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1 INTRODUÇÃO 

O estágio curricular coloca o acadêmico em contato com a área de estudo e de atuação 

profissional. Serve para desenvolver no estudante a compreensão e aplicabilidade das teorias 

estudadas durante a graduação. A multidisciplinaridade dos cursos de graduação possui uma 

considerável quantidade de áreas onde o acadêmico pode desenvolver suas habilidades, contudo a 

falta de prática deste conhecimento pode ser limitante na vida profissional. Daí temos a importância 

do estágio, colocar em prática os conhecimentos até então teóricos e levar o profissional recém 

formado ao mercado de trabalho cada vez mais exigente. 

O curso de Agronomia é bastante abrangente, podendo colocar profissionais em diversas 

áreas de atuação, desde profissionais autônomos, empresas privadas da área de agricultura, 

instituições governamentais e docência de vários outros cursos.  Torna-se necessária a escolha de 

uma determinada linha de trabalho a ser seguida pelo profissional, tendo em vista que a grade 

curricular vasta dificilmente é colocada em prática na sua totalidade pelo profissional engenheiro 

agrônomo.  

A área de topografia e projetos demanda uma grande quantidade de profissionais, dos quais 

os engenheiros agrônomos contribuem com uma significativa parcela, junto com as demais 

formações de engenharia. A tecnologia tem em muito auxiliado os trabalhos nestas áreas, trabalhos 

que foram de cálculos matemáticos, desenhos e escalas elaboradas de forma manual, hoje são 

desenvolvidos com ajuda de sistemas de informação automatizados, softwares, e aparelhos cada vez 

mais modernos de coleta e armazenamento de dados. Os sistemas de posicionamento global foram 

um marco no desenvolvimento dos projetos topográficos, que atualmente está incorporado a 

qualquer trabalho na área.  

Com a formação de Técnico em Agropecuária no ano de 1999, já adquiri conhecimentos 

básicos em topografia, e, desde então venho desenvolvendo projetos e trabalhos com alguns 

profissionais conhecidos que atuavam na área em paralelo a minha ocupação de servidor público. O 

trabalho de conclusão de curso na área de georreferenciamento, desenvolvido em conjunto com o 

colega Fábio Jean Boness, foi de importância decisiva na escolha da área de estágio. A empresa 

escolhida tem como sócios dois colegas de trabalho, dois quais um também atua em paralelo com a 

carreira do serviço público. Com o tempo desenvolvemos alguns trabalhos em parceria na área de 

topografia,  facilitando em muito a escolha do estágio.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Desenvolver atividades relacionadas a agronomia atendidas pela empresa Prósolo, nas áreas 

de topografia, projetos agropecuários e ambientais, loteamentos e noções gerais de engenharia, 

acompanhando as atividades internas e de campo.  

2.2 Objetivos específicos 

 Auxiliar na realização dos trabalhos de levantamentos topográficos e de altimetria com a 

utilização de aparelhos de estação total e GPS topográfico em ambientes rurais e urbanos; 

 Aprender noções básicas dos softwares de topografia, mapeamento e geoprocessamento; 

 Elaborar cadastros ambientais em áreas rurais e urbanas; 

 Auxiliar na elaboração de projetos agropecuários, ambientais, para outorga de águas e 

supressão de vegetação; 

 Auxiliar na elaboração de laudos periciais e de perdas em lavouras; 

 Auxiliar no atendimento ao público na empresa. 
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3 A EMPRESA 

3.1 Caracterização do local de estágio 

 A empresa Prósolo Projetos e Assessoria Agropecuária Ltda foi fundada em 04 de maio 

de 2010. Está atualmente situada na Avenida Paraná, n°-197, município de Barracão, Paraná. Tem 

como sócios/proprietários Cássio Majolo Ternus e Márcio Fantinel. A atuação da empresa está em 

diversas áreas da agropecuária e urbanização. Na figura 1 pode-se observar a fachada da empresa. 

   Figura 1: Vista frontal da empresa Prósolo. 

  

  Fonte: Autor. 

  

 A empresa conta com dois profissionais em seu quadro, sendo eles Cássio Majolo Ternus, 

engenheiro agrônomo (CREA - 098958-0), formado pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - 

UNOESC, São Miguel do Oeste, SC, em 2009 e com especialização em Georreferenciamento de 

imóveis rurais e urbanos, pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ, 

Chapecó, Santa Catarina e; Márcio Fantinel, técnico em agropecuária (CFTA - 038.308.909-31), 

formado em 1998, pelo Colégio Agrícola São José, de Itapiranga, Santa Catarina. Ambos possuem 

diversos cursos nas áreas de topografia, geoprocessamento e projetos. 

