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RESUMO E PALAVRAS-CHAVE 

 

PEREIRA, Alessandro Rhadamek Alves. Uma Abordagem Metodológica para a 

Identificação, Representação e Monitoramento Geodésico de uma Encosta em 

Risco Natural. Recife, 2008. 118p. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas 

e Tecnologias da Geoinformação) – Centro de Tecnologia e Geociências, 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 

 

O presente trabalho demonstra o potencial das Ciências Geodésicas por meio 

do estudo de uma área de risco natural, a partir de uma abordagem metodológica 

relacionada com a identificação, representação e monitoramento da superfície de 

uma encosta em processo de deslizamento de terra, no município de Camaragibe, 

Pernambuco. A homogeneidade dos Sistemas de Referência dos levantamentos 

cartográficos e geodésicos foi possibilitada pelas transformações de Sistemas de 

Coordenadas, apoiadas por métodos de identificação de feições. Em uma segunda 

fase, uma estrutura geodésica, foi implantada com a finalidade de monitorar a 

encosta, através da detecção de deslocamentos de pontos, no qual se realiza uma 

comparação de dois conjuntos de coordenadas e desníveis oriundos dos dados 

ajustados de diferentes técnicas de levantamento, tais como: método polar, 

alinhamento, nivelamento geométrico e rastreamento estático GPS (Global 

Positioning System), cada uma deles com um propósito específico dentro do projeto 

de monitoramento da encosta. A análise geodésica espaço-temporal destes 

procedimentos demonstraram a evolução geométrica das acentuadas mudanças na 

superfície da encosta, por meio do volume de solo deslocado por deslizamentos de 

terra, assim como parâmetros de orientação e velocidade de blocos em 

deslizamento. Finalmente, com base nos parâmetros obtidos, é proposta a 

implantação de um Sistema Geodésico de Monitoramento abrangente para a região, 

com adequada densidade de pontos, o mesmo permitirá maior agilidade e eficiência 

no processo de monitoramento de encostas, como a escolhida. 

 

Palavras-chave: Ciências Geodésicas; Áreas de Risco; Deslizamentos de Terra; 

Monitoramento de Encostas, Sistema Geodésico de Monitoramento. 
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ABSTRACT AND KEY-WORDS 

 

The present work demonstrates the potential of the Geodesic Sciences 

through the study of an area of natural risk using a methodological approach related 

with the identification, representation and monitoring of the surface of a hillside in 

landslide process, in Camaragibe, Pernambuco. The homogeneity of the Reference 

Systems of the cartographic and geodesic surveys was obtained through the 

transformations of Coordinate Systems, supported by methods of identification of the 

spatial features. In a second phase, a geodesic structure was implanted with the 

purpose of monitoring the hillside, through detection of displacements of points, in 

which was made a comparison of two groups of coordinates and gaps originating 

from the adjusted data of different techniques of survey, such as: polar method, 

alignment, geometric leveling and GPS static observations (Global Positioning 

System), each one of them with a specific purpose within the project of hillside 

monitoring. The spatial-temporal geodesic analysis of these procedures 

demonstrated the geometric evolution of the accentuated changes in the hillside’s 

surface, through the soil volume moved by landslides as well as orientations 

parameters and displacement blocks speed. Finally, based on the obtained 

parameters, it is proposed the implementation of a wide Monitoring Geodesic System 

for the area, with adequate density of points, the same will allow greater agility and 

efficiency in the process of monitoring of hillsides, as the chosen. 

 

 

Keywords: Geodesic Sciences; Areas of Risk; Landslides; Hillsides Monitoring; 

Monitoring Geodesic System. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de crescimento acelerado e desordenado das cidades, 

principalmente nas zonas periféricas, associado à falta de política habitacional 

adequada tem causado graves problemas sociais como a ocupação humana em 

encostas avaliadas como áreas de risco, expondo à população a diversos perigos 

destacando-se os riscos de deslizamentos. De acordo com Castro et al (2003), estes 

fenômenos são provocados pelo escorregamento de materiais sólidos, como solos, 

rochas, vegetação e/ou material de construção ao longo de terrenos inclinados 

denominados de encostas, pendentes ou escarpas. 

Os deslizamentos estão enquadrados de acordo com Castro et al (2005) na 

categoria risco natural, na qual está objetivamente relacionada a processos e 

eventos de origem natural ou induzida por ações antrópicas. A natureza destes 

processos é bastante diversa nas escalas temporal e espacial, por isso o risco 

natural pode apresentar-se com diferentes graus de perdas, em função da 

intensidade, da abrangência espacial e do tempo de atividade dos processos 

considerados. Santos E. (2006), descreve que o risco de deslizamento deve ser 

analisado a partir de condicionantes de suscetibilidade e de vulnerabilidade, que 

associados determinam à magnitude, a duração, a recorrência e o valor das perdas 

decorrentes de um possível acidente. 

Mesmo com o acompanhamento, geralmente inadequado, das ocupações das 

encostas pelo Poder Público, é freqüente à ocorrência de deslizamentos decorrentes 

da intensidade e duração das chuvas, lançamento de águas servidas, remoção da 

vegetação, cortes e aterros inadequados, deposição de lixo, entre outras causas. 

Para a convivência adequada em áreas sujeitas aos riscos de acidentes é 

importante à identificação dos processos geradores de riscos e as caracterizações 

da sua dinâmica de evolução para posterior gerenciamento dessas áreas e riscos. 

