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1 - INTRODUÇÃO 

A Estação Total da fabricante Trimble, modelo 3303, foi adquirida pelo 

Departamento de Engenharia de Transportes – UFC no início do ano letivo de 2004. 

Esta veio com finalidade de dar mais condições aos alunos dos diversos cursos que 

tem a disciplina de Topografia em sua grade curricular, de ampliar seus 

conhecimentos em topografia, conhecendo mais sobre esta área e seus variados 

instrumentos de trabalho, sejam estes eletrônicos (Estações Totais e Níveis 

Eletrônicos) ou não (Teodolitos e Níveis Ópticos). 

2 - OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é mostrar de maneira mais prática e de fácil 

entedimento, a utilização da Estação Total 3303 aos alunos da Disciplina de 

Topografia em Geral. 

3 - FUNÇÕES BÁSICAS  

 HD = Distância horizontal;   

 SD  = Distância inclinada;  

 Hz  = Ângulo horizontal;  

 V    = Ângulo vertical;  

 th   = Altura do prisma;  

 ih   = Altura do aparelho;  

 Zs   = Cota da estação;   

 = Movimenta o cursor para 

a esquerda; 

 = Movimenta o cursor para 

a direita. 

 + = Aumenta o valor 

numérico; 

 -    = Diminui o valor numérico.  

4 - PROCEDIMENTOS 

4.1 - PROCEDIMENTO BÁSICO  

 Ligar a estação, apertando a tecla ON, aguardar em torno de 5 segundos;   

 Fazer a compensação vertical, dando um tombo na luneta ou até ouvir um 

beep;   

 Fazer a compensação horizontal, dando um giro na base ou até ouvir um 

beep;  

 

 

Figura 4.1  

 Escolher através da tecla OFF a tela de trabalho.  
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4.2 - PROCEDIMENTO PARA LEVANTAMENTO COM DISTÂNCIA INCLINADA  

 

 Através  da  tecla  OFF,  selecione  a  tela  de  distância  horizontal,  caso  seja 

um levantamento planialtimétrico, para inserir os valores de altura  de  prisma  

(th),  altura  de  instrumento  (ih)  e  cota  da  estação  (Zs),  sendo  que  a  

cota  da  estação  não  é  obrigatório  a  colocação  de  seu  valor, podendo 

ser deixado zero;  

 
 
 
 
 

Figura 4.2 

 

 Selecionar a opção th/ih pressionando a tecla EDIT;  

 
 
 
 
 

Figura 4.3 

 

 Entrar na opção th (Altura de prisma) pressionando a tecla PNr selecionar 

entrada, novamente através da tecla PNr e entrar com o  valor através de + 

(Tecla ) ou – (Tecla EDIT), após inserir o valor,  pressione a tecla MENU (O.k.);  

 Depois de inserido o valor da altura de prisma, entrar na opção ih/Zs, 

pressionando a tecla MENU. Selecionar entrada pressionando a tecla PNr, 

você poderá ou não entrar com o valor da cota de partida, caso  não queira 

entrar com nenhum valor pressione a tecla EDIT (Zs = 0),  caso deseje inserir um 

valor pressione a tecla PNr e entre com o valor  através de + (Tecla ) ou – 

(Tecla EDIT), ao final desta operação passará automaticamente para a 

opção ih, selecione entrada através da tecla PNr, inserir o valor através de + 

(Tecla ) ou – (Tecla EDIT),  após inserir o valor pressione a tecla MENU (O.k.);  

 Será solicitado a confirmação dos dados colocados para ih e Zs caso estejam 

corretos pressione a tecla MENU (Sim);  

 Será  apresentado  todos  os  valores  inseridos,  caso  não  estejam corretos 

refaça o processo , se estiverem corretos, pressione a tecla OFF, para aceitar 

o valores e sair da função.  

 Através da tecla OFF procure a tela de distância inclinada (SD, Hz, V).  

