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 No mundo globalizado, as ferramentas de automação têm ampliado o seu espaço de atuação de tal forma, que o 

emprego destas nas atividades dos levantamentos topográficos/geodésicos de campo, implica em maior dinamicidade, 

praticidade e controle automático dos erros inerentes, no discorrer do procedimento de medição. Segundo Farah & 

Seixas (2010) os trabalhos de levantamento requerem por questões: econômicas, de tempo e segurança uma maior 

dinamicidade nos trabalhos topográficos/geodésicos de campo e de gabinete. Tais atribuições proporcionarão a 

concepção da engenharia de precisão, que segundo Faggion (2008), resultara em equipamentos como o nível digital e a 

mira de ínvar. Equipamentos estes utilizados no nivelamento geométrico de altíssima precisão. Para fim de analisar tais 

equipamentos nas práticas de nivelamento geométrico e aplicação destes nos levantamentos de edificações prediais, fora 

desenvolvido um software, que automatiza a caderneta de campo de nivelamento geométrico. Transformando assim, em 

total o processo de automação dos cálculos de erros de fechamento, detecção de erros grosseiros e ajustamento de 

circuitos e linhas de nivelamento geométrico pelo método empírico ou proporcional à distância. Com o manuseio e 

calibração do equipamento empregado neste trabalho, classificado segundo a NBR13. 133/1994 como nível digital de 

altíssima precisão, estabeleceu- se a concepção e densificação de um conjunto de campos de pontos altimétricos (RRNN 

– Referências de Nível). A rede altimetrica implantada no Sítio Histórico de Olinda (Pernambuco), formada por onze 

linhas de nivelamento geométrico (SOUZA, 2012), foi densificada, com duas novas linhas de nivelamento geométrico e 

nesta ocasião durante os procedimentos de medição em campo, analisou-se a utilização da caderneta de campo. A partir 

daí, foi possível perceber o modo da aquisição de dados, e uma forma de processamento dos mesmos, de forma, a sair 

do campo com a certeza de eficácia do procedimento do nivelamento geométrico. Por seguinte, desenvolveu-se um 

software para o manuseio da caderneta de campo, atendendo as necessidades das práticas do nivelamento geométrico: 

circuitos, linhas de nivelamento geométrico e contranivelamento, e nivelamento geométrico radiante. Em seguida, no 

Centro Histórico de João Pessoa (Paraíba), com a implantação de quatorze linhas de nivelamento, retornou-se a campo, 

para a análise do software, verificando-se possíveis erros de programação. Os dados foram inseridos manualmente no 

programa, e após cada conclusão de circuito, foi realizado um estudo de erro de fechamento, que foram detectados, ao 

comparar os dados inseridos no software, com os dados anotados na caderneta de campo analógica. Além disso, 

observaram-se no display do nível digital empregado durante as medições, os desvios entre as medições. Tal 

equipamento estava programado, para realizar quatro medições sucessivas. Nos levantamentos foram aceitas medições 

com desvio máximo de até sete centésimos de milímetros. A princípio, almejava-se um desvio máximo de cinco 
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centésimos de milímetros, porém devido, ao ambiente urbano, com elevado índice de trafego de veículos, tais desvios 

em boa parte das medições não foi possível ser alcançado. Com o objetivo de automatizar, a caderneta de campo, por 

meio de programações com web, com a inserção do software online, possibilitou que os levantamentos executados com 

o método do nivelamento geométrico processados em campo, estivessem também conectados ao escritório 

simultaneamente, favorecendo a eliminação de erros, e a correção dos mesmos, em tempo hábil de correção durante as 

medições. Este trabalho tem como resultado, a realização de um conjunto de campo de pontos de referência atimétrica e 

o desenvolvimento de um software, cujo objetivo é automatizar as anotações e correções de erros, na caderneta de 

campo, por meio da programação computacional. 


