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RESUMO 

SUAREZ, H. A. Uso do Método Compacto para calibração de estações totais. Dissertação 

(Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2014. 

O uso correto de todo instrumento topográfico e geodésico tem como objetivo principal 

garantir a qualidade das medições. Para este fim é necessário realizar uma série de 

procedimentos periódicos de verificação da qualidade denominados de calibração. Diante do 

exposto, neste trabalho são apresentados os principais conceitos relacionados à qualidade nas 

medições e ao processo de calibração, tendo como objetivo principal, realizar uma análise e a 

descrição do uso do Método Compacto, como uma alternativa para calibração de estações 

totais em ambiente laboratorial. Durante a pesquisa, foi estabelecido um conjunto de padrões 

de calibração, aplicáveis a estações totais. Para garantir a aplicabilidade do método foi 

realizado um trabalho em conjunto com o laboratório de calibração de instrumentos 

topográficos da empresa Química Suiza, localizado na cidade de Lima, Peru, para relatar as 

dificuldades da instalação do Método Compacto naquela empresa, os recursos necessários e as 

vantagens do uso do método. Apresenta-se, também um exemplo prático do uso do Método 

Compacto, em que foram avaliados os resultados obtidos no laboratório, com os dados 

mostrados em uma planilha eletrônica desenvolvida com base na norma ISO 17123:2001. 

Mediante este processo de comparação foi estabelecida a viabilidade da utilização do Método 

Compacto em um laboratório de calibração de estações totais. 

 

 

 

Palavras-chave: Calibração, instrumentação topográfica e geodésica, Erros instrumentais, 

Incerteza. 



 
 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

SUAREZ, H. A. Using the Compact method for calibration of total stations. Dissertação 

(Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2014. 

The correct use of all topographic and geodetic instrument aims to ensure the quality of the 

measurements. For this purpose it is necessary to perform a series of periodic quality checking 

procedures called procedures of calibration. According to it, this work presents the main 

concepts related to quality measurements and calibration process, having as main goal, to 

analyze and make a description of the use of the Compact Method, as an alternative to 

calibration of total stations in a laboratory environment. During the research, a set of 

calibration standards, applicable to total stations were established. To ensure the applicability 

of the method, the work was done among the laboratory of calibration of surveying 

instruments Química Suiza company, located in Lima , Peru , to report difficulties installing 

the Compact Method in that company, the resources needs and advantages of using the 

method. Also, a practical example of using the Compact Method is being presented, in which 

the results obtained in the laboratory were evaluated with the data displayed in a spreadsheet 

developed based on ISO 17123:2001 standard. Through this comparative process, it was 

established the feasibility of using the Compact Method in a laboratory calibration of total 

stations.  

 

 

 

Keywords: calibration, topographic and geodetic instrumentation, instrumental errors, 

Uncertainty. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A medição de ângulos e distâncias atualmente tornou-se uma tarefa fácil com o uso de 

estações totais, mas o resultado da medição realizada é só uma aproximação ou estimativa do 

mensurando. Por esta razão ele deve ser acompanhado de um valor quantitativo que nos 

forneça uma ideia de sua qualidade, de modo que aqueles que o utilizem possam avaliar sua 

confiabilidade. Em outras palavras, há a necessidade de um parâmetro que caracterize a 

dispersão dos valores que podem ser atribuídos ao mensurando. 

Sem a indicação da incerteza, os resultados das medições não podem ser comparados, 

seja entre eles mesmos ou com valores de referência fornecidos em uma especificação ou 

norma. Portanto, é necessário que exista um procedimento de rápida aplicação, fácil 

compreensão e ampla aceitação para caracterizar a qualidade de um resultado de uma 

medição, isto é, para avaliar e expressar a incerteza do mesmo (INMETRO, 2008). 

Com o parâmetro da incerteza estabelecido é possível comparar os resultados das 

indicações com os fornecidos por um padrão. Procedimento de comparação visa manter e 

verificar o funcionamento adequado dos instrumentos de medição, cumprir com os 

requerimentos estabelecidos pelas normas de qualidade e por último garantir a fiabilidade e 

rastreabilidade das medições. 

A calibração não é um conceito novo, e remonta à época na qual os instrumentos eram 

comparados de maneira direta contra os padrões da época para garantir a qualidade e 

confiabilidade das medições realizadas. Em outras palavras, é simplesmente o processo de 

comparação entre o que indica o instrumento e o que deveria indicar, de acordo a um padrão 

de referência com valor conhecido. Desta definição é possível dizer que para calibrar um 

instrumento ou um padrão, é necessário dispor de outro de melhor precisão o qual 

proporcione o valor verificável a ser comparado com a indicação dada pelo instrumento a 

calibrar. Este procedimento de comparação é realizado mediante uma cadeia ininterrupta de 

comparações, até chegar ao padrão primário o qual é conhecido como rastreabilidade. 
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1.2  OBJETIVOS 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar e descrever o Método Compacto, como 

alternativa para a calibração de estações totais em ambiente laboratorial ou instituições com 

espaço limitado, garantindo a rastreabilidade das ações. 

1.3  OBJETIVOS COMPLEMENTARES 

Os objetivos complementares desta dissertação são: 

 Apresentar as principais normas e conceitos relacionados à qualidade e calibração 

de instrumentos topográficos e geodésicos; 

 Descrever as configurações necessárias na montagem do Método Compacto para 

atingir os requisitos das normas internacionais estabelecidas para este fim; 

 Apresentar a vantagens dos procedimentos de laboratório descritos no Método 

Compacto, comparando-os com os procedimentos de campo estabelecidos na 

norma ISO 17123:2001 para verificação da precisão na medição de ângulos e 

distâncias; 

 Usar o Método Compacto para determinar a precisão de estações totais 

apresentando um exemplo prático; 

 Desenvolver uma planilha de cálculo baseada na norma ISO 17123:2001 para 

classificar e determinar a precisão de estações totais e determinar a constante 

aditiva dos medidores eletrônicos de distâncias (MED); 

 Realizar um exemplo prático aplicando o Método Compacto, comparando os 

resultados obtidos no laboratório, com os resultados obtidos pelos métodos 

convencionais; 

 Realizar um trabalho em conjunto com o Laboratório de Calibração de 

Instrumentos Topográficos da empresa Quimica Suiza, localizado em Lima, Peru, 
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para relatar as dificuldades da instalação do Método Compacto na referida 

empresa, os recursos necessários e as vantagens do uso do método. 

1.4  JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

A principal justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa surge da necessidade 

que os usuários de instrumentos topográficos e geodésicos têm de garantir a qualidade das 

medições realizadas com Estações Totais. Além disso, destacam-se ainda: 

 Cumprir com requisitos específicos dos governos, das empresas e, particularmente, 

dos usuários, de modo de garantir a qualidade das medições estabelecidos por 

normas de qualidade; 

 Garantir a qualidade das medições realizadas com estações totais, oferecendo 

rastreabilidade e confiabilidade dos processos de mensuração; 

 As normas internacionais para verificar instrumentos topográficos e geodésicos 

são pouco viáveis, devido ao elevado custo na montagem das instalações no campo 

para calibração de estações totais, além do tempo e pessoal necessário para realizar 

este processo. Por esse motivo surge a necessidade de estudos de calibração de 

estações totais em ambiente laboratorial; 

 Atender à crescente demanda por certificados de calibração que garantam a 

qualidade das medições feitas com estações totais sejam elas novas ou usadas. 

Muitas empresas almejam a obtenção de certificados que garantam a 

confiabilidade, rastreabilidade e reprodutibilidade das medições realizadas com os 

seus instrumentos, bem como a confiabilidade destes para projetos de interesse 

público e privado. 

1.5  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O capítulo 1 apresenta uma 

introdução do tema da pesquisa, os objetivos gerais, complementares e a justificativa da 

pesquisa. O segundo capítulo reúne os principais conceitos e informações encontrados na 
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literatura, que serviram para contextualizar a pesquisa, bem como fundamentar as discussões 

dos resultados e conclusões. No capítulo 3 é descrito cada um dos instrumentos usados na 

pesquisa. No quarto capitulo é realizada a descrição da norma ISO 17123:2001 e é analisado o 

uso para a verificação de instrumentos topográficos. No capítulo 5, é descrito o método 

utilizado na pesquisa, contendo as etapas que foram desenvolvidas, destacamdo-se os 

principais erros analisados durante da verificação de estações totais. Foi realizada uma análise 

da forma a expressar as incertezas nas medições de ângulos e distâncias. Na sequência foi 

analisado o Método Compacto, com os problemas e dificuldades que podem acontecer no 

momento da implantação. Por último foi realizado um exemplo prático da utilização do 

Método Compacto cujos resultados foram analisados na planilha Excel desenvolvida para este 

fim. No último capítulo são apresentadas as conclusões e as recomendações para futuras 

pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente capítulo consiste em uma reunião de conceitos, dados e normas 

encontradas na literatura, sobre o tema em debate, que servem para fundamentar a pesquisa. A 

revisão realizada neste trabalho inicia abordando os principais conceitos relacionados com a 

pesquisa, passando pelos trabalhos realizados na busca da qualidade na mensuração, tanto no 

âmbito brasileiro, quanto no âmbito internacional. Também são discutidas questões 

relacionadas com as principais normas, padrões internacionais, e requerimentos já 

estabelecidos para garantir a qualidade das medições realizadas com estações totais. Por 

último é apresentada uma série de trabalhos anteriores que abordaram e discutiram temas 

relacionados à calibração e verificação de estações totais. 

2.1 TERMOS USADOS NA PESQUISA 

Para uma melhor compreensão do texto serão apresentados os termos técnicos que 

envolvem a calibração de estações totais, já que é frequente encontrar a utilização incorreta 

destes em muitos documentos da área.  

De acordo com Ruiz Armenteros, García Balboa e Mesa Mingorance (2010) existe 

uma série de termos relacionados com a incerteza das medições como erro, precisão e 

exatidão que devem ser tratados e usados de maneira correta como são definidos em 

documentos internacionais. 

A definição de cada um desses foi extraída do VIM Vocabulário Internacional de 

Metrologia: conceitos fundamentais e gerais e termos associados  (INMETRO, 2012). 

 Ajuste de um sistema de medição (VIM 3.11) 

O ajuste de um sistema de medição é o conjunto de operações efetuadas num 

sistema de medição, de modo que ele forneça indicações prescritas correspondentes a 

determinados valores de uma grandeza a ser medida. 

 Cadeia de rastreabilidade metrológica (VIM 2.42) 
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A cadeia de rastreabilidade metrológica é a sequência de padrões e calibrações 

utilizada para relacionar um resultado de medição a uma referência. 

 Erro de medição (VIM 2.16) 

O erro de medição é a diferença entre um valor medido de uma grandeza e um 

valor de referência. 

 Exatidão (VIM 2.13) 

Exatidão da medição é definida como o grau de concordância entre um valor 

medido e um valor verdadeiro de um mensurando. 

 Medição (VIM 2.1) 

A medição é o processo de obtenção experimental de um ou mais valores que 

podem ser, razoavelmente, atribuídos a uma grandeza. A medição implica em 

comparar grandezas ou contar entidades. 

 Mensurando (VIM 2.3) 

 Grandeza que se pretende medir. 

 Metrologia (VIM 2.2) 

A metrologia é a ciência da medição e suas aplicações, abrangendo todos 

os aspectos teóricos e práticos, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo 

de aplicação. 

 Precisão (VIM 2.15) 

Precisão é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos, 

obtidos por medições repetidas, no mesmo objeto ou em objetos similares, sob 

condições especificadas. 

 Rastreabilidade metrológica a uma unidade de medida (VIM 2.43) 

Rastreabilidade metrológica em que a referência é a definição de uma 

unidade de medida através da sua realização prática. 
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 Resultados da medição (VIM 2.9) 

O resultado de medição é o conjunto de valores atribuídos a um 

mensurando, juntamente com toda outra informação pertinente disponível. 

2.2 CONCEITOS RELACIONADOS À PESQUISA 

2.2.1  Qualidade 

Em um mercado mundial cada dia mais globalizado, que faz com que as empresas 

busquem a competitividade, os Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ) estão ganhando mais 

espaço como uma forma de garantir a qualidade e confiabilidade dos bens e serviços 

oferecidos. 

Segundo o dicionário Houaiss (2004), qualidade é o atributo que determina a essência 

ou a natureza de algo ou alguém. Pelo fato do termo qualidade ser subjetivo, os SGQ 

encontram-se organizados por uma instituição internacional não governamental, chamado ISO 

- International Organization for Standarization. 

A ISO é uma rede global que identifica as melhores normas internacionais que são 

requeridas pelas empresas, governos e até mesmo a sociedade. Ela desenvolve as normas em 

parceria com as áreas ou setores que vão fazer uso das mesmas, apresentando procedimentos 

claros e concisos para serem usados no mundo todo (ISO, 2011). 

A ISO foi criada no ano 1947, e desde então já publicou mais de 19500 normas 

internacionais abrangendo quase todos os aspectos da tecnologia e negócios, desde segurança 

alimentar até computadores, da agricultura aos serviços de saúde, conseguindo impactar de 

maneira direta ou indireta em nossas vidas. 

A normalização é a atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou 

potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção do 

grau ótimo de ordem em um dado contexto (ABNT, 2006). 

Uma norma ou padrão é uma regra ou exigência determinada por consenso dos 

usuários, e que aceita como válidos os melhores critérios para um produto, processo ou 
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serviço. Os benefícios gerais de um padrão são segurança, qualidade, adaptabilidade e 

consistência através de fronteiras internacionais. 

No ano 2002 Steve Y. W. (2002) realizou uma análise do papel que cumprem os 

agrimensores na implantação da série ISO 9000. Foi realizada uma introdução dos papéis e 

das tarefas que devem realizar os agrimensores para garantir a qualidade na administração de 

padrões nas empresas da área da construção civil. 

2.2.2  Qualidade na mensuração 

Cada dia aumenta o número de empresas de topografia, entidades governamentais, 

universidades e empresas de engenharia que contam com certificações NBR ISO 9001:2000. 

Estas normas internacionais estabelecem a estrutura de um SGQ que, entre outras coisas, tem 

como exigência que todos os instrumentos de medição sejam verificados e calibrados 

regularmente. Estas exigências geram uma demanda crescente por certificados de calibração e 

por procedimentos de verificação. 

Os instrumentos topográficos e geodésicos, normalmente, são fabricados baseados nas 

melhores normas e padrões de qualidade, de maneira que possam manter as suas 

especificações e características apresentadas pelos fabricantes durante toda sua vida útil ou 

durante o maior tempo possível. Contudo, devido a desgastes inevitáveis, todos os 

instrumentos de precisão, devem ser verificados e, se necessário, calibrados periodicamente 

para certificar se as suas características ainda estão de acordo com as especificações 

estabelecidas pelo fabricante ou para indicar quais são os novos valores das acurácias de suas 

medições. 

A calibração ou verificação de instrumentos de medição deve ser realizada em 

intervalos especificados, ou antes, do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de 

medição nacionais ou internacionais (ABNT, 2000). 

Com a constante implantação de sistemas de gestão de qualidade nos diferentes tipos 

de empresas e o aumento das exigências por parte dos clientes, as empresas comercializadoras 

e prestadoras de serviços de medições topográficas, também direcionam suas metas e 

objetivos para a busca da qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Desta forma, a 

calibração tem sido usada como uma ferramenta que busca garantir maior confiabilidade nos 
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diferentes processos de medição, o que vem atraindo as empresas e laboratórios da área de 

mensuração, como forma de garantir a qualidade. 