 A empresa desenvolve trabalhos na área de topografia, com levantamentos de lotes rurais e 

urbanos, demarcação, desmembramento e locação de áreas, elaboração de mapas e loteamentos. Em 

adição também atuam na elaboração de projetos ambientais, para outorga de águas, supressão de 
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vegetação, Cadastro Ambiental Rural - CAR, averbação de reserva legal. Na área de projetos 

agropecuários para financiamentos rurais de construção, ampliação e compra de insumos. Atende a 

solicitação de perícias judiciais nas áreas agropecuária e ambiental. Trabalha também com projetos 

de loteamentos urbanos, desde a elaboração de mapas ao desmembramento e locação, bem como 

trabalhos de topografia em áreas urbanas de interesse público. Além dos serviços citados, trabalha 

na elaboração de mapas de fertilidade, análise de solo e geoprocessamento com a utilização de 

softwares; laudos de produtividade e de perdas em culturas de lavoura.  

Para a execução dos projetos, a empresa utiliza os softwares Métrica Topo®, Topo EVN®, 

AutoCAD®, Google Earth Pro®, QGis®, SICAR - Módulo de Cadastro SC e pacote Office® da 

Microsoft. Já para os levantamentos topográficos, altimétricos e ambientais são utilizados a estação 

total KOLIDA® KTS 442r10, Sistema GNSS RTK I80® da CHCNav, estacas de madeira para 

demarcações gerais, estacas galvanizadas para fixação de marcos, facão, marreta e trena para 

medição. Além destes equipamentos e softwares, estão disponíveis três computadores com sistema 

operacional Windows®, que servem para a realização dos trabalhos de digitação e manipulação dos 

dados coletados em campo. 

3.1.1 Aparelhos para coleta de dados 

 Para a coleta de dados em campo são utilizados os seguintes aparelhos: 

a) Estação Total KOLIDA® KTS 442 r10 (Figura 2): 

 Utilizada para levantamento de dados em campo (topografia e altimetria) e para demarcação 

de propriedades, loteamentos, divisas, estradas entre outros. É um equipamento de alta precisão, não 

possui posicionamento global e necessita de orientação em cada trabalho desempenhado. Pode 

armazenar grande quantidade de pontos e dados de projetos. Quando conectada ao computador faz 

o download e o carregamento de dados através do uso de softwares de topografia, sendo compatível 

com a maioria dos programas desenvolvidos para usos em engenharia e desenho técnico. 
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   Figura 2: Estação Total KOLIDA® KTS 442 r10 

   Fonte: Kolida Instruments 

 Sua orientação se dá pelo nivelamento do aparelho e a introdução de coordenadas 

geográficas que podem ser reais ou atribuídas pelo operador. Quando utilizada com coordenadas 

reais fornece o posicionamento global de todos os pontos levantados a partir de sua localização, se 

as coordenadas foram arbitrarias, atribui uma localização fictícia a partir do ponto de instalação. 

Para a demarcação de lotes é necessária a utilização de pontos auxiliares para localização do 

aparelho, que devem estar no terreno, anteriormente colocados durante o levantamento dos dados 

ou já conhecidos e coletados pelo operador, com a finalidade de manter a orientação do aparelho em 

uma segunda instalação.  

 Para a utilização em altimetria deve-se atribuir uma cota, que pode da mesma maneira ser 

real ou arbitraria, onde a partir desta o aparelho se orientará nos demais pontos do terreno. Trabalha 

com auxílio de um prisma ótico que deve ser também nivelado em cada ponto de coleta para 

melhora da precisão do levantamento.   

b) Sistema GNSS RTK I80® 

 Outro aparelho para realizar o levantamento a campo é o conjunto de coletora e receptora 

GNSS RTK I80®, instrumento de alta precisão capaz de obter diretamente de satélites os dados de 

coordenadas e altitude (Figura 3). Este aparelho recebe o sinal e orienta-se com uma fonte de 

múltiplos sistemas de navegação, como GPS, GLONASS, Galileo e WAAS. O conjunto pode 

operar em modo RTK, através de um receptor base, uma antena rover para realizar o caminhamento 

e uma coletora, essa responsável pela interface de comunicação entre receptora e operador. 
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   Imagem 2: Receptora e antena GNSS RTK I80® 

  

   Fonte: CHCNav 

 A receptora base deve ser instalada em um tripé, juntamente de uma haste e base niveladora. 