No estudo deste contexto, destacam-se Ciências, tais como: Geologia, Geotecnia, 

Hidrologia, Geografia e Geodésia, as quais permitem identificar e entender os 

mecanismos e fatores condicionantes e desencadeadores dos deslizamentos de 

terra. Os resultados destes estudos são representados de diversas formas como, 

por exemplo, cartograficamente por meio dos mapas de condicionantes 

geomorfológicos e de susceptibilidade aos movimentos de massa (Araújo, 2004), 
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mapas das áreas de riscos (Bandeira, 2003), através de modelos metodológicos de 

gerenciamento de riscos (Nogueira, 2002), entre outras formas de representação. 

Estes trabalhos analisam a ocorrência de deslizamentos de terra confrontando 

os aspectos naturais como geologia, geomorfologia, clima e vegetação com fatores 

antrópicos provenientes do crescimento das cidades. Entretanto, outros destacam a 

importância do uso de modelos distribuídos, sobretudo dos Modelos Digitais de 

Terreno, como ferramentas complementares ao mapeamento temático na predição 

das áreas mais susceptíveis aos diferentes processos erosivos que ocorrem na 

paisagem. Esses modelos estão cada vez mais sendo utilizados em estudos 

ambientais, pois, além de possibilitar a compreensão das mudanças ambientais 

decorrentes do manejo inadequado do solo, podem ser usados para prever 

alterações futuras da paisagem (RAMOS et al, 2003). 

No âmbito das Ciências Geodésicas, áreas como a Geodésia, Topografia, 

Cartografia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, disponibilizam técnicas 

precisas para a identificação e representação da superfície de uma área em risco 

natural. A análise espaço-temporal dos levantamentos geodésicos e imagens 

tratadas no Sensoriamento Remoto demonstram a evolução das mudanças 

ocorridas na topografia de uma encosta por meio do uso da homogeneização dos 

levantamentos e da representação através da Modelagem Digital de Terreno. Assim, 

torna-se possível a identificação de trechos alterados ou mais passíveis a 

mudanças, pelo entendimento da dinâmica geomorfológica da superfície da área. 

Geralmente às informações posicionais cartografadas, oriundas das diversas 

fontes e contextos tecnológicos, empregam diferentes Sistemas de Coordenadas, 

devendo-se realizar a preparação dos dados disponíveis por meio de um controle 

geodésico para a devida homogeneização dos mesmos. Neste procedimento torna-

se necessário converter as coordenadas de um sistema em outro para que se tenha 

ao final um único sistema, utilizando um modelo de transformação de coordenadas 

que corrija possíveis distorções entre os sistemas envolvidos. 

Outro aspecto importante que pode explicitar a importância das Ciências 

Geodésicas neste tema, diz respeito ao monitoramento de superfícies. Uma 

estrutura geodésica pode ser implantada em uma encosta onde se esperam ocorrer 

os deslizamentos de terra com a finalidade de monitorar a encosta, através da 

detecção de deslocamentos obtidos na comparação de conjuntos de coordenadas 

oriundos de dados ajustados de diferentes campanhas de levantamento. 
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O acompanhamento das medições geodésicas de campo, após a adoção de 

um Sistema de Referência de medição, pode ser realizado através de campanhas 

periódicas empregando técnicas planimétricas e/ou altimétricas, tais como: medições 

de alinhamento; medições de distâncias; nivelamento geométrico; posicionamento 

por satélite através do GPS, etc. Modelos de análises dos desencaixes e testes 

estatísticos a certo nível de confiança podem ser aplicados, onde os dados são 

coletados e analisados após o devido ajustamento. Atualmente, Sistemas 

Geodésicos automatizados podem ser vistos em plena utilização no monitoramento 

de áreas similares às relatadas, como o Sistema GEOROBOT (SILVA, 1985), 

Integrated Optimisation of Landslide Alert Systems - OASYS (HABERLER E 

KAHMEN, 2003), Automated Real Time Monitoring System - ALERT (WILKINS, R.; 

BASTIN, G.; CHRZANOWSKI, A., 2003), entre outros.   

O desenvolvimento deste trabalho, de acordo com as necessidades e os 

objetivos elaborados, pode ser basicamente dividido em três etapas. A primeira 

etapa refere-se à identificação e representação da superfície da encosta, a segunda 

relaciona-se à monumentalização e monitoramento dos campos de pontos 

inicialmente definidores dos deslocamentos de blocos da superfície e finalizando, na 

terceira etapa, propõe-se um Sistema Geodésico de Monitoramento (SGM). 

Vale salientar que este estudo foi iniciado por meio do convite feito, ao eu 

orientador Prof. Dr.-Ing. Tarcísio Ferreira Silva, pelo Prof. D.Sc. Roberto Quental 

Coutinho (Coordenador do Projeto) para participar e contribuir no alcance dos 

objetivos do Projeto PRONEX MCT / CNPq / FACEPE, intitulado: “Núcleo de 

engenharia geotécnica e tecnologias ambientais aplicadas a encostas urbanas”. 