2.2.3  Determinação das incertezas na medição de ângulos e distâncias 

Como já foi estabelecida anteriormente, a incerteza da medição é um parâmetro não 

negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando. Embora o 

conceito de incerteza como um atributo quantificável seja relativamente novo na história da 

medição, é amplamente reconhecido que, quando todos os componentes de erro conhecidos 

ou suspeitos tenham sido avaliados e as correções adequadas tenham sido aplicadas, ainda 

permanece uma incerteza sobre quão correto é o resultado declarado, isto é, uma dúvida 

acerca de quão corretamente o resultado da medição representa o valor da grandeza que está 

sendo medida.  

A série de Normas ISO 17123:2001 especifica os procedimentos de campo a serem 

adotados para a determinação e avaliação da precisão dos instrumentos topográficos e seus 

equipamentos auxiliares. Os ensaios destas normas são verificações de campo para determinar 

se um instrumento encontra-se em condições ótimas para realizar os trabalhos. Estas normas 

podem ser consideradas como uma das primeiras etapas no processo de avaliação da incerteza 

da medida. A incerteza do resultado de uma medição depende de certo número de fatores, tais 

como:  

 Repetitividade (precisão);  

 Reprodutibilidade (repetitividade entre dias); 

 Rastreabilidade (a través de uma cadeia ininterrupta a padrões nacionais); 

 Por último deve ser realizada uma análise detalhada de todas as possíveis fontes de 

incertezas, segundo indica (INMETRO, 2008). 

A vantagem destas normas é que são amplamente aceitas na indústria tanto por 

usuários, quanto por fabricantes. Seria útil, portanto, se os seus procedimentos de verificação 

pudessem ser usados por um procedimento de calibração, como é o caso deste trabalho no 

qual foi feito o uso do Método Compacto para calibração de estações totais. 
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O processo de calibração tem que ser realizado em laboratórios especializados ou 

universidades que garantam a qualidade de seus serviços e que cumpram com os requisitos de 

normas nacionais (NBR 13133:1994) e internacionais (ISO 17123:2001) estabelecidas para 

este propósito. Entre os possíveis usuários destas normas encontram-se as empresas 

comercializadoras dos instrumentos topográficos e os departamentos de topografia e geodesia 

das empresas que dispõem de sistemas de gestão da qualidade implantados. 

2.2.4  Calibração 

Com o passar do tempo, a exposição a condições de uso e condições atmosféricas, de 

um determinado instrumento fazem com que a exatidão apresente desvios, provocando 

grandes incertezas nas medições, chegando estas a se tornarem completamente erróneas. Para 

solucionar estes problemas deve-se fazer uso de um recurso denominado de calibração.  

Durante o processo de calibração compara-se o valor proporcionado pelo instrumento 

com um valor conhecido proporcionado por um padrão. Como o padrão é o que será 

comparado, geralmente são utilizados padrões com alto nível metrológico. Em outras palavras 

padrões rastreáveis a padrões nacionais e internacionais com incertezas pequenas. 

 

 

Figura 2-1 Processo de calibração 
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2.2.4.1 O que é Calibrar? 

Segundo o dicionário Houaiss (2004) entende-se por calibrar o procedimento que 

consiste em ajustar o valor lido por um instrumento com o valor padrão de mesma natureza. 

Apresenta caráter ativo, pois o erro, além de determinado, é corrigido.  

Segundo o (INMETRO, 2012) calibração é a operação que estabelece, sob condições 

especificadas, em uma primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas da medição 

fornecidas por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas; em uma 

segunda etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando à obtenção de um 

resultado de medição a partir de uma indicação. 

A calibração é realizada pela comparação dos valores medidos por um determinado 

instrumento, com os valores de um padrão de exatidão conhecido. O resultado da comparação 

pode ser expresso em forma de um documento que apresenta o desvio da medição do 

instrumento em relação ao padrão ou pode incluir as capacidades de medição do instrumento 

como forma de aumentar a exatidão da medição. 

Do mencionado, existe uma série de conceitos que abrangem a calibração como 

apresentado na Figura 2-1 e deve ser analisado cada um deles de maneira particular. 

De acordo com o VIM (2012), Instrumento de Medição é o dispositivo utilizado para 

realizar medições, individualmente ou associado a um ou mais dispositivos suplementares. 

Um instrumento de medição que pode ser utilizado individualmente é um sistema de medição. 

Padrão de Medição, segundo o VIM (2012), é a realização da definição de uma dada 

grandeza, com um valor determinado e uma incerteza de medição associada, utilizada como 

referência. Um padrão de medição serve, frequentemente, como referência na obtenção de 

valores medidos e incertezas associadas para outras grandezas da mesma natureza, 

estabelecendo assim uma rastreabilidade metrológica através da calibração de outros padrões, 

instrumentos de medição ou sistemas de medição. 

Segundo o (INMETRO, 2012)uma indicação é um valor fornecido por um instrumento 

de medição ou um sistema de medição. Uma indicação pode ser representada por um valor 

atribuído a uma medida materializada. Este valor é o que deve ser comparado com o padrão.  
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O instrumento deve ser calibrado nas mesmas Condições de Repetitividade sendo esta 

definida pelo (INMETRO, 2012) como a condição de medição em um conjunto de condições, 

as quais incluem o mesmo procedimento de medição, os mesmos operadores, o mesmo 

sistema de medição, as mesmas condições de operação e o mesmo local, assim como 

medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares durante um curto período de 

tempo. Assim, mesmo a calibração deve ser realizada tomando em consideração as mesmas 

condições ambientais (pressão e temperatura) as que devem ser registradas no certificado de 

calibração a ser emitido. 

A importância da calibração está em oferecer uma fotografia da situação atual do 

instrumento, com a qual, como parte final do processo os usuários devem realizar uma análise 

dos resultados obtidos na calibração e com eles determinar se: 

 O instrumento pode ser usado e é identificado como tal, definindo uma nova data 

para calibração; 

 O instrumento pode ser usado com restrições, uso parcial onde atende os 

requerimentos; 

 O instrumento não pode ser usado e dever ser enviado para realização de um 

ajuste. 

Para fins desta dissertação será feito uso das definições oficiais estabelecidas pela ISO 

no Vocabulário Internacional de Metrologia (INMETRO, 2012), documento que trata de 

harmonizar as termologias e definições utilizadas nos campos da metrologia e da 

instrumentação. Conjuntamente com este documento foram criadas a GUM e a norma ISO 25 

1998 que revisada e ampliada, resultou na norma ISO/IEC 17025:2005. A adoção destes 

documentos auxilia na evolução e na dinâmica do processo de globalização das sociedades 

tecnológicas e contribui para uma maior integração dos mercados, com uma consequente 

redução geral de custos. No que se refere ao interesse particular de cada país, pode alavancar 

uma maior participação no mercado mundial e nos mercados regionais. 

2.2.4.2 Por que calibrar? 

Existem dois motivos principais para realizar a calibração de instrumentos de medição. 

A primeira é a que se refere às obrigações e deveres com as normas de qualidade. Por 
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exemplo, se alguma empresa implanta as normas da série ISO 9001:2000, o item 7.6 

estabelece qual deve ser o controle dos instrumentos de medição e monitoramento. A 

calibração ou verificação dos instrumentos de medição deve ser realizada em intervalos 

especificados, ou antes, do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição 

internacionais ou nacionais (ABNT, 2000). 

Desta maneira, a calibração com padrões de medição rastreável, fornece a garantia de 

que o instrumento encontra-se trabalhando dentro de um conjunto de limites de incertezas 

desejáveis. Estes limites podem ser impostos pela legislação de cada país ou região, pela 

administração de riscos de uma determinada empresa ou simplesmente pelo estabelecido pelo 

fabricante. 

A outra razão pela qual um instrumento de medição deve ser calibrado é para melhorar 

o desempenho do mesmo. A partir da calibração, pode-se conhecer o comportamento do 

instrumento, quantificando os erros sistemáticos que o mesmo apresenta, podendo assim 

diminuir e conseguir resultados mais fiáveis.   

Na prática, a exigência para ter um instrumento calibrado pode vir dos clientes, de 

entidades de inspeção e de requisitos internos (Certificação da Qualidade, por exemplo), entre 

outras. A calibração dos instrumentos topográficos é uma função importante para garantir a 

qualidade das medições realizadas e deve ser uma atividade normal que proporciona uma 

série de vantagens permintindo:  

 Estabelecer a rastreabilidade das medições; 

 Medir para conhecer; 

1. Especificações técnicas do instrumento não garante um desempenho 
satisfatório; 

2. Manutenção das características com o tempo; 

3. Histórico; 

 Definir critério de seleção; 

1. Escolha de instrumentos e padrões adequados às atividades a ser realizadas; 

2. Coerência com exigências regulamentares; 

3. Escolha de padrões. 
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2.2.4.3 Onde calibrar? 

A calibração de instrumentos topográficos e geodésicos deve ser realizada em 

laboratórios de calibração devidamente acreditados pelas entidades competentes como a 

Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro). 

Para mencionar algumas entidades europeias de acreditação existem o UKAS (United 

Kingdom Accreditation Service) no Reino Unido, COFRAC (Comité français d'accréditation) 

na França, DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) na Alemanha, e SAS (Swiss 

Accreditation Service) na Suíça. 

 

2.2.4.4 Quando calibrar? 

A periodicidade da calibração do instrumento dependente de um grande número de 

fatores e, portanto, não pode ser prescrita de uma forma rígida. Por este motivo serão 

descritos eventos que fornecerão orientações referentes aos intervalos de tempo para a 

realização da calibração do instrumento quando: 

 Foi danificado; 

 Recebeu um forte impacto ou choque; 

 Foi reparado; 

 Foi alugado; 

 Foi comprado um novo instrumento; 

 Ocorreu uma mudança significativa no clima desde o último uso; 

 O tempo limite recomendado pelo fabricante acabou, pelo que geralmente o 

fabricante recomenda realizar calibrações periódicas para a realização de trabalhos 

de precisão.  
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A uma calibração corresponde a emissão de um certificado de calibração e a colocação 

de uma etiqueta. Baseado nesta informação um usuário pode decidir se o instrumento é 

adequado para um uso específico. Este processo de verificação é obrigatório para empresas 

certificadas nas normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 

17025, RDC59 ANVISA, entre outras. 

 

2.2.4.5 O que é o certificado de calibração? 

Todos os instrumentos de medição novos e usados são submetidos a um controle de 

qualidade que assegura que os mesmos estão dentro dos limites especificados. A confirmação 

destas especificações é fornecida através de um certificado de calibração. Quando uma 

empresa precisa de um documento que apresente a evidência objetiva deste processo de 

calibração, deve solicitar este serviço a um laboratório acreditado pelo Inmetro com 

informações padronizadas pela norma NBR ISO/IEC 17025:2005, para que o mesmo possa 

ser aceito nos processos de auditorias externas e possua rastreabilidade oficial aos padrões 

nacionais e internacionais. 

O Certificado de Calibração é um documento oficial, originado a partir da atividade de 

calibração, emitido por um Laboratório de Calibração reconhecido e acreditado pelo Inmetro 

com informações padronizadas pela norma NBR ISO/IEC 17025:2005. 

O objetivo do Certificado de Calibração é fornecer ao cliente os erros de medição do 

instrumento no momento da calibração. Conhecendo os erros do seu instrumento de medição, 

o cliente poderá corrigi-los no momento da utilização, tornando a medição mais exata e de 

maior confiabilidade. Como conteúdo mínimo o certificado de calibração deve conter: 

 Título (Certificado de Calibração); 

 Nome e o endereço do laboratório e o local onde a calibração foi realizada; 

 Identificação unívoca do certificado de calibração; 

 Nome e endereço do cliente; 

 Identificação do método utilizado; 
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 Descrição, condição e identificação do instrumento calibrado; 

 Data do recebimento do item a ser calibrado quando isso for crítico para a validade 

e aplicação dos resultados; 

 Referência à especificação da norma tomada como referência ou breve descrição 

do método de calibração utilizado; 

 Resultado da calibração com as unidades de medida; 

 Caracterização dos padrões metrológicos utilizados para referenciar a calibração, 

mencionando-se, sempre que possível, a melhor capacidade de medição dos 

padrões de referência utilizados, para evidenciar a rastreabilidade; 

 As condições ambientais com base nas quais a calibração foi realizada; 

 A incerteza de medição expressa na mesma unidade do resultado da medição ou 

em valores relativos (valor percentual – %; partes por milhão – PPM, dentre 

outras), acompanhada de uma declaração sobre o nível de confiança para o qual a 

incerteza de medição foi estimada; 

 Nome, função e assinatura dos emissores do certificado (responsáveis pela 

calibração do instrumento/equipamento). 

2.2.5  Laboratórios de calibração 

Os laboratórios de calibração acreditados, geralmente, estão no nível mais alto da 

hierarquia das calibrações internas de uma empresa. Sua tarefa é comparar, a intervalos pré-

estabelecidos, os padrões de trabalho da própria empresa com os padrões de referência que 

são calibrados pelo Instituto Nacional de Metrologia ou por outro laboratório acreditado que 

possua uma melhor capacidade de medição. 

Um laboratório de calibração estabelece a rastreabilidade ao Sistema Internacional de 

Unidades (SI) dos seus próprios padrões e instrumentos de medição, por meio de uma cadeia 

ininterrupta de calibrações ou comparações, ligando-os aos padrões primários das unidades de 

medida SI correspondentes como é apresentado na Figura 2-2. A ligação às unidades SI pode 
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ser obtida pela referência aos padrões nacionais. Os padrões nacionais podem ser padrões 

primários, que são as realizações primárias das unidades SI ou representações acordadas das 

unidades SI baseadas em constantes físicas fundamentais, ou podem ser padrões secundários 

que são padrões calibrados por outro instituto nacional.  

 

 

Figura 2-2 Hierarquia do sistema metrológico 
Fonte: Inmetro  

 

A norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Requisitos Gerais para a Competência de 

Laboratórios de Ensaio e Calibração, estabelece os requerimentos de competência de 

laboratórios de calibração e de ensaio. Sua implantação é imprescindível para laboratórios que 

desejam assegurar, além da confiabilidade do seu sistema de gestão, sua competência para as 

calibrações e ensaios que realiza. O instrumento que permite que esta competência seja 

assegurada é a acreditação de laboratórios, concedida por um organismo oficial que trabalhe 

de acordo com requisitos e práticas internacionais. 

Quando os serviços de um laboratório de calibração forem utilizados por terceiros, a 

rastreabilidade da medição deve ser assegurada pela utilização de serviços de calibração de 

laboratórios que possam demostrar competência, capacidade de medição e rastreabilidade. 
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Segundo o (INMETRO, 2012) a rastreabilidade metrológica é a propriedade de um 

resultado de medição que pode ser relacionada a uma referência através de uma cadeia 

ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza da 

medição. 

Calibrações realizadas por laboratórios que mantêm apenas certificação do sistema da 

qualidade segundo a ISO 9000:2000 não podem ser aceitas como evidência de rastreabilidade, 

pois esta certificação não abrange a comprovação técnica específica para realização das 

calibrações. 

Entre os elementos que são essenciais para que se possa afirmar que o resultado de 

uma medição é rastreável a um padrão nacional ou internacional estão: 

 Cadeia contínua de comparações: conduzindo até um padrão nacional ou 

internacional; 

 Referência à unidade SI: a cadeia de comparações deve alcançar os padrões 

primários para a realização da unidade do SI; 

 Recalibrações: as calibrações devem ser repetidas a intervalos apropriados, 

definidos em função de uma série de variáveis: 

 Incerteza requerida; 

 Frequência e modo de uso dos instrumentos de medição; 

 Estabilidade dos equipamentos; 

 Incerteza de medição: a cada passo da cadeia de rastreabilidade, deve ser 

determinada a incerteza de medição, de acordo com métodos definidos, de modo 

que se obtenha uma incerteza total para a cadeia; 

 Documentação: cada passo da cadeia de rastreabilidade deve ser realizado de 

acordo com procedimentos documentados, reconhecidos como adequados e os 

resultados obtidos devem ser registrados em um certificado de calibração; 

 Competência: os laboratórios que realizam um ou mais passos de cadeia de 

rastreabilidade devem fornecer evidências da sua competência para a realização da 

calibração. 
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2.2.5.1 Acreditação (credenciamento)  

A acreditação, ou credenciamento, é o reconhecimento formal, concedido por um 

organismo autorizado, de que a entidade foi avaliada, segundo guias e normas nacionais e 

internacionais e tem competência técnica e gerencial para realizar tarefas específicas de 

Avaliação da Conformidade de terceira parte. No Brasil o órgão acreditador responsável pelo 

credenciamento é o Inmetro, sendo a acreditação de caráter voluntário.  