A antena rover é instalada em uma baliza niveladora, onde fica ligada à coletora e sua haste de 

fixação. A coletora por sua vez é responsável por ser a interface entre o operador e o aparelho 

receptor. Na coletora é possível configurar o tipo de levantamento utilizado, com o qual a receptora 

operará, sendo base ou rover, datum, fuso, sistema de projeção, iniciar, continuar e finalizar os 

trabalhos. Permite também realizar projeções através de pontos já levantados, além de mapeamentos 

de área, mesmo durante o processo de levantamento no campo. 
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4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

4.1 Atividades Realizadas 

 As atividades listadas abaixo foram desenvolvidas no período do estágio, porém não estão 

descritas necessariamente em ordem cronológica, tendo em vista que várias atividades se repetem 

no tempo e/ou algumas foram desenvolvidas de forma parcelada. Para verificar a ordem dos 

trabalhos pode-se consultar o cronograma no Apêndice 3. 

4.1.1 Ambientação ao local de Estágio e conhecimento das atividades da empresa. 

 Durante o primeiro dia de estágio foi realizada uma ambientação ao local de estágio, 

conhecendo o local de trabalho e a metodologia utilizada pela empresa na execução das atividades, 

foram dispensadas as apresentações dos sócios da empresa pois já eram conhecidos. Na empresa 

trabalham os sócios proprietários Cássio Majolo Ternus e Márcio Fantinel. Neste primeiro dia 

foram apresentadas as principais atividades da empresa, bem como diversos trabalhos em 

andamento, os quais como estagiário teria participação no decorrer do período. 

 Como resultado foram apresentadas as atividades que, como estagiário, estaria 

desenvolvendo no período de 214 horas contratadas. Sendo as principais atividades: a) o 

aprendizado no manuseio de estação total e GPS para coleta de dados à campo; b) manuseio e 

operação de softwares aplicados a topografia; c) projetos de desenho técnico e; d) operar sistemas 

online para cadastro de clientes e atividades relacionadas ao atendimento da legislação ambiental e 

territorial, como SICAR.  

 Basicamente, o trabalho foi realizado à campo, no levantamento e coleta de dados de 

topografia em loteamentos e terrenos urbanos bem como em áreas rurais dos municípios da região. 

O atendimento ao público também foi uma atividade realizada sempre que da permanência no 

ambiente da empresa. 

4.1.2 Atendimento ao público na sede da empresa. 

 Durante os intervalos entre os trabalhos de campo realizou-se o processamento de todos os 

dados e informações coletadas em campo, bem como o atendimento aos clientes que demandavam 

serviços da empresa. Basicamente, o trabalho de atendimento consiste em receber o cliente na 

empresa e entrevistá-lo de modo a entender qual a sua necessidade.  

 A interpretação da demanda do cliente faz parte deste trabalho, bem como a solicitação da 

documentação e dos dados necessários para a elaboração do serviço. Entendida a demanda do 
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cliente, faz-se o orçamento das custas e os procedimentos de anotação e agendamento de datas para 

realização do trabalho. Quando o trabalho exige coleta de dados em campo, é agendada a visita ao 

local para a realização do levantamento.  

 Muitos dos atendimentos na empresa são para tirar dúvidas dos clientes em relação ao 

andamento de processos mais lentos. Em se tratando de projetos mais complexos, como a 

elaboração de um loteamento ou um desmembramento de terras, a demanda de tempo é maior e 

exige que o processo tramite por diversos estágios dentro de instituições públicas que analisam e 

fornecem pareceres, favoráveis ou não, de cada etapa do trabalho. Toda esta morosidade, além de 

tempo gasto, traz ansiedade ao cliente que quer sua situação resolvida o mais breve possível; 

trazendo o mesmo a acompanhar o andamento do trabalho seguidamente. 

 Os trabalhos na área de projetos ambientais necessitam de conhecimentos especializados, 

trazendo pessoas que necessitam destes serviços a buscar atendimento para sanar dúvidas e realizar 

trabalhos na Prósolo, que elabora projetos na área. As dúvidas deste processo são frequentes 

principalmente no que tange a legislação ambiental, que tem alterações recentes e contínuas nos 

últimos anos. 

4.1.3 Levantamento Topográfico com Estação Total 

4.1.3.1 Observação do terreno 

 O primeiro passo para o levantamento de campo é a observação detalhada do terreno. Pode-

se notar as particularidades de cada local, altimetria, pontos de interesse que devem ser coletados e 

melhores locais para iniciar e terminar o trabalho, seguindo por um roteiro pré-determinado, 

evitando obstáculos que podem interromper a visão do aparelho. Um ponto de início bem localizado 

evita pontos de vante e ré desnecessários, que demandam maior tempo para orientação do aparelho. 

Podemos visualizar o que deve ser levantado com maior clareza quando se observa com atenção o 

local; infraestrutura do local, corpos de água, edificações, marcos de divisa existentes e uma boa 

base para elaborar o projeto de altimetria quando necessário.  

