,6" 438,9946 438,9904 4,2 

A2-A12 117°50'52,0' 117°50'45,2" 6,8" 809,1141 809,1167 -2,6 

A2-P6 117°50'54,0" 117°50'51,5" 2,5" 1.310,7079 1.310,7110 -3,1 

A2-A28 117°50'56,0" 117°50'54,7" 1,3" 2.032,0157 2.032,0191 -3,4 

Fonte: Autor (2012). 

 

 

8.4. Variação das coordenadas em função do número de séries consideradas 

 
 

          Para verificar a variação das coordenadas em função do maior ou menor 

número de medições de cada ângulo, foi feita uma simulação com os dados de 

campo. Mantendo-se as distâncias, foram selecionados sub conjuntos ordenados 

dos ângulos medidos (1, 3, 5 e 10 séries), foram tiradas as médias desses valores e 

a poligonal foi recalculada para cada situação. 

 

          Na Tabela 8.13 estão indicadas as diferenças encontradas para com os 

pontos de coordenadas conhecidas da poligonal 1, nas projeções X e Y, bem como 

a composição das duas para as seguintes quantidades de séries de leituras 

conjugadas: 1 série, 3 séries, 5 séries e 10 séries. Na Tabela 8.14 são apresentados 

os valores calculados da poligonal 2. 
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Tabela 8.13 - Diferença para o padrão em função do número de séries de leituras conjugadas, com 
distância para o primeiro ponto de ré = 29,8126m. 

Número Ponto Diferença (m) DH (m) Distância 

de Séries   X Y Vetor da origem (m) 

1  A4=P3 -0,032 -0,069 0,076 185 

3    -0,032 -0,070 0,077   

5    -0,032 -0,070 0,077   

10    -0,032 -0,070 0,077   

1  A8=P4 -0,092 -0,182 0,204 470 

3    -0,092 -0,182 0,204   

5    -0,092 -0,182 0,204   

10    -0,094 -0,187 0,209   

1  A12=P5 -0,190 -0,353 0,401 840 

3    -0,189 -0,351 0,399   

5    -0,189 -0,351 0,399   

10    -0,197 -0,368 0,417   

1  A28=P7A -0,466 -0,875 0,991 2.065 

3    -0,449 -0,842 0,954   

5    -0,447 -0,838 0,950   

10    -0,467 -0,878 0,994   

Fonte: Autor (2012). 
 
 
 
 
 

Tabela 8.14 - Diferença para o padrão em função do número de séries de leituras conjugadas, com 
distância para o primeiro ponto de ré = 154,9982m. 

Número Ponto Diferença (m) DH (m) Distância 

de Séries   X Y Vetor da origem (m) 

1  A4=P3 0,003 -0,003 0,005 185 

3    0,003 -0,003 0,005   

5    0,003 -0,003 0,005   

10    0,003 -0,004 0,005   

1  A8=P4 0,007 0,005 0,009 470 

3    0,008 0,006 0,010   

5    0,008 0,006 0,010   

10    0,005 0,001 0,005   

1  A12=P5 -0,007 -0,007 0,010 840 

3    -0,005 -0,004 0,007   

5    -0,005 -0,004 0,007   

10    -0,014 -0,021 0,026   

1  A28=P7A -0,007 -0,006 0,009 2.065 

3    0,012 0,030 0,033   

5    0,014 0,034 0,036   

10    -0,008 -0,009 0,012   

Fonte: Autor (2012). 
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          Analisando as Tabelas 8.13 e 8.14, observa-se que não há uma correlação 

das diferenças encontradas em função do número de séries conjugadas observadas. 

Contrariamente ao que era esperado, o erro não diminui com o aumento do número 

de séries, não há um padrão para as variações e mesmo quando ocorrem, situam-se 

na casa de poucos centímetros (máximo 3,6cm). Desta forma, o experimento mostra 

que 3 séries de medidas conjugadas, seriam suficientes para atender a uma 

poligonal com essas características (levando em consideração o conjunto 

equipamento/operador e acessórios), porém recomenda-se 6 séries para poder 

controlar eventual erro grosseiro. 

