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1. RESUMO 

Visando diminuir custos ao projetar e executar projetos de engenharia, utiliza-

se o levantamento topográfico para conhecer o terreno. Alguns métodos são mais 

precisos que outros. O objetivo do estudo é determinar o método mais próximo em 

relação ao levantamento geométrico que é utilizado como padrão por ser mais 

preciso. Comparando-o com o levantamento trigonométrico e com gps de 

navegação pode-se observar que houve, respectivamente, uma superestimação de 

0,29% e 104,91% em relação ao levantamento geométrico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Conhecer o terreno e o relevo são peças primordiais na execução de projetos 

de engenharia. Através de levantamentos topográficos essas características podem 

ser obtidas por meio de medidas como ângulos, distâncias e/ou coordenadas. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas o processo de obtenção 

completo das medidas do terreno é denominado levantamento planialtimétrico, pois 

permite a representação das informações planimétricas (ângulos e distâncias) e 

altimétricas (altitudes e cotas), fornecendo o maior número possível de informações 

da superfície representada. As metodologias de nivelamento são classificadas pela 

NBR 13133 em classes I, II, III e IV, conforme se reduz a precisão (ABNT 1994). 

Dentre os trabalhos que necessitam de levantamento planialtimétrico de 

precisão, se refere ao cálculo do volume de terra para a execução de trabalhos de 

nivelamento de terreno, por meio de cortes e aterros. Levantamentos executados 

sem precisão podem aumentar consideravelmente os custos da movimentação ou 

transporte de terra, devendo-se por isso, serem minimizados (BRANDALIZE 2003).  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é comparar o volume de corte e aterro do solo 

calculado por diferentes métodos de levantamento planialtimétrico em comparação 

com o nivelamento geométrico descrito como o mais preciso. 

 

4. METODOLOGIA 
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Os métodos utilizados na primeira etapa do projeto foram: Nivelamento 

geométrico (nível óptico), nivelamento trigonométrico (estação total), nivelamento 

barométrico (GPS de navegação).  

O nivelamento geométrico baseia-se na obtenção do desnível entre dois pontos 

a partir de leitura em réguas. O nivelamento trigonométrico trata da obtenção de 

distâncias horizontais ou inclinadas para a determinação de cotas ou altitude através 

de resolução trigonométrica (VEIGA, ZANETTI, e FAGGION 2012). O nivelamento 

com GPS de navegação permite determinar a DN por diferença de altitude 

(BERNARDI e LANDIM 2002). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho foi conduzido em uma área experimental localizada na Fazenda de 

Ensino e Pesquisa do Centro Universitário Moura Lacerda. A área é constituída de 

um ponto base e uma malha experimental de 100 x 100 m, com pontos espaçados 

em 20 x 20 m, totalizando 36 pontos, locada com estação total, a partir de projeto 

planejado em escritório.  

Para realizar a comparação entre os métodos foi feita a conversão dos pontos 

nas coordenadas locais para coordenadas UTM Zona 23K, Datum Sirgas 2000. 

Foram feitos os levantamentos com o nível geométrico (Modelo Xpex AT32), estação 

total (Modelo KTS-442LL) e GPS de navegação (Modelo Garmin GPSMAP 78S).   

As cotas foram padronizadas em todos os métodos considerando o ponto base 

como cota 100 m. Os grids foram importados para o software Autocad® Civil 3d e 

gerados modelos digitais do terreno e modelos 3D, a partir dos quais determinaram-

se os volumes de corte considerando como plano de referência a cota 100m. O 

levantamento geométrico foi o método padrão de comparação dos volumes 

calculados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A figura 1 mostra a comparação entre as cotas medidas pelos três métodos 

propostos. Em relação ao nivelamento geométrico a diferença de nível determinada 

por receptor GPS de navegação variou de 0 a 5,379m e o nivelamento 

trigonométrico teve uma variação menor, de 0 a 1,173m. Comparando os métodos, o 
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que mais se aproximou do nivelamento geométrico foi o levantamento 

trigonométrico, seguido do GPS de navegação com um erro maior que 5m. 

 

Figura 1. Comparação entre as cotas medidas com nível, estação total e GPS de navegação. 

 

De acordo com o volume de corte mostrado na tabela 1, o método que mais se 

aproxima do levantamento geométrico é o método por nivelamento trigonométrico, 

seguido de levantamento por GPS de navegação. 

Tabela 1. Tabela de cálculo de volumes, considerando a cota 100m como ponto base. 

  Niv. geométrico Niv. trigonométrico Niv. GPS nav. 

Superfície (m³) 42216,93 41811,22 66123,83 

Corte (m³) 15049,16 15092,54 30836,50 
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