4.1.3.2 Instalação e orientação do aparelho, coordenadas conhecidas e arbitrarias 

 O processo mais importante para um bom levantamento topográfico é a orientação e 

instalação correta dos equipamentos. Para a estação total os passos de instalação, nivelamento e 

orientação do aparelho estão descritos em seguida.  
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 Depois de observado o terreno de forma criteriosa, escolhido o local do início do 

levantamento, faz-se a marcação do ponto de início utilizando um marco de madeira (Apêndice A, 

imagem 1) sinalizado no local exato onde o aparelho será instalado. Instala-se o tripé da estação 

sobre o ponto escolhido, na altura adequada para as visadas. Com o tripé fixado ao solo, assenta-se 

a estação sobre este e procede-se o seu nivelamento. Para o nivelamento existem duas bolhas de 

nível que devem ser ajustadas ao centro e mais um nível eletrônico, que se faz a visualização no 

painel digital do aparelho. Todos devem estar ao máximo de exatidão. A localização do aparelho se 

faz pela iluminação a laser que, quando ligada, sinaliza abaixo do aparelho, marcando exatamente o 

ponto sobre o marco que foi instalado. Feito o nivelamento e a localização do marco no solo, mede-

se a altura do aparelho.  

 No painel digital serão colocadas as informações de altura do aparelho e do prisma, nome do 

ponto em que está localizado o aparelho, nome do projeto, coordenadas reais quando existirem, ou 

arbitrar coordenadas e cota quando não conhecidas. Todas as informações devem ser registradas e 

salvas no aparelho.  

4.1.3.3 Fixando pontos de vante, ré e auxiliares 

 Os primeiros pontos a serem levantados serão os de orientação do aparelho. Pontos que 

serão a próxima instalação do aparelho, são chamados de pontos de vante, que deve ser marcado e 

salvo em seguida. Os pontos auxiliares servem para uma futura orientação do aparelho caso haja 

necessidade e devem ser marcados no terreno e salvos no aparelho, com um mínimo de dois pontos. 

O mínimo de dois pontos confere ao aparelho a triangulação necessária para sua posterior instalação 

e localização no terreno. Quanto maior a quantidade de pontos auxiliares para orientação do 

aparelho, melhor será a precisão em sua localização e evitará uma possível perda de pontos de 

orientação. 

 Quando o levantamento já está em andamento, e foram visados todos os pontos ao alcance 

naquele local, é hora de desinstalar o aparelho e reinstalá-lo no ponto de vante visado 

anteriormente. Instalado, a orientação se faz visando o ponto de ré, que foi o ponto de origem do 

aparelho, onde estava instalado anteriormente. Não é mais necessária a coleta de pontos auxiliares, 

pois a orientação se fará nos pontos já coletados. Toda a orientação se faz visando o ponto de ré e 

nivelando o aparelho no novo local de instalação. Todos os pontos de vante, ré e auxiliares são 

coletados com a utilização do prisma, que deve estar sempre bem nivelado para evitar erros de 

processamento posterior. 
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4.1.3.4 Coleta de pontos no terreno 

 Depois de instalado e nivelado o aparelho, com auxílio do prisma, inicia-se o registro dos 

pontos de interesse do terreno (Apêndice A, imagem 2). O número de pontos e o tipo destes, varia 

de acordo com o trabalho desempenhado. Podemos citar como importantes, divisas de terras, 

marcos de divisa, postes e linhas de energia, todas as edificações existentes no local, alinhamento de 

ruas e estradas, corpos de água, travessões de propriedades, entradas de veículos, calçadas e 

passeios e, quando da necessidade, pontos de altimetria que expressem da melhor maneira possível 

a inclinação do terreno, com a direção precisa do escoamento de águas. Enfim, registrar da melhor 

maneira possível, todos os pontos que possam retratar a realidade do terreno a ser levantado. 

4.1.3.5 Processamento dos dados 

 Após a conclusão da parte de levantamento e registro dos pontos em campo, faz-se o 

download dos arquivos para o computador. Com a utilização do software de desenho técnico, faz-se 

a correção dos erros do levantamento (podem ser de instalação, localização e nivelamento  do 

aparelho) e a elaboração do desenho da área para melhor visualização. Na empresa é utilizado para 

esta finalidade o software Métrica Topo, que está relado no item 4.1.7. 