 Para zerar o equipamento pressione a tecla  para entrar na função  de 

zeragem automática (Hz = 0), no visor será mostrado:  

 Hz :  Ângulo horizontal anterior;   

        +: Pede para direcionar a luneta do equipamento para a ré;  

 MEAS: Pressione a tecla MEAS para executar a operação de  zeragem do 

equipamento.  
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Figura 4.4 

 A introdução do código e número do ponto é possível pressionando  
conjuntamente as teclas ON + PNr, que irá para a seguinte tela:  

 
 
 
 
 

Figura 4.5 

 Sendo que C, tem capacidade para 5 dígitos, podendo ser letras ou números, 

e no primeiro dígito à esquerda coloca-se o código de leitura. Que poderá 

ser:  

Nos quatro dígitos restantes, pode-se colocar a descrição do ponto.  

 C  código  

 P  ponto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 
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Observações: 

  Os campos devem ser preenchidos a partir das quadrículas hachuradas.  

 No campo que refere a atributos, pode se escrever o nome ou atribuir um 

código que significa o que se deseja expressar. Para escrever o nome, é 

um pouco trabalhoso, porque este nome pode ter no máximo 4 dígitos e 

tem poucas teclas para procurar as letras correspondentes. O DataGeosis 

faz a conversão automática de códigos em descrição.  

 

 O P, tem capacidade para 12 dígitos, podendo ser somente números. Nos seis 

dígitos à esquerda identifica-se o ponto ocupado; enquanto que nos seis 

dígitos à direita identifica-se o ponto que será visado.  

 Após o preenchimento dos campos, pressione a tecla MENU (O.k.).  

 Ao final dos procedimentos 1, 2, 3 e 4, a estação estará pronta para executar 

as leituras, portanto é só mirar no prisma e pressionar a tecla MEAS, para 

executar a leitura e a gravação, que será automática, da mesma.  

 

 
 
 
 
 

Figura 4.7 

4.3 - PROCEDIMENTO PARA LEVANTAMENTO COM DISTÂNCIA REDUZUDA 

 Através da tecla OFF, selecione a tela de distância horizontal (Reduzida), caso 

seja um levantamento planialtimétrico, inserira os valores de altura de prisma 

(th), altura de instrumento (ih) e cota da estação (Zs), sendo que a cota da 

estação não é obrigatório a colocação de seu valor, podendo ser deixado 

zero; 

 
 
 
 
 

Figura 4.8 

 Selecionar a opção th/ih pressionando a tecla EDIT;  

 
 
 
 

 

Figura 4.9 
 

 Entrar na opção th (Altura de prisma) pressionando a tecla PNr selecionar 

entrada, novamente através da tecla PNr e entrar com o valor através de + 

(Tecla ) ou – (Tecla EDIT), após inserir o valor, pressione a tecla MENU (O.k.);  
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 Depois de inserido o valor da altura de prisma, entrar na opção ih/Zs, 

pressionando a tecla MENU. Selecionar entrada pressionando a tecla PNr, 

você poderá ou não entrar com o valor da cota de partida, caso não queira 

entrar com nenhum valor pressione a tecla EDIT (Zs = 0), caso deseje inserir um 

valor pressione a tecla PNr e entre com o valor através de + (Tecla ) ou – 

(Tecla EDIT), ao final desta operação, passará automaticamente para a 

opção ih, selecione entrada através da tecla PNr, inserir o valor através de + 

(Tecla ) ou – (Tecla EDIT),  após inserir o valor pressione a tecla MENU (O.k.);  

 Será solicitado a confirmação dos dados colocados para ih e Zs caso estejam 

corretos pressione a tecla MENU (Sim);  

 Será apresentado todos os valores inseridos, caso não estejam corretos refaça 

o processo , se estiverem corretos, pressione a tecla OFF, para aceitar o 

valores e sair da função.  

 Para zerar o equipamento pressione a tecla  para entrar na função  de 

zeragem automática (Hz = 0), no visor será mostrado:  

    Hz:  Ângulo horizontal anterior;   

       +: Pede para direcionar a luneta do equipamento para a ré  

 MEAS: Pressione a tecla MEAS para executar a operação de zeragem do 
equipamento.  

