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Introdução

O levantamento planialtimétrico georreferenciado
tem por finalidade promover a representação do relevo
da superfície terrestre sobre um plano topográfico 
através de coordenadas. Segundo Uzeda[1], esses 
levantamentos são um conjunto de operações por meio 
das quais obteremos dados necessários para o desenho 
de uma determinada área do terreno.

O georreferenciamento é um marco na história da 
Agrimensura, pois trouxe uma série de mudanças para
os diferentes órgãos envolvidos no trabalho de 
certificação de Imóveis Rurais (Reis et al.)[2].

A Embrapa caprinos foi criada em 1975 para 
desenvolver e dinamizar a caprinocultura na região do 
Ceará. Após alguns anos, sua estrutura ficou pequena 
para abrigar tantos experimentos e a mesma adquiriu
parte da propriedade da fazenda crioula, sendo sua área 
total estimada em 1100 hectares. Embora seus limites 
sejam bem definidos, não se sabia sua área exata, tão 
pouco todas as benfeitorias nela existentes, tais como 
cercas, riachos, açudes e instalações, assim surgindo a 
necessidade de se fazer um levantamento detalhado da 
área.

O levantamento foi realizado com a utilização de 
duas metodologias, sendo uma com a utilização de uma 
estação total e a outra com o GPS Geodésico. A 
estação total é um aparelho eletrônico que permite 
fazer leituras de distâncias e ângulos a partir do 
deslocamento do feixe de luz, que atinge um prisma e é 
refletido de volta ao aparelho, tendo este um 
computador interno que armazena todas as informações 
geradas no campo. Enquanto o GPS de precisão é um 
aparelho que capta por uma antena os sinais emitidos 
por satélites e os transforma em coordenadas, obtendo-
se em tempo real a posição exata de alguma entidade, 
seja ela homem, veículo, navio, míssil, árvore, vértice,
etc., tendo uma precisão de centímetros e até 
milímetros em condições satisfatórias.

Obtidos os dados brutos, realizou-se o pós-
processamento dos mesmos, com o programa EZSurv 
da VIASAT, obtendo-se as coordenadas dos pontos 
característicos da área, realizando-se interpretações, a 

fim de se determinar e elaborar uma planta da propriedade 
com os detalhes dos limites, cercas, instalações, rios, 
açudes, estradas, etc.

Objetivou-se nesse trabalho o levantamento 
planialtimétrico georreferenciado da propriedade com o uso 
do GPS Geodésico e a Estação Total, detalhando-se os 
vários setores da fazenda da EMBRAPA caprinos. 

Material e métodos
A área em estudo compreende a fazenda da EMBRAPA 

caprinos, no município de Sobral, na região Semi-árida do 
estado do Ceará. Possui área aproximada de 1244,25
hectares, sendo o uso atual constituído por reserva legal, 
reserva permanente de caatinga hiperxerófila e vários 
experimentos com caprinos e/ou ovinos em várias 
pastagens artificiais espalhadas nos setores.

O georreferenciamento do imóvel foi efetuado a partir 
de uma poligonal geodésica, medida com técnica GPS de 
alta precisão a partir da rede Brasileira de Monitoramento 
Contínuo (RBMC/IBGE)(INCRA)[3].

Foram utilizados dois receptores geodésicos de dupla 
freqüência, marca NOVATEL, modelo DL4 PLUS, com 
aferição executada em 01/06/2006 pela empresa SIGHT 
GPS Ltda., segundo França [4], sendo um para o transporte 
de coordenadas para o imóvel, no vértice denominado E1, e 
o outro para o levantamento do perímetro, para amarração 
dos vértices existentes no imóvel rural, no limite do 
terreno, bem como das cercas e demais instalações.

O levantamento dos vértices do perímetro foi realizado 
no modo cinemático, com taxa de navegação de um 
segundo e tempo de rastreio com três minutos em cada 
vértice. Os cadastros das benfeitorias, cercas, casas, currais 
e açudes, foram efetuados com o mesmo receptor GPS, no 
modo cinemático com taxa de navegação de um segundo e 
um tempo de rastreio de 1 minuto, tomando ponto nos 
vértices das cercas, vértices de construções, barragens, 
mudança de cursos de riachos e mudança de cursos de 
estradas.

Com a estação total foi realizado o levantamento 
detalhado da sede, meio fio, árvores, construções, postes 
etc., sendo conduzida por poligonal fechada dentro da 
propriedade a partir da estação E1.

Todas as linhas de base e trajetórias foram ajustadas no 



programa aplicativo de pós-processamento EZSurv da 
VIASAT. Os dados gráficos, pontos, feições e desenho 
da planta foram executados nos softwares Posição 2004 
da MANFRA LTDA e Autocad.