4.1.4 Levantamento Planialtimétrico com Estação Total 

 O objetivo do levantamento altimétrico é demonstrar em um plano a declividade do terreno, 

bem como a direção do escoamento das águas. Para a realização deste trabalho, repetem-se os 

passos de instalação e nivelamento do aparelho já citados acima. O levantamento altimétrico pode 

ser realizado conjuntamente com o topográfico, sem prejuízo em nenhum deles. Inclusive, como é 

conhecida a cota de todos os pontos registrados, contando com uma cota conhecida ou arbitrada no 

início de cada trabalho, e conhecida a altura do prisma; todos os pontos coletados possuem uma 

relação direta com a altimetria do terreno e podem ser usados na confecção de curvas de nível no 

desenho. Basta que se utilize no software a cota de todos os pontos para análise da altimetria e 

teremos geradas as curvas de nível baseadas em todos os pontos coletados. No Anexo 1, imagens 1 

e 2, temos demonstrada a confecção de curvas de nível de um levantamento feito com estação total. 

4.1.5 Levantamento Topográfico com GPS (GNSS RTK I80®) 

 A importância de observar o terreno previamente serve para qualquer tipo de levantamento 

topográfico, a partir de uma boa análise visual pode-se conduzir o trabalho de maneira rápida e 
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eficiente. O sistema de GNSS RTK I80® é um instrumento de alta precisão que permite sua 

utilização em levantamentos topográficos e altimétricos com coordenadas reais.  

 O conjunto de GPS topográfico difere-se da estação total para a elaboração do trabalho. 

Embora algumas estações mais modernas possuam localização em tempo real por GPS, ainda é 

necessária a visualização dos pontos com prisma ou laser, para que estes sejam registrados. Com o 

conjunto GNSS I80®, não é necessária a utilização de prisma ou laser, o próprio aparelho faz a 

coleta do ponto com as coordenadas reais. Portanto, não necessita qualquer orientação prévia do 

aparelho, basta ligar o mesmo, inserir os dados do projeto e iniciar a coleta dos pontos de interesse. 

Para o registro dos pontos, podemos trabalhar de duas maneiras distintas e práticas.  

 Para o registro de um ponto estático, com a localização exata de um marco de divisas por 

exemplo, procede-se a instalação do aparelho exatamente sobre o ponto de interesse, mantendo o 

mesmo nivelado com o auxílio da bolha de nível na haste de fixação do aparelho, depois de inserir o 

nome do ponto na coletora, faz-se o registro do mesmo e o salvamento da coordenada do ponto. 

Depois de salvo, seguimos para o próximo ponto. O aparelho irá registrar somente o ponto em que 

foi colocado e nivelado, não gravando nenhum dado adicional de outro local.  

 Outro tipo de trabalho pode ser executado por caminhamento, mantendo o aparelho ligado o 

tempo todo, onde ele registra o local por onde está passando, traçando uma rota determinada. Este 

tipo de levantamento é utilizado para verificar o alinhamento de ruas e divisas ou para a demarcação 

de uma área de reserva legal por exemplo, onde se faz a circulação da área total do projeto. Nas  

imagens 3 e 4 do anexo 1 pode-se observar um projeto realizado com a utilização do GPS.  

 Ainda pode-se mesclar os dois tipos de levantamento, onde pode-se marcar determinados 

pontos fixos e alinhamentos, como na elaboração de um loteamento, em que são necessários a 

coleta de marcos de divisa e alinhamento de ruas ao mesmo projeto. O tipo de levantamento a ser 

utilizado varia em cada trabalho e quanto maior a quantidade e qualidade das informações 

levantadas no terreno, menor será a dificuldade no processamento dos pontos e no desenho técnico 

posterior. 

4.1.6 Locação de loteamento com Estação Total 

 Os passos para instalação do aparelho são os mesmos utilizados em qualquer levantamento e 

foram descritos nas atividades acima. Uma vez instalado e nivelado, busca-se o arquivo onde se 

encontra o projeto de locação. O aparelho deve ser orientado utilizando os pontos auxiliares que 

estão no terreno, já fixados durante o levantamento dos dados. Faz-se as visadas dos pontos 
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auxiliares indicando no aparelho qual dos pontos está sendo visado. A partir do registro destes 

pontos, o aparelho se localiza no projeto e pode-se iniciar a locação dos pontos desejados. 

 Para a locação de um ponto no terreno, basta localizar no arquivo do aparelho o ponto a ser 

demarcado, selecionar este ponto e o aparelho passa a indicar no visor a direção, o ângulo e a 

distância do ponto desejado. Com o auxílio do prisma, percorre-se a distância indicada ajustando 

sempre que necessário. Uma vez visado o ponto, coincidindo com o indicado no aparelho, procede-

se a marcação do mesmo (estaca de madeira ou concreto), o material utilizado na marcação varia de 

acordo com o tipo de trabalho (Apêndice A, imagem 3). 

