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RESUMO
A cidade de Maringá atualmente conta com apenas dois marcos geodésicos, localizados na Universidade Estadual de
Maringá. O Centro Universitário de Maringá - UniCesumar possui uma grande infraestrutura em uma região da cidade
em pleno desenvolvimento, sem nenhum ponto de referência geodésico. Este trabalho tem por objetivo implantar um
marco  geodésico,  seguindo-se  todos  os  manuais  de  padronização  do  IBGE  (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística), e um ponto de apoio planialtimétrico no campus do Centro Universitário de Maringá, e dessa forma além de
contribuir com as atividades de ensino, contribuir com os profissionais da área que necessitam realizar trabalhos de
Engenharia nesta região da cidade. Realizou-se o rastreio de coordenadas dos pontos com o aparelho GPS (Global
Positioning System),  e o pós-processamento de dados com o programa  Leica Geo Office Combined.  Os resultados
encontrados para o marco geodésico atenderam todos os manuais de padronização do IBGE e os do ponto de apoio
planialtimétrico atenderam as normas para levantamentos geodésicos. 

PALAVRAS-CHAVE: GPS; Manuais de Padronização do IBGE; Ponto de Referência.

1 INTRODUÇÃO

Desde os tempos mais antigos o ser humano possui o interesse em saber a sua localização,
que no início era limitado à vizinhança próxima a sua residência e com o decorrer do tempo foram
agregando-se novas necessidades como manter constantes os locais de pesca e comércio entre as
civilizações.  As  navegações  foram  grandes  propulsoras  para  o  desenvolvimento  e  estudo  dos
aparelhos de posicionamento (MONICO, 2008).   

Somente  na  década  de  1970  foi  desenvolvido  um  sistema  de  radionavegação  pelo
Departamento  de  Defesa  dos  Estados  Unidos  –  DoD  (Department  of  Defense),  chamado  de
NAVSTAR-GPS  (Global  Positioning  System),  e  paralelamente  a  antiga  URSS  desenvolveu  o
GLONASS  (Globalnaya  Navigatsionnay  Sputnikovaya Sistema)  um  sistema  semelhante  ao
NAVSTAR-GPS (MONICO, 2008).   

O Brasil não possui nenhum sistema de radionavegação próprio, sendo usuário dos demais
sistemas existentes.  O IBGE (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística)  é  responsável  pelo
Sistema Geodésico Brasileiro (SGB).  Sendo as principais redes do SGB,  as redes planimétrica,
altimétrica e gravimétrica (MONICO, 2008).  

Para  a  implantação  de  qualquer  obra  de  Engenharia  necessita-se  de  um  sistema  de
referência geodésico de apoio. O GPS proporciona ao usuário uma boa precisão, facilidade de uso,
rapidez e custos acessíveis,  além de permitir  a utilização sob qualquer condição climática e as
estações não precisarem estar visíveis entre si (COSTA, 2011).
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O  Marco  Geodésico  é  um  ponto  materializado  no  terreno,  o  qual  as  coordenadas  são
estabelecidas  pelas  redes  geodésicas  de  primeira  ordem.  Nos  dias  atuais  com a  utilização  de
sistemas de posicionamento referenciados em satélites artificiais,  utilizam-se as bases ativas do
sistema GNSS1 (Global Navigation Satellite System)  e algumas operam somente com o sistema
GPS, desempenhados no Brasil pela RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) (SOUZA;
SILVEIRA, 2013).

Devido ao grande desenvolvimento da região em que o campus da UniCesumar está situado,
torna-se relevante a implantação de pontos de apoio aos levantamentos topográficos e geodésicos.

O campus da UniCesumar possui uma grande área com infraestrutura, como vias urbanas,
redes  de  água  e  esgoto,  rede  elétrica,  e  está  localizada  em uma  região  da  cidade  em pleno
desenvolvimento, como comprovam a construção de novos loteamentos, prédios, ruas e avenidas.
Entretanto não apresenta nenhum marco geodésico, padrão IBGE, ficando uma grande área sem
nenhum ponto de referência geodésica.

Para ser utilizado como ponto de apoio topográfico é necessário que tenha-se dois pontos de
coordenadas conhecidas  a  fim de que  se  tenha uma orientação inicial  para  serviços  ligados à
Agrimensura. Além disso, é de extrema importância para o aprendizado acadêmico dos estudantes
dos cursos de Engenharia, e demais profissionais de áreas afins, na realização de levantamentos
topográficos, confecção de mapas, divisão de loteamentos, obras de construção e pavimentação.

A implantação de um marco geodésico e um ponto de apoio planialtimétrico, permitirá aos
alunos  realizarem atividades de ensino,  pesquisa  e  extensão,  e  como base  de referência  para
futuros levantamentos topográficos e geodésicos que por ventura venham a ocorrer nessa região.

