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O monitoramento de grandes estruturas utilizando a auscultação geodésica vem crescendo, porém são 

necessárias pesquisas que busquem o desenvolvimento de novas tecnologias para tornar mais ágil a coleta e 

processamento dos dados objetivando a detecção e caracterização de eventuais deslocamentos da estrutura. Estes 

processos devem ser realizados durante toda a vida útil da estrutura, de forma a fornecer informações necessárias para 

uma eventual revisão ou adaptação nos procedimentos adotados na construção, operação ou manutenção. Assim, é 

possível definir a etapa de controle, permitindo ainda verificar se uma dada condição de risco está se desenvolvendo ou 
se é viável de ocorrer. Associada ao monitoramento de estruturas a auscultação geodésica pode definir e confrontar as 

coordenadas de pontos em épocas distintas e determinar se dentro de certo nível de confiança há alterações 

significativas nestas coordenadas. Quando busca-se a determinação da variação da coordenada Z (movimentos 

verticais) em estruturas de grandes obras aplica-se o nivelamento geométrico de alta precisão, técnica essa considerada 

consagrada devido à consistência e precisão dos resultados, porém se trata de um processo lento e consequentemente 

oneroso. Em decorrência disso, abre-se assim um caminho para as alternativas baseadas nos métodos indiretos, entre 

eles o nivelamento trigonométrico e a utilização do GNSS. Pensando nisso e associando à otimização do tempo, ao 

utilizar Estações Totais robotizadas, fica evidenciado o assunto desse trabalho: avaliação do método de nivelamento 

trigonométrico no monitoramento de recalque em grandes estruturas – estudo de caso para a UHE Mauá. Como já foi 

dito, a técnica de nivelamento geométrico é considerada consagrada nos levantamentos altimétricos devido à precisão 

oferecida. No entanto, trata-se de um processo vagaroso. Diante disso e da modernização das estações totais, tanto em 
termos de manuseio quanto de precisão, destaca-se então a aplicação desses equipamentos para levantamentos 

altimétricos de alta precisão. Em obras de grande porte como a Usina Hidrelétrica (UHE) Mauá é preciso buscar 

alternativas onde o processo seja mais rápido e eficaz permitindo a análise do comportamento de determinados pontos 

da estrutura. Para o controle de recalque da UHE Mauá foi necessário utilizar pinos sobre a mureta de 1,55 m de altura 

em relação à pista de rolamento dificultando, consideravelmente, a aplicação do nivelamento geométrico. Além disso, 

trata-se de uma extensão com 745 m de crista tornando o processo demorado. Em decorrência dessas dificuldades a 

metodologia aqui avaliada é viável, requer menos tempo de execução e apresenta a possibilidade de oferecer uma 

precisão compatível com o método aplicado até então no monitoramento vertical de grandes estruturas (nivelamento 

geométrico). A proposta deste trabalho é monitorar os movimentos verticais da barragem da UHE Mauá utilizando 

nivelamento geométrico (método consagrado na determinação de desníveis de precisão) e nivelamento trigonométrico, 

mais especificamente a técnica Leap-Frog. Tendo em vista que essa última técnica é conduzida com Estação Total, 
subentende-se um alto rendimento no trabalho de campo e ao utilizar o equipamento robotizado. Para viabilizar este 

experimento foram realizadas quatro campanhas para coletar dados aplicando nivelamento geométrico de primeira 

ordem e nivelamento trigonométrico, técnica Leap-Frog, utilizando Estação Total robotizada. A partir dos dados 

obtidos com a Estação Total calculou-se o coeficiente de refração para o momento das observações e aplicou-se na 

determinação do desnível pela técnica Leap-Frog. A partir dos desníveis calculados com os dois métodos foi então 

avaliada a técnica em investigação e ainda a interferência do uso do coeficiente de refração calculado. Cabe salientar 

que todos os cálculos foram realizados em ambiente MATLAB, através do desenvolvimento de um aplicativo que 

automatiza o processo desde a coleta dos dados até a obtenção do desnível. O recalque nos pontos da crista da barragem 

encontrado a partir do nivelamento geométrico no sentido do pilar PG01 para o PG02 variou de 0,3mm a 1,2 mm e a 
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partir da técnica Leap-Frog de 1,0mm a 3,0mm. Para os dois casos, o recalque encontrado é menor, comprovado 

estatisticamente, que o valor admissível para a estrutura. Partindo dessa premissa, este trabalho presume uma alternativa 

de monitoramento geodésico durante e após o período de formação do reservatório da UHE Mauá, abrindo caminhos 

para novas ferramentas que poderão ser empregadas em outras grandes estruturas. Com esses resultados fica proposta 

então, utilizando o método Leap-Frog, uma alternativa a ser investigada continuamente a fim de determinar 

movimentos verticais em grandes estruturas. 

 