Este Projeto desenvolve estudos do risco ambiental e redução de acidentes em 

encostas urbanas da Região Metropolitana do Recife, contemplando todos os 

elementos da gestão do risco, incluindo a análise dos processos, definição das 

soluções técnicas e o desenvolvimento de tecnologias ambientais mais adequadas à 

realidade local, e envolve a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), através 

dos Departamentos de Engenharia Civil (Grupo de Engenharia Geotécnica de 

Encostas e Planícies - GEGEP) e de Geologia, e a Universidade de Pernambuco 

(UPE), através do Departamento de Engenharia Civil. O mesmo local de estudo 

também foi alvo da pesquisa de doutorado da Engenheira Marília Mary da Silva, 

membro do GEGEP, como parte do referido Projeto PRONEX, sob a orientação do 

Prof. D.Sc. Roberto Quental Coutinho. 
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1.1 Objetivos do Trabalho 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma metodologia 

que permita identificar, representar e monitorar geodesicamente a superfície de uma 

encosta em risco natural, localizada no bairro de Jardim Primavera, no município de 

Camaragibe – PE, Brasil. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Os objetivos seguintes estão dispostos de acordo com o andamento do 

trabalho: 

a) Identificar e representar a superfície da área de estudo por meio da análise de 

levantamentos cartográficos planialtimétricos e de sensoriamento remoto 

produzidos antes e depois de um deslizamento ativo desde o ano 2000; 

b) Planejar, monumentalizar e monitorar campos de pontos planimétricos e 

altimétricos representativos de blocos da superfície da encosta; 

c) Obter parâmetros de orientação e velocidade em blocos da superfície da 

encosta, oriundos das análises dos dados das metodologias geodésicas de 

medição escolhidas; 

d) Propor a implantação de um Sistema Geodésico de Monitoramento (SGM), 

para a encosta estudada e seu entorno. 
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1.2 Justificativa e Contribuição do Trabalho 

 

No Brasil as técnicas das Ciências Geodésicas para o monitoramento de 

encostas ainda são pouco utilizadas. Em função disso, busca-se contribuir aplicando 

várias metodologias das áreas, como a Geodésia, Topografia, Cartografia, 

Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, na caracterização de uma encosta de 

modo a identificar, representar e monitorar a superfície da mesma, em busca de um 

resgate da altimetria, anteriormente e posteriormente a eventos desastrosos, que 

demonstre o comportamento geomorfológico da superfície e da estimação dos 

parâmetros de movimentação desta superfície. 

Com isso, as Ciências Geodésicas podem dar mais uma contribuição à 

solução do problema dos deslizamentos em encostas, a partir da análise temporal 

dos levantamentos cartográficos, de sensoriamento remoto e do emprego da 

Geodésia na representação de superfícies e na definição de parâmetros 

preliminares de orientação e velocidade, oriundos do processamento dos dados das 

estruturas geodésicas inicialmente monumentalizadas na área, fundamentais para a 

definição de um Sistema Geodésico de Monitoramento proposto no final do trabalho. 

A discretização e a predição destes eventos seriam de grande importância 

para a mobilização das instituições responsáveis em prestar auxílio às populações 

carentes das regiões de encostas, pois permitiria a antecipação das ações 

preventivas e estruturadoras, garantindo assim, um grande salto de qualidade na 

prestação de seus serviços. Desse modo, pretende-se oferecer mais um importante 

instrumento de acompanhamento e controle dos deslizamentos, contribuindo com 

informações úteis para o processo de tomada de decisão destas instituições. 

Outro fator importante é a relevância social desta pesquisa na implementação 

de metodologias voltadas para melhorar a qualidade de vida dos moradores da área 

que, sem a ajuda de organizações, como a Universidade Federal de Pernambuco, 

dificilmente conseguiriam superar suas condições de abandono, sendo apenas 

amparadas após o acontecimento dos deslizamentos. 

Espera-se ainda que este trabalho contribua para facilitar o estudo e a 

aplicabilidade deste tema em levantamentos geodésicos em áreas de risco, que 

necessitem serem projetados, objetivando uma melhor concepção do ajustamento e 

qualidade final do empreendimento em relação à acurácia, confiabilidade, 

sensibilidade e custos. 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho está dividido em sete capítulos. O primeiro capítulo aborda a 

introdução. No segundo capítulo são apresentadas as formulações teóricas que 

fundamentam a proposta da pesquisa, enfatizando-se os tipos de Sistemas de 

Coordenadas, os Sistemas Geodésicos de Referência, modelos de transformações 

de sistemas, bem como os métodos de ajustamento de observações considerados 

necessários ao desenvolvimento desta pesquisa. 

No terceiro capítulo são relatados estudos recentes a cerca do monitoramento 

e predição de deslizamentos realizados no mundo bem como estão reunidos às 

sínteses conceituais da Geodésia a respeito da monitoração geodésica de 

superfícies e estruturas, abordando-se os conceitos sobre a identificação e 

representação de feições da superfície, métodos geodésicos de monitoramento, 

fontes de erros e suas correções e finalizando com conceitos gerais sobre redes 

geodésicas com respeito ao seu controle de qualidade, implantação e otimização. 

O quarto capítulo mostra a metodologia utilizada para o alcance dos 

resultados, mostrando uma caracterização da área de estudo, o bairro de Jardim 

Primavera, no Município de Camaragibe – PE, os procedimentos, estratégias, 

modelagens e testes estatísticos utilizados desde a coleta dos dados em campo até 

a fase de estimação dos deslocamentos em cada um dos pontos de monitoramento. 

No quinto capítulo são expostas a apresentação e análise dos resultados 

relativos às três etapas planejadas, com suas devidas representações. 