Desta forma, pretende-se implantar um marco geodésico, padrão IBGE, e um ponto de apoio
planialtimétrico  no  campus  do  Centro  Universitário  de  Maringá,  com  base  nos  manuais  de
padronização e homologação de marcos geodésicos do IBGE.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 IMPLANTAÇÃO DO MARCO GEODÉSICO

Construiu-se primeiramente a fôrma do marco geodésico em formato de tronco de pirâmide
em madeira do tipo MDF, revestida com lona plástica e fixadas com parafusos. Após a construção
da fôrma, realizou-se a concretagem do marco geodésico, utilizando-se o traço de concreto 1:3:3,
com brita n° 1, areia média e cimento Portland tipo CP-II E 32. Após a construção antecipada do
marco geodésico, transportou-se o mesmo para o local  que foi  escolhido para sua implantação,
conforme figura 1. Realizou-se a escavação da fundação no local nas dimensões de 50 x 50 x 20 cm
e depois reduzindo o lado para 40 cm e profundidade de 80 cm. Finalizada a escavação, realizou-se
a concretagem da fundação.   Com a fundação devidamente concretada, posicionou-se o marco
geodésico e concretou-se a sapata de proteção lateral em torno do marco com dimensões de 50 cm
de comprimento por 10 cm de altura. 

A identificação do marco geodésico foi realizada em chapa metálica, e realizada a fixação
posterior  a  concretagem,  através  de  furadeira  e  adesivo  estrutural  base  epóxi.  Concretou-se  a
plataforma de proteção adicional com dimensões de 20 cm de largura, 20 cm de altura e 110 cm de
comprimento, aflorando-se 10 cm do solo. Após a concretagem da plataforma de proteção realizou-
se a pintura do marco geodésico na cor laranja,  a qual  oferece uma melhor visibilidade para a
identificação do mesmo, conforme figura 2. Finalizando assim a construção do marco geodésico.
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Após a finalização da construção do marco geodésico realizou-se nos dias 01, 02 e 04 do
mês de Agosto de Agosto de 2014, o rastreio das coordenadas do marco geodésico com a utilização
do GPS 900CS, duração mínima de cada rastreio de 6 horas, com intervalo de gravação de dados a
cada 1 segundo. Antes do início de cada rastreio posicionou-se o tripé alinhado com o centro da
chapa de identificação e mediu-se o valor da altura da antena obtido.

Figura 1 – Local escolhido para a implantação do marco geodésico. 
Fonte: Google Earth, alterado pelo autor, 2014.

Figura 2 – Marco geodésico finalizado. 
Fonte: Autor, 2014

2.2 IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE APOIO PLANIALTIMÉTRICO

Implantou-se o ponto de apoio planialtimétrico, no local escolhido. Após a implantação do
ponto de apoio planialtimétrico, realizou-se a fixação da chapa de identificação e a pintura do mesmo
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na cor laranja. O rastreio de coordenadas do ponto de apoio planialtimétrico foi realizado no dia 04
de Agosto de 2014, com a utilização do GPS 900CS, com intervalo de gravação de dados a cada 1
segundo. Primeiramente posicionou-se o tripé alinhado com o centro da chapa de identificação e
mediu-se o valor da altura da antena obtido.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  resultados  do  processamento  entre  o  marco  geodésico  (M001)  e  a  base  PRMA,
apresentaram resultados satisfatórios, todas as ambiguidades foram resolvidas e a porcentagem de
épocas fixas manteve-se em 100%. O processamento entre o marco geodésico (M001) e a base
PPTE apresentou resultados satisfatórios, todas as ambiguidades foram resolvidas e a porcentagem
de épocas fixas manteve-se entre 80% e 100%, com um longo tempo de rastreio, em média 6 horas
cada, obteve-se um resultado confiável e a fixação do ponto foi realizada. 

O resultado do ponto de apoio planialtimétrico foi satisfatório, todas as ambiguidades foram
resolvidas e a porcentagem de épocas fixas manteve-se em 100%. A partir das coordenadas obtidas
em  cada  rastreio  para  o  ponto  M001,  realizou-se  a  média  aritmética  das  coordenadas  e  se
estabeleceu os valores de coordenadas finais. O desvio padrão indica que a dispersão do valor da
média foi de 1,9 mm para as coordenadas Este, 3,2 mm para as coordenadas Norte e 3,0 mm para
altura para o ponto M001. 

4 CONCLUSÃO

De acordo com os pressupostos  metodológicos  realizados  e  os  resultados obtidos neste
trabalho,  infere-se  que  os  procedimentos  realizados  na  construção  e  implantação  do  marco
geodésico atenderam as exigências do manual de padronização de marcos geodésicos do IBGE.
Além disso, os rastreios de coordenadas e o pós-processamento de dados, realizados no marco
geodésico, atenderam ao manual de homologação de marcos geodésicos. A implantação, rastreio
de coordenadas e pós-processamento de dados do ponto de apoio planialtimétrico atenderam as
normas referentes a levantamentos geodésicos.

Com a elaboração  deste  trabalho,  cria-se  uma rede cadastral  de  pontos  topográficos  no
Centro Universitário de Maringá - UniCesumar, a qual deverá ser densificada para atendimento de
todo o campus.  E com os resultados obtidos do processamento de dados do marco geodésico
sugere-se encaminhar os dados para o IBGE, e após análise realizar o adensamento do SGB.
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