A acreditação é uma ferramenta estabelecida em escala internacional para gerar 

confiança na atuação de organizações que executam atividades de avaliação da conformidade 

(ABNT, 2005). 

No Brasil a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) é o organismo de 

acreditação de organismos de avaliação da conformidade reconhecido pelo Governo 

Brasileiro. A Cgcre, atua na acreditação de Organismos de Avaliação da Conformidade - 

OAC. Os organismos de acreditação que reconhecem a competência de laboratórios de ensaio 

e calibração utilizam a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 como base para suas 

acreditações. 

Na busca do reconhecimento internacional, o Inmetro representa o Brasil nos seguintes 

fóruns internacionais:  

 IAF (International Accreditation Forum);  

 IAAC (Interamerican Accreditaion Cooperation);  

 ILAC (International Laboratory Accreditaion Cooperation);  

 OIML (Organisation Internacionale de Métrologie Légale);  

 IATCA (International Auditor and Taining Certification Association);  

 BIPM (Bureau International des Poids et Mesures);  

 EA  (European Co-operation for Acreditation). 
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2.2.6  Verificação de estações totais (ângulos e distâncias) 

Todo trabalho de medição tem que ser realizado com base em algum procedimento ou 

norma estabelecido para este propósito. Alguns exemplos são os procedimentos descritos 

pelas normas NBR 13133: 1994 (Execução de Levantamento Topográfico) e a ISO 17123: 

2001. (Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying 

instruments– Part 3: Theodolites), que estabelecem procedimentos para realização da 

verificação em campo. A vantagem destas normas é que são amplamente aceitos nas 

empresas, tanto pelos usuários como pelas empresas que oferecem serviços. Estes 

procedimentos de verificação são usados na declaração dos resultados das calibrações e na 

emissão dos certificados de calibração como requisito estabelecido na Norma ABNT NBR 

ISO/IEC 17025:2005. 

O processo de calibração, verificação e a forma de estabelecer a rastreabilidade a 

padrões estabelecidos são apresentados na Figura 2-3. 
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Figura 2-3 Rastreabilidade, calibração e verificação 
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2.2.7  Trabalhos anteriores 

Na revisão de trabalhos anteriores serão apresentados documentos que realizam uma 

série de análises dos temas abordados na dissertação (qualidade, qualidade na mensuração, 

calibração, procedimentos de verificação de ângulos e distância).  

Carrera (2011) realizou um projeto para a preparação da documentação estabelecida 

na norma ISO 17025:2005 para um laboratório de calibração de teodolitos e estações totais. O 

projeto apresentado pode ser implantado se a empresa ou laboratório contar previamente com 

uma norma de gestão da qualidade ISO 9001:2000. Nas conclusões do trabalho o autor afirma 

que com a implantação do sistema pode-se manter uma melhoria contínua nos processos de 

calibração garantindo a qualidade dos resultados gerados. 

Zeiske (2001) realizou uma análise e descrição dos trabalhos realizados e publicados 

pela (ISO TC 172/SC06) Geodetic and surveying instruments que forma parte do technical 

Committee (ISO TC172) Optics and Optical Instruments. Apresentou também os 

instrumentos para verificação e os certificados emitidos e utilizados pela Leica Geosystems. O 

autor conclui que os especialistas de diferentes países devem trabalhar de maneira conjunta e 

participar dos trabalhos de padronização realizados pelo comitê (SC06) e fazer uso dos 

procedimentos e padrões que são estabelecidos. 

Buga, Jokela et al. (2011) realizaram uma análise da estabilidade de uma rede 

multipilar em Kyviškės pertencente ao laboratório de calibração do Instituto de Geodesia da 

Vilnius Gediminas Technical University, para a calibração de medidores eletrônicos de 

distâncias, MED. Este laboratório está acreditado pela norma (ISO/CEI 17025:2005) desde o 

ano 2001. Esta linha base é calibrada a cada cinco anos por especialistas do Finnish Geodetic 

Institute de Findlandia. Nesta linha base são realizadas aproximadamente 60 calibrações por 

ano. Ao final do trabalho é confirmada a estabilidade da linha base determinando a incerteza 

da mesma para poder realizar calibrações. 

Carneiro, Borborema e Arimateia B. (2010) discutiram os possíveis motivos de 

discrepâncias entre dados fornecidos na literatura internacional e medições realizadas no 

Brasil na ordem de grandeza do erro cíclico, como são os procedimentos de medições usados, 

os tipos das linhas de bases e modelos matemáticos. Para isso, foram testados alguns 
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procedimentos de ajustamento de outros modelos de cálculo do erro cíclico, cujos resultados 

são analisados. O valor da amplitude do erro cíclico pode ser obtido a partir de medições em 

linha de bases, ajustadas pelo método dos mínimos quadrados (MMQ), ou por medições em 

um trilho com uma escala graduada sobre a qual se desloca um prisma. Os autores concluíram 

que o erro cíclico pode ser significativo e deve ser determinado nas calibrações de MED e que 

as distâncias entre pilares das linhas de base do Brasil tendem a fornecer valores menores que 

o real. Devido à importância da calibração rotineira de MED e da existência de tão poucas 

linhas de base no Brasil, sugere-se implantar novas bases e laboratórios de calibração e 

normatizar procedimentos de calibração adequados. 

Dzierzega e Scherrer (2003 a) desenvolveram um Método Compacto para verificação 

de estações totais em um ambiente laboratorial sob condições atmosféricas controladas. O 

trabalho está voltado especialmente para a verificação da precisão angular e medição de 

distâncias. Os autores adaptaram para laboratório os métodos de campo apresentados na 

norma ISO-17123:2001. Tal adequação é ideal para a realização em laboratórios e centros de 

serviços ou instituições de ensino que possuem limitações de espaço. 

Khalil (2005) descreveu um Método Compacto para a verificação da acurácia da 

medição de distâncias. O método apresentado está de acordo com as restrições existentes para 

laboratórios e a utilização de espelhos para aumentar a linha base e dispensa a montagem de 

refletores ou fitas refletivas fora do ambiente laboratorial.  Os resultados obtidos e 

comparados com os métodos de campo foram satisfatórios. A precisão do Método Compacto 

foi igual à obtida no procedimento desenvolvido pela norma ISO 17123:2001-4. Ao final do 

experimento, o autor concluiu que o mesmo é eficiente, e atende as necessidades de um 

laboratório, contudo a exatidão e a precisão do método proposto podem ainda ser melhoradas. 

Silva (2008) buscou reparar algumas questões da instrumentação geodésica. A autora 

procurando atender as carências da comunidade usuária de equipamento de medição angular, 

no que diz respeito à classificação angular horizontal e vertical, propôs desenvolver um 

método de baixo custo para a formação de um laboratório de classificação angular horizontal 

e vertical baseado na norma ISO 17123:2001-3. A autora buscou adaptar os testes realizados 

em campo para um laboratório utilizando colimadores, os que permitem a realização dos 

testes em ambientes que sejam realmente adequados, garantindo a qualidade dos resultados. 

Além disso, a autora empenhou-se em produzir um método para avaliar a isenção de erros nas 

leituras das direções horizontais em virtude do desgaste do aparelho. O objetivo da criação do 
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laboratório é a realização de classificação angular horizontal e vertical de teodolitos e estações 

totais em ambientes que sejam tecnicamente controlados, o que não é possível de realizar em 

campo. 

Martin e Gatta (2006) buscaram fazer uma análise das atividades desenvolvidas no 

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), laboratório acreditado (ISO/CEI 

17025:2005) pela COFRAC. Os autores buscaram analisar os trabalhos de calibração dos 

MED, além da calibração dos distanciômetros a laser absoluto (ADM). Também foi feita uma 

análise da capacidade de medir ângulos das estações totais robóticas (RTS) e os rastreadores a 

laser. Ao final do trabalho, os autores observaram que os topógrafos estão cada vez mais 

envolvidos no processo de padronização e que este envolvimento é claramente apoiado pelos 

profissionais de agrimensura e da International Federation de Geometres (FIG), prova disso é 

o padrão ISO- 17123 usado em testes de instrumentos de medição. 

Giniotis, Bručas e Šiaudinytė (2009) propuseram um método simples para determinar 

a acurácia de ângulos verticais para ser usado na calibração de instrumentos geodésicos, 

apresentando uma proposta de distribuição de ângulos verticais para ser usada como padrão 

em um ambiente laboratorial. Foram apresentados os diferentes métodos para analisar a 

acurácia na medição de ângulos. Os autores concluem que métodos similares podem ser 

utilizados para determinar a acurácia para ângulos verticais e horizontais. 

Bručas, Giniotis e Petroškevičius (2006) apresentaram a criação de uma bancada 

projetada para a realização de ensaios e calibrações de instrumentos topográficos e geodésicos 

como teodolitos mecânicos, teodolitos digitais e estações totais. Os autores apresentam as 

normas usadas para a calibração desses instrumentos, as especificações técnicas voltadas para 

os teodolitos eletrônicos para diversos métodos de calibração de ângulos horizontais. Ao fim 

do trabalho, os autores concluíram que os testes de medições preliminares foram realizados, 

provando que, apesar dos resultados serem bons, o equipamento de ensaio deve ser 

modificado de forma a aumentar a precisão da calibração. 

Ježko (2007) apresentou um método de verificação e calibração dos círculos 

horizontais de estações totais e teodolitos. As definições de verificação e calibração são 

interpretadas e analisadas como atividades básicas de metrologia. São apresentadas as normas 

e padrões a serem utilizados na análise da acurácia de medições angulares. A calibração é 

realizada com o equipamento EZB 3 o qual forma parte dos padrões para calibração de 
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ângulos horizontais do Slovak Metrological Institute (SMI) em Bratislava. O processo da 

análise foi realizado por regressão usando uma planilha em Excel primeiramente para 

regressão linear e logo depois para regressão não linear com uma saída gráfica para 

interpretação dos resultados. 

Ruiz Armenteros, García Balboa e Mesa Mingorance (2011) apresentaram uma 

metodologia de avaliação da incerteza das medições segundo o INMETRO (2008) das 

medições de direções horizontais, ângulos verticais, medições de distâncias por métodos 

eletromagnéticos e desníveis obtidos por nivelação geométrica no campo da mensuração. Para 

cada um dos mensurados foram analisadas as correspondentes fontes de incertezas que afetam 

sua medida e avaliadas as contribuições à incerteza combinada. Finalmente o trabalho utiliza 

esta incerteza como medida quantitativa que expresse a qualidade do resultado da medição. 
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3 INSTRUMENTAÇÃO USADA NA PESQUISA  

Antes de revisar os procedimentos do Método Compacto é importante fazer uma 

revisão dos instrumentos que são usados no mesmo. Assim neste capítulo são apresentadas as 

principais características dos instrumentos usados na pesquisa, bem como o processo de 

funcionamento dos mesmos. Cabe destacar que os instrumentos devem ter rastreabilidade 

claramente estabelecida. 

Instrumentos geodésicos são dispositivos portáteis que realizam medições de ângulos e 

ou distâncias através de componentes mecânicos e eletrônicos oferecendo de maneira rápida 

resultados para serem utilizados em diversas aplicações como: mineração, monitoramento de 

estruturas, construção de estradas, pontes, medição de aeronaves, e medição em geodesia, 

dentre muitas outras. 

3.1  ESTAÇÕES TOTAIS 

Uma estação total reúne as funções de um teodolito eletrônico, de um medidor 

eletrônico de distâncias MED e um computador em um instrumento (GHILANI e WOLF, 

2012). 

A estação total possui a mesma configuração de eixos e componentes mecânicos de 

um teodolito, sendo diferenciada, pela incorporação de um dispositivo eletrônico de medição 

de distâncias (distanciômetro) e por possuir transdutores angulares em substituição aos discos 

graduados. As estações mais modernas podem ser operadas via controle remoto ou ainda 

realizar medições automaticamente mesmo com o alvo em movimento. 

Na Figura 3-1 são apresentadas as principais partes de uma estação total. Neste caso 

uma estação total marca Leica TPS 1100. 
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Figura 3-1 Partes principais de uma estação total 
Fonte: Manual do usuário Leica TPS1100 

 

De acordo com a NBR 13133 (ABNT,1994) as estações totais são classificadas 

segundo os desvios-padrão que as caracterizam, como mostra a Tabela 3-1 Classificação de 

estações totais. 

 

Tabela 3-1 Classificação de estações totais 

 

Fonte: Norma ABNT NBR 13133:1994 

Em que: 

D  = Distâncias medida em km; e 

ppm  = Partes por milhão. 
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3.1.1  Partes principais das estações totais 

A parte superior da estação total, também chamada de alidade, inclui o sistema de 

eixos, o telescópio, círculos graduados, e todos os outros elementos necessários para a 

medição de ângulos e distâncias. 

Sistema de eixos 

As estações totais apresentam um sistema de três eixos fundamentais que são 

apresentados a seguir na Figura 3-2. 

 VV: Eixo Vertical, Principal ou de rotação da estação total; 

 ZZ: Eixo de Colimação ou Linha de Visada; 

 KK: Eixo Secundário ou de Rotação da luneta. 

 

 

Figura 3-2 Sistema de eixos de uma estação total 
Fonte: Leica 2003 
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Telescópio 

Os telescópios são curtos, têm retículas com mira gravadas no vidro. A maioria dos 

telescópios tem dois controles de focalização. O controle da lente objetiva é usado para focar 

o objeto que está sendo visualizado e o controle ocular usado para focalizar o retículo. 

Círculos graduados 

São círculos graduados de metal ou cristal (vidro) de forma que se leiam os ângulos no 

sentido azimutal (sentido horário - na sua maioria), no sentido anti-horário ou até nos dois 

sentidos. 

Os limbos podem funcionar por transparência ou por reflexão. A codificação sempre é 

feita utilizando elementos que interrompem ou não o caminho ótico entre a fonte emissora de 

luz e o fotodetector. Nos casos gerais onde os limbos funcionam por transparência, os 

principais componentes físicos da leitura eletrônica de direções são dois: 

 Um círculo de cristal com regiões claras e escuras (transparentes e opacas) 

codificadas através de um sistema de foto leitura; 

 Fotodiodos detectores da luz que atravessam o círculo graduado. 

Existem basicamente dois princípios de codificação e medição, o absoluto (Ver Figura 

3-3) que fornece um valor angular para cada posição do círculo, e o relativo (Ver Figura 3-4) 

que fornece o valor incremental a partir de uma origem, isto é, quando a estação total gira a 

partir de uma posição inicial. 
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Figura 3-3 Sistema de codificação absoluto 
Fonte: Fundamentos de Topografia, 2007 

 

 

Figura 3-4 Modelo de limbo incremental (relativo) 
Fonte: Fundamentos de Topografia, 2007 

 

Níveis de bolha tubulares e níveis digitais 

O nivelamento do instrumento é um dos procedimentos principais antes de realizar 

qualquer medição. O processo de nivelamento pode ser dividido em duas etapas: 

 Nivelamento grosseiro usando níveis de bolha esféricos; 
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 Nivelamento fino usando níveis de bolha tubular ou níveis digitais. 

Os níveis de bolha esféricos ou tubulares são constituídos por um tubo de vidro 

fechado, parcialmente preenchido com um líquido volátil capaz de conservar a bolha com 

uma proximidade relativamente estável para as variações normais da temperatura. 

