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Com a  necessidade  de  obras  de  infraestrutura  e  a  construção  de  grandes  empreendimentos  no  Brasil,  tem 
aumentado a demanda por trabalhos de medição que possam detectar pequenos deslocamentos espaciais. Estes trabalhos 
exigem conhecimento dos métodos de nivelamento, atendimento às normas técnicas e uso de equipamentos especiais 
para  garantir  a  confiabilidade  dos  resultados.  Neste  sentido,  este  estudo  procurou  contribuir  com  a  avaliação  de  
equipamentos, métodos e técnicas que poderão ser utilizados em trabalhos de monitoramento de recalques diferenciais 
em estruturas de engenharia, considerando seus deslocamentos verticais. Os trabalhos de campo foram divididos em 
duas fases, na primeira os parelhos foram testados e avaliados e na segunda fase eles foram aplicados para detectar  
deslocamentos milimétricos. Foram utilizados no trabalho: 1) um nível ótico mecânico com precisão nominal (σ) igual a 
1,5 mm em duplo  quilômetro de nivelamento;  2) um nível  digital  com  precisão  nominal por duplo quilômetro de 
nivelamento igual a 2,0mm com barra de código e de 2,5mm com medição óptica; 3) uma estação total com precisão 
nominal igual a + 2,0mm + 2 ppm e angular igual a 7 segundos.  Cada aparelho foi submetidos ao teste completo da 
norma ISO 17123-2 para  verificação de sua precisão de campo. Este teste, apesar de ser indicado para avaliação de  
níveis, também foi utilizado para a estação total com objetivo de avaliar o seu potencial em operar como se fosse um 
nível, uma vez que o teste consiste em proceder ao nivelamento geométrico. As medições foram realizados em uma área 
com relevo plano localizada no campus da UFRRJ. A fim de verificar, além da precisão, também a acurácia do desnível 
obtido pelos aparelhos  neste teste,  foi  utilizado um nível  ótico mecânico da marca  Wild,  modelo N3, de precisão  
nominal igual a 0,2 mm em duplo quilômetro de nivelamento para obter o desnível considerado o valor de referência. 
Este valor foi obtido da média de dez pares de leituras de ré e de vante, obtendo-se o valor de 69,04mm com desvio 
padrão 0,29mm para um quilômetro de duplo nivelamento. O nível digital e a estação total também foram submetidos a 
testes para detecção do erro de colimação, quando então foram utilizadas distâncias desiguais entre o aparelho e os 
pontos nivelados. O erro de colimação para o nível ótico foi detectado através do teste Modificado de Kukkamaki.  
Além do nivelamento geométrico também foi utilizado o método trigonométrico através da técnica Leap Frog para  
obtenção do desnível entre os pontos de estudo. A estação total foi utilizada na mesma linha de nivelamento dos testes 
anteriores e a igual distância dos pontos a nivelar. O nivelamento foi feito duas vezes e utilizadas três séries de leitura  
dos ângulos verticais e das distâncias inclinadas. Na segunda fase dos trabalhos de campo, o nível ótico mecânico e a 
estação total foram usados para obter deslocamentos verticais milimétricos, simulando o que ocorre no monitoramento  
de pontos em estruturas de engenharia. Foi utilizada a mesma área dos testes anteriores e materializados outros dois  
pontos em direções diferentes e distantes da ordem de 12 metros do aparelho. Foram feitos dois nivelamentos, um  
geométrico e um trigonométrico com a técnica Leap Frog. Os deslocamentos verticais foram simulados introduzindo 
em baixo da mira uma lâmina de aço com espessura milimétrica conhecida. Os operadores do aparelho não viam qual  
lâmmina estava sendo colocada para não influenciar  na leitura que fariam. Todos os aparelhos testados segundo a  
norma ISO 17123-2 obtiveram precisão de campo inferior a sua precisão nominal. Os testes de hipóteses confirmaram a 
validade dos resultados. Em termos de acurácia, o nível ótico mecânico foi o único que alcançou o valor de 0,01mm,  
sendo este o valor recomendado pela norma NBR 6122/1996 – Projeto e Execução de Fundações – para a exatidão na 
leitura dos deslocamentos em estruturas. O segundo melhor resultado de acurácia, igual a 0,31mm, foi obtido pelo nível 
digital no teste completo da referida ISO. O menor valor de acurácia obtido pela estação total foi com a técnica Leap 
Frog, com valor de 0,37mm, praticamente igual aquele do nivelamento geométrico com o nível digital. Considerando a  
aplicação dos aparelhos nos testes para detecção de deslocamentos verticais impostos as miras em campo, verificou-se  
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que o nível permitiu a leitura até o décimo do milímetro, enquanto com a estação total e a técnica Leap Frog, foi  
possível a leitura até o milímetro. Considerando os métodos de nivelamento, o geométrico foi o que permitiu obter os 
valores mais precisos e acurados para os desníveis, sendo fundamental que se utilize linhas de nivelamento iguais para  
visadas de ré e de vante. Este procedimento será mais importante ainda quando se tratar de acurácia da observação,  
como ocorre  no  monitoramento  de  recalques.  Recomenda-se  proceder  ao  nivelamento  geométrico,  especialmente, 
devido à  necessidade  de se  ter  alta  acurácia  e  não  somente  precisão  quando se  avalia  e  monitora  deslocamentos  
pontuais.
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