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Atualmente o estudo do comportamento de obras de engenharia tem se destacado nos meios técnicos 

nacionais e internacionais, pois tem como finalidade a observação destes empreendimentos. Dentre os 

métodos de monitoramento existentes é inevitável a ocorrência de erros, sejam eles instrumentais, 

ambientais ou decorrentes da falibilidade humana. Visando minimizar um possível erro na medida da altura 

de alguns equipamentos topográficos e geodésicos (níveis ou estações totais, por exemplo) utilizados em 

monitoramentos geodésicos, desenvolveu-se uma metodologia que permite travar um dos parafusos 

calantes das bases nivelantes utilizadas nestes instrumentos (desta forma, fixa-se a altura da base), bem 

como medir, de forma precisa, a altura de todo o conjunto em laboratório. Um exemplo da necessidade em 

se conhecer e manter a mesma altura de equipamentos empregados em campanhas distintas de 

monitoramento é na aplicação da técnica de irradiação, onde os ângulos verticais e as distâncias inclinadas 

observadas estão diretamente relacionadas com a altura do instrumental utilizado. Logo, caso essa 

informação seja mantida e conhecida a priori evita-se possíveis erros à campo. Deve-se levar em 

consideração que a principal aplicabilidade da manutenção da altura das bases nivelantes esta relacionada 

com a possibilidade da comparação dos resultados obtidos em épocas distintas. No processo convencional 

de nivelamento das bases são utilizados três parafusos calantes, desta forma, a cada posicionamento um 

novo plano horizontal é definido. Na metodologia desenvolvida, para que a altura da base não mude no 

momento da instalação em campo, criou-se uma peça que permite travar um dos parafusos calantes, 

assim, a altura da base se mantém constante, pois ao realizar o nivelamento com apenas dois parafusos a 

altura do plano horizontal será definida em função da posição do calante que está fixo. Também encaixou-

se uma abraçadeira ao redor do parafuso fixo impedindo o acesso ao mesmo. O próximo passo foi a 

medida da altura da base nivelante e/ou do equipamento. Para isso, convencionou-se realizar observações 

nos conjuntos (base e/ou equipamento) utilizando técnicas de nivelamento de precisão. Foram necessários 

dois tripés que permitem efetuar movimentos verticais (tripé industrial), onde foram instalados o 

instrumento utilizado para a leitura da altura (nível digital DNA03) e o que equipamento a ser medido, e 

uma mira de ínvar (1 metro). A altura é calculada pela diferença entre as leituras do ponto superior e 

inferior lidos na mira , neste caso, o processo pode ser repetido diversas vezes onde o valor final é dado 

pela média dos dados. Para verificar se a altura dos equipamentos travados por meio da peça desenvolvida 

se mantém ao longo de diversas calagens, foram realizadas observações em um colimador e assim 

determinou-se a precisão da metodologia adotada. O procedimento consistiu em realizar observações dos 

ângulos verticais de uma estação total (TCRA1205), travada pela metodologia apresentada, no colimador. 

Após a calagem fez-se quatro séries de observações em pontaria direta e inversa da luneta. Estas leituras 

foram feitas a partir da coincidência do fio médio do retículo da estação total com o fio horizontal do 

retículo do colimador, em seguida, terminadas as quatro séries de observações o equipamento foi retirado 

do apoio e os dois parafusos calantes soltos foram movimentados, fazendo com que a calagem anterior 



fosse desconfigurada. Por fim, instalou-se novamente o equipamento e repetiu-se todo o processo mais 

duas vezes. Avaliando-se estatisticamente os resultados obtidos através do teste t de Student para verificar 

a igualdade entre duas médias, conclui-se que os ângulos verticais dos testes 2 e 3 são estatisticamente 

iguais ao ângulo determinado no teste 1, ao nível de significância de 5%, logo, o procedimento adotado 

permite manter a altura dos equipamentos ao longo de diversas calagens. A necessidade de conhecer a 

altura de equipamentos de forma precisa garante parte da confiabilidade necessária para a realização de 

operações de monitoramento e o conhecimento destas alturas a priori  elimina a  necessidade de que 

sejam medidas em campo estas informações, evitando-se erros. Finalmente, a peça desenvolvida para 

travar um dos parafusos calantes das bases é um saída econômica e segura para realizar o processo 

apresentado.  
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