Base Nivelante 

Formada por três parafusos para nivelamento, um nível de bolha circular, um 

dispositivo para fixação da base com a estação total ou outros acessórios (prismas, alvos para 

verificações). Algumas bases têm prumos ópticos integrados como apresentado na Figura 3-5. 

 

 

Figura 3-5 Base niveladora Leica modelo GDF 122  
Fonte: Leica 2003 

Medidores Eletrônicos de Distâncias (MED) 

A medida eletrônica de distâncias baseia-se na emissão/recepção de sinais luminosos 

(visíveis ou não) ou de micro-ondas que atingem um refletor. A distância entre o 

emissor/receptor e o refletor como apresentada na Figura 3-6, é calculada eletronicamente e 

baseia-se no comprimento de onda, na frequência e velocidade de propagação do sinal. 
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Figura 3-6 Elementos de medição eletrônica de distâncias 
 

De acordo com tipo o sinal emitido tem os seguintes tipos de MED:  

 Infravermelho: distanciômetros, estações totais;  

 Laser: distanciômetros, estações totais e trenas eletrônicas;  

 Ultras sônicas: trenas eletrônicas. 

3.2  PRISMAS REFLETORES DE VIDRO 

Os prismas de vidro foram desenvolvidos para ser o sistema refletor que fornece os 

melhores resultados na medição eletrônica da distância. Estes são formados por três 

superfícies refletoras que são separadas por um ângulo de 90º entre elas, com uma cobertura 

interna em alumínio, cobre ou ouro. Estas superfícies refletoras são providas de um 

revestimento resistente para que a capacidade de refletir não seja afetada pela sujeira ou 

condensação. Na Figura 3-7 é apresentado um prisma marca Leica modelo GPR1. 
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Figura 3-7 Prisma Leica modelo GPR1  
 

3.3 FITAS REFLETORAS ADESIVAS 

A fita refletora adesiva, como apresentada na Figura 3-8, é uma alternativa mais barata 

em relação aos prismas de vidro e de acrílico. Ela consiste em milhares de lentes micro-

esféricas, agregadas a uma resina sintética e recobertas por um plástico transparente e flexível, 

que lhe confere uma superfície lisa e plana. Possui ainda um adesivo sensível a pressão, o 

qual é protegido por uma película siliconada de fácil remoção (3M, 2013). 

As fitas refletoras são autoadesivas e podem ser fixadas em estruturas como marcas de 

referência para medidas de deslocamentos. Sua aplicação é restrita tendo em vista que a sua 

refletividade é reduzida em função do tamanho dos grânulos, da ordem de 0,25 mm 

(RUEGUER, 1996). 
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Figura 3-8 Fita refletiva Leica 
Fonte: Leica 2003 

3.4  CONSTANTE DO PRISMA 

A devolução do sinal de medida emitido pelo MED pode ser feita de duas maneiras: 

reflexão total (por prismas) e reflexão difusa (sem prismas). 

A reflexão total, como apresentada na Figura 3-9, é empregada em prismas para 

produzir o desvio dos feixes de luz em 180°, logo um feixe incidente na face diagonal irá, 

após a reflexão total, retornar em uma direção paralela ao do raio incidente. Este prisma é 

concebido de tal forma que qualquer feixe de luz incidente sobre as suas superfícies, retorne 

na mesma direção. 

 

 

Figura 3-9 Prismas de reflexão total 
Fonte: Leica 2003 
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Na reflexão difusa os feixes de luz divergem (espalham) de maneira proporcional com 

o aumento da distância em relação à fonte emissora. A medição sem prisma é utilizada em 

equipamentos que emitem Laser que é uma fonte de luz coerente com incidência bem 

localizada, isto permite que uma parte dos raios incidentes retorne ao MED. 

Na Figura 3-10 são apresentados os principais tipos de prismas da marca Leica e suas 

constantes aditivas para ser tomadas em consideração na hora de realizar medições. 

 

 

Figura 3-10 Prismas e constantes aditivas 
Fonte: Leica 2003 
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3.5 COLIMADORES 

O colimador é um instrumento óptico que consiste de uma lente objetiva com boa 

correção geométrica e de uma iluminação do retículo pelo seu plano focal (ocular). O feixe de 

luz emergente é paralelo (feixe de colimação), de modo que a imagem do retículo é projetada 

para o infinito (TRIOPTICS, 2013). 

O colimador é usualmente montado com um ajuste conhecido como ajuste infinito, 

onde o plano focal da objetiva coincide com o retículo Figura 3-11. 

 

 

Figura 3-11 Ajuste infinito do colimador 
Fonte: Adaptado de TRIOPTICS 

 

Os raios de luz que emanam do retículo são paralelos quando saem da lente objetiva. 

Se outro telescópio focado ao infinito está apontado para o colimador, a cruz do colimador 

será vista como um alvo perfeito no infinito. 

Se a linha de visão do telescópio é paralela à linha de colimação do colimador, a mira 

do telescópio será vista de forma a coincidir com as do colimador, independentemente de 

existir ou não qualquer pequeno deslocamento para cima ou para baixo, para a direita ou à 

esquerda, entre os dois objetivos. Como os raios paralelos estão envolvidos, a distância do 

objetivo não é importante e o telescópio pode estar localizado diretamente em frente do 

colimador como apresentado na Figura 3-12. 
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Figura 3-12 Ilustração de um telescópio em um colimador 
 

Os colimadores são geralmente montados de maneira permanente em pilares nivelados 

com precisão dentro de laboratórios onde são usados como referências para: 

 Medir pequenos ângulos, alterações angulares e desvios; 

 Estabelecer e verificar direções perpendiculares; 

 Calibrar dispositivos de medição de ângulos; 

 Determinar a acurácia inicial para uma direção de referência no processo de 

medição de ângulos com alta precisão. 

3.5.1  Principais componentes de um colimador 

Os principais componentes de um colimador padrão (ajuste infinito) estão indicados 

na Figura 3-13, a saber:  

 Tubo suporte para lentes objetivas;  

 Adaptador do retículo;  

 Dispositivo de iluminação. 
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Figura 3-13 Principais componentes de um colimador 
Fonte: Adaptado de TRIOPTICS (2013) 

3.6  BARÔMETRO 

O barômetro, como apresentado na Figura 3-14, é um instrumento usado para 

determinar a pressão atmosférica em um determinado lugar. Foi inventado por Evangelista 

Torricelli em 1643, e funciona porque o ar aplica uma pressão com seu peso. Torricelli 

observou que, se a abertura de um tubo de vidro fosse cheia com mercúrio, a pressão 

atmosférica iria afetar o peso da coluna de mercúrio no tubo. Quanto maior a pressão do ar, 

mais comprida fica a coluna de mercúrio. Assim, a pressão pode ser calculada, multiplicando-

se a altura da coluna de mercúrio pela densidade do mercúrio e pela aceleração da gravidade. 

Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de cerca de 20 libras por polegada quadrada, 29,9 

polegadas de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio (760 mmHg). Isto é equivalente a 

101,3 quilopascals (101,3 kpa), a unidade de pressão utilizada pelos meteorologistas, além 

dos milibares. 

O mercúrio líquido é ideal para o barômetro, pois a sua alta densidade permite uma 

pequena coluna. Num barômetro de água, por exemplo, seria necessária uma coluna de 10 

metros de altura e, ainda assim, haveria um erro de 2%. 
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Figura 3-14 Barômetro com resolução de 0,5 mbar 

3.7  TERMO HIGRÔMETRO 

O termo higrômetro digital é um instrumento de medição das temperaturas interna, 

externa e da umidade relativa do ar no ambiente onde trabalha. Possui também a capacidade 

de armazenar os respectivos valores de máximos e mínimos alcançados ao longo de um 

período de tempo das temperaturas. 

 

Figura 3-15 Termo higrômetro digital marca Cotronic 
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4 NORMA INTERNACIONAL ISO-17123:2001 - PROCEDIMENTO DE 
CAMPO PARA VERIFICAR INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS E 
GEODÉSICOS  

4.1  INTRODUÇÃO 

Qualidade é um conceito subjetivo que está relacionado diretamente às percepções de 

cada indivíduo. Diversos fatores como cultura, modelos mentais, tipo de produto ou serviço 

prestado, necessidades e expectativas influenciam diretamente nesta definição. 

Na topografia e geodesia ao contrário das outras engenharias a precisão não é expressa 

como uma tolerância, mas sim como um desvio padrão. 

A ISO-17123:2001 descreve os procedimentos necessários para determinar a incerteza 

de uma medida de um instrumento topográfico e geodésico e comprovar se estes se encontram 

em condições ótimas para seu uso, isto para os fabricantes de instrumentos de medição, 

laboratórios de calibração, como para os usuários que tentam determinar a precisão 

especificada dos seus instrumentos.  

Embora a qualidade da medição do instrumento dependa de diversos fatores como a 

incerteza do compensador, resolução angular do instrumento e o aumento das lentes, etc., a 

norma ISO 17123:2001-3 não analisa cada um destes fatores, mas sim o efeito final produzido 

por todos eles, avaliando o desvio padrão da medida. Trata-se de uma forma prática de avaliar 

a incerteza do instrumento usado sem se interiorizar em certos aspectos não menos relevantes. 

Em outras palavras o interesse do usuário é a medida fornecida pelo instrumento. 

A norma ISO 17123:2001-3 – Theodolites (ISO, 2001b) simplifica de forma prática a 

avaliação da incerteza da medição angular de um instrumento, englobando em um único valor 

as contribuições para a incerteza produzidas pelos denominados erros de verticalidade, leitura 

e visada para expressar a precisão como o desvio padrão experimental (raiz quadrada do erro 

médio) das direções horizontais observadas nas duas posições da luneta e ângulos verticais 

também observadas nas duas posições da luneta.  
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A Norma ISO 17123:2001-4 –Electro-optical distance meters (EDM instruments) 

(ISO, 2001c) estabelece o procedimento a seguir para determinar e avaliar a incerteza da 

medida de um distanciômetro mediante o desvio padrão experimental. 

Entre os principais requerimentos gerais que devem ser levados em consideração antes 

da realização da verificação: 

 Os instrumentos devem ser ajustados de acordo com as instruções dos fabricantes, 

usando os instrumentos auxiliares padrão indicados; 

 Antes de realizar a coleta de dados o instrumento deve ser levado à temperatura 

ambiente; 

 Deve ser levada em conta a experiência do operador na realização das medições o 

qual será refletido no desvio padrão das observações. 

4.2  PROCEDIMENTO PARA O TESTE SIMPLIFICADO 

Este procedimento dá uma indicação se a precisão dos instrumentos está dentro de 

uma dada especificação ou tolerância e se o conjunto instrumento – operador encontra-se apto 

para realizar uma medição. Mediante este procedimento não é possível obter um desvio 

padrão significativo, isto por causa do reduzido número de amostras, assim como a 

simplificação dos cálculos. 

4.3  PROCEDIMENTO PARA O TESTE COMPLETO 

Por meio deste procedimento é possível determinar a melhor medida de precisão 

expressada como desvio padrão de um instrumento e seus equipamentos auxiliares. Também é 

possível determinar em alguns casos, parâmetros adicionais como desempenho de grupos de 

trabalho, comparação de precisões de diferentes equipamentos com as mesmas especificações, 

etc. Este é o procedimento usado como referência para especificações de exatidão. Os testes 

são realizados no campo sem a utilização de equipamentos auxiliares para a determinação das 

medidas. 
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4.4  TESTE ESTATÍSTICO 

O teste estatístico é recomendado só para o teste completo e é usado para a 

interpretação dos resultados. A questão mais importante, normalmente, é se o desvio padrão 

experimental obtido atende às especificações dos fabricantes.  

Pelo fato do número de observações ser limitado, esta questão não pode só ser 

respondida comparando dois números, por este motivo é aplicado um teste de hipótese 

baseado na distribuição  com um grau de liberdade ao nível de confiança de 95%. A 

explicação geral da teoria de testes estatísticos, bem como cálculo do desvio padrão 

experimental é dada na norma ISO 17123:2001-1 (ISO, 2001a). 

4.5  CONFIGURAÇÕES FÍSICAS PARA O TESTE DE CAMPO DE 
DIREÇÕES HORIZONTAIS 

O desvio padrão experimental para direções horizontais medidas nas duas posições da 

luneta é realizada em séries de medidas (uma para o teste simplificado e quatro para o teste 

completo). Cada série consiste de três conjuntos medidos em (quatro para o teste simplificado 

e cinco para o teste completo) alvos. Os alvos são distribuídos na horizontal a uma distância 

de 100 a 250 metros como apresentados na Figura 4-1. 
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Figura 4-1 Configuração para medições de direções horizontais 
Fonte: ISO 17123:2001-3 

4.6  CONFIGURAÇÕES FÍSICAS PARA O TESTE DE ÂNGULOS 
VERTICAIS 

A configuração para a realização do teste para medição de ângulos verticais é 

apresentada na Figura 4-2. O desvio padrão experimental para medições verticais é realizado 

em três conjuntos de quatro séries dirigidos a quatro alvos. 

 

Figura 4-2 Configuração para medições de ângulos verticais 
Fonte: ISO 17123:2001-3 
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4.7 CONFIGURAÇÕES FÍSICAS PARA O TESTE DE MEDIDORES 
ELETRÔNICOS DE DISTÂNCIA (MED ISO 17123:2001-4) 

Uma combinação linear de 21 distâncias é realizada de acordo com o esquema 

apresentado na Figura 4-3. Os pontos devem ser escolhidos de tal maneira que as distâncias 

possam ser determinadas por medições de amplitude de fase, determinando desta forma se o 

instrumento encontra-se com erro de escala, já que o erro seria proporcional à distância 

medida. A partir destas medidas pode ser determinado o desvio padrão experimental das 

medições assim como a constante aditiva para a combinação prisma – instrumento. 

 

Figura 4-3 Configuração para medições de distâncias 
Fonte: ISO 17123:2001-4 
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5 MÉTODO PROPOSTO 

Neste tópico será descrito o método proposto na presente pesquisa para realizar a 

calibração de estações totais usando o Método Compacto. Será realizada uma descrição do 

procedimento, assim como uma análise do mesmo na implantação do método na empresa 

Química Suiça (Perú), detalhando os problemas encontrados durante o processo. 

Para facilitar a compreensão do método, apresenta-se a seguir as etapas a serem 

desenvolvidas no trabalho: 

1. Descrição dos principais erros que afetam as medições com estações totais; 

2. Detalhamento do Método Compacto; 

3. Desenvolvimento da planilha eletrônica de cálculo baseado na ISO 17123:2001; 

4. Aplicação do Método Compacto – Exemplo prático. 

5.1 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS ERROS QUE AFETAM AS 
MEDIÇÕES COM ESTAÇÕES TOTAIS. 

Antes de discutir e descrever o processo de calibração cabe destacar os erros genéricos 

associados a esses instrumentos. As diferentes fontes de erro que afetam as medições de 

direções horizontais e ângulos verticais podem se classificar em instrumentais, pessoais e 

naturais (GHILANI e WOLF, 2012). 

5.1.1  Tipos de erros 

Para fins desta dissertação os tipos de erros nas medições realizadas com instrumentos 

topográficos e geodésicos são de três tipos: 

5.1.1.1 Erros grosseiros  

Em muitos casos não são considerados como erros devido ao difícil processo de 

identificação, são causados geralmente por problemas como descuidos, cansaço, falta de 
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comunicação, falta de bom senso ou mal entendidos do operador ou equipe no momento de 

executar o processo de medição. Eles são detectados pela experiência e por um processo de 

verificação cuidadoso de todo o trabalho de maneira elimina-los repetindo uma ou mais 

medições. 

5.1.1.2 Erros sistemáticos 

Os erros sistemáticos resultam de fatores que compõem o sistema de medição e podem 

incluir o meio ambiente, o instrumento e o observador.  