 

 
 
 

Figura 4.10 
 

 A introdução do código e número do ponto é possível pressionando  

conjuntamente as teclas ON + PNr, que irá para a seguinte tela:  

 
 
 
 
 

Figura 4.11 

 Sendo que C, tem capacidade para 5 dígitos, podendo ser letras ou números, 

e no primeiro dígito à esquerda coloca-se o código de leitura. Que poderá 

ser: 

Nos quatro dígitos restantes, pode-se colocar a descrição do ponto.  

 C  código  

 P  ponto  
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Figura 4.12 

Observação:  

 Os campos devem ser preenchidos a partir das quadrículas hachuradas.  

 No campo que refere a atributos, pode-se escrever o nome ou atribuir um 

código que significa o que se deseja expressar. Para escrever o nome, é 

um pouco trabalhoso, porque este nome pode ter no máximo 4 dígitos e 

tem poucas teclas para procurar as letras correspondentes. O DataGeosis 

faz a conversão automática de códigos em descrição.  

 O P, tem capacidade para 12 dígitos, podendo ser somente números. Nos seis 

dígitos à esquerda identifica-se o ponto ocupado; enquanto que nos seis 

dígitos à direita identifica-se o ponto que será visado.  

 Após o preenchimento dos campos, pressione a tecla MENU (O.k.).  

 Ao final dos procedimentos 1, 2 e 3, a estação estará pronta para executar as 

leituras, portanto é só mirar no prisma e pressionar a tecla MEAS, para 

executar a leitura e a gravação, que será automática, da mesma.  

 

 

 

Figura 4.13 
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5 - COORDENADAS 

5.1 - REFERENCIANDO O EQUIPAMENTO  

 

 Fazer os procedimentos básicos, ou seja, ligar, nivelar, etc.;  

 Entrar no Menu Principal (SHIFT + MENU);  

 Entrar na opção Coordenadas, colocando-se a tarja escura sobre a  opção e 

pressionando a tecla MENU (Sim);  
 
 
 
 
 

Figura 5.1 

 

 Entrar na opção Estação Conhecida, colocando-se a tarja escura sobre a 

opção e pressionando a tecla MENU (Sim), para referenciar o equipamento.   

 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 

Observação: 

 O equipamento poderá ser referenciado através de duas  coordenadas 

conhecidas ou então através de uma oordenada e  um azimute e 

distância conhecida;  
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3 

 

 Pressione a tecla  (S = Estação), para inserir ou chamar da memória a 

coordenada da estação;  

 

 

 

Figura 5.4 

 Aparecerá duas opções: “Memória interna” (Tecla ) ou “Entrada” (Tecla 

PNr), selecione a opção desejada apertando o botão logo abaixo dela;  

 Caso selecione “Memória interna”,aparecerá as opções de Ponto (?P), 

Código (?C) ou Endereço (?E), selecione Ponto (?P) (Tecla EDIT);  
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 Digite o número do ponto correspondente a estação e pressione a tecla  

MENU (O.k.);  

 Aparecerá o Endereço, Código, Número do ponto e os valores de X, Y, e Z do 

ponto solicitado. Após conferir se os valores estão corretos  pressione a tecla 

MENU (O.k.), os valores serão gravados e retornará a tela inicial de Estação 

Conhecida com o S em negrito;  

 Caso selecione “Entrada” , selecione novamente entrada, pressionando a 

tecla PNr e insira o valor de Xs através de + (Tecla ) ou – (Tecla EDIT), ao final 

desta operação pressione a tecla MENU (O.k.), depois repita o processo para 

inserir o valor de Ys. Ao final da operação os valores serão gravados e 

retornará a tela inicial de Estação Conhecida com o S em negrito;  

 
 
 
 
 
 

Figura 5.5 

 

