
 
ROTEIRO GERAL 

Trabalho 02 – Nivelamento Geométrico 
Prof. Flávio Cunto 

 
 
Aspectos gerais do trabalho 
 
O objetivo do trabalho 02 é a aplicação em campo dos princípios básicos inerentes ao 
nivelamento geométrico de uma área a ser determinada no Campus da Universidade 
Federal do Ceará. Os principais documentos de referência recomendados para a 
realização dos trabalhos são: 1) Topografia para estudantes de Engenharia, Arquitetura e 
Geologia – Capítulo V e 2) NBR-13133 – Execução de Levantamento Topográfico. 
 
Neste trabalho, os alunos são solicitados a executar um levantamento altimétrico 
utilizando a técnica de nivelamento geométrico com o objetivo de determinar o perfil 
longitudinal de uma seqüência de 14 postes dispostos à margem da via de acesso aos 
laboratórios do Departamento de Zootecnia. Os levantamentos de campo e o relatório 
serão efetuados em equipes de no máximo cinco integrantes. 
 
Elementos do Relatório 
 
Em linhas gerais o produto final do trabalho 02 é 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 distâncias verticais; utilização do aparelho e dispositivos 
auxiliares em campo. 

3. Caderneta de Campo Completa e Corrigida 
4. Memória de Cálculo  apresentação de todos os cálculos executados para o 

preenchimento da caderneta de campo, incluindo, quando necessário, a 
justificativa para a metodologia de cálculo empregada.  

5. Planta de perfil longitudinal dos levantamentos  perfil longitudinal em 
escala 1:2000 (horizontal) e 1:200 (vertical) do levantamentos em papel A3 
milimetrado. As plantas deverão além dos perfis, cercadura e carimbo contendo  
a descrição do projeto, nome do aluno, data da execução e escala. Não serão 
aceitos desenhos confeccionados em softwares do tipo CAD 

6. Conclusões 
7. Bibliografia Consultada 

 
 
 
 
 



 
Critérios de Avaliação 
 
Conforme mencionado anteriormente, o relatório final deverá ser entregue 
individualmente e impreterivelmente na data estabelecida pelo professor. Os seguintes 
critérios para a atribuição da nota do relatório serão adotados: 
 
        Mín  Máx 
1. Avaliação escrita                                                 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 
 
 
(*) Nesse critério, a equipe perde 1 ponto por dia de atraso na entrega do trabalho. Trabalhos com atraso 
maior que 5 dias não serão recebidos. 
(**) A nota de cada relatório será dada a equipe que se responsabilizará por distribuí-la, de forma justa, 
para cada membro. 
 