 

8.5. Conclusões parciais 

 

          a-) Utilizar sempre que possível, distância superior a 150m ou a maior 

possível. 

 

           b) Tomar cuidado para não realizar pontaria/visada de pontos em distâncias 

curtas com coordenadas determinadas através de GPS. 

 

          c) Usar 6 séries de medidas conjugadas nas observações em campo. 

 

          d) Ao transferir a posição da superfície para o subsolo visar um ponto com 

precisão do milímetro ou melhor, já que as distâncias são curtas e isso pode 

provocar um erro em azimute que irá se propagar por toda a poligonal. 

 

          e) Embora o desvio-padrão efetivo (σef) do ângulo seja alto em alguns pontos 

(σef ≤ 4,0"), a diferença para o ângulo padrão (Δ) é pequena (abaixo da precisão 

nominal do equipamento para o modelo utilizado), o que levou a um erro de 2,6cm 

quando comparado com os pontos de controle da poligonal em 2km de túnel 

simulado, o que significa um erro de 1:80.000 aproximadamente, ou seja, é possível 

obter boas precisões (ou pequenos desvios) mesmo em túneis extensos (com as 

características do experimento e condições locais), se forem feitas leituras 

cuidadosas, em equipamentos para os quais se tenha um controle do σef e 

principalmente do Δ médio.            
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9. CONCLUSÕES  
 
 

  

 O presente trabalho teve como premissa, que a qualidade do levantamento de 

poligonais para túneis, como para outros tipos de levantamento, depende da 

qualidade da estação total utilizada, e daí decorreu a necessidade de se aprofundar 

no estudo sobre o controle de qualidade das ET, quanto à medição de ângulos. 

Realizou-se um estudo sobre o cálculo da precisão efetiva do equipamento na 

medição de ângulos e não somente de direções, que é o valor nominal fornecido 

pelo fabricante no catálogo do equipamento, para condições de laboratório.  

 

          Assim, foi delineada uma proposta para o cálculo da precisão de ângulos e em 

campo, o que simula melhor o que ocorre na prática profissional e, cujo resultado 

fornece um valor que se acredita mais próximo do que ocorrerá nas poligonais de 

obras de engenharia. Através dos diversos experimentos foram propostas 

simplificações na tarefa de verificar a precisão dos equipamentos: medir somente um 

ângulo e utilizar ao menos 6 séries. 

 

          Para desenvolver uma metodologia para o controle também da acurácia 

desses equipamentos, foi implantado um quadrilátero com ângulos de referência 

(valores-padrão), coisa que se realizou com a medição de distâncias e o 

ajustamento de coordenadas pelo MMQ. 

 

          Outra contribuição foi a implantação, medição e ajuste de uma poligonal 

simulando a geometria de um túnel metroviário, em condições que permitiram o 

controle dos erros. Isso possibilitou concluir que, se as operações forem conduzidas 

de forma cuidadosa, o erro se mantém dentro de valores aceitáveis (2,6cm em 

2000m, 1:80.000 no caso em estudo), para poligonais com essas características e 

condições locais do dia do experimento. 

 

Assim, os seguintes objetivos propostos foram atingidos: 
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          Foi estabelecido um campo de prova para controle da qualidade de ET 

(ângulo horizontal) com ângulo de referência conhecido, aproveitando a Base 

Multipilar da Raia Olímpica da USP, já existente.  

 

          Com base nas análises e estudos dos vários testes realizados no campo de 

prova com diferentes equipamentos, foi proposta uma nova metodologia alternativa 

para o controle de qualidade de ET (ângulo horizontal e sua precisão), com 

procedimentos de campo simplificados e através da possibilidade de conferir o valor 

medido (a média das observações) com um valor padrão, obtendo a acurácia. Os 

trabalhos realizados permitiram avaliar os diversos equipamentos. Também foram 

sugeridas novas faixas de precisão de equipamentos, a serem apresentadas como 

sugestões para uma norma da ABNT, que incluiria novos procedimentos de campo. 