 Cada ponto no levantamento possui um nome e uma localização distinta, que deve ser 

selecionada pelo técnico de acordo com a necessidade de marcação.  

4.1.7 Aprendizado software Métrica Topo 49.1254.875 

 Para realização dos trabalhos a empresa utiliza principalmente o software Métrica Topo na 

versão 49.1254.875. Este software é de código fechado e desenvolvido pela empresa Métrica para 

trabalhos nas áreas de Topografia, CAR, REURB, loteamentos, altimetria, volumetria, raster, 

GEOINCRA, entre outros. Possui interface de CAD própria e não necessita de suporte auxiliar de 

outros programas, tornando-o simples e prático para utilização. 

 O software é utilizado na elaboração de desenhos técnicos de loteamentos, terrenos, plantas 

e curvas de nível, inclusive em 3D, montagem de mapas temáticos, análise de imagens orbitais, 

edição de objetos e camadas e criação de vetores e pontos para locação posterior. Ainda pode 

importar dados de diversos dispositivos como GPS, estação total ou plataformas digitais como 

INPE ou USGS ou softwares como QGIS. 

 Nas imagens 4 e 5 do apêndice A, pode-se observar os dados obtidos em um levantamento 

de campo, os pontos como são obtidos e baixados diretamente da estação total. A partir deste ponto 

inicia-se o processamento dos pontos, analisando possíveis erros e executando os primeiros passos 

do desenho técnico. Inicia-se a ligação dos pontos e a identificação de todos os detalhes do terreno 

que deverão ser transferidos para o projeto técnico. 

4.1.8 Processamento de pontos de corte em terreno (software Métrica Topo 49.1254.875) 

 Com os dados de campo coletados, podendo ser com Estação Total ou com GPS, as 

informações coletadas passam para o processamento. O aparelho é conectado a um computador para 

o descarregamento das informações geradas durante o trabalho de campo.  
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 A avaliação inicial dos dados serve para verificar se eles são suficientes e condizentes com a 

realidade em campo, evitando futuros erros de processamento. Nesta etapa, faz-se uma leitura geral 

de todos os pontos coletados e armazenados verificando possíveis erros ou falta de pontos para 

realização do trabalho. Estando de acordo com o desejado, inicia-se a parte de CAD ou de desenho 

técnico. 

4.1.9 Elaboração de Cadastro Ambiental Rural 

 O CAR - Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico nacional para todos os imóveis 

rurais, para armazenagem de informações sobre as condições ambientais de cada propriedade. 

Todas as operações de projetos, acesso ao crédito rural e operações de compra e venda demandam a 

legalidade dos imóveis junto ao CAR. Os produtores rurais e proprietários de terras agrícolas devem 

efetuar o registro junto aos órgãos ambientais através do sistema do CAR. São necessários para o 

registro do CAR os seguintes documentos: matrícula atualizada do imóvel, ITR e CCIR quando 

disponíveis, documentos pessoais (RG) dos proprietários.  

 O Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural - SICAR é a interface eletrônica para o 

gerenciamento das informações do CAR. O registro e atualização das informações é feito por este 

sistema integrado ao banco de dados nacional. Basta que um técnico, devidamente cadastrado no 

sistema, de posse dos documentos exigidos, faça o registro das propriedades no site.   

Como podemos observar nas imagens 7, 8 e 9 do Apêndice A, o sistema é bastante intuitivo, exige 

um cadastro de todos os dados da propriedade e do seu detentor, além de um mapa onde constam as 

demarcações das áreas da propriedade, divididas em agricultura, ambiental e benfeitorias. O 

detalhamento das atividades da área deve ser o melhor possível, para facilitar a identificação pelo 

sistema CAR. 

Após o preenchimento correto do cadastro, o sistema emite um comprovante que deve ser guardado 

pelo proprietário para comprovações necessárias quando demandado. 

4.2 Problemas e Dificuldades na realização dos trabalhos 

 Durante a realização dos trabalhos são encontradas muitas dificuldades, basicamente o 

trabalho de coleta de dados no campo é a etapa com menor complexidade. A parte documental e 

principalmente pessoal, são as barreiras mais difíceis de dirimir. Podemos citar abaixo alguns dos 

problemas mais comuns encontrados na realização dos trabalhos: 

• Intrigas e desavenças entre pessoas (vizinhos, familiares, condôminos, etc); maior problema 

encontrado, as divisas de terrenos e propriedades rurais são motivo constante de discussões, sobre 
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localização exata de marcos e passagens, entre herdeiros e familiares por divisões desiguais ou 

por qualquer desacordo financeiro que interfira na realização do trabalho; 

• Falta de documentação e limitação das pessoas, seja de ordem financeira ou documental; para 

alguns trabalhos é necessária a anuência de várias pessoas, trabalhos de divisão de heranças ou 

regularização de divisas por exemplo. As pessoas podem residir em municípios distantes, 

demandando uma ida e volta de documentação; tem-se ainda o impedimento das pessoal por 

instituições do governo como por exemplo as Receitas estaduais e federal, que bloqueiam o 

trabalho até a regularização das pendências. 