Assim, desde que as condições do sistema de medição permaneçam constantes, os 

erros sistemáticos também permanecerão constantes. Se as condições mudam, as magnitudes 

dos erros sistemáticos também mudam. Como os erros sistemáticos tendem a se acumular, 

eles às vezes são chamados de erros cumulativos. A determinação dos erros sistemáticos 

requer um padrão de referência. 

5.1.1.3 Erros aleatórios ou acidentais  

Os erros aleatórios ou acidentais são todos aqueles que resultam no final, depois os 

erros grosseiros e os erros sistemáticos terem sido eliminados. Eles são causados por fatores 

que se encontram fora do alcance do observador e obedecem a leis da probabilidade. Não 

existe uma maneira absoluta para elimina-los e podem ser estimados usando métodos 

estatísticos. A determinação dos erros aleatórios pode ser obtida mediante um conjunto de 

medidas controladas, com um número suficiente para que se tenha significado estatístico. O 

erro aleatório é obtido dos resíduos do ajustamento do conjunto de todas as combinações de 

medidas efetuadas. Para fins desta dissertação o método de ajustamento dos mínimos 

quadrados foi utilizado. 

5.1.2  Fontes de erros  

5.1.2.1 Erros pessoais 

Surgem geralmente por limitações físicas dos sentidos humanos como a visão e o tato. 

Por este motivo, as pessoas envolvidas no processo de calibração devem possuir experiência 

no uso de instrumentos topográficos e geodésicos.  
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5.1.2.2 Erros naturais ou atmosféricos 

Estes tipos de erros são ocasionados por variações no vento, temperatura, umidade, 

pressão atmosférica, refração atmosférica, gravidade e declinação magnética.  

As estações totais modernas possuem sensores incorporados que registram 

automaticamente o valor das variáveis atmosféricas medindo as distâncias com as respectivas 

correções. Em outros instrumentos estas variáveis têm de ser introduzidas manualmente 

mediante o teclado para que o processador da estação calcule o valor das partes por milhão 

(PPM) a ser corrigido. Em estações mais antigas o valor das PPM é calculado previamente 

pelo usuário, sendo introduzido manualmente.  

De acordo com Schaal (1995), o ângulo de refração é variável em visadas paralelas ao 

solo, por isto é recomendável que as observações sejam feitas com céu encoberto e com 

temperaturas amenas (em torno de 20º C), e que o instrumento seja instalado em locais onde a 

linha de visada seja afastada no mínimo de 0,50 m acima do solo.  

5.1.2.3 Erros instrumentais 

São considerados como erros instrumentais os resultados de alguma imperfeição 

durante o processo de construção ou ajuste do instrumento e pela movimentação de alguma 

das peças. O efeito de muitos erros instrumentais pode ser reduzido ou até mesmo eliminado, 

através da adoção de procedimentos adequados de levantamento ou a aplicação de correções. 

Nesta seção e para os fins da dissertação serão apresentadas as principais fontes de 

erros instrumentais que afetam as medições de ângulos e distâncias realizadas com estações 

totais. Trata-se dos erros relacionados ao sistema de eixos das estações totais. 
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5.1.3  Erros instrumentais relacionados às medições de ângulos 

As estações totais devem cumprir com as seguintes exigências. 

a) O eixo de visada ZZ deve ser perpendicular ao eixo secundário KK; 

b) O eixo secundário KK deve ser perpendicular ao eixo principal VV; 

c) O eixo principal VV deve estar exatamente na perpendicular; 

d) A leitura do círculo vertical deve ser exatamente igual à zero no zênite. 

 

Quando estas exigências não são atendidas, aparecem erros nos ângulos medidos com 

estações totais como apresentados a seguir. 

5.1.3.1 Erro de colimação ou erro de visada 

Ocorre quando o eixo de colimação (ZZ) não é normal ao eixo horizontal ou 

secundário (KK), proporcionando assim existência de um valor c que indica um erro 

de posição de um ponto quando a luneta é girada de 180. Ver Figura 5-1 a. 

5.1.3.2 Erro de horizontalidade 

Ocorre se o eixo secundário desvia de um ângulo a do plano horizontal quando 

o eixo principal está na vertical. Ver Figura 5-1 b. 

5.1.3.3 Erro de verticalidade 

Ocorre quando este eixo principal não está localizado na vertical. Ver Figura 

5-1 c. 

5.1.3.4 Erro de índice vertical  

Ocorre na leitura do ângulo entre a direção zenital e a leitura do zero do círculo 

vertical, ou seja, a leitura do círculo vertical para uma visada horizontal não é igual a 

90° ou 100 grados. Ver Figura 5-1 d. 
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5.1.3.5 Excentricidade do limbo  

Este erro ocorre durante o processo de fabricação e montagem da estação total. 

O ponto da rotação do limbo graduado é apenas geometricamente definido como o 

centro da graduação, mas não coincide com o centro de rotação da estação. Assim as 

leituras do limbo não correspondem à rotação da estação, e podem corresponder a um 

acréscimo ou decréscimo na leitura. 

5.1.3.6 Erros de graduação do limbo 

Produzido pela imprecisão durante o processo de gravação do limbo. Estes 

erros podem ser regulares ou irregulares, e também podem ser causados por grandes 

variações de temperatura ocasionando a dilatação do limbo. 

5.1.3.7 Erro de índice do compensador  

Este erro ocorre quando o ponto zero do compensador não coincide com a 

vertical.  

 

Figura 5-1 Erros relacionados ao sistema de eixos das estações totais 
Fonte: Leica 2007 

Uma melhoria substancial nas estações totais foi à inclusão dos dispositivos de 

controle da inclinação (compensadores). Estes dispositivos são usados para compensar, de 
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maneira automática, os ângulos horizontais e verticais de qualquer inclinação residual do eixo 

vertical aplicando correções diretas nas medidas efetuadas no limbo eliminando a necessidade 

de registrar medidas em ambas as posições da luneta deixando isto só para o cálculo de 

medidas mais precisas. Os compensadores podem ser de um eixo, dois eixos e três eixos. Os 

primeiros permitem corrigir ângulos verticais, os segundos corrigem também os ângulos 

horizontais e os de três eixos corrigem automaticamente o erro do eixo de colimação. Para a 

realização de trabalhos de alta precisão pode-se tomar como fonte de erro o desvio padrão 

fornecido pelo fabricante para o compensador. 

Estas fontes de erros, como apresentadas na Figura 5-1, chamadas de erros 

instrumentais, são erros sistemáticos residuais que advêm do processo fabricação do 

instrumento e são inevitáveis. A sua influência nas medições realizadas pode ser eliminada ou 

reduzida a um mínimo, aplicando correções de calibração, razão pela qual Dzierzega e 

Scherrer (2003 b) afirmam que a maioria destas fontes de erros de origem instrumental não é 

considerada significativa, na hora de avaliar a incerteza das medições angulares. 

5.1.4 Erros instrumentais relacionados aos Medidores Eletrônicos de 
Distâncias (MED) 

As distâncias medidas pelos MED estão sujeitas a três tipos de erros: 

5.1.4.1 Erro do índice ou zero 

Também chamado de erro da constante aditiva, erro do índice, constante de 

prisma/refletor ou constante do instrumento. Representa a diferença entre a distância medida 

com um medidor eletrônico de distância entre dois pontos (corrigida de erros de escala, 

cíclicos e atmosféricos) e a distância conhecida entre eles. O ponto de onde o sinal é 

transmitido pode ser diferente do centro geométrico considerado como eixo principal da 

estação e também pode existir uma diferencia entre o centro geométrico e ótico do 

instrumento. Este erro e característico para cada instrumento e prisma. É um erro sistemático 

constante e não proporcional à distância medida. Normalmente todos os prismas do mesmo 

modelo são calibrados pelo fabricante e determinada a sua constante aditiva. 
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5.1.4.2 Erro cíclico 

O erro cíclico é uma função da medição real da diferença de fase medida pela MED. 

Erro cíclico é geralmente senoidal, com um comprimento de onda equivalente a unidade de 

comprimento da MED. A unidade de comprimento está na escala em que a MED mede a 

distância. A estabilidade do sistema eletrônico MED interno também pode variar com o 

tempo, assim, o erro cíclico pode alterar-se significativamente ao longo do tempo. É 

inversamente proporcional à força de retorno do sinal de retorno, portanto, os seus efeitos irão 

aumentar com o aumento da distância. 

5.1.4.3 Erro de escala 

O erro de escala descreve as falhas que são linearmente proporcionais ao comprimento 

da distância medida e expressa em partes por milhão (PPM) da distância. Normalmente é 

desprezível (< 1 PPM), mas pode chegar  a valores entre 20-30 PPM nos casos extremos. As 

razões para tais ocorrências são: 

 Erros internos de frequência, incluindo aqueles causados pela temperatura externa 
do instrumento; 

 Variações de condições atmosféricas que afetam a velocidade de propagação da 
onda eletromagnética;  

 Padrões de emissão/recepção não homogêneos para os diodos emissores e 
receptores. 

Destes três erros é possível calibrar o erro de índice zero e o erro cíclico. Para o erro 

de escala deve-se fazer uso de um frequencímetro para determinar e ajustar as variações de 

frequência do instrumento. Todos os medidores eletrônicos de distância são calibrados da 

mesma maneira, conforme apresentado no Método Compacto descrito a seguir. 

5.2 INCERTEZAS DAS MEDIÇÕES 

De acordo com o INMETRO (2012) a incerteza é definida como o parâmetro não 

negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas 

informações utilizadas.  
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A incerteza de medição inclui componentes provenientes de efeitos sistemáticos, tais 

como componentes associadas a correções e a valores atribuídos a padrões, assim como a 

incerteza definicional. Algumas vezes, não são corrigidos os efeitos sistemáticos estimados, 

mas, em vez disso, são incorporados componentes de incerteza de medição associadas. 

O parâmetro pode ser, por exemplo, um desvio-padrão denominado incerteza padrão 

(ou um de seus múltiplos) ou a metade da amplitude de um intervalo, tendo uma 

probabilidade de abrangência determinada. 

A incerteza do resultado de uma medição deve ser agrupada em duas categorias, de 

acordo com o método utilizado para estimar os seus valores numéricos: 

 Tipo A - incertezas que são avaliadas por métodos estatísticos, obtida por 

observações repetidas em condições de repetitividade. Esta incerteza é obtida 

baseada na dispersão dos resultados; 

 Tipo B - incertezas que são avaliadas por métodos não estatísticos, usando 

informação externa ou obtida pela experiência. A seguir são apresentados alguns 

exemplos:  

 Certificados de calibração; 

 Normas; 

 Valores anteriores; 

 Especificações do instrumento; 

 Experiência do comportamento do instrumento.  

5.2.1  Identificação das fontes de incertezas 

Depois de identificar o mensurando, o método e o procedimento de medição, devem 

ser identificadas as possíveis fontes de incertezas. 

As fontes de incertezas são ocasionadas por diversos fatores que ocorrem durante o 

processo de medição como, por exemplo: 
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 Resultados de Calibração do instrumento; 

 Incertezas do padrão;  

 Repetitividade das medições; 

 Reprodutibilidade das medições; 

 Especificações do instrumento e do padrão (Resolução); 

 Variações das condições ambientais. 

5.2.2 Incerteza expandida 

A forma de expressar a incerteza das medições como parte do resultado da medição 

depende do usuário. Existem ocasiões nas quais só se expressa a incerteza padrão, outras 

vezes é requerido expressar o nível de confiança, mas cada vez que a incerteza é expressa, 

deve ser especificada a maneira em que esta foi definida. 

Apesar da incerteza padrão ser universalmente usada para expressar a incerteza de um 

resultado de medição, em algumas aplicações é necessário dispor de uma medida de incerteza 

que englobe uma fração apreciável dos valores que são atribuíveis ao mensurando. Neste caso 

é usada a incerteza expandida, U, que é igual à incerteza-padrão combinada, Uc, multiplicada 

por um fator de cobertura k, isto é  

U = k Uc 

Assim, com um determinado nível de confiança, Y assume um valor no intervalo 

. Tipicamente, k assume os valores de 2 ou 3, a que correspondem níveis de 

confiança de 95,5 % e 99,7 %, respectivamente. Nos casos em que uma distribuição normal 

possa ser atribuída a um mensurando e a incerteza padrão associada à estimativa da grandeza 

de saída tenha suficiente fiabilidade, deve-se optar pelo fator de cobertura k = 2. 
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5.3  DESCRIÇÃO DO MÉTODO COMPACTO 

As estações totais devem ser calibradas periodicamente para garantir a qualidade das 

medidas e ter confiabilidade nos resultados, estabelecendo a incerteza e garantindo a 

rastreabilidade para cumprir com os requisitos estabelecidos pela calibração. Deve-se lembrar 

de que a rastreabilidade é a propriedade de um resultado de medição em que o resultado pode 

ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta documentada de 

calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição.  

A base para realizar medidas exatas deve ser realizada usando um método que garanta 

a rastreabilidade das ações. O Método Compacto publicado por Alojzy Dzierzega e René 

Scherrer “The Compact Method of Testing Total Stations” no ano 2003 na revista Survey 

Review, é um método baseado na norma ISO 17123:2001-3 e 17123:2001-4 para ambiente 

laboratorial que determina a exatidão de medições angulares e de distâncias obtidas com 

estações totais. No procedimento de verificação de estações totais estabelecido no Método 

Compacto, as medidas angulares são realizadas usando colimadores e as medições das 

distâncias são realizadas com ou sem refletores. 

Entre as vantagens do método estão: 

 Otimização de tempo: As medições de direções horizontais e ângulos verticais são 

realizados ao mesmo tempo. Na norma ISO 17123:2001-3 este procedimento é 

realizado em duas etapas independentes. 

 Otimização de espaço: O método foi ajustado para ser realizado em laboratórios de 

calibração ou instituições de ensino com restrições de espaço. 

A ISO 17123:2001  possui métodos rigorosos para avaliar a exatidão das medições 

angulares e das medições de distâncias dos instrumentos de agrimensura, contudo, problemas 

podem surgir, tais como: 

 Não dispor de uma área adequada para a realização do teste (restrições de espaço, 

necessidade de percorrer grandes distâncias até a área designada para a realização da 

verificação); 
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 Tempo elevado para a construção ou montagem do teste para um aparelho e usá-lo 

apenas uma vez ou para realização de testes ocasionais, restrições de tempo; 

 Custo elevado para a montagem permanente para a realização de ensaios; 

 Tempo gasto na realização das medições. 

Os fatos citados anteriormente ocorrem com mais frequência nas oficinas de 

manutenção localizadas principalmente nas cidades e nos laboratórios de instituições de 

ensino. 

5.3.1  Laboratório 

As condições ambientais do laboratório são uma parte importante porque podem 

influenciar tanto nas medições dos ângulos, como nas distâncias. Existem dois fatores 

atmosféricos que afetam as medições de maneira considerável. A temperatura e a refração. A 

temperatura afeta todos os elementos físicos dentro do laboratório incluindo as estações totais 

a serem calibradas (todo objeto metálico se expande e contrai com as variações de 

temperatura) e a refração afeta as medições eletrônicas de distâncias e as medições de 

ângulos.  

5.3.2  Temperatura 

A temperatura é um parâmetro extremamente complexo, que pode causar pequenos 

desvios nos diferentes componentes do laboratório, ocasionando variações nos parâmetros 

estabelecidos, justificando desta maneira a calibração periódica dos equipamentos padrões 

usados para calcular os valores adotados como referência. 

5.3.3  Refração 

Os efeitos causados pela refração, especialmente quando as medições são realizadas 

em campo com os instrumentos expostos a variações atmosféricas, devem ser considerados 

em todas as medições realizadas com instrumentos ópticos. Neste trabalho efeitos de refração 

foram reduzidos ao mínimo pelo fato de serem realizados em laboratório.  
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Correções topográficas e geodésicas, tais como a redução do nível do mar, e correções 

devido à curvatura da terra, não são consideradas no trabalho porque as distâncias usadas são 

pequenas. 