 

          Através dos experimentos realizados com vários equipamentos de diferentes 

fabricantes e com ênfase na medição do ângulo horizontal, foi constatado que 

nessas condições os equipamentos de alta precisão (os testados), devido a fatores 

difíceis de controlar, não atingem em campo, a precisão nominal indicada no manual 

do fabricante naquelas condições locais concretas, coisa que pode ocorrer em 

situações controladas (laboratório). Outra contribuição do presente trabalho foi uma 

proposta de divisão das poligonais em tipos, que permite um melhor entendimento 

das situações. 

 

          A elaboração de um projeto geométrico de túnel com extensão de 2065m e a 

implantação de uma poligonal para sua locação, permitiu a simulação dos erros em 

função da distância percorrida. Constatou-se e quantificou-se, na prática, o que já se 

sabia: que o azimute de partida estabelece a qualidade e precisão do alinhamento, 

sendo crucial em todas as situações. Um pequeno desvio nesse azimute pode levar 

a erros de coordenadas e um desvio da posição final projetada, também em função 

do espaçamento do controle da poligonal (em túneis isso é medido pela distância 

entre poços verticais de controle). O estabelecimento de azimutes com GPS entre 

pilares próximos acarreta esse tipo de erro. O ponto de partida e a visada inicial 

determinada com precisão, com ré a uma distância em torno de 150m atende às 

necessidades na elaboração de poligonais para escavação de túneis com as 

características do experimento. Os valores encontrados no experimento são 
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significativos e indicam a qualidade do posicionamento em direção e posição. Os 

resultados poderão ser apresentados à ABNT, como proposta para a inserção na 

NBR 15.309/2005. 

 Essa criticidade quanto à precisão do azimute de referência abre campo para 

trabalhos futuros sobre a transferência de posições e azimutes da superfície para o 

subterrâneo. Finalmente são feitas a seguir mais algumas propostas concretas e 

pontuais 

 

 Propõe-se a revisão da NBR 15.309/2005 - Locação topográfica e 

acompanhamento dimensional de obra metroviária e assemelhada - procedimento, à 

luz dos resultados do presente trabalho. 

 

 Propõe-se que numa revisão da NBR 13.133/1994 - Execução de 

levantamentos topográficos sejam especificadas 6 séries de medidas conjugadas. 

 

 Propõe-se a alteração no nome da classe dos teodolitos: de alta, média e baixa 

para A, B, C e D, e novas faixas de classificação de equipamentos, conforme 

indicado no Quadro 7.16. 

 

 Propõe-se que os valores de σ dos equipamentos sejam apresentados também 

para ângulos e não só para direções. 

 

 Propõe-se mais uma forma de avaliação dos equipamentos, através do 

afastamento Δ (entre o ângulo medido em campo e o ângulo padrão) realizado em 

um campo de prova, conforme apresentado neste trabalho, ou seja, a quantificação 

da acurácia. 

 

9.1. Recomendações para estudos futuros 

 

 1) Pesquisar mais o transporte da posição da superfície para o nível inferior, 

através de poço, realizando experimentos que permitam controlar e avaliar a 

precisão atingida; 
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 2) Realizar mais uma campanha de medição do quadrilátero no inverno, 

comparando com os resultados já determinados, para verificar a variação dos 

resultados lineares e sua implicação no valor dos ângulos; 

 

 3) Realizar a medição de uma poligonal metroviária em condições reais, 

aplicando a sistemática desenvolvida no presente trabalho, com as seguintes 

etapas: implantação de rede externa de pontos com coordenadas, transferência do 

nível para o nível inferior, medição da poligonal durante a escavação e depois do 

túnel vazado, comparação de valores e precisões. Em convênio com o Metrô de São 

Paulo, em obra que esteja em andamento. 

 

 4) Aprofundar no estudo de alguns itens como: 

 

a) A influência da busca automática de alvos, realizando várias medidas com a ET 

Leica TCA2003;  

b) A variação das medidas angulares em função da variação da temperatura ao 

longo de um dia, fazendo experimentos em 2 ou 3 dias com grande variação de 

temperatura;  

c) Comparação da calibração de equipamentos em laboratório e campo, fazendo na 

UFPR a calibração dos equipamentos já testados em campo para o presente 

trabalho.            

  



211 
 

REFERÊNCIAS 
 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13.133: execução de 
levantamento topográfico. Rio de Janeiro, 1994. 35p. 
 
