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Estruturas artificiais ou naturais sempre estarão sujeitas a mudanças em suas dimensões, seja por ação da 

natureza ou ação humana. Forma, tamanho e posição dessas estruturas merecem acompanhamento ao longo do tempo 

para que acidentes possam ser evitados. O monitoramento de estruturas, assim dizendo, está atrelado à segurança das 

mesmas, já que o impacto que o rompimento destas causaria nos aspectos ambientais, econômicos e principalmente da 

vida humana seria um tanto quanto desastroso. Desde que despertou a consciência de se monitorar estruturas, a 

utilização de instrumentos de medição dos mais variados tipos tem sido empregada. Teodolito, nível, estação total e 

mais recentemente a tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System) são exemplos de variedade de instrumentos. 

Empregando um destes, mesmo aqueles relacionados com a tecnologia GNSS, há erros inerentes ao processo de 

medição, os quais são causados por fatores instrumental, do meio ambiente ou de limitação humana. Estes erros, 

classificados como aleatórios, sistemáticos e grosseiros, podem ser eliminados ou minimizados para que se tenha maior 

confiabilidade nos dados coletados em campo e que servirão de análise para estudo das variações dimensionais de uma 

estrutura. Analisar a acurácia das observações com o equipamento que se está trabalhando, portanto, é fundamental no 

controle de estruturas. Esta pesquisa propõe o uso de uma estação total robótica para controlar as variações na 

geometria de uma estrutura, que similarmente a todos os outros instrumentos não está livre de erros, o que significa que 

deve passar pelo processo de análise de suas observações. Antes da execução das medições, pode-se aferir ou checar a 

precisão do equipamento conforme especificações informadas pelo fabricante, só que em condições reais de campo, 

bem diferentes daquelas ideais quando testado pelo fabricante. Esse é o processo de análise de acurácia das observações 

a priori. Nesta fase que são equacionados todos os erros de acordo com suas fontes. No caso da estação total, as 

observáveis que correspondem às medições lineares e de direções, suas fontes de erros são: as direções sofrem 

influência dos erros de pontaria, de nivelamento e de leitura, ou seja, os chamados erros internos (relativo ao 

instrumento ou ao observador) e, também, dos erros externos (relativo aos fatores ambientais) que são o erro de 

centragem e da refração atmosférica. Tal como no erro angular, os erros que afetam a medida linear podem ser 

divididos em componentes internos (o erro zero, o erro cíclico e o erro de medida da fase) e externos (refração 

atmosférica). Na sequência, aplica-se a análise de acurácia das observações a posteriori que consiste na determinação 

da variância em função do erro verdadeiro e é minimizada de todos os erros vistos anteriormente. Foram afixados três 

prismas no topo de um prédio na área da FCT/UNESP que será a estrutura a ser monitorada. Deverá ser planejado o 

número de campanhas, bem como as épocas e o número de observações a serem executados na estrutura-teste utilizando 

a estação robótica, pois esta pesquisa encontra-se em desenvolvimento. Por se tratar de um equipamento automático, os 

erros de pontaria e leitura devem ser minimizados, pois independente da ação humana, e também minimiza-se o erro de 

centragem com a utilização de pilares com dispositivo de centragem forçada para a instalação do instrumento geodésico 

para monitorar a estrutura. 
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