5.3.4  Pessoal autorizado para a realização do processo de calibração 

Os técnicos envolvidos no processo de calibração devem ter, no mínimo, alguma 

qualificação em gestão de qualidade e ter uma boa compreensão das técnicas de levantamento 

topográfico e geodésico. Todas as pessoas encarregadas para realizar medições de precisão, 

de acordo com os métodos descritos neste trabalho devem ter experiência anterior na operação 

de instrumentos de levantamento topográficos e geodésicos para gerarem a quantidade 

mínima de erros pessoais. Além disso, elas devem ter conhecimentos de todos os processos 

nos quais estão envolvidos. 

5.3.5  Instrumentação usada 

Como foi estabelecido no Capitulo 2, o processo para garantir a qualidade das 

medições começa com a implementação da ISO 9001:2000 onde se estabelece o controle e a 

verificação periódica dos instrumentos usados na mensuração.  

Os instrumentos usados no Método Compacto instalados pela empresa Química Suiza 

são: 

 Estação de medição de ângulos (5 colimadores) conforme indicado na Figura 5-2; 

 

Figura 5-2 Colimador 
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 Base niveladora fixa, localizada de maneira permanente em um pilar de aço ou 

concreto como apresentado na Figura 5-3; 

 

Figura 5-3 Base niveladora  
 

 Estação de medição de distância (3 prismas circulares GPR1 e fita refletiva) como 

pode ser visto nas Figura 5-4 e 5-5; 

 

Figura 5-4 Prisma circular  
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Figura 5-5 Fitas refletivas 

 Estação Total marca Leica modelo TC1201+ como apresentada na Figura 5-6 com 

certificado de calibração ACL_CC13_872459 realizado cada 12 meses (certificado 

de calibração no Anexo A - Figura A-1); 
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Figura 5-6 Estação total Leica TC1201+ 
 

 Espelho refletor da marca Leica (Figura 5-7) usado como uma superfície de 

reflexão (SR), em que o vidro é usado como anteparo para a camada refletora. O 

objetivo é minimizar o fenômeno de refração. 
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Figura 5-7 Espelho refletor marca Leica 
 

 Barômetro digital marca Control Company (Figura 5-8) para medição da pressão 

atmosférica com certificado de calibração LT-144-2012, realizado cada 12 meses 

(Certificado de calibração no Anexo A – Figura A-2); 

 

 

Figura 5-8 Barômetro digital 
 



79 
 

 

 Termo higrômetro digital marca Mannix código SATG-T-001 (Figura 5-9) para 

medição de temperatura e humidade do ambiente com certificado de calibração T-

2870-2011 realizado cada 12 meses (Certificado de calibração no Anexo A - 

Figura A-3). 

 

Figura 5-9 Termo higrômetro Mannix 
 

5.3.6  Layout do laboratório 

Um esquema da disposição física do laboratório é apresentada nas Figura 5-10 e 

Figura 5-12 apresentando uma distribuição dos cinco colimadores instalados nos respectivos 

suportes e no centro uma base niveladora montada em um pilar de concreto ou aço. O local 

deve contar com um sistema de ar condicionado para regular a temperatura. A temperatura é 

um parâmetro que deve ser registrado e apresentado nos certificados de calibração emitidos 

pelo laboratório. 
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5.3.7  Configuração das medidas angulares zenitais e medidas horizontais 

No planejamento da configuração física para a realização das medições angulares 

horizontais e zenitais deve-se levar em consideração o tamanho do local disponível e o tempo 

requerido para a realização das medições.  

5.3.7.1 Configuração necessária para a realização das medições angulares 
horizontais e zenitais 

O instrumento a ser calibrado deve ser instalado em uma base montada firmemente em 

um pilar de aço ou concreto como mostra a Figura 5-11.  

 

 

 

Figura 5-10 Disposição horizontal dos colimadores para medições angulares 
Fonte: Compact Method of Testing Total Station, 2003 
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Figura 5-11 Estação total montada em um pilar de aço 
 

As medições angulares são realizadas usando cinco colimadores. Dois devem ser 

montados na direção horizontal e os outros três fora do plano horizontal de maneira que 

cubram um ângulo de elevação entre +30º e -40º. A distribuição dos colimadores serve para 

diminuir o tempo gasto nas medições horizontais e das medições do ângulo zenital, que neste 

método são realizadas em um único passo. Os colimadores devem ser focados ao infinito e 

estar montados em uma parede sólida ou um poste estável. Em outras palavras, a posição dos 

colimadores deve permanecer absolutamente estável durante o período de coleta de dados. 

Deve-se apontar à mira dos colimadores permitindo medições simultâneas entre medições 
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horizontais e do ângulo zenital. A orientação horizontal dos colimadores não deve exceder 

mais de 10º e não mais de 2º na vertical. Para facilitar a coleta automática de dados um 

computador deve ser localizado perto da estação de medição. 

 

Figura 5-12 Disposição vertical dos colimadores para medições angulares 
Fonte: Compact Method of Testing Total Station, 2003 

 

As diferenças entre o Método Compacto e a ISO 17123:2001-3 são: 

 O Método Compacto é um procedimento realizado em laboratório, sob condições 

atmosféricas controladas (refração, cintilação e mudanças de temperatura) 

consideradas como fatores desprezíveis neste ambiente; 

 No Método Compacto são usados como alvos cinco colimadores focados ao 

infinito diferenciando-se da ISO 17123:2001-3 onde são utilizados prismas 

localizados a distâncias estabelecidas; 

 No Método Compacto os dados de ângulo horizontal e vertical são coletados na 

mesma observação; 

 No Método Compacto o número de séries de medições foi reduzido a uma. 

 



83 
 

 

Medições horizontais: 

  ISO 17123:2001-3 Método Compacto 

Nº de alvos (r) 5 5 

Nº de conjuntos de medições (n) 3 3 

Nº de séries de medições (M) 5 1 

Graus de liberdade ƒ 32 8 

  

Medições verticais: 

  ISO 17123:2001-3 Método Compacto

Nº de alvos (r) 4 5 

Nº de conjuntos de medição (n) 3 3 

N º de séries de medições (M) 4 1 

Graus de liberdade ƒ 32 10 

 

Termologia a ser usada  

Termo Descrição 

Séries de medições Dados de medições cronologicamente adjacentes que formam um conjunto 
de dados de avaliação  

Conjunto de medidas Medições individuais de todos os alvos em ambas as posições da luneta

Alvo (Colimador) Objetivo que permanece fixo durante a aquisição das séries de medidas

 

 

Para melhor entendimento da distribuição dos colimadores no laboratório, é 

apresentada a distribuição dos colimadores Figura 5-13, base e pilar realizada no laboratório 

da empresa Química Suiza, Lima Perú, na qual é possível observar a montagem dos 

colimadores em uma área de 5 x 5 metros. 
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Figura 5-13 Distribuição real dos colimadores no Laboratório de Calibração Química 
Suiza, Lima, Perú 
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O colimador deve ser montado na parede ou em um pilar usando um suporte especial, 

conforme ilustrados nas Figura 5-15 e Figura 5-16, e devem permitir a rotação necessária e 

que possibilite o direcionamento do alvo. No laboratório de Química Suiza, a montagem de 

cada um dos colimadores foi realizada de maneira independente em um poste ou pilar 

metálico, onde os cinco postes foram unidos entre si, como apresentado na Figura 5-14, pelo 

extremo superior com o auxílio de presas metálicas, como uma forma de garantir a 

estabilidade geral da estação de medição de ângulos. Este procedimento foi realizado, pois em 

uma primeira etapa de provas não existia uma estabilidade comprovada no momento de 

realizar cada uma das séries de medidas para a realização dos testes. 

 

Figura 5-14 Localização dos 5 postes unidos  
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Figura 5-15 Colimador 1 montado no suporte 
 

 

Figura 5-16 Colimador 2 montado em no suporte 
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Figura 5-17 Estação de medição de ângulos Método Compacto 
 

5.3.8  Configuração necessária para a realização das medições de 
distâncias 

A configuração é realizada para verificar a precisão das medições de distância e para 

determinar o valor da constante aditiva do instrumento, levando em consideração as restrições 

de espaço, como é o caso de um laboratório mostrado na Figura 5-17. Para a determinação do 

fator de escala não é recomendado usar distâncias curtas, medições de frequência devem ser 

realizadas usando um frequencímetro. 

As medições de distância são realizadas a partir de uma base fixa e estável localizada 

em um pilar de aço ou concreto, com os alvos localizados num intervalo de 5 a 150 metros 

(Figura 5-18).  

Três prismas refletores ou fitas refletivas adesivas são montados em paredes exteriores 

estáveis ou suporte localizado nas distâncias indicadas na sequencia. A distância entre dois 
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prismas próximos não deve ser menor a 20 m. Para o teste sem refletores, devem ser 

marcados alvos fixos como referência usando os seguintes intervalos de distâncias: 

 5 m – 30 m 

 30 m – 80 m 

 80 m – 150 m 

 

A localização do instrumento deve ser marcada usando pontos ou alvos dentro do 

laboratório como referência no sentido oposto dos refletores usados para medir as distâncias. 

A distância usada como referência deve ser determinada com um instrumento com certificado 

de calibração não superior a 12 meses. O instrumento deve ter precisão inferior a 1mm + 2 

PPM. 

Para verificar a precisão dos MED com fitas refletivas e sem refletores, são colocadas 

fitas refletivas como alvos fixos e permanentes em paredes ou postes próximos. As distâncias 

recomendadas são as seguintes: 

 5 m – 20 m 

 20 m – 40 m 

 40 m – 80 m 

 

As distâncias entre os alvos não devem se encontrar a menos de 10 m uma de outra. 

Neste caso, o ideal é que os alvos não se encontrem próximos para evitar o erro provocado 

por múltiplo sinal. Em outras palavras, quando os alvos são visualizados para realizar a coleta 

de dados não devem encontrar outros alvos no campo visual do telescópio. 
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Figura 5-18 Configuração física para avaliar medições de distâncias 
  

Para a montagem da estação de medição de distâncias foram localizados prismas 

dentro e fora do laboratório (Figura 5-17 e Figura 5-19) fazendo uso de espelhos para 

aumentar a distância da linha base. As distâncias determinadas no estudo de caso, estão 

apresentadas na Tabela 5-1: 

 

Tabela 5-1 Padrões de distâncias usados na Química Suiza 
  Prisma Fitas refletivas 

  

1 12,314 10,269 

2 46,653 31,991 

3 97,970 46,534 
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Figura 5-19 Prisma e espelho localizado em prédios próximos 
 

Segundo Buckner; (1998)1 apud KHALIL, (2005) mudanças de 1o C na temperatura 

ocasiona uma mudança na leitura do MED de 1 ppm e mudanças de 2.54 mmHg na pressão 

atmosférica provocam mudanças de 1 ppm na leitura do MED. 

 

                                                 
1 Buckner B. 1998 "Achieving Accuracy in Distances", Professional Surveyor Magazine,Vol. 18, No. 6, 
September 1998 
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5.3.9  Procedimentos de medição 

5.3.9.1 Medições angulares  

Antes de iniciar o procedimento de medição o instrumento deve estar a uma 

temperatura ambiente. Deve-se esperar aproximadamente 2 minutos por cada 1°C de 

diferença de temperatura. Os erros relacionados aos eixos da estação e os erros do ponto zero 

do compensador podem ser ajustados e habilitados para todas as correções angulares, 

contudo, não influenciam na exatidão das medições que são realizadas nas duas posições 

(direta e invertida) da luneta. 

Em geral é realizada uma série composta por três conjuntos de medições de ângulos 

em ambas as posições (direta e inversa) da luneta do aparelho a cada um dos cinco 

colimadores. Nas medições é visado o centro dos colimadores, em seguida, são medidos 

simultaneamente os ângulos verticais e as direções horizontais. A primeira metade de cada 

conjunto é realizada no sentido horário 1, 2, 3, 4, 5 e a outra metade no sentido anti-horário 

5,4,3,2,1. Entre cada conjunto de medição, o instrumento deve ser retirado da base e girado 

algo em torno de 120º, colocando novamente na base e fixado. Através deste procedimento 

poderão ser descobertos erros no sistema de medição angular. 

A determinação do desvio padrão experimental s é realizado separadamente para as 

direções horizontais e para os ângulos zenitais de acordo com as fórmulas usadas para medir 

conjuntos de ângulos como apresentado na ISO 17123:2001-3. 

O desvio padrão estabelecido experimentalmente 	  de uma direção horizontal 

medido uma única vez em ambas as posições (direta e invertida) da luneta é calculado da 

seguinte forma: 

	
∑ ∑ ,       (5.1) 

Sendo: 

				  Número de conjuntos; 

				  Número de alvos; 

,  Resíduos da medição de direção  para a média do conjunto.  
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O desvio padrão estabelecido experimentalmente  de uma medição angular 

zenital medido uma única vez em ambas as posições (direta e invertida) da luneta, é calculado 

da seguinte forma: 

	
∑ ∑ ,       (5.2) 

 Sendo: 

				  Número de conjuntos; 

				  Número de pontos-alvo; 

, 	  Resíduos da medida de ângulos  para a média do conjunto. 

 

O resultado do cálculo é validado por um teste estatístico. O critério do teste é baseado 

na hipótese estatística onde	 	 ã 	 	 ã 	  

contra a alternativa . 

O objetivo deste processo é avaliar se o desvio padrão determinado experimentalmente 

atende às especificações do fabricante. 

Através de hipóteses comuns em teste estatísticos é possível atingir um nível de 

confiança de 95% para os graus de liberdade  =8 e  =10. Isso para estabelecer um intervalo 

válido (arredondado) de 1.3. 

 

%, 1.3 ∗ çã 	 	    (5.3) 

 

A equação (5.3) significa que se o 1.3	vezes o valor das especificações do 

fabricante, o instrumento é classificado como inadequado com fator de risco de 5% acima do 

valor aceitável. 
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5.3.9.2 Controle e verificação da estação de medição de ângulos 

Para garantir a rastreabilidade de padrões nacionais ou a procedimentos reconhecidos, 

é essencial que o laboratório para calibração de ângulos seja verificado a intervalos regulares. 

Este intervalo depende do histórico de estabilidade do laboratório, mas não pode exceder de 

12 meses. Cabe ressaltar que o processo de verificação tem que ser especificado nos processos 

estabelecidos pela norma ISO 9001:2000. 

 Layout dos colimadores 

A distribuição física dos colimadores não deve exceder os limites permitidos. 

 Limpeza e verificação dos colimadores 

Deve ser realizada uma inspeção visual dos colimadores para verificar se as 

superfícies internas e externas das lentes encontram-se livres de poeira, umidade, 

impressões digitais. O método não dispõe de especificações significativas para estes. 

Assim também devem ser verificadas as defasagens do retículo do colimador. 

Outro aspecto que deve ser verificado é o alinhamento e a nitidez dos fios de cada um 

dos cinco colimadores, usando algum instrumento laser para a verificação do objetivo do 

colimador. 

5.3.9.3 Procedimentos recomendados para as medições de distâncias  

Antes de iniciar o procedimento de medição de distâncias, o instrumento deve estar à 

temperatura ambiente e os parâmetros padrões específicos como a constante aditiva do 

prisma, devem ser estabelecidos. Cada fabricante proporciona o valor da constante aditiva do 

prisma. Deve-se considerar que o instrumento esteja isento de qualquer erro de escala. 