No sexto capítulo, têm-se as conclusões acerca do estudo e dos resultados 

obtidos, enfatizando os principais pontos considerados, além de um conjunto de 

recomendações e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. ASPECTOS BÁSICOS DA GEODÉSIA 

 

A Geodésia pode ser entendida como a Ciência da medição que tem como 

um dos seus objetivos a representação numérica e cartográfica da superfície da 

Terra. O problema básico da Geodésia consiste em definir referenciais de medição 

na superfície elipsoidal ou fora dela, de natureza planimétrica ou altimétrica, e 

determinar as coordenadas de pontos sobre a superfície física da Terra, ou mesmo 

sobre outras superfícies de interesse (BOTELHO, 2003). Para isso é necessária a 

definição de Sistemas de Coordenadas apropriados. 

A Geodésia prima pela concatenação destes Sistemas de Referência, 

ordenando-os desde o sistema de medição de máquinas, quando do início do 

processo de medição e onde se levanta normalmente pontos do tipo objeto, até o 

encaixe com o sistema global pertencente ao elipsóide adotado pela administração 

geodésica nacional. Considerando-se as diferenças tecnológicas geodésicas 

dominantes nas diferentes épocas, com suas respectivas incertezas posicionais, é 

comum ter-se meridianos e paralelos em sistemas distintos carentes de adequada 

transformação (COSTA, 1999; DE FREITAS et al, 2004; DE SEIXAS, 2004). 

Nesta tarefa de concatenação, normalmente, adota-se modelos de 

transformação elipsoidal, global ou local para a Terra podendo, este último, ser até 

mesmo desprovido de curvatura, como os utilizados em levantamentos que 

abrangem pequenas áreas. Objetivando-se aplicações cartográficas, deve-se 

escolher a superfície de referência e logo após contemplar um sistema de projeção 

cartográfico. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão 

responsável pela Cartografia Brasileira, adotou o Sistema de Coordenadas Planas 

Retangulares UTM que se baseia na Projeção Transversa de Mercator. 

Neste capítulo serão apresentados conceitos importantes das Ciências 

Geodésicas, assim como os métodos de ajustamento de observações, aplicados a 

uma estrutura geodésica obtida pelas técnicas clássicas de levantamento, como a 

utilizada no desenvolvimento desta pesquisa, com o objetivo de facilitar o 

entendimento da problemática que envolve a implantação de estruturas geodésicas. 
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2.1 Sistemas de Coordenadas Utilizados na Geodésia 

 

As operações geodésicas executadas sobre a superfície terrestre geralmente 

abrangem diversas medições, entre elas, distâncias e ângulos oriundos de direções. 

Para grande parte dos usos práticos, existe a necessidade de correlacionar o 

espaço cartográfico abstrato com o espaço físico. A princípio será feita neste item, 

uma abordagem mais ampla dos aspectos sobre sistemas coordenados e a sua 

representação através das coordenadas cartesianas e curvilíneas no espaço 

tridimensional. Deste modo, os Sistemas de Coordenadas utilizados no contexto 

deste trabalho serão detalhados a seguir. 

 

2.1.1 Sistemas de Coordenadas Curvilíneas 

 

Devido às irregularidades da superfície da Terra, após as medições, adota-se 

uma superfície matemática de geometria simples, o elipsóide de revolução, como 

referência para a condução dos cálculos geodésicos, cujo objetivo é a obtenção das 

coordenadas geodésicas dos pontos. Geralmente, no posicionamento geodésico, as 

coordenadas de pontos em relação à superfície física da Terra são caracterizadas 

por meio das coordenadas geodésicas horizontais, latitude e longitude, e 

coordenada geodésica vertical, altitude elipsoidal (COSTA, 1999). 

A latitude geodésica () de um ponto P contido na superfície física é o ângulo 

que a normal ao elipsóide, passando pelo ponto P, forma com a sua projeção 

equatorial P’. A longitude geodésica () é o ângulo compreendido entre os 

meridianos geodésicos de Greenwich (origem) e o do ponto P (positiva a leste), ou 

de qualquer ponto sobre a normal. A altitude elipsoidal ou altura geométrica (h) é a 

distância de P ao elipsóide, contada sobre a normal (MONICO, 2000). 

Na Figura 1 pode-se visualizar um ponto P com suas respectivas coordenadas 

geodésicas, latitude (), longitude () e altitude elipsoidal (h). 
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Figura 1 – Sistemas de coordenadas geodésicas e cartesianas. 

 

2.1.2 Sistemas de Coordenadas Cartesianas 

 

As coordenadas geodésicas são relacionadas a uma superfície curva e não 

ortogonal, inadequadas, como por exemplo, para Fotogrametria Analítica que 

assume um Sistema de Coordenadas retangular ou cartesiano. Por outro lado, o 

Sistema de Coordenadas geocêntricas é um sistema cartesiano tridimensional de 

posição (X, Y, Z), independente de qualquer superfície de referência, é um sistema 

conveniente para muitas aplicações geodésicas mundiais como a Geodésia por 

Satélite (COSTA, 1999). 

Segundo a NBR 14.166 (ABNT, 1998), define-se coordenadas plano-

retangulares como sendo: Coordenadas cartesianas definidoras da localização 

planimétrica dos pontos medidos no terreno e representados no plano topográfico do 

sistema topográfico local, cuja origem está no ponto de tangência deste plano com a 

superfície de referência adotada pelo Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). 

