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a) Preencha corretamente o CURSO, o R.A. e seu NOME e, se necessário, o DIA DA SEMANA/HORÁRIO da aula;
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TRABALHO A2
Objetivo: determinar o desnível entre o fundo do páteo da unidade Santo Amaro e a guia da
calçada em frente ao prédio.
Lotes: há quatro lotes a medir, sempre beirando a parede: Esquerda I (da frente para o fundo),
Esquerda II (do fundo para a frente), Direita I (da frente para o fundo) e Direita II (do fundo
para a frente), conforme figura abaixo.
Número de Alunos: este trabalho deve ser executado
em grupos de 10 alunos, porém as entregas são
individuais! Deve haver no mínimo 1 grupo para
cada lote.
Procedimento e Tabelas: Nas páginas seguintes.

Procedimento:
A) Em grupo, faça um croqui inicial e planeje os pontos nos quais irá colher a diferença de cota. O croqui
deve ser o mais fiel possível (em escala, com régua etc.). São pontos fundamentais: fundo e escada
para os grupos “I” e porta e guia para os grupos “II”.
B) Ainda sem medir as distância, marque os pontos no chão usando fita crepe ou giz. Evite pontos muito
distantes entre si. Mantenha-os com uma distância de 3 a 4 passos. Não se esqueça de indicar o nome
de cada ponto (RN, E2, E3...)

E2

C) Agora o grupo deve se dividir em dois subgrupos; cada subgrupo deve seguir os passos D a G
separadamente. Cada subgrupo deve ter sua própria planilha (as medidas serão colhidas duas vezes).
D) Preencha o nome dos pontos na planilha (as duas primeiras colunas), começando no RN e indo até o
último ponto (RN/E2, E2/E3, E3/E4...).
E) Meça todas as distâncias entre cada par de pontos (RN a E2, E2 a E3, E3 a E4...)
F) Agora, meça os valores de RÉ e VANTE entre cada par de pontos e anote-os na planilha, começando
sempre do RN (guia para os grupos I e biblioteca para grupos II).
G) Resolva a planilha de nivelamento geométrico, considerando RN=0. Não se preocupe, nesse primeiro
instante, em fazer o ajuste.
H) Agora, cada um dos subgrupos deve pegar cópias da planilha do outro subgrupo.
I) Observe que a cota (coluna Cota Prov. Ré) obtida para o último ponto levantado, no mundo ideal,
deveria ser igual para os dois grupos... mas certamente não será! Qual dos dois está correto? Neste
exercício, vamos considerar como valor correto a média desse último valor lido! Por exemplo: se a cota
do último ponto do primeiro subgrupo foi 1,734m e a do segundo subgrupo foi 1,712m, o valor “real” e
correto deverá ser considerado como (1,734+1,712)/2 = 1,723m.
J) Cada subgrupo deve calcular seu ajuste pegando o último valor de cota de sua planilha e subtrair dele a
média calculada no item anterior. Cada aluno deve realizar a distribuição do ajuste em sua planilha.
K) Selecione a melhor escala para representar um croqui do páteo até a rua, em uma folha A4 e
represente esse croqui, indicando as cotas de cada trecho, usando pontos cotados.
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