 Agora selecione Hz (Azimute e distância) ou XY (Coordenadas), pressionando 

a tecla EDIT (Hz) ou PNr (XY), que será o segundo ponto, ou seja, a ré, e servirá 

para referenciar o equipamento para se iniciar o trabalho;  

 Caso selecione XY (Coordenadas) tecla PNr, aparecerá duas opções:  

“Memória interna”  (Tecla ) ou “Entrada” (Tecla PNr), selecione a opção 

desejada pressionando a tecla logo abaixo dela; 

 Caso selecione “Memória interna”,aparecerá as opções de Ponto (?P), 

Código (?C) ou Endereço (?E), selecione Ponto (?P) (Tecla EDIT);  

 Digite o número do ponto correspondente a estação de ré e pressione a tecla  

MENU (O.k.);  

 Aparecerá o Endereço, Código, Número do ponto e os valores de X, Y, e Z do 

ponto solicitado. Após conferir se os valores estão corretos pressione a tecla 

MENU (O.k.), aparecerá as opções: “Medida SD/Hz/V” (Tecla ) ou “Medida 

Hz/V” (Tecla EDIT), selecione a opção desejada, levando-se em conta se 

existe ou não possibilidade de se colocar um prisma na estação de ré e 

depois pressione a tecla logo abaixo da opção selecionada;  

 Caso selecione “Entrada”, selecione novamente entrada, pressionando  a 

tecla PNr e insira o valor de X através de + (Tecla ) ou – (Tecla EDIT), ao final 

desta operação pressione a tecla MENU (O.k.), depois repita o processo para 

inserir o valor de Y, ao final da operação aparecerá as opções: “Medida 

SD/Hz/V” (Tecla ) ou “Medida Hz/V” (Tecla EDIT), selecione a opção 

desejada, levando-se em conta se existe ou não possibilidade de se colocar 

um prisma na estação de ré e depois pressione a tecla logo abaixo da opção 

selecionada;   

 Ao final da operação, no visor será mostrado:  

 X e Y: Coordenadas do ponto de ré;  

 +: Pede para direcionar a luneta do equipamento para a ré;  

 MEAS: Pressione a tecla MEAS para direcionar o equipamento.  
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Figura 5.6 

 Logo após a leitura do ponto de ré será mostrado as coordenadas da 

estação, para simples conferência, se estiverem corretas pressione a tecla 

MENU (Sim), os valores serão gravados e retornará a tela de Estação 

Conhecida;  

 

Observação: 

 Após estes passos o equipamento está referenciado para iniciar 

levantamento por coordenadas, transporte de coordenadas e locação. 

 

5.2 - LEVANTAMENTO POR COORDENADAS  

 Depois de executar os procedimentos iniciais e referenciar o equipamento 

entre na opção Pts Pol. / detalhes, colocando-se a tarja escura sobre a opção 

e pressionando a tecla MENU (Sim);  

 Será apresentada as coordenadas da estação, para simples conferência, 

caso estejam corretas pressione a tecla MENU (Sim);  

 
 
 

 

 

Figura 5.7 
 

 Após o aceite dos valores, será mostrado a direção calculada, baseada nas 

informações da estação e do ponto de ré colocadas, pressione a tecla MENU 

(Sim), para o aceite;  

 A seguir será apresentado os valores de ih e Zs já existentes e que poderão ser 

modificados. Para modificá-los pressione a tecla PNr (ih/Zs) e faça as 

alterações necessárias inserindo os valores através de + (Tecla ) ou – (Tecla 

EDIT), após inserir os valores, pressione a tecla MENU (Sim);  

 
 
 
 
 

 

Figura 5.8 

 Será exibida a tela para você executar a medida e o  resultado da  mesma 

são as coordenadas do ponto visado. Nesta tela você também poderá 

alterar a altura do prisma, pressionando a tecla EDIT (th) e inserindo o valor 

através de + (Tecla ) ou – (Tecla EDIT), após inserir os valor, pressione a tecla 