O relacionamento matemático entre estes sistemas é dado pelas fórmulas: 

pphpNpXp  cos.cos).(          (1) 

pp senhpNpYp  .cos).(           (2) 

psenhpeNpZp ].)1.([ 2          (3) 

Onde: 
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psene

a
Np

22 .1
  (Grande normal)      (4) 

2

22

a

ba
e


  (Primeira excentricidade do elipsóide)    (5) 

Com, 

“a” → semi-eixo maior do elipsóide e “b” → semi-eixo menor do elipsóide. 

Os símbolos Hp e N'p, na Figura 1, representam, respectivamente, os valores 

da altitude ortométrica, que tem como superfície de referência o geóide e está 

relacionada à direção da gravidade (vertical), e ondulação geoidal, que vincula a 

informação altimétrica geométrica (elipsóide) e física (geóide). A relação entre 

altitude elipsoidal, altitude ortométrica e ondulação geoidal, é especificada na 

equação: 

pNHphp '          (6) 

Na Figura 1 pode-se visualizar um ponto P com suas respectivas coordenadas 

cartesianas e os diferentes tipos de altitude. 

 

2.1.3 Sistema de Coordenadas Planas UTM 

 

De acordo com Pino (2007), uma projeção cartográfica contribui para o 

resgate das coordenadas referidas ao Sistema Geodésico de Referência de cada 

feição representada na base cartográfica, assim como o uso integrado das 

informações com as atuais tecnologias de posicionamento e gerenciamento de 

informações espaciais. Ainda conforme o mesmo autor, utilizar a projeção que é 

compatível com o sistema de projeção padrão em um território, contribui para a 

integração de bases cartográficas vizinhas, na geração de produtos cartográficos 

derivados, e com abrangência territorial maior do que as definidas inicialmente para 

cada base cartográfica particular. 

O sistema de projeção Universal Transverso de Mercator (UTM) foi adotado 

no Brasil desde 1956 como o sistema de projeção do mapeamento sistemático, 

apresentando as seguintes especificações técnicas (MAIA, 1999; PINO, 2007): 

 Adota-se a convenção da Carta Internacional ao Milionésimo como definição 

de limite de fusos UTM. Portanto, cada fuso tem 6° de amplitude em 

longitude, e seus meridianos centrais são múltiplos de 3°. Assim, têm-se 60 
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fusos que se enumeram de 1 a 60 a partir do antimeridiano de Greenwich 

para leste; 

 O fuso UTM é limitado às latitudes 80°N e 80°S; 

 A cada fuso associa-se um sistema cartesiano métrico de referência, 

atribuindo à origem do sistema as coordenadas 500.000 m, para contagem de 

coordenadas ao longo do Equador, e 10.000.000 m ou 0 (zero) m, para 

contagem de coordenadas ao longo do meridiano central, para os hemisférios 

sul e norte, respectivamente. 

 Cada fuso deve ser prolongado até 30' sobre os fusos adjacentes, criando-se 

assim, uma área de superposição de 1º de largura, facilitando o trabalho de 

campo em certas atividades. 

 

2.1.4 Sistemas de Coordenadas na Aquisição de uma Imagem de Satélite 

 

A imagem digital de sensoriamento remoto é constituída por um arranjo de 

elementos sob a forma de uma malha ou grid, onde cada célula tem sua localização 

definida em um sistema de coordenadas do tipo linha e coluna, com cada elemento 

possuindo um nível de cinza representando à média da intensidade de energia 

refletida ou emitida pelos diferentes materiais (CERQUEIRA, 2004). 

Para Fonseca (2004), a geometria de aquisição das imagens de satélite é 

complexa e gera uma organização dos elementos de imagem que produz um retrato 

do terreno, não sobreposto às suas representações cartográficas. Os referenciais 

envolvidos, apresentados na Figura 2, são: o referencial de coordenadas terrestre 

(XT, YT, ZT), onde um ponto “D” no terreno é representado pelas suas coordenadas 

cartesianas geocêntricas (X, Y, Z) ou pelas suas coordenadas geodésicas (, , h); o 

referencial orbital (XO, YO, ZO); o referencial local do satélite (XS, YS, ZS) e o 

referencial da câmara (XC, YC, ZC), onde o ponto imagem de um determinado ponto 

do terreno (, , h) vai ter as coordenadas imagem (i, j). 

Ainda de acordo com a mesma autora, para relacionar as coordenadas 

terrestres e as coordenadas da imagem de um ponto da superfície terrestre é 

necessário conhecer as posições destes referenciais no momento da aquisição da 

imagem e as transformações entre eles. 
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Figura 2 – Sistemas Coordenados na aquisição das imagens de satélite. 

Fonte: FONSECA (2004). 

 

2.1.5 Sistema Topográfico Local (STL) 

 

De acordo com a NBR 14.166 (ABNT, 1998), define-se Sistema Topográfico 

Local (STL) como sendo um sistema de representação, em planta, das posições 

relativas de pontos de um levantamento topográfico com origem em um ponto de 

coordenadas geodésicas conhecidas, onde todos os ângulos e distâncias de sua 

determinação são representados, em verdadeira grandeza, sobre o plano tangente à 

superfície de referência (elipsóide de referência) do Sistema Geodésico adotado, na 

origem do sistema, no pressuposto de que haja, na área de abrangência do sistema, 

a coincidência da superfície de referência com a do plano tangente, sem que os 

erros, decorrentes da abstração da curvatura terrestre ultrapassem os erros 

inerentes às operações topográficas de determinação dos pontos do levantamento. 

