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Com a expansão da construção civil nos últimos anos hove uma forte verticalização das cidades em especial em 

regiões litorâneas, que são as mais antigas no nosso território nacional. Somado a isso maior parte da população 

brasileira concentra-se na parte costeira do território e as estruturas de edificações costeiras sofrem danos causados por 

forças repetitivas tais como ventos fortes, tempestades, temperatura, e ação química do salitre muito maiores do que 

estruturas no interior do país. Essas forças podem gerar pequenas tensões nesses materiais ocasionando fraturas em suas 

estruturas. O aparecimento de fraturas em uma estrutura, decorrentes do acúmulo de processos repetitivos é 

normalmente denominado de fadiga. No caso específico de deformação estrutural deve-se distinguir entre aquelas 

caracterizadas por um movimento lento, como no recalque da estrutura, e aquelas cuja deformação tem assinatura 

cíclica, devido a rajadas de vento. Os métodos atuais de monitoramento global geodésico de estruturas permitem 

determinar a amplitude das movimentações ciclicas e deformações estruturais. Porém diferentes técnicas de 

monitoramento podem ser empregadas. Utilizando o rastreamento GNSS, o mapeamento por varredura de pontos, 

triangulação ou tilateração propagam-se resíduos em diferentes direções e tendo em vista a análise destes resíduos pode-

se determinar diferentes esforços sofridos pelas estruturas. O objetivo deste projeto é comparar técncias de mensuração 

geodésica afím de delimitar a amplitude de esforços mecânicos de torção, flexão e cisalhamento sobre essas estruturas. 

A metodologia empregadas consiste na comparação do monioramento por dois princípios: no primeiro método utilizou-

se o rastreamento de pontos GNSS utilizando a técnica relativo estático com longa duaração (aprox. 8h) de duas 

estruturas que serão analizadas: uma em construção com 6 pavimentos e outra construida há 53 anos com 8 pavimentos 

expostas diretamente a ventos costeiros. Foram definidos 10 pontos de verificação sobre cada uma das estruturas que 

serão ocupadas por meio de anteparo de centragem rígida de concreto projetado para este monitoramento visando 

estabilizar as antenas sobre as estruturas, serão medidas ainda variáveis ambientais (velocidade do vento, temperatura, 

humidade) sobre as estruturas no momento das medidas. No segundo método serão efeturados trilateração, triangulação 

e varedura de pontos por meio da estação total de imageamento para observação de 50 pontos nas fachadas e sobre o 

topo das estruturas em 3 campanhas, como no primeiro método se controlarão as variáveis ambientais sobre as 

estruturas. As observações serão ajustadas e deverão ser analizadas pela distribuição de elipsóides de erro, além da 

comparação direta de amplitudes de ângulos de torção e esforços de torção e flexão calculados a partir dos movimentos 

ciclícos detectados nas observações. O projeto encontra-se em fase de implementação, por isso não é possível nesse 

resumo comentar resultados alcançados, todavia, espera-se observar as específicidades de cada um dos métodos afim de 

definir melhores estratégias de monitoramento estrutural global geodésico  aplicadas em função de esforços espedíficos 

que se queiram observar. A implementação da metodologia de estudo aborda tanto em estruturas em fase de construção 

mais sujeitas a pequenos recalques em função da estabilização do terreno em função do carregamento de compressão da 

estrutura e em estruturas antigas que sofreram uma deformação ciclíca continuada do ambiente costeiro.  

 

 

 

  