• Trabalhos anteriores mal executados; todo trabalho de regularização fundiária é fruto da falta de 

cuidado anterior. Vendas de terras sem demarcação ou profissionais que cometeram erros em 

período prévio, trazem transtornos em novos trabalhos. A realização de um bom trabalho depende 

da ausência de erros em trabalhos anteriores, que normalmente para serem corrigidos demandam 

tempo e aumento de custos. Estes fatores são difíceis de administrar frente aos proprietários 

contratantes, principalmente quando há aumento de custos. 

• Falta de dados e morosidade do sistema governamental; os cartórios, prefeituras e instituições de 

terras (DNIT como exemplo) na maioria das vezes possuem dados desatualizados, ou não 

possuem, em relação aos lotes de terra. A falta de dados pode ser um empecilho para realizar 

serviços de topografia, pois estes necessitam de informações base, geralmente dependentes do 

governo. A falta de pessoal nas instituições, ou mesmo da própria instituição no município de 

interesse, torna o serviço público demorado, como a maioria dos trabalhos depende de chancela 

deste. 

• Mudança constante na legislação; o Brasil possui uma legislação complexa, ampla e que muda 

constantemente. Essas mudanças quando relacionadas ao tempo que demanda a realização dos 

trabalhos, juntada com a morosidade das instituições pode trazer dificuldades. Uma vez que o 

trabalho é demorado, pode necessitar de atualização constante para estar em acordo com a nova 

legislação, ou mesmo com o período de validade de algumas certidões que foram expedidas. 

• Os equipamentos de medição, levantamento e processamento de dados possuem um custo 

elevado, geralmente são importados e cotados em moeda estrangeira, facilmente ultrapassam 

milhares de Reais (R$). Estes valores são por vezes inacessíveis para as empresas de pequeno 

porte, que não possuem capital para aquisição destes equipamentos. 

 A atualização do profissional torna-se importante para minimizar os problemas encontrados 

diariamente. A utilização de equipamentos atualizados e modernos auxilia muito os trabalhos de 

topografia. Diante deste cenário de situações adversas o profissional de topografia está sujeito a 
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encontrar situações desfavoráveis, mas precisa manter o foco e a ética para que seu trabalho seja 

executado de maneira correta, eficiente e lucrativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No período do estágio foi possível praticar e entender como as diversas áreas da engenharia 

e topografia são desenvolvidas, citando principalmente levantamentos urbanos e rurais e projetos, 

do inicial de um projeto até a finalização. A realização do estágio possibilitou entender como áreas 

que podem parecer distintas também permitem ser trabalhadas de maneira integralizada, em uma 

variedade grande de atividades desenvolvidas, como a abrangência da área ambiental, topografia e 

projetos. 

Nos processos e tecnologias desenvolvidos em projetos topográficos, existem problemas, 

prazos e necessidades que diariamente desafiam o profissional, mostrando que o aprendizado em 

nível acadêmico é a base, mas que necessitam de uma atualização constante. Isto torna-se mais 

evidente quando se trabalha com tecnologia e aparelhos eletrônicos, pois esses possuem uma 

evolução muito rápida de suas tecnologias embarcadas. Ainda sobre tecnologia, o alto custo dos 

aparelhos e dos softwares são limitantes ao acesso de todos os profissionais, principalmente 

autônomos e pequenas empresas do ramo, não sendo diferente para as instituições de ensino. 

A complexidade dos trabalhos topográficos requer experiência prática e estudo, contudo é 

uma excelente área de trabalho para profissionais da agronomia.  

21



APÊNDICE A – Imagens dos trabalhos desenvolvidos 
  Imagem 1: Marco de início dos trabalhos com laser de localização da estação total 

   
  
  Fonte: Autor 

  Imagem 2: Visando ponto no terreno com estação total 

  Fonte: Autor 
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  Imagem 3: Demarcação de lote com estação total, colocando marcos de madeira. 

