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O conceito de campo de pontos foi utilizado para a determinação de um conjunto de campo de pontos de 

referência e campo de pontos-objeto para o levantamento planialtimétrico de um pilar de uma edificação predial. O 

campo de pontos de referência está materializado de duas maneiras: com hastes metálicas cravadas entre os meios fios 

das calçadas e com vértices auxiliares definidos temporariamente durante as épocas de medição. O campo de pontos-

objeto está materializado: pelas quinas de um pilar e por hastes metálicas fixadas nas vigas e no entorno do pilar. 

Ambos os pontos-objeto estão localizados nos diferentes pavimentos da edificação predial. Este trabalho faz parte da 

dissertação de mestrado intitulada “Geodésia Aplicada aos Estudos de Verticalização de Edifício Predial de Grande 

Porte” . O campo de pontos de referência é formado por um conjunto de pontos materializados no terreno e distribuídos 

conforme a geometria da área em estudo, sendo a mesma relacionada com o sistema de referência de medição. Este 

último interliga o campo de pontos de referência ao campo de pontos-objeto distribuído ao longo de um pilar da 

edificação localizado mais próximo das vias de acesso ao prédio. O campo de pontos de referência está definido em um 

Sistema Local com origem (100,100,0) metros localizada em um dos vértices implantados entre os meios fios e próximo 

à edificação. A evolução histórica de sistemas de medição polar à base de teodolitos através da triangulação ativa e os 

respectivos métodos para a determinação de deformação de objetos sinalizados com marcas artificiais e não sinalizados, 

assim como medições de superfícies são apresentados em (DE SEIXAS, 2004). Com base nestas definições é possível 

identificar algumas situações de campo de pontos-objeto contidos nos pilares de uma edificação. Neste trabalho são 

utilizados pontos-objeto naturais, neste caso as quinas de um pilar são definidas pelas arestas das vigas das lajes e do 

respectivo pilar compreendido entre cada pavimento, de forma que possam ser identificadas pelo olho humano e 

medidas a partir de uma Estação Total (5” de precisão angular e 5mm+5ppm de precisão linear). O que significa dizer 

que em épocas sucessivas essas mesmas quinas não são detectadas igualmente. Para melhorar os diagnósticos serão 

observadas, além destas quinas, hastes metálicas fixadas nas vigas e no entorno do pilar em observação. Estas hastes são 

utilizadas durante a obra para o controle vertical por meio de prumos de centro. As posições das extremidades destas 

hastes são assim comparadas nas diferentes épocas de medição. Durante o trabalho foram realizadas cinco campanhas 

de medição. Todos os campos de pontos-objeto foram determinados pelos os métodos de interseção a vante e 

nivelamento trigonométrico.  A primeira campanha de medição foi realizada em abril de 2012, onde se determinou o 

campo de pontos de referência, denominados de EC1, EC2, EC3, pelo método da poligonação com centragem forçada e 

EL determinado pelo método de interseção a ré por meio de observações de ângulos e distâncias, conhecido também 
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como o método da estação livre.  Em seguida visualizaram-se as quinas de um pilar da edificação compreendido entre 

três pavimentos da edificação, que na ocasião havia sido edificada até o sétimo pavimento. A segunda medição foi 

realizada em setembro de 2012. Como já havia um conjunto de campo de pontos de referência (EC1, EC2, EC3) 

materializados em campo, o mesmo foi utilizado para a determinação dos vértices auxiliares e temporários EL1 e EL2 

por meio do método da estação livre. Estes dois últimos determinados para facilitar a visualização das quinas e hastes 

metálicas, na ocasião, até o décimo pavimento da edificação em construção, uma vez que o sistema de medição não 

dispunha de uma ocular de cotovelo. A terceira medição em novembro de 2012, determinando-se em campo mais 

quatro vértices auxiliares e temporários pelo método da estação livre, denominados de EL1, EL2, EL3 e EL4. Nesta 

ocasião visualizaram-se as quinas e as hastes até o décimo quinto pavimento. A quarta e quinta medições foram 

realizadas em janeiro de 2013 no intervalo de uma semana entre elas. Na quarta medição foi implantado em campo 

quatro vértices auxiliares e temporários, denominados de EL1, EL2, EL3 e EL4, nesta ocasião visualizaram-se as hastes 

até o vigésimo terceiro pavimento localizadas na fachada frontal do edifício e na quinta medição foram determinados os 

vértices EL5, EL6 e EL7 também temporários. Os vértices EL6 e EL7 determinados pelo método da estação livre e o 

vértice EL5 determinado pelo método da interseção a vante. Nesta ocasião visualizaram-se as hastes localizadas na face 

lateral direita da edificação. Este trabalho tem uma abordagem teórico-prática de uma metodologia adotada para a 

definição de um conjunto de campo de pontos-objeto distribuídos ao longo de um pilar de uma edificação predial de 31 

pavimentos em construção. Neste contexto será abordada a metodologia, as dificuldades durante as medições de campo 

e os resultados atingidos com os diferentes métodos empregados. 

 

 

 
 

 

 

 

 