______. NBR 14166: rede de referência cadastral municipal. Rio de Janeiro, 1998. 
23p. 
______. NBR 15309: locação topográfica e acompanhamento dimensional de obra 
metroviária e assemelhada - procedimentos. Rio de Janeiro, 2005. 24p. 
 
CINTRA, J.P. Automação da topografia: do campo ao projeto. 1993. 120p. Tese 
de Livre Docente - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993. 
 
COMITÊ BRASILEIRO DE TÚNEIS. Túneis do Brasil. São Paulo: Editora DBA, 
327p. 
 
CURY FILHO, K. Métodos construtivos para obras metroviárias subterrâneas. 
Dissertação (Mestrado)_1978. 91p.  Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 1978. 
 
DOMINGUES, F. A. A. Topografia e astronomia de posição para engenheiros e 
arquitetos. São Paulo: Editora McGraw-Hill do Brasil, 1979. p.403. 
 
GIAA, Geomatics Industry Association of America. DIN 18723 Specification 
for Theodolite Accuracy. Professional surveyor magazine, nov. 2002. Disponível 
em: http://www.profsurv.com/magazine/article.aspx?i=988. Acesso em 14 de 
mai.2012. 
 
HENRIQUES, M. J.; CASACA, J. monitoring displacements at large dams by 
means of precision traverses. Portugal. The 11th FIG International Symposium on 
Deformation Measurements, 2001. 
 
IPEM-SP, INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Disponível: http://.ipem.sp.gov.br, acesso em 26 dez. 2011. 
 
JORDAN, W. Tratado general de topografia. 9.ed. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 
1987. V. 1-2.  
 
KOCHEN, ROBERTO. Túneis….e mais. GeoCompany tecnlogia, engenharia & 
meio ambiente. São Paulo, Brasil. Disponível em: http://geocompany.com.br. Acesso 
em 20 set. 2010. 
 
kOCHEN, R; NETO, R. Segurança, ruptura e colapso de túneis urbanos em 
NATM. Revista Engenharia. São Paulo, p.55-62 2000. 
 
LEICA GEOSYSTEMS AG. Manual técnico TPS – system 1000, versão 2.4. 
Heerbrugg, Suiça, 2006. 256p. Suiça. 
 

http://www.profsurv.com/magazine/article.aspx?i=988


212 
 

LEICA GEOSYSTEMS. Manual de utilização TS02/TS06/TS09, versão 2.0. 
Heerbrugg, Suiça, 2011. 322p. 
 
LEWÉN, I. Use of gyrotheodolite in underground control network. Royal Institute 
of Technology (KTH). School of Architecture and the Built Environment.  Estocolmo, 
Suécia. 2006. 72p. 
 
METRO SP, COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. 
http://www.metro.sp.gov.br/tecnologia/construcao/subterraneo.aspx. Acessado em 
03/08/2012. 
 
MOREIRA, C. M. C. Túneis, uma herança ancestral rumo ao futuro. 2006. p.24. 
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Coimbra, Portugal, 2006. 
 
PACILÉO NETTO, N., Calibração de medidores eletrônicos de distâncias: 
construção de uma base multipilar na USP e metodologia de aferição. 1990. 
187p. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
1990. 
 
PACILÉO NETTO, N.; ERWES, H.; MOREIRA, D. , Verificação, 
classificação/testes e calibração de instrumentos geodésicos e topográficos. 
Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP/Departamento de Transportes, 
BT/PTR/16 - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 
 
PACILÉO NETTO, N., Campo de provas para instrumentos de medição e 
posicionamento. 1997. 160p. Trabalho de Livre-Docente - Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. 
 
SADGROVE, B.M. setting-out procedures for the modem built environment. 
Londres 2007. CIRIA, 2007. 143p. 
 
SOUZA, I. A. M. A calibração de instrumentos de medições topográficas e 
geodésicas: a busca pela acreditação laboratorial. 2010. 192p. 
Dissertação(Mestrado)_Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo. São Carlos, 2010.  
 
SOUZA, J. C. T. Proposta de diretrizes gerais para projeto de túneis 
rodoviários. 2012. 248p. Dissertação(Mestrado)_Faculdade de Tecnologia, 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasilia. Brasilia, 
2012.  
 
