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Tendo em vista a grande participação de levantamentos altimétricos em quaisquer obras de engenharia, seja na 

obtenção de plantas com curvas de nível, locação de projetos, eventual necessidade de executar um trabalho de 

terraplanagem, ou qualquer outra situação em que a altimetria se faz de extrema importância, fica evidente a relevância 

da análise crítica de cada profissional ao definir método e aparelho que se adeque aos critérios referentes ao objetivo do 

projeto, levando em consideração diversos fatores, como o tipo de terreno a ser levantado, precisão desejada e recursos 

disponíveis. O nivelamento geométrico, também conhecido como direto, onde as cotas são definidas pela diferença 

entre os valores de leitura encontrados, é considerado o mais preciso e é também o mais utilizado, porém se limita a 

visada horizontal e pode ser bastante trabalhoso, por exemplo, em terrenos muito acidentados. Nestes casos, o 

nivelamento trigonométrico pode ser uma boa opção, pois opera com visadas inclinadas, onde o desnível é obtido com a 

criação de triângulos em planos verticais, a partir da observação de ângulos e distâncias, sendo assim, muito utilizado 

quando é necessária a determinação da diferença de nível onde se tem no mesmo terreno pontos acessíveis e pontos 

inacessíveis ou quando se trata de uma área com grandes extensões, o que torna possível efetuar o trabalho de forma 

mais rápida. Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho do levantamento trigonométrico, comparando os 

resultados em relação ao levantamento geométrico. Utilizamos esses dois métodos de nivelamento em uma mesma área 

de estudo, localizada no subsolo do edifício garagem do Campus II da Universidade Feevale, sendo que, para o 

levantamento geométrico foi utilizado nível ótico mecânico automático 24x, e para o levantamento trigonométrico 

foram utilizados estação total Leica TC 307 e teodolito eletrônico FOIF DT 305. Na área de estudo em questão 

utilizamos o método da quadriculação, considerado de maior precisão e facilmente aplicável para pequenas áreas, com 

vinte e cinco pontos topográficos dispostos em intervalos de dois metros, onde determinamos as diferenças de nível 

entre os pontos do terreno. Após a realização dos trabalhos de campo e efetuados os cálculos para determinação das 

respectivas cotas, chegamos aos resultados finais. Analisando esses resultados, na comparação com o teodolito 

eletrônico em relação ao nível ótico mecânico, a média da diferença entre as cotas foi de 19,8 milímetros e seu desvio 

padrão 32 milímetros, com a estação total em relação ao nível ótico mecânico, a média da diferença entre as cotas foi de 

8 milímetros e seu desvio padrão 4,97 milímetros. Efetuando um cálculo rápido de volume utilizando a média da 

diferença das cotas e sabendo-se que o terreno possui as dimensões 8mx8m, chega-se ao valor de 1,2672m³ para o 

teodolito e de 0,512m³ para a estação total. Portanto, na atividade realizada, a estação total apresentou melhores 

resultados, tendo mais proximidade com o padrão definido pelo nivelamento geométrico, além de apresentar um menor 

tempo de levantamento, que pode resultar em menor custo de trabalho. As diferenças encontradas em ambas as 

metodologias foram pequenas, assim podendo surgir como opções a serem utilizadas em trabalhos onde não é exigida 

uma grande precisão, com o cuidado de sempre atender a Norma de Execução de Levantamento Topográfico – NBR 

13.333 (ABNT, 1994). 

 

 