A área de abrangência do STL será função da precisão requerida para a 

determinação das posições dos pontos adquiridos pelo levantamento topográfico e 

do erro decorrente da desconsideração da curvatura terrestre, que por sua vez, é 

função da distância do ponto mais afastado do levantamento em relação à origem do 

sistema (SILVA, 2004). 

Um componente primordial do STL é o plano topográfico local oriundo da 

elevação ao nível médio do terreno da área de abrangência do STL, segundo a 

normal à superfície de referência no ponto de origem do sistema. 
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2.2 Sistemas Geodésicos de Referência (SGR) 

 

Um Sistema Geodésico de Referência (SGR) é formado por um Sistema de 

Coordenadas e um campo de pontos fixos, materializados, cujas coordenadas são 

determinadas através de medições geodésicas. 

Permite estabelecer um apoio para as informações a serem referenciadas e 

estabelecer uma apropriada articulação dos produtos cartográficos em um 

determinado território, é uma convenção estabelecida para permitir referenciar a 

posição espacial de qualquer feição sobre a superfície terrestre (PINO, 2007). 

Conforme De Freitas et al (2004), os SGRs são definidos por parâmetros e 

convenções, tais que permitem a orientação de uma superfície de referência, 

usualmente elipsoidal, relativamente à Terra. Qualquer que seja o SGR adotado em 

um dado mapeamento, em princípio, deve ser sempre possível à redução das 

coordenadas dos pontos mapeados à superfície de referência correspondente e, 

portanto, matematicamente, a transformação de coordenadas torna-se possível de 

um sistema de referência para qualquer outro, definido de forma equivalente em 

outra época de concepção. 

No Brasil, a produção cartográfica está baseada em diferentes Sistemas de 

Referência. A maior parte da cartografia sistemática existente está apoiada no 

Sistema de Referência Geodésico Córrego Alegre, tendo sua base cartográfica 

utilizada até hoje para uma série de produtos, também foram adotados o SAD-69, 

Astro Datum Chuá, entre outros sistemas de referência (VASCONCELLOS, 2005). 

Os SGRs utilizados nos diferentes levantamentos cartográficos envolvidos 

neste trabalho de pesquisa e suas principais características, de acordo com COSTA 

(1999) e IBGE (2005), incluindo o sistema WGS-84, são: 

 Córrego Alegre → Caracterização → Figura Geométrica para a Terra: 

Elipsóide Internacional de Hayford 1924 (Semi-eixo maior: a = 6.378.388 m, 

achatamento: f = 1/297); Parâmetros referentes ao posicionamento espacial 

do elipsóide: Orientação topocêntrica; Ponto Datum: Vértice de triangulação 

Córrego Alegre. 

 SAD-69 → Caracterização → Figura geométrica para a Terra: Elipsóide 

Internacional de 1967 (Semi-eixo maior: a = 6.378.160 m, achatamento: 

f=1/298,25); Parâmetros referentes ao posicionamento espacial do elipsóide: 

Orientação geocêntrica (Eixo de rotação paralelo ao eixo de rotação da Terra; 
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plano meridiano origem paralelo ao plano meridiano de Greenwhich); Ponto 

Datum: Vértice de triangulação Chuá. 

 WGS-84 (G873) → Materialização referida a semana GPS 873, época de 

referência 1997, oriundo do uso de satélites artificiais que possibilitaram o 

desenvolvimento prático dos sistemas de referência geocêntricos. 

Caracterização → Figura geométrica para a Terra: Elipsóide WGS-84 (semi-

eixo maior: a = 6.378.137 m e achatamento: f = 1/298,257223563). 

 

2.3 Modelos de Transformações de Sistemas de Coordenadas 

 

Segundo De Freitas et al (2004), devido às informações estarem em diversos 

Sistemas de Coordenadas, torna-se necessário convertê-las a um único sistema, 

para isso pode ser utilizado um modelo de transformação de coordenadas, como 

sendo uma relação funcional entre pontos de dois espaços. Diferentes Sistemas 

Geodésicos de Referência só podem ser integrados com a realização de pontos 

comuns entre eles em quantidade e distribuição adequadas de modo a permitir a 

modelagem das transformações e distorções. 

Esta modelagem é realizada por meio de diversos modelos matemáticos, 

conforme as diferentes circunstâncias, onde sua complexidade depende da 

realidade física e do rigor de precisão. A escolha do modelo tem implicações 

fundamentais em aspectos de precisão, mau condicionamento de sistemas de 

equações, eficiência numérica e exatidão dos resultados obtidos (LUGNANI, 1987). 

 

2.3.1 Transformação de Coordenadas Conforme Bidimensional 

 

Na visão de Wolf e Ghilani (1997), a transformação de coordenadas conforme 

bidimensional, também conhecida como transformação de similaridade a quatro 

parâmetros, tem a característica de manter a forma, necessitando de no mínimo dois 

pontos, denominados pontos de controle, os quais são comuns em ambos os 

sistemas. Caso existam mais de dois pontos de controle disponíveis, um ajuste por 

mínimos quadrados torna-se possível, o que é descrito por Kahmen e Faig (1988), 

como uma Transformação de Helmert, a qual é realizada com coordenadas relativas 

ao centróide do sistema. Idealmente, os pontos idênticos devem ficar situados nas 
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bordas das áreas a serem transformadas. Segundo os mesmos autores isto melhora 

o cálculo da transformação. 

