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RESUMO: O melhor aproveitamento de terrenos para serem usadas em construções aquícolas 
(viveiros, barracões, laboratórios, depósitos de rações e outros) requer o uso da planimetria, que 
consiste basicamente em técnicas e métodos para o levantamento e representação de áreas. O 
presente estudo teve como objetivo avaliar três tipos de equipamentos para o levantamento de áreas 
destinadas a construções aquícolas. Para a realização do estudo foi selecionado um terreno na 
cidade de Coxim-MS com características propicias para a implantação de tanques de piscicultura e 
o levantamento planimétrico conduzido com três repetições usando três diferentes equipamentos e 
seus respectivos acessórioss, sendo: 1) nível topográfico; 2) GPS tipo Garmim® Etrex e 3) software 
google Earth e os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância (ANOVA). O nível 
topográfico é uma ferramenta muito usada em levantamentos topográficos, este equipamento é de 
fácil uso pois auxilia a medir a distancia entre pontos, eles podem ser manual ou automáticos.para o 
seu correto uso ele precisa de uma régua para auxilio na obtenção de dados .O uso do  GPS tem 
benefícios em comparação a outros meios mais simples de posicionamento. Os benefícios são: alta 
precisão, fácil operação, agilidade na obtenção dos dados e custo reduzido. Porem para um correto 
uso do equipamento, devem ser adotados métodos relacionados à obtenção e ao processamento de 
dados, podendo ser o tempo de uso, receptores, comprimento e número de bases. Já a ferramenta 
Google Earth facilita a coleta de dados, pois com este não há necessidade ir a campo. Ele é de fácil 
uso possibilita levantar a dimensão do espaço a ser feito o levantamento, a declividade do terreno e 
rios, também com o software já e possível ter uma dimensão do espaço a ser destinado a 
construções aquícolas. As áreas levantadas pelo nível topográfico, GPS e google Earth 
apresentaram médias de 25.163; 25.310 e 25.389 m2, respectivamente, não sendo observadas 
diferenças estatísticas entre as médias (p>0,05). No entanto, comparando as médias das áreas 
percebesse uma diferença máxima de 226 m2 que geralmente pode ocorrer em razão de erros 
sistemáticos, instrumentais ou grosseiros, todavia, não afetando significativamente os resultados. De 
maneira geral, os três equipamentos avaliados podem ser utilizados em medições de área para fins 
aquícolas levando em consideração para tais medições não é necessária uma elevada precisão.  
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