   

   
  Fonte: Autor 

 Imagem 4: Interface do software Métrica Topo com logomarca 

 Fonte: Autor 
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Imagem 5: Pontos levantados em campo para iniciar o processamento no software Métrica Topo 

Fonte: Autor 

Imagem 6: Processamento dos pontos do levantamento no software Métrica Topo 

Fonte: Autor 
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Imagem 7: Interface do SICAR 

Fonte: Autor 

Imagem 8: Cadastramento de propriedade no SICAR 

Fonte: Autor 
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Imagem 9: Etapa do Georreferenciamento de propriedade no SICAR 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE B - Imagens diversas dos trabalhos no período de estágio 

  Imagem 1: Tela da estação total, onde se visualiza uma etapa da locação de um lote urbano 

  Fonte: Autor 

  Imagem 1: Levantamento topográfico e altimétrico com estação total 

  Fonte: Autor 
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Imagem 1: Levantamento topográfico e de edificações e divisas em lote urbano 

Fonte: Autor 

 Imagem 1: Levantamento topográfico e altimétrico de um lote urbano 

 Fonte: Autor 

28



APÊNDICE C - Organização cronológica das atividades 

 As atividades desenvolvidas no estágio são apresentadas de forma cronológica conforme as 

Tabelas 1 e 2, abordando as principais atividades no período de 08 de setembro à 26 de outubro de 

2020.  
Tabela 1: Atividades em ordem cronológica para o mês de setembro de 2020 

Fonte: Autor 

Data Atividade Realizada

08/09/2020 Ambientação ao local de Estágio e conhecimento das atividades da empresa.

09/09/2020 Ambientação ao local de Estágio e conhecimento das atividades da empresa.

10/09/2020 Atendimento ao público na sede da empresa.

11/09/2020 Levantamento topográfico (lote urbano)

14/09/2020 Levantamento topográfico (lote urbano)

15/09/2020 Locação e demarcação de loteamento urbano (lote urbano)

16/09/2020 Aprendizado software Métrica Topo, atendimento ao público.

17/09/2020 Aprendizado software Métrica Topo, atendimento ao público.

18/09/2020 Atendimento ao público na sede da empresa.

21/09/2020 Atendimento ao público na sede da empresa.

22/09/2020 Levantamento topográfico e altimétrico (lote rural)

23/09/2020 Levantamento topográfico e altimétrico (lote rural)

25/09/2020 Processamento de pontos de corte em terreno (software Métrica Topo 49.1254.875)

28/09/2020 Levantamento Topográfico (lote urbano)

29/09/2020 Elaboração de Cadastro Ambiental Rural - CAR

30/09/2020 Elaboração de Cadastro Ambiental Rural - CAR
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Tabela 2: Atividades em ordem cronológica para o mês de outubro de 2020 

Fonte: Autor 

Data Atividade Realizada

01/10/2020 Levantamento Topográfico (lote urbano)

02/10/2020 Atendimento ao público na sede da empresa.

05/10/2020 Levantamento Topográfico (lote urbano)

06/10/2020 Processamento de pontos coletados em campo (software Métrica Topo 49.1254.875)

07/10/2020 Locação e demarcação de loteamento urbano

08/10/2020 Levantamento Topográfico (lote urbano)

09/10/2020 Processamento de pontos coletados em campo (software Métrica Topo 49.1254.875)

13/10/2020 Levantamento Topográfico com GPS RTK (lote urbano)

14/10/2020 Atendimento ao público na sede da empresa.

15/10/2020 Locação e demarcação de loteamento urbano / Atendimento ao público

16/10/2020 Locação e demarcação de loteamento urbano / Atendimento ao público

19/10/2020 Levantamento Topográfico (lote urbano)

20/10/2020 Processamento de pontos coletados em campo (software Métrica Topo 49.1254.875)

21/10/2020 Levantamento Topográfico (lote urbano)

22/10/2020 Levantamento Topográfico (lote urbano)

23/10/2020 Locação e demarcação de loteamento urbano / Atendimento ao público

24/10/2020 Processamento de pontos coletados em campo (software Métrica Topo 49.1254.875)

25/10/2020 Elaboração de Cadastro Ambiental Rural - CAR

26/10/2020 Atendimento ao público na sede da empresa, finalização do estágio.
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ANEXO 1 - Imagens e trabalhos realizados pela empresa no período de estágio 

  Imagem 1: Curvas de nível de um levantamento com estação total 

   
  
  Fonte: Prósolo 

 Imagem 2: Imagem das curvas de nível de um projeto com o gráfico de perfil do terreno 

 Fonte: Prósolo 
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 Imagem 3: Projeto realizado com GPS topográfico, utilizando pontos estáticos. 

 Fonte: Prósolo 

Imagem 3: Projeto realizado com GPS topográfico, utilizando pontos estáticos. 

Fonte: Prósolo 
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ANEXO 2 - Comprovante de Registro no CAR 
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