Conforme Kahmen e Faig (1988), a disposição dos pontos que é processada 

com uma transformação de similaridade submete-se a seguinte mudança: 

a) Deslocamentos em ambos os sentidos das coordenadas (xo,yo); 

b) Rotação pelo ângulo (); 

c) Multiplicação por fator de escala (q) para homogeneizar a métrica nos 

sistemas. 

A Figura 3 mostra a representação gráfica da transformação entre os sistemas 

(ξ,) e (x,y), onde os elementos (ξs,s) representam as coordenadas de entrada e 

(xs,ys) representam as coordenadas de saída. 

 

 

Figura 3 – Transformação de similaridade. Fonte: KAHMEN E FAIG (1988). 

 

Seguem-se as expressões matemáticas utilizadas na transformação de 

Helmert (KAHMEN E FAIG, 1988): 

Coordenadas do centróide de gravidade: 

nnn

y
y

n

x
x ssss

















 ;;;       (7) 

Desvios: 

sisisisi yyyxxx   ;;;     (8) 

Parâmetros auxiliares de transformação: 

 
 

 
 22

22

.

cos.





















yx
senqo

xy
qa

        (9) 



Uma Abordagem Metodológica para a Identificação, Representação e Monitoramento Geodésico de uma Encosta em Risco Natural 

 

Alessandro Rhadamek Alves Pereira                                                                                                                   alessandro_rhadamek@hotmail.com 

 16 

Fator de escala: 

22 oaq              (10) 

Ângulo de rotação: 

q

o
arcsen

q

a

a

o
 arccosarctan        (11) 

Centro de rotação: (Po, origem do sistema ξ, ). 

ssso

ssso

oayy

aoxx








          (12) 

Resíduos lineares: 

 

  iiisi

iiisi

yaoydy

xoaxdx








         (13) 

 

2.3.2 Transformação de Coordenadas Afim Bidimensional 

 

Na visão de Wolf e Ghilani (1997), são necessários seis parâmetros para 

realizar a transformação de coordenadas afim bidimensional, essa é uma variação 

da transformação de coordenadas bidimensional conforme, mostrada no item 

anterior, onde há a permissão adicional para dois fatores de escala diferentes, um 

na direção do eixo “x” e outro na direção do eixo “y”. 

Para Wolf e Dewitt (2000), uma transformação afim bidimensional consiste em 

quatro passos fundamentais: 

a) Mudança de escala no eixo “x” e “y”, multiplicação por fator (S); 

b) Correção da não-ortogonalidade (ε); 

c) Rotação pelo ângulo ( ); 

d) Translação da origem por Tx e Ty. 

A Figura 4 mostra a representação gráfica da transformação entre os sistemas 

(X, Y) e (x,y), e os elementos ε, , Tx e Ty. 
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Figura 4 – Transformação afim. Fonte: WOLF E DEWITT (2000). 

 

O modelo matemático, aplicando o ajuste por mínimos quadrados, é (WOLF E 

GHILANI, 1997): 

 xVXcbyax          (14) 

 yVYfeydx          (15) 

     xTysenSxSX   .cos.        (16) 

     yTySxsenSY   cos..        (17) 

 ab1tan          (18) 

 cosaS           (19) 

Os elementos são descritos como: 

(x,y) → Representam as coordenadas de entrada; 

(X,Y) → Representam as coordenadas de saída; 

a, b, c, d, e, f → Representam os parâmetros de transformação; 

Vx, Vy → Representam os resíduos em X e Y; 

Tx, Ty → Representam as translações em X e Y; 

θ → Representa o ângulo de rotação; 

S → Representa o fator de escala. 

Em notação matricial, onde A.X = L + V:      (20) 
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Com, 

A → Matriz dos coeficientes das incógnitas (coordenadas de entrada); 

X → Matriz dos parâmetros de transformação; 

L  → Matriz das observações ajustadas (coordenadas de saída); 

V → Matriz dos resíduos. 

De posse dos valores dos parâmetros de transformação (a, b, c, d, e, f), 

calculados usando o Método dos Mínimos Quadrados, é transferido o restante dos 

pontos do Sistema de Coordenada (x, y) para o sistema de coordenada (X, Y) (WOLF 

E GHILANI, 1997). 

 

2.4 Ajustamento de Observações 

 

Nos levantamentos é recomendado que sempre sejam feitas medidas 

redundantes, devido à presença de erros nas observações, e que os ajustes das 

medidas sempre sejam executados, pois estes ajustes aumentam as precisões dos 

valores finais computados para as incógnitas (WOLF E GHILANI, 1997). 

O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), indicado quando existe um 

número redundante de observações, é aplicado à solução de problemas, onde 

ocorre um sistema de equações com maior número de incógnitas que equações. A 

redundância ou graus de liberdade é dado pela diferença entre o número de 

equações e o número de incógnitas. 

O MMQ apresenta uma série de vantagens sobre os outros procedimentos de 

ajustamento, por exemplo, pode ser usado para executar o pré-planejamento do 

levantamento, analisar de forma rigorosa o pós-ajustamento e detectar a existência 

de erros grosseiros nos dados que por sua vez podem ser eliminados. 

Na visão de Mikhail e Gracie (1981), o princípio do Método dos Mínimos 

Quadrados é baseado no seguinte critério: 

“A soma dos quadrados dos resíduos das observações deve ser um mínimo”. 





n

i

in mínimovvvv
1

222

2

2

1        (21) 

Ou homogeneizando as observações com os seus respectivos pesos 

(GEMAEL, 1994): 





n

i

iivp
1

2
min          (22) 
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2.4.1 Ajustamento pelo Método dos Parâmetros 

 

Nos principais métodos de posicionamento trabalha-se com as grandezas 

geométricas ângulos e distâncias, e que podem ser ajustadas pelo MMQ, aplicando-

se o método dos parâmetros ou método das equações de observações. 