MENU (Sim). Para se fazer a leitura do ponto pressione a tecla MEAS.  
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Figura 5.9 

5.3 - LOCAÇÃO  

 Depois de executar os procedimentos iniciais e referenciar o equipamento 

entre na opção Locação, colocando-se a tarja escura sobre a opção e 

pressionando a tecla MENU (Sim);  

 Será apresentada as coordenadas da estação, para simples conferência, 

caso estejam corretas pressione a tecla MENU (Sim);  

 
 
 
 
 

 

Figura 5.10 

 Após o aceite dos valores, será mostrado a direção calculada, baseada nas 

informações da estação e do ponto de ré colocadas, pressione a tecla MENU 

(Sim), para o aceite;  

 A seguir será apresentado os valores de ih e Zs já existentes e que poderão ser 

modificados. Para modificá-los pressione a tecla PNr (ih/Zs) e faça as 

alterações necessárias inserindo os valores através de +  (Tecla ) ou – (Tecla 

EDIT), após inserir os valores, pressione a tecla MENU (Sim);  

 Será apresentada as opções para a locação, que poderá ser feita através de 

XY (Coordenadas) ou HD (Azimute e distância), selecione a opção desejada 

pressionando a tecla logo abaixo da opção desejada, tecla  (XY) ou tecla 

EDIT (HD), sendo que os dois modos poderão ser executados planimétricos ou 

planialtimétricos. Para selecionar entre planimétrico ou planilatimétrico 

pressione a tecla MENU, selecionando entre Z-0 (Locação planialtimétrica) ou Z-1 

(Locação planimétrica);  

 

 

 

Figura 5.11 

 

 

 

Figura 5.12 
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 Aparecerá duas opções: “Memória interna” (Tecla ) ou “Entrada”  (Tecla 

PNr), selecione a opção desejada pressionando a tecla logo abaixo dela;  

 Caso selecione “Memória interna”,aparecerá as opções de Ponto (?P), 

Código (?C) ou Endereço (?E), selecione Ponto (?P) (Tecla EDIT);  

 Digite o número do ponto correspondente ao ponto que deseja locar e 

pressione a tecla  MENU (O.k.);  

 Aparecerá o Endereço, Código, Número do ponto e os valores de X, Y, e Z do 

ponto solicitado. Após conferir se os valores estão corretos pressione a tecla 

MENU (O.k.),   

 Caso selecione “Entrada”, selecione novamente entrada, pressionando a 

tecla PNr e insira o valor de X através de + (Tecla ) ou – (Tecla EDIT), ao final 

desta operação pressione a tecla MENU (O.k.), depois repita o processo para 

inserir o valor de Y, ao final da operação pressione a tecla MENU (O.k.),  

 Será apresentada a distância até o ponto desejado (HD) e a direção em que 

ele se encontra (Hz). Nesta tela você também poderá alterar a altura do 

prisma, pressionando a tecla EDIT (th) e inserindo o valor através de + (Tecla ) 

ou – (Tecla EDIT), após inserir o valor, pressione a tecla MENU (Sim). Para 

encontrar a direção do ponto gire o equipamento pela horizontal até o Hz 

ficar 0° 0’ 0”, depois, com o prisma na direção indicada é só medir, apertando 

a tecla MEAS; 

 

 
 

 

Figura 5.13 

 Após ter sido executado a leitura do ponto aparecerá as diferenças em X, Y, Z 

do quanto falta para se chegar ao ponto (Sinal  +) ou do quanto ultrapassou 

do ponto (Sinal  - );  

 
 
 
 
 

Figura 5.14 
 
 

 Continua se repetindo a leitura até a precisão ser satisfatória; quando atingir a 

precisão ideal, pressione a tecla MENU (O.k.) para gravar as coordenadas 

reais do ponto locado.  

 

Observação: 

 As informações para se fazer a locação, coordenadas ou os azimutes e 

distâncias, poderão ser e estar carregados na memória da estação total 

como poderão ter seus valores introduzidos manualmente. 


