
ROTEIRO GERAL 
Trabalho 03 – Levantamento Planialtimétrico Cadastral 

 
 
Aspectos gerais do trabalho 
 
O objetivo do trabalho 03 é a aplicação em campo dos princípios básicos inerentes a um 
levantamento do tipo planialtimétrico cadastral com a utilização da estação total. Para 
este trabalho prático os alunos irão utilizar estações totais disponíveis no laboratório de 
topografia e de acordo com diretrizes especificadas pelo Professor. A área a ser 
levantada será no Campus da Universidade Federal do Ceará. 
 
Recomenda-se, além da consulta do material didático distribuído em sala de aula, a 
consulta dos seguintes documentos: 1) Topografia para estudantes de Engenharia, 
Arquitetura e Geologia – Capítulo V e 2) NBR-13133 – Execução de Levantamento 
Topográfico, 3) Manuais de operação das estações Nikon, Ruide e Trimble e 4) Manual 
do software Datageosis. 
 
Os levantamentos de campo serão efetuados em equipes de no máximo 6 
integrantes e UM relatório final do levantamento deverá ser entregue por cada 
equipe ao Professor. Será ainda realizada uma avaliação escrita após a entrega do 
relatório que servirá como complemento da nota do relatório. 
  
Elementos do Relatório 
Assim como nos outros trabalhos, o trabalho 03 contempla um relatório técnico 
descrevendo todas as atividades realizadas em campo, contendo, sempre que necessário, 
a fundamentação teórica justificando todos os cálculos e suposições necessárias aos 
trabalhos. 
 
As principais seções do relatório são: 

1. Introdução  objetivos do trabalho, localização geral do levantamento, tipo de 
levantamento, equipamentos e acessórios utilizados e aspectos gerais sobre o 
levantamento (dificuldades encontradas nos trabalhos de campo, etc). 

2. Fundamentação Teórica  breve descrição sobre as técnicas de levantamento 
utilizadas, medição de ângulos e distâncias verticais; utilização do aparelho, 
precisão linear e angular do equipamentos e dispositivos auxiliares em campo. 

3. Caderneta de Campo Completa e Corrigida para o Nivelamento  
caderneta eletrônica gerada pelo Datageosis, impressa e devidamente corrigida 

4. Memória de Cálculo  apresentação de todas as informações necessárias à 
aceitação do levantamento (tolerâncias lineares e angulares).  Quando possível 
podem ser utilizadas as próprias telas do DATAGEOSIS com a função 
printscreen <PrtScn> do próprio sistema operacional, entretanto, sempre for 
necessário deve-se mostra a marcha de cálculo para valores “assumidos”, como 
por exemplo, a tolerância. 

5.  Planta do levantamento  planta em escala a ser determinada pelo aluno 
contendo cercadura, carimbo, a poligonal, indicação de norte, detalhes da 
edificação e detalhes auxiliares a ser confeccionada COM a utilização de 
softwares CAD. Devem ser apresentadas ainda as cotas de todos os pontos 
levantados. O desenho deverá ser apresentado em papel BRANCO, tamanho A3. 
 



 
6. Considerações Finais 
7. Bibliografia Consultada 

 
 
Critérios de Avaliação 
Conforme mencionado anteriormente, o relatório final deverá ser entregue por cada 
equipe impreterivelmente na data estabelecida pelo professor. Os seguintes critérios 
para a atribuição da nota do relatório serão adotados: 
 
        Mín  Máx 
1. Avaliação escrita sobre a prática realizada                                          0   2.0  pontos 
2. Memória de Cálculo                    0   2.0  pontos 
3. Caderneta de Campo       0   2.0 pontos 
4. Planta do Levantamento      0   2.0 pontos 
5. Qualidade geral de Relatório       0   2.0 pontos 
6. Assiduidade (*)      -5.0   0.0 pontos 
Total (**)        0  10.0 pontos 
 
Total         0  10.0 pontos 
 
 
(*) Nesse critério o aluno perde 1 ponto por dia de atraso na entrega do trabalho. 
Trabalhos com atraso maior que 5 dias não serão recebidos. 
  