As correções atmosféricas de temperatura, pressão e umidade devem ser consideradas 

e realizar as respectivas correções ppm usando o termo higrômetro e o barômetro e realizando 

as respetivas correções estabelecidas nos certificados de calibração destes (Ver Anexo A - 

Figura A-2 e Figura A-3). Deste modo, as distâncias medidas poderão ser comparadas aos 

valores de referência.  
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Quando é determinada a acurácia dos MED devem ser considerados outros critérios 

além da constante aditiva. Para determinar o erro de escala, deve ser realizada uma medida de 

frequência. Esta rotina é parte dos procedimentos de verificação dos MED.  

A determinação da precisão e a constante aditiva devem ser realizadas separadamente 

para cada tipo de alvo (no prisma, na fita refletiva ou sem prisma). As medições para cada 

tipo de alvo compõem-se de três conjuntos de medições realizadas nas duas posições (direta e 

invertida) da luneta para três alvos localizados em distâncias diferentes. 

São realizadas seis conjuntos de medições. Cada distância é medida três vezes nas 

duas posições da luneta (grau de liberdade 15). Para cada distância é determinada uma 

constante aditiva  para cada tipo de alvo: 

Assim, 

	 	 ∑ ,     (5.4) 

 

Sendo: 

 Distância de referência (adotado como verdadeiro); 

			  Distância medida a cada um dos alvos; 

												 	Número de alvos (= número de distâncias de referência) 

												  Número de medidas por alvo. 

 

Se a propagação destas três constantes aditivas for muito dispersa, as possíveis causas 

são: 

 Alterações realizadas no local, devendo ser verificada a distância de referência; 

 Se a distância influencia as três constantes aditiva, um erro de escala pode ter 

acontecido e deve ser determinado detalhadamente através da medição de frequência; 

 Podem ter ocorrido condições instáveis no período das medições. 
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Se este não é o caso, então o valor médio  da constante aditiva e seu desvio 

padrão experimental  é determinado da seguinte maneira: 

 

	 ∑      (5.5) 

 

	 ∑     (5.6) 

Sendo: 

    = Constante aditiva para cada tipo de alvo; 

     = Valor médio das constantes aditivas; 

= Desvio padrão experimental das constantes aditivas; 

													 	Número de alvos (= número de distâncias de referência). 

 

Os autores do Método Compacto afirmam que a realização de testes estatísticos para o 

cálculo da constante aditiva não é expressivo neste caso. 

Se a constante aditiva determinada experimentalmente for mais da metade da parte 

constante das especificações do fabricante (2mm + 2ppm, que corresponderia a 1mm), o 

instrumento tem que ser ajustado pela oficina de serviços. Este processo não pode ser 

realizado pelo usuário, mas o valor pode ser introduzido no instrumento para realizar as 

correções das medições. 

O desvio padrão, s(D), está relacionado à repetitividade (precisão) e o cálculo é 

realizado a partir da soma do quadrado dos resíduos das distâncias. Primeiramente, é 

determinada a distância ajustada a partir das distâncias conhecidas com a constante aditiva 

obtida no processo anterior. 

 

)     (5.7) 
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Sendo, 

	= Valor ajustado para cada uma das distâncias; 

 Distância de referência (adotado como verdadeiro); 

     = Valor médio das constantes aditivas; 

													 	Número de alvos (= número de distâncias de referência). 

 

Nesta fase, são calculados os resíduos das medições individuais com os respectivos 

valores ajustados, elevadas ao quadrado e somadas: 

 

	 ∑ ∑ ,     (5.8) 

Sendo, 

	= Valor ajustado para cada uma das distâncias; 

			  Distância medida a cada alvo; 

												 	Número de alvos (= número de distâncias de referência); 

												  Número de medidas por alvo. 

 

O mesmo procedimento é utilizado para interpretar o resultado da precisão em relação 

às medições angulares. O resultado será de 1,29 porém corrigido para 1,3. 

O resultado obtido é validado por um teste estatístico. O teste é baseado na hipótese de 

que o s (desvio padrão obtido)  m (especificações do fabricante), atingindo um nível de 

confiança de 95%. Como a precisão é arredondada, as direções horizontais, os ângulos 

verticais e medições de distâncias seguem a regra prática de aceitação de um instrumento: 

s 1,3 Especificações	do	fabricante	     (5.9) 
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5.3.10   Estabilidade da linha base 

A estabilidade da instalação da linha base é verificada pela condição 

		 . Se a condição não é verdadeira, a causa provável é a instabilidade das 

distâncias de referência. 

5.3.11   Intervalo da constante aditiva 

A constante aditiva é aceita sendo igual a 0 se ela se encontrar nos limites 

estabelecidos a seguir: 

 
Tabela 5-2 Limites estabelecidos para a constante aditiva 

Especificação Constante aditiva

1mm  < 0,2 mm 

2mm  < 1 mm 

3mm  < 2 mm 

5mm  < 3 mm 

 

5.3.12   Determinação das distâncias de referência. 

A determinação das distâncias de referência é realizada da mesma maneira como foi 

calculada a constante aditiva dos equipamentos a serem calibrados. A diferença é que naquele 

caso foi usado um instrumento padrão com precisão menor ou igual a 1mm + 2ppm. Este 

instrumento padrão tem que ter certificados de calibração não superior a 12 meses para 

medições de distância a prismas e fitas refletivas em um laboratório acreditado. 

Para as distâncias de referência, devem ser realizadas três séries de medições cada uma 

contendo três conjuntos de medições (levando em consideração a configuração correta dos 

ppm e da constante aditiva). Depois de cada conjunto o instrumento deve ser girado 120 graus 

na base niveladora. Após cada série deve haver um intervalo de quatro horas. As médias das 

medições obtidas podem ser usadas como novas medidas de referência. 



98 
 

 

5.3.13  Inspeção da linha base da estação de medida 

Para garantir a rastreabilidade a padrões nacionais ou a procedimentos reconhecidos, é 

essencial que o laboratório para calibração de distâncias seja verificado em intervalos 

regulares. 

5.3.13.1 Verificação das distâncias de referência 

A estação de medição de distâncias deve ser verificada junto com a estação de 

medição de ângulos. Geralmente este tempo depende do histórico de estabilidade da linha 

base. Inicialmente as linhas bases devem ser verificadas uma vez ao mês. Se os resultados 

apresentarem alta estabilidade o intervalo deve aumentar, sem exceder o máximo de tempo de 

seis meses. Geralmente as mudanças do clima (calor, frio, seco, úmida) afetam as distâncias 

de referência, mudanças estas que podem ser consideradas para determinar o tempo ou 

intervalo de verificação. 

5.3.13.2 Monitoramento permanente da linha base da estação de medida 

Um sistema pode ser estabelecido, por meio do registro das medidas de distâncias de 

cada um dos instrumentos testados. Ao longo do tempo, desvios podem ser identificados ou 

reconhecidos por alguma das distâncias. Se este desvio for superior a 1 mm deve-se assumir 

que a distância relevante mudou e a distância de referência deve ser determinada novamente. 

Se os valores das distâncias medidas flutuam dentro de intervalos de precisão MED 

especificadas, em comparação com as distâncias de referência, pode-se supor que a linha de 

base é estável e não ocorreram mudanças significativas. 

5.4  DESENVOLVIMENTO DA PLANILHA ELETRÔNICA DE 
CÁLCULO BASEADO NA ISO 17123:2001-3 

A planilha desenvolvida nesta pesquisa foi feita em Excel baseando-se nas 

especificações da norma ISO 17123:2001-3 e ISO 17123:2001-4. Foram realizadas três 

planilhas para o cálculo da precisão de direções horizontais, ângulos verticais, e distâncias. 
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5.4.1  Cálculo de precisão das medições de direções horizontais 

Para o cálculo da precisão das medições horizontais foram realizados os cálculos de 

ângulos horizontais, média angular, resíduos dos ângulos medidos em relação à média 

angular, resíduo angular total de cada série individualmente, desvio padrão de cada série 

individualmente, graus de liberdade de cada série em função do número de conjuntos e 

número de alvos, graus de liberdade total em função do número de série e desvio-padrão final. 

Usando o desvio-padrão experimental s, foi determinado se o instrumento encontra-se 

dentro dos parâmetros estabelecidos conforme o Método Compacto. 

A planilha termina com a obtenção do desvio-padrão experimental s, que indica a 

classificação do equipamento.  A seguir são apresentados cada uma das etapas da realização 

da planilha. 

 Foram registrados os dados do instrumento e o cliente; 

 Na coluna 3 e 4 foram registradas as medições realizadas nas duas posições da 

luneta  , , e , , ;  1,2,3; 1, … ,5; 

 Na coluna 5 foi calculado o erro de colimação dos ângulos horizontais; 

, = , , 	 , , 	 , , 	 , , 	
	 ; 		 	1,2,3;

1, … ,5;        (5.10) 

 Na coluna 6 foi calculada a média dos valores das leituras nas duas posições da 

luneta; 

, = , , 	 , , 	 , , 	 , , 	
	 ; 		 	1,2,3;

1, … ,5;        (5.11) 

 Na coluna 7 foram calculadas as reduções das direções com base o alvo 1; 

, = , 	 , ; 		 	1,2,3; 1, … ,5;   (5.12) 

 Na coluna 8 foram calculadas as médias dos valores para cada uma das direções; 
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= , 	 , , 	; 	 1, … ,5;   (5.13) 

 Na coluna 9 calculam-se os resíduos das medições com a média; 

 , = 	 , ; 		 	1,2,3; 1, … ,5;   (5.14) 

 Para cada grupo de medições foi calculada a média aritmética; 

= , , , , , 	; 	 1,2,3;    (5.15) 

 Na coluna 10 foi calculado o resíduo; 

, = , 	 ; 		 	1,2,3; 1, … ,5;    (5.16) 

Para n= 3 grupos de direções t=5 alvos os graus de liberdade, tem-se: 

 3 1 	 	 5 1 8      (5.17) 

 Na coluna 11 foi calculada a soma dos quadrados dos resíduos, e finalmente o 

desvio padrão experimental; 

	
∑ ∑ , 	

∑ ∑ ,     (5.18) 
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Figura 5-20 Planilha para cálculo da precisão das medidas horizontais 
 

5.4.2  Cálculo de precisão das medições de ângulos verticais 

Para o cálculo da precisão das medições dos ângulos verticais foram realizados os 

cálculos de cada ângulo, média angular, resíduos dos ângulos medidos em relação à média 

angular, resíduo angular total de cada série individualmente, desvio padrão de cada série 

individualmente, graus de liberdade de cada série em função do número de conjuntos e 

número de alvos, graus de liberdade total em função do número de série e desvio-padrão final. 

Usando o desvio-padrão experimental s, foi determinado se o instrumento encontra-se 

dentro dos parâmetros estabelecidos conforme o Método Compacto. 

Instrumento: TS02 POWER 5"

Temperatura: 28

Pressão: 986 mbar

Serie: 1330572

Observador: José Luis Borda Leon

Data: 11‐mar‐14

Cliente: UNIDAD EJECUTORA 007: MARCAHUAMACHUCO / LIMA / PERU

especificações:  1.5[mGon]

Medições de ângulos horinzontais

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

j k Hzj, k, I Hzj, k, II HzColj, k HzMj, k Redj, k Media k dj, k rj, k r
2
j,k

gon gon gon gon gon gon gon mgon mgon
2

1 1 375,8580 175,8592 ‐0,00060 375,8586 0 0 0 ‐0,00033 ‐0,33 0,1089

2 52,0087 252,0119 ‐0,00160 52,0103 76,15170 76,15127 0,00043 0,0001033 0,10333 0,01068

3 173,9624 373,9642 ‐0,00090 173,9633 198,10470 198,1051 ‐0,00042 ‐0,000747 ‐0,74667 0,55752

4 230,5939 30,5928 0,00055 230,5934 254,73475 254,7339 0,00090 0,00057 0,57 0,3249

331,8254 131,8236 0,00090 331,8245 355,96590 355,9652 0,00073 0,0004033 0,40333 0,16268

∑ 1.164,2484 964,2517 ‐0,00165 1164,25 1030,946 0,00033 ‐0,40334 1,16468

2 1 242,5339 42,5352 ‐0,00065 242,5346 0 0 0,00159 1,59 2,5281

2 318,6806 118,6843 ‐0,00185 318,6825 76,14790 ‐0,00337 ‐0,001777 ‐1,77667 3,15656

3 40,6378 240,6404 ‐0,00130 40,6391 198,10455 ‐0,00057 0,0010233 1,02333 1,0472

4 97,2669 297,2665 0,00020 97,2667 254,73215 ‐0,00170 ‐0,00011 ‐0,11 0,0121

198,4970 398,4978 ‐0,00040 198,4974 355,96285 ‐0,00232 ‐0,000727 ‐0,72667 0,52805

∑ 897,6162 1.097,6242 ‐0,004 897,6202 ‐0,00159 0,72666 7,27201

3 1 109,2004 309,2018 ‐0,00070 109,2011 0 0 ‐0,00126 ‐1,26 1,5876

2 185,3536 385,3570 ‐0,00170 185,3553 76,15420 0,00293 0,0016733 1,67333 2,80003

3 307,3066 107,3078 ‐0,00060 307,3072 198,10610 0,00098 ‐0,000277 ‐0,27667 0,07655

4 363,9362 163,9353 0,00045 363,9358 254,73465 0,00080 ‐0,00046 ‐0,46 0,2116

65,1670 265,1687 ‐0,00085 65,16785 355,96675 0,00158 0,0003233 0,32333 0,10454

∑ 1.030,9638 1.230,9706 ‐0,0034 1030,967 0,00126 ‐0,32334 4,78032

∑r
2 

13,21701

S  1,285351
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A planilha termina com a obtenção do desvio-padrão experimental S, que indica a 

classificação do equipamento. A seguir são apresentadas cada uma das etapas no 

desenvolvimento da planilha. 

 Foram registrados os dados do instrumento e o cliente; 

 Na coluna 3 e 4 foram registradas as medições realizadas nas duas posições da 

luneta  , , e , , ;  1,2,3; 1, … ,5; 

 Na coluna 5 foi calculado o erro de índice vertical δ; 

=
∗
∑ ∑ , , 	 , ,

∗
	∑ ∑ , , 	 , , 	

	 ; 		

	1,2,3; 1, … ,5;       (5.20) 

∑
        (5.21) 

 Na coluna 6 foi calculada a média dos valores das leituras nas duas posições da 

luneta; 

, = , , 	 , , 	 , , 	 , , 	
	 ; 		 	1,2,3; 1, … ,5; (5.22) 

 Na coluna 7 foram calculadas as médias dos valores dos ângulos verticais; 

= , 	 , , 	; 	 1, … ,5;    (5.23) 

 Na coluna 8 calculam-se os resíduos das medidas com a média; 

 , = 	 , ; 		 	1,2,3; 1, … ,5;   (5.24) 

Para n= 3 grupos de direções t=5 alvos os graus de liberdade são: 

 3 1 	 	 5 10      (5.25) 

 Na coluna 9 foi calculada a soma dos quadrados dos resíduos e, finalmente, o 

desvio padrão experimental; 

	
∑ ∑ , 	

∑ ∑ ,     (5.26) 
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Figura 5-21 Planilha para cálculo da precisão dos ângulos verticais 
 

 

Instrumento: TS02 POWER 5"

Temperatura: 28

Pressão: 986 mbar

Serie: 1330572

Observador: José Luis Borda Leon

Data: 11‐mar‐14

Cliente: UNIDAD EJECUTORA 007: MARCAHUAMACHUCO / LIMA / PERU

especificações:  1.5[mGon]

Medições de ângulos verticais

1 2 3 4 5 6 7 8 9

j k vj, k, I vj, k, II Vi V'j, k Media k rj, k r
2
j,k

gon gon gon gon gon mgon mgon
2

1 1 100,1188 299,8823 0,55 100,1183 100,11817 0,08333 0,007

2 143,8683 256,1324 0,35 143,868 143,86817 ‐0,21667 0,047

3 100,0764 299,9244 0,4 100,076 100,07622 ‐0,21667 0,047

4 65,9850 334,0155 0,25 65,98475 65,98492 ‐0,16667 0,028

5 77,9616 322,0392 0,4 77,9612 77,96128 ‐0,08333 0,007

∑ 488,0101 1511,994 0,39 488,0082 488,0088 ‐0,51668 0,136

2 1 100,1188 299,8824 0,6 100,1182 0,03333 0,001

2 143,8685 256,1321 0,3 143,8682 0,03333 0,001

3 100,0770 299,9243 0,65 100,0764 0,13333 0,018

4 65,9848 334,0153 0,05 65,98475 ‐0,16667 0,028

5 77,9618 322,0388 0,3 77,9615 0,21667 0,047

∑ 488,0109 1511,993 0,38 488,009 0,03332 0,095

3 1 100,1184 299,8823 0,35 100,1181 ‐0,11667 0,014

2 143,8687 256,1320 0,35 143,8684 0,18333 0,034

3 100,0768 299,9242 0,5 100,0763 0,08333 0,007

4 65,9856 334,0151 0,35 65,98525 0,33333 0,111

5 77,9619 322,0396 0,75 77,96115 ‐0,13333 0,018

∑ 488,0114 1511,993 0,46 488,0091 0,48332 0,184

∑r
2 

0,415

S  0,203715
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5.4.3  Cálculo de precisão das medições de distâncias 

Antes de iniciar o processo de medição de distâncias, o valor da constante aditiva do 

prisma deve ser estabelecido e configurado no aparelho. Devem ser introduzidas as correções 

atmosféricas (PPM) e determinadas as distâncias de referência a cada um dos tipos de alvos 

para começar a coleta de dados. Cada distância é medida três vezes nas duas posições da 

luneta sendo um total de 6 medições por série. A seguir são apresentadas cada uma das etapas 

a serem desenvolvidas na elaboração da planilha. 

