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          A utilização de métodos dos elementos finitos (MEF) em geodésia pode ser vista como uma pré-

análise, ou seja, tem-se o resultado prévio de um comportamento (térmico, deslocamento, fissura e outros) a 

ser estudado. Em casos de monitoramento pode servir de comparação, validação e pesquisas 

comportamentais de uma determinada estrutura.  Estes comportamentos em geodésia podem ser obtidos com 

equipamentos como a Estação Total, o Laser Scanner ou em nivelamentos.  O MEF já vem sendo utilizado 

em geodésia há muito tempo. É definido como um método matemático onde o ambiente ou área de estudo 

como rios, lagos, barragens, vigas, pilares deve ser discretizado em elementos (triangulares, retangulares) 

descritos por equações diferenciais o que mantém as propriedades do elemento de origem.  Na análise de 

comportamentos de estruturais obtidos com um método prático (nivelamento geométrico, por exemplo) a 

pesquisa pode ser a representação de um deslocamento. Se um deslocamento estrutural puder ser detectado 

com o MEF então poderemos monitorar apenas pontos em regiões onde o deslocamento foi mais acentuado 

trazendo como um exemplo de benefício à redução do tempo de monitoramento geodésico, ou seja, a 

realização de campanhas periódicas de observação dos pontos de interesse implantados na estrutura onde se 

deseja verificar a existência de possíveis deslocamentos. Sendo assim o movimento de alguns pontos mais 

prováveis e impactantes pode ajudar a entender o comportamento total da estrutura antes mesmo de 

aplicações de cargas atuantes se for utilizado para isto um método matemático. Alguns modelos de 

deformação utilizando técnicas geodésicas foram realizados por volta da década de 1980, utilizando a 

repetição de observações de pontos em relação ao tempo.  Inevitavelmente surgem erros devido à posição 

destes alvos ou advindos da medição angular (horizontal e vertical) feita pelo instrumento utilizado para a 

observação. O comportamento estrutural pode levar em consideração a variação da carga estrutural em 

relação ao tempo. As falhas no monitoramento nas estruturas podem levar a interpretação dos resultados e 

análises com valores distorcidos devido a falhas na determinação dos pontos ou os denominados alvos. A 

vida útil estrutural estaria por assim dizer avaliada no quesito segurança mesmo antes da aplicação de forças 

atuantes na mesma. A utilização de uma Estação Total para a determinação destes pontos pode não 

apresentar uma certeza quanto a sua posição devido aos limites de distância do instrumento até a estrutura. 

Estudos realizados em Taiwan indicaram que o valor de maior deslocamento está relacionado a pontos 

isolados na estrutura decorridos por observações dos pontos de interesse na estrutura. Os erros de observação 

afetam a localização dos pontos e assim não podem descartados por serem essenciais e estão envolvidos no 

ajustamento dos pontos coletados, resultando num valor mais provável de suas posições monitoradas. O 

MEF pode, portanto, ser usado para delinear a zona de deformação significativa e assim poderá recomendar 

os pontos prováveis de deslocamentos, facilitando a validação por um monitoramento geodésico com a 

utilização de uma Estação Total. 
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