Neste trabalho foi seguido o seguinte cronograma: 
delimitação dos marcos E1 e E2 no primeiro dia; do 
segundo ao quinto dia as equipes foram divididas em 
dois grupos, uma com duas pessoas ficando com o 
levantamento da sede e a outra equipe com quatro 
pessoas percorrendo o limite da propriedade fazendo o 
georreferenciamento; do sexto ao décimo dia, foram 
realizados os levantamentos das cercas com os dois 
GPS, em duas equipes de três pessoas e uma pessoa na 
parte de pós-processo e logística; do décimo primeiro 
ao décimo terceiro dia, foram feitos os levantamentos 
de estradas e açudes mantendo-se a formação anterior 
das equipes; do décimo quarto ao décimo sexto dia
foram realizados os levantamentos dos talvegues, rios e 
divisores d´água com dois GPS, por duas equipes com 
duas pessoas, e uma terceira equipe, também com duas 
pessoas ficou levantando instalações e detalhes com a 
estação total; do décimo sétimo ao décimo oitavo dia 
foram feitos alguns arremates finais e detalhes com 
uma equipe de três pessoas.

Resultados e Discussão

Do levantamento georreferenciado gerou-se um 
marco E1 e uma estação E2, e outras estações
secundárias até o E27 que serviram de base para a 
estação total, tendo sido levantados com a mesma mais 
de 3000 pontos.

Foram gerados 142 pontos limites de marcos, 882
pontos para delimitação de cercas internas, 457 pontos 
referentes a benfeitorias e outros detalhes. Com o GPS 
Geodésico em modo Cinemático, obteve-se um 
caminhamento com 432000 pontos, que foram 
utilizados para gerar as curvas de nível (Fig. 1).

De posse de todas as coordenadas e informações 
do levantamento foram realizadas as confecções de 
duas plantas topográficas da fazenda, uma com 97,687 
hectares (Fig.2), em escala 1:1500 mostrando os 
detalhes da sede e curvas de nível de um em um metro, 
e a segunda com 1169,6452 ha (Fig.3), em escala 
1:7500 mostrando toda a propriedade da fazenda 
EMBRAPA caprinos, destacando-se benfeitorias, 
cercas, rios e açudes, evidenciando o relevo com curvas 
de nível a cada 10 metros.

Neste levantamento encontrou-se uma área total de 
1169,6452 ha, sendo menor que a prevista 
anteriormente em levantamento topográfico de 1984
obtida com teodolito (Fig.4), que foi de 1244,25 ha, 
detectando-se assim, uma redução em área de 74,6048 
hectares quando comparado os dois métodos de 
levantamentos topográficos. Foi possível dividir a 
fazenda da Embrapa Caprinos em três áreas: a área da 
fazenda Três Lagoas com 596,2260 ha (Fig.3), onde se 
encontra a sede e maioria das instalações e 
experimentos; a área da fazenda Crioula com 580,2315 
ha, que corresponde a uma área que foi anexa à parte 

inicial há alguns anos após a sua fundação; e por fim tem-se
uma área de servidão da rodovia CE-179, que corresponde 
a uma área de 13,1877 ha, dividindo a propriedade com 
uma pista de aproximadamente 2800 metros.

Foi possível averiguar que devido às dificuldades 
encontradas no início dos trabalhos, perdeu-se muito tempo 
para fechar o perímetro, pois a vegetação estava muito 
fechada. Em trabalhos dessa natureza devem ser feitos os 
aceiros previamente.

A fase mais crítica do levantamento foi a passagem 
com o GPS nos talvegues, principalmente nos leitos dos 
riachos, pois se iniciavam na cabeceira e o mesmos se 
prolongavam por extensa área da propriedade, saindo da 
mesma por várias cercas, deixando em dúvida se tal área 
pertencia ou não a propriedade Embrapa Caprinos. Além 
disso, a vegetação mais densa dificultou a recepção do sinal 
GPS nesse local.

O ponto positivo foi a abordagem inicial feita para este 
levantamento, fazer o perímetro, cercas internas e estradas, 
depois o restante, pois nesse momento já se conhecia bem,
toda a propriedade, podendo pegar atalhos para chegar em 
alguns locais estratégicos, reduzindo deslocamentos 
desnecessários.

O ponto negativo foi o pouco tempo de vida útil da 
carga da bateria, chegando a quatro ou cinco horas por dia. 
Apenas no final foi modificado o turno de trabalho, para 
um descanso de duas horas para almoço, onde o aparelho 
ficava carregando no plug do carro, chegando a um 
rendimento de até 9 horas por dia de trabalho, chegando a 
se trabalhar quase o dobro do tempo.
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      Figura 1. Imagem do Auto CAD dos pontos e caminhamentos                  Figura 2. Desenho de parte da Propriedade onde se 
           após o pós-processo.                                 localiza a sede.

Figura 3. Desenho final da Propriedade Embrapa Caprinos.

Figura 4. Foto do levantamento feito em 1984, lado esquerdo.    