 Primeiramente se realiza a coleta de dados para cada um dos tipos de prisma nas 

colunas 3 (prisma), 5(IR tape) e 7 (SR tape); 

 Nas colunas 4, 6 e 8 é encontrado o resíduo entre as distâncias de referências e as 

distâncias medidas a cada um dos alvos; 

 Para cada distância são realizadas 6 medições e para cada distância deve ser 

calculada a constante aditiva AddCi 

	 	∑ ,    (5.27) 

 Para as 3 distâncias é calculada a constante aditiva para o tipo de alvo; 

∑
       (5.28) 

 Para cada constante aditiva é calculado o desvio padrão das constantes; 

∑
     (5.29) 

 Usando as distâncias conhecidas mais a constante aditiva é calculado o desvio 

padrão das medições para todos os alvos; 

	 1,2,3;    (5.30) 

∑ ∑ ,    (5.31) 

Este resultado deve ser validado mediante um teste estatístico para verificar se o 

instrumento encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos. 
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Figura 5-22 Planilha de cálculo de precisão para distâncias 
 

Instrumento: TS02 POWER 5"

Temperatura: 28

Pressão: 986 mbar

Serie: 1330572

Observador: José Luis Borda Leon

Data: 11‐mar‐14

Cliente: UNIDAD EJECUTORA 007: MARCAHUAMACHUCO / LIMA / PERU

especificações:  1.5mm+2ppm

Medições de distâncias

1 2 3 4 5 6 7 8

j k Prism Diff IR Tape Diff Sr Diff

Nominal Values

1 1 12,31380 10,26860 10,26860

2 46,65340 31,99080 31,99080

3 97,96990 46,53400 46,53400

1 2 3 3 3

j k Prism Diff IR Tape Diff Sr Diff

1 1/1 12,31425 ‐0,45 10,26901 ‐0,41 10,26831 0,29

1/2 46,65326 0,14 31,99036 0,44 31,99146 ‐0,66

1/3 97,96912 0,78 46,53356 0,44 46,53406 ‐0,06

2/3 97,96892 0,98 46,53366 0,34 46,53406 ‐0,06

2/2 46,65306 0,34 31,99036 0,44 31,99156 ‐0,76

2/1 12,31425 ‐0,45 10,26851 0,09 10,26801 0,59

∑ 313,87286 177,58546 177,58746

2 1/1 12,31415 ‐0,35 10,26881 ‐0,21 10,26831 0,29

1/2 46,65326 0,14 31,99046 0,34 31,99166 ‐0,86

1/3 97,96902 0,88 46,53356 0,44 46,53316 0,84

2/3 97,96902 0,88 46,53356 0,44 46,53366 0,34

2/2 46,65316 0,24 31,99066 0,14 31,99166 ‐0,86

2/1 12,31385 ‐0,05 10,26831 0,29 10,26831 0,29

∑ 313,87246 177,58536 177,58676

3 1/1 12,31425 ‐0,45 10,26931 ‐0,71 10,26821 0,39

1/2 46,65326 0,14 31,99066 0,14 31,99176 ‐0,96

1/3 97,96902 0,88 46,53366 0,34 46,53446 ‐0,46

2/3 97,96902 0,88 46,53366 0,34 46,53476 ‐0,76

2/2 46,65306 0,34 31,99056 0,24 31,99186 ‐1,06

2/1 12,31385 ‐0,05 10,26871 ‐0,11 10,26821 0,39

∑ 313,87246 177,58656 177,58926

IR Refl IR Tape SR Tape

MM MM MM

1 ‐0,30000000 ‐0,17666667 0,373333333

2 0,22333333 0,29 ‐0,86

3 0,88000000 0,39 ‐0,02666667

AddC 0,267777778 0,167777778 ‐0,17111111 Constante aditiva

S(AddC) 0,59125416 0,302459058 0,62922645 Desvio padrao da constante aditiva

IR Refl IR Tape SR Tape

DistMi

1 12,31406778 10,26876778 10,26842889 Usando a distancia conhecida+constante aditiva

2 46,65366778 31,99096778 31,99062889

3 97,97016778 46,53416778 46,53382889

2,0123E‐07 6,33807E‐07 3,13696E‐07

1,49547E‐06 1,35236E‐06 6,47914E‐06

7,92436E‐06 1,8817E‐06 1,84803E‐06

s(Dist) 0,800877297 0,507796985 0,758984702 Desvio padrão das medidas
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5.4.4  Uso do Método Compacto aplicado em um exemplo prático 

Para a realização do exemplo prático aplicando o Método Compacto foi usada uma 

estação total da marca Leica com as seguintes especificações. 

 Estação Total Marca Leica : Leica Flexline TS02 POWER 5"; 

 Procedência: Suíça; 

 Série: 1330572; 

 Cliente: UNIDAD EJECUTORA 007: MARCAHUAMACHUCO / LIMA / 
PERU; 

 Precisão angular: 1.5[mGon]; 

 Precisão para medições de distâncias: 1.5mm+2PPM; 

 Resolução: 0,1 mm; 

 

A coleta de dados foi realizada no laboratório de calibração da empresa Quimica Suiza 

del Perú localizada na Avenida República de Panamá 2577 Lima – Peru. O laboratório de 

Calibração para estações totais (Método Compacto) forma parte do laboratório de Geomática 

(SATG) que forma parte do Serviço e atenção técnica em Calibrações (SAT). 

 Data: 11-Março-2014; 

 Técnico: Cesar Chuna; 

 Procedimento de Calibração. 

O procedimento de calibração utilizado (Método Compacto) usa como referência a 

norma ISO 17123:2001-3 e ISO 17123:2001-4  

 Condições ambientais 

Temperatura inicial: 26o C 

Temperatura Final: 26o C 

Pressão inicial: 985,4 mbar 

Pressão Final: 986,5 mbar 
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 Rastreabilidade 

Para garantir a rastreabilidade a padrões nacionais e internacionais foram 

usados instrumentos que materializam as unidades físicas de medida de acordo 

com o SI. 

Estação Total Leica TS1201+  

Certificado de calibração ACL_CC13_872459 Anexo A – Figura A-1 

Padrões de referência Leica – Suiza 

Termohigrômetro (Temperatura) 

Certificado de calibração T-2870-2011  Anexo A – Figura A-2 

Padrões de Referência METROIL-Peru 

Barotermohigrômetro (Pressão) 

 Certificado de calibração LT- 144-2012 Anexo A – Figura A-3 

 Padrões de referência INMETRO BRASIL – CENAM MEXICO 

 

Para o início das medições, foi feita a climatização do instrumento a temperatura 

ambiente. O processo de obtenção de dados no laboratório da empresa Química Suiza foi 

realizado de maneira automática e o cálculo da precisão de ângulos e distâncias foi realizado 

por um software próprio da empresa e os resultados são apresentados no Anexo B – Figura B-

2 e Figura B-3.  

Para fins de validação foi utilizada a planilha desenvolvida em Excel (Figura 5-20 e 

Figura 5-21) em que foram obtidos os seguintes resultados: 

Desvio Padrão das medidas de ângulos horizontais: S(Hz)  1,29 mgon 

Desvio Padrão das medidas de ângulos Verticais: S(V)  0,20 mgon 
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Tabela 5-3 Resultados para medições de ângulos 

 

Para as medições de distâncias foram obtidos os seguintes resultados: 

Tabela 5-4 Resultados para medições de distâncias 

 

De acordo com o Método Compacto, os resultados obtidos encontram-se dentro das 

especificações do fabricante, tanto nas medições de ângulos como nas medições de distâncias. 

Mediante o uso deste procedimento a empresa Química Suiza realiza a emissão de um 

certificado de calibração apresentado no Anexo B - Figura B-1, em que cada um dos itens 

encontra-se de acordo com o estabelecido na Norma ISO ABNT NBR ISO 17025:2005 para 

emissão de certificados de Calibração. Os pontos principais que estabelece a norma e que se 

encontram no certificado são: 

 Descrição do Instrumento; 

 Condições ambientais; 

 Dados de rastreabilidade; 

 Definição da incerteza para as medições de ângulos e distâncias; 

 Resultados e dados. 

Para a realização da análise da incerteza usando o Método Compacto, na empresa 

Química Suiza, foram avaliadas as seguintes fontes de incertezas a ser levadas em 

consideração. (DZIERZEGA e SCHERRER, 2003a) 

 Incerteza do padrão; 

 Resolução do padrão; 

 Repetitividade do padrão; 

 Incerteza combinada do padrão; 

S (Hz) 1,285350633

S (V) 0,203715488

IR Refl IR Tape SR Tape

AddC 0,267777778 0,167777778 ‐0,17111111 Constante aditiva

S(AddC) 0,59125416 0,302459058 0,62922645 Desvio padrao da constante aditiva

s(Dist) 0,800877297 0,507796985 0,758984702 Desvio padrão das medidas
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 Resolução de leitura do instrumento a ser calibrado; 

 Repetitividade obtida durante o processo. 

Após realizar uma análise das contribuições para a definição da incerteza, esta é 

expressa como a incerteza expandida, a que é resultado da incerteza padrão encontrada pelo 

Método Compacto multiplicado por um fator de cobertura K = 2, com uma probabilidade de 

95%. A Incerteza é determinada de acordo com as especificações da GUM. 

Para avaliar os valores angulares foram coletadas três séries de dados usando o 

Método Compacto e determinada a média dos desvios, e o desvio padrão destes resultados. 

Ângulos Horizontais 

1,14	 0,16	  

Ângulos Verticais 

023	 0,03	  
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa teve por objetivo principal a descrição e avaliação do uso do Método 

Compacto, método baseado na norma ISO 17123:2001-3 e ISO 17123:2001-4 como uma 

alternativa para calibração de estações totais em ambiente laboratorial. 

A análise realizada nesta pesquisa busca atender a todos os usuários de instrumentos 

geodésicos, em especial aos que trabalham com estações totais. Para isto foi realizado em uma 

primeira etapa um estudo das principais normas que estabelecem os processos para garantir a 

qualidade na mensuração assim como os requerimentos estabelecidos para o processo de 

calibração em laboratórios de acordo com a norma ABNT NBR ISO IEC 17025:2005. 

Em uma segunda etapa, foi realizada uma descrição dos principais erros que afetam a 

estações totais e se analisou cada um dos métodos ou princípios que ajudam a reduzir os 

efeitos destes. 

Com ajuda do pessoal do laboratório da empresa Química Suiza industrial do Perú foi 

realizado um análise do Método Compacto, na qual foram expostos os principais problemas 

encontrados durante o processo da montagem no laboratório e forneceram soluções para 

manter a estabilidade nas estações de medições de ângulos e distâncias. 

Os principais problemas no laboratório da empresa Química Suiza industrial do Perú, 

foram ocasionados por: 

 A cidade Lima encontra-se em uma região afetada por movimentos sísmicos que 

provocam variações mínimas de posição dos colimadores durante intervalos de 

medições; 

 O Laboratório foi montado em um segundo andar, gerando pequenas vibrações na 

estrutura do prédio, ocasionados por o transito de veículos nas ruas e avenidas 

próximas.  
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Para garantir a estabilidade da estação de medição de ângulos, os pilares foram unidos 

usando barras metálicas de modo a formarem uma estrutura única, para garantirem a 

repetitividade entre as medições. 

Para garantir a estabilidade entre medições de distâncias foi diminuído o intervalo de 

verificação das linhas base, realizando este processo semanalmente. 

Fazendo uso das normas ISO 17123:2001 foi desenvolvida uma planilha Excel para 

determinar a precisão das medições de ângulos e distâncias, a qual foi comparada com o 

software proprietário e com o certificado de calibração G00192014 Anexo B - Figura B-1  

emitido por Química Suiza Industrial - Peru, obtendo precisões iguais as quais foram 

verificadas realizando um exemplo com dados reais na calibração de uma estação total da 

empresa MARCAHUAMACHUCO – PERU. 

Finalmente pode-se concluir que o Método Compacto é um procedimento adequado 

para realizar a verificação de estações totais e que pode ser utilizado em laboratórios de 

calibração como uma ferramenta para garantir a qualidade das medições de ângulos e 

distâncias estabelecendo a rastreabilidade das ações. 

6.2 RECOMENDAÇÕES 

Na montagem da estação de medição de distâncias pelo Método Compacto 

recomenda-se montar os alvos em prédios próximos para diminuir o efeito das condições 

ambientais na precisão das medições. Por este motivo cabe realizar uma análise detalhada das 

vantagens da utilização de espelhos para aumentar a distância das linhas bases e a utilização 

destes dentro do ambiente laboratorial assim como a incidência do índice de refração no 

momento de aumentar o número de espelhos. 

 É aconselhável a realização de uma análise detalhada das fontes de incertezas, que 

podem afetar o Método Compacto, levando em consideração o trabalho realizado por Ruiz 

Armenteros, García Balboa e Mesa Mingorance (2011) onde foram analisadas a incertezas 

que afetam a norma ISO 17123:2001. 
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Deve ser realizada uma análise de correlação para determinar o melhor número de séries 

de medições para a realização do Método Compacto comparando-o com o número de 

medições realizadas na norma ISO 17123:2001. 
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ANEXO A 

No Anexo A estão apresentados os certificados de calibração dos equipamentos que 

formam parte do Método Compacto, que são necessários para garantir a rastreabilidade a 

padrões nacionais e internacionais. 
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Figura A-1 Certificado de Calibração Estação total padrão TC1201 
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Figura A-2 Certificado de calibração T28702011 Termohigrômetro emitido por Metroil 
Perú
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Figura A-3 Certificado de calibração para Barômetro digital realizado por SNM (Perú) 
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Figura A-4 Correções a ser realizadas no barotermohigrômetro antes de ser 
introduzidas na estação total 
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ANEXO B 

No Anexo B está apresentado um certificado de calibração emitido pela empresa 

Química Suiza, usando o Método Compacto. Estão apresentados os resultados e os dados 

coletados para a realização do procedimento. 
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Figura B-1 Certificado de Calibração emitido pela empresa Química Suiza.
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