TATON, R. Mineria - Topografía subterránea. Galerías. Túneles. Subsuelo. 
Madri: Editora Paraninfo S.A., 1981. 191p. 
 
VEIGA, L.A.K. Noções de topografia subterrânea. Curitiba: Universidade 
Federal do Paraná, 2007. 56p. 
 
VEIGA, L.A.K.; ZANETTI M.A.Z.; FAGION, P.L. Fundamentos de topografia. 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba PR. 2007. 195p. 
 



213 
 

WILD HEERBRUGG - Manual técnico dos instrumentos da Wild. 1982. 106p. 
 
WOLF, P. R. Adjustment computations: pratical least squares for surveyors. 2.ed. 
Wisconsin: PBL, 1980. 
 
WOLF, P. R. ; GHILANI, C. D. Elementary surveying: an introduction to 
geomatics. 11ed., Prentice Hall, New Jersey, 2006. 
 
ZOCOLOTTI FILHO, Carlos Alberto. Utilização de técnicas de poligonação de 
precisão para o monitoramento de pontos localizados em galerias de 
inspeção: Estudo de caso da U.H. de Salto Caxias. 2005. 101p. Dissertação 
(Mestrado) - Setor de Ciências da Terra, Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 
Paraná. 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14645-1: elaboração 
de “como construído” (As built) para edificações. Parte 1: levantamento 
planialtimétrico e cadastral de imóvel urbanizado com área até 25.000 m² , para fins 
de estudos, projetos e edificações: procedimentos. Rio de Janeiro, 2001.  
 
______. NBR 14645-1: elaboração de “como construído” (As built) para edificações. 
Parte 2: levantamento planimétrico para registro público para retificação de imóvel 
urbano – procedimentos.  Rio de Janeiro, 2004 
 
______. NBR 14645-1: elaboração de “como construído” (As built) para edificações. 
Parte 3: locação topográfica e controle dimensional da obra – procedimentos. Rio de 
Janeiro, 2004.  
 
______. NBR 15777: convenções topográficas para cartas e plantas cadastrais  
Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2000 e 1:1000 - procedimentos. Rio de Janeiro, 2009. 
23p. 
 
BARBOSA, L.G. Integração das linhas de nivelamento da rede metroviária de 
São Paulo à rede altimétrica do sistema geodésico brasileiro através do 
sistema de posicionamento global. 2005. 148p. Tese (Doutorado)_Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005. 
 
BENECKE, NORBERT; K, UWE. Ensuring tunnel navigation by cost-effective 
gyroscope control measurements. Tunnelling and Underground Space 
Technology V.21, n. p.253, 2006. Disponível em: Elsevier. www. 
elsevier.com/locate/tust: Acesso em 10 de jun.2011. 
 
BERBERAN, A ; MACHADO, A; BATISTA, S. Automatic multi total station 
monitoring of a tunnel. Survey Review, v.39, n.305, p. 203-211, July 2007 
 
BRASIL.  Secretaria de Planejamento da Presidência da República.  Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística.  Diretoria de Geociências.  Especificações e 



214 
 

normas gerais para levantamentos geodésicos (Coletânea de normas 
vigentes).  Rio de Janeiro, 1996. 
 
CHAPMAN, D.; METJE, N.; STARK, A. Introduction to tunnel contruction. New 
York, USA, 2010. Editora Spon Press is an imprint of the Taylor & Francis. 390p. 
 
CARVALHO, R.A. Locação topográfica de pontos. 1981. 126p. Dissertação 
(Mestrado)_Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 1978. 
 
COSTA, O. Boletim técnico do DER. V IX-3, número 32. São Paulo, jul. 1943. 
 
DER/SP, SECRETARIA DE TRANSPORTES. Projeto de túnel, instrução de 
projeto. São Paulo, 52p, jun. 2005. 
 
FAGION, P. L. Obtenção dos elementos de calibração e certificação de 
medidores eletrônicos de distância em campo e laboratório. 2001. p.101-103. 
Boletim de Ciências Geodésicas. v.7 nº 2. Curitiba, Paraná. 
 
FILHO, E.P.P.; COELHO, W; MARTINS, R.T.; TURCO, L. Topografia de túnel - 
sistema shield, fiscalização. 19?? 36p. Companhia do Metropolitano de São Paulo. 
São Paulo. 
 
FONSECA JUNIOR, E. S. ; PACILÉO NETTO, Nicola ; BLITZKOW, Denizar ; 
CINTRA, Jorge Pimentel ; SCHAAL, Ricardo Ernesto ; BUENO, R. F. ; COSTA, D. C.  
Rede Geodésica GPS em Campinas. In:CONGRESSO NACIONAL DE 
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, 1996, Salvador - BA. Anais, 1996. 
 
FRANK AYRES, JR. Plane and spherical trigonometry. USA: McGraw-Hill, 1954. 
 
GONÇALES, R. Dispositivo de varredura Laser 3D terrestre e suas 
aplicações na engenharia, com ênfase em túneis. 2007. p. 103. Dissertação 
(Mestrado)_ Escola Politécnica. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2007. 
 
MONICO, J. F. G. Posicionamento pelo NAVSTAR-GPS: descrição, fundamentos 
e aplicações. São Paulo: Unesp, 2000. p.288. 
 
MONICO, J. F. G.; PÓZ DAL, A. P.; SANTOS, M. C.; OLIVEIRA, L. C. Acurácia e 
precisão: revendo os conceitos de forma acurada. 2009. p.469-483. Boletim de 
Ciências Geodésicas. v.15. nº 3. Curitiba, Paraná. 2009. 
 
NETTO, N. P. ; CINTRA, J. P. . Base de calibração de distanciômetros 
eletrônicos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, 15, 1991. Anais. 
Rio de Janeiro : Sociedade Brasileira de Cartografia. v. 1. p. 61-67. 
 
NETTO, N. P. ; CINTRA, J. P. . Aferição de medidores eletrônicos de distância na 
base multipilar da USP. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO EM 
TRANSPORTES, 5, 1991, Belo Horizonte. Anais da ANPET. São Paulo : ANPET, 
1991. v. 2. p. 857-871. 
 



215 
 

SCHAAL, Ricardo Ernesto ; FONSECA JUNIOR, E. S. . Levantamento Topográfico: 
Receptor GPS versus Estação Total Convencional. In: Congresso Brasileiro de 
Cartografia, 18°, 1997, Rio de Janeiro - RJ. Anais, 1997. p. 104-107. 
  
SILVA, M. M. S.; FAGGION, P.L.; VEIGA, L. A.K. Metodologia de classificação das 
componentes angulares de teodolitos e estações totais em laboratório. 2010. p.403-
419. Boletim de Ciências Geodésicas. v16. Curitiba, Paraná.  
 
SOUZA, I. A. M. A calibração de instrumentos de medições topográficas e 
geodésicas: a busca pela acreditação laboratorial. 2010. 192p. 
Dissertação(Mestrado)_Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo. São Carlos, 2010.  
 
STINE, J.K.; ROSEN, H. (Ed.).  Going underground: tunneling past, present, and 
future.  Kansas City: American Public Works Association, 1998. 159p.  ISBN 0-
917084-67-5. 
 
STIRO, S (Ed.). Orientation and alignment of the 5 th century bc tunnel of 
eupalinus at samos (Greece): Survey Review, 41, 313pp. 218-225 (July 2009) 
 
STIRO, S (Ed.). Alignment and breakthrough errors in tunneling. Tunnelling and 
Underground Space Technology. V24, (2009). Disponível em: Elsevier. www. 
elsevier.com/locate/tust. Acesso em: 28 out. 2010. 
 
VEIGA, L.A.K.; SANTOS SILVA, M.M.; NADAL, C.A. Desenvolvimento de 
metodologias para classificações angulares, detecção de erros de graduação de 
limbos e determinação da distância focal de teodolitos e estações totais em 
laboratório. II Simpósio Brasileiro de Geomática, V Colóquio Brasileiro de Ciências 
Geodésicas, 2007. p252-255. Presidente Prudente, SP. 
  
WILD. WILD GAK1 Gyro attachment – Instructions for use.  (19??). 38p 
 