Para Dalmolin (2004), o ajustamento pelo método dos parâmetros, também 

chamado de método das equações de observações, consiste no ajustamento de 

observações indiretas. Sua meta é avaliar a precisão das grandezas estimadas 

(parâmetros) que se vinculam às grandezas observadas. 

 

2.4.1.1 Modelo Matemático 

 

Segundo Gemael (1994), os valores observados ajustados são expressos 

explicitamente como uma função dos parâmetros ajustados. Cada observação 

contribui com uma equação. O modelo matemático, em notação matricial, é: 

)( aa XFL            (23) 

Onde, 

La → Vetor das observações ajustadas, VLL ba      (24) 

Xa → Vetor dos parâmetros ajustados, XXX a  0 ;    (25) 

Substituindo as equações (24) e (25) na equação (23), e linearizando com 

Série de Taylor, desprezando os termos de ordem igual ou superior à segunda, 

obtêm-se: 

X
X

F
XFXXFVL

XXa

b

a 0

)()( 00





      (26) 

Com, 

X0 → Vetor dos parâmetros iniciais e Lb → Vetor dos valores observados; 

L0 → Vetor das observações calculadas em função dos parâmetros iniciais; 

O vetor Lo, função dos parâmetros aproximados, é dado por: 

)( 00 XFL            (27) 

A matriz das derivadas parciais é chamada de A (coeficiente das incógnitas), 

também conhecida como a matriz do designe: 
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    (28) 

Substituindo as equações (27) e (28) na equação (26), obtêm-se: 

bb LLAXVAXLVL  00       (29) 

Finalmente, fazendo: 

bLLL  0           (30) 

Obtém-se o vetor dos resíduos, que é modelo matemático linearizado do 

método dos parâmetros: 

LXAV  .           (31) 

 

2.4.1.2 Equações Normais 

 

Minimizando a forma quadrática, obtém-se sucessivamente: 

mínimoLAXPLAXPVV TT  )(.)(      (32) 

E igualando a zero a derivada primeira em relação a X, encontra-se: 

)()( 1 PLAPAAX TT          (33) 

Fazendo: 

PAAN T , matriz dos coeficientes das equações normais.    (34) 

PLAU T , vetor dos termos independentes.      (35) 

Resulta no vetor das correções: 

1X N U            (36) 

Os parâmetros ajustados são: 

XXX a  0           (37) 

As observações ajustadas são: 

VLL ba            (38) 
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2.4.1.3 Matriz Variância-Covariância (MVC) 

 

 Parte das informações a respeito da precisão de uma rede geodésica está 

contida na matriz variância-covariância dos parâmetros ajustados. Toda modificação 

realizada na geometria da rede e na precisão das medidas interfere diretamente 

sobre a equação (34) e desta forma os critérios de análise recaem sobre esta matriz 

(OLIVEIRA, 2007). 

Esta matriz é de fundamental importância tanto na fase de pré-ajustamento 

como na fase de pós-ajustamento, pois através dela se tem as precisões finais das 

observações ajustadas, efetuando os cálculos da confiabilidade interna da rede, bem 

como erros marginais detectáveis (SILVA et al, 2007). 

De acordo com Gemael (1994), estimar a precisão das medidas efetuadas, 

antes do ajustamento, é importante para formar a MVC dos valores observados que, 

juntamente com o fator de variância de peso a priori determinará a matriz dos pesos. 

12

0 .  LbP            (39) 

Na fase de pós-ajustamento pode-se estimar a MVC das variáveis aleatórias 

envolvidas X, Xa, La e V, ou seja, (GEMAEL, 1994): 

 ΣX (MCV das correções) → 12

0

 NX        (40) 

 ΣXa (MCV dos parâmetros ajustados) → 12

0

 NXXa     (41) 

 ΣLa (MCV das observações ajustadas) → )( 12

0

T

La AAN      (42) 

 ΣV (MCV dos resíduos) → )( 112

0

  PAAN T

V      (43) 

 

2.4.1.4 Teste Qüi-Quadrado 

 

Conforme Teixeira (2005), a análise da qualidade do ajustamento, bem como, 

a localização de possíveis erros embutidos nas observações é realizada por meio de 

testes estatísticos. Deste modo, utiliza-se o teste global com o propósito de verificar 

a compatibilidade das observações com o modelo matemático empregado. 

Na detecção desses problemas, depois de concluído o ajustamento, aplica-se 

uma comparação entre a variância a priori )( 2

0  e a variância a posteriori 2

0̂ . Neste 

processo o teste de hipótese global bilateral, baseado na distribuição de ², constata 

se há uma discrepância significativa a um certo nível de confiança (GEMAEL, 1994). 
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Para Gemael (1994), geralmente é arbitrado para a variância a priori valor 1, 

12

0  , pois não influencia o vetor das incógnitas. A fórmula da variância a posteriori, 

obtida após o cálculo do vetor dos resíduos, é: 

un

PVV

S

PVV TT


 2

0

2

0
ˆˆ          (44) 

Com, 

S = (n - u) → Número de graus de liberdade. 

Testa-se a hipótese básica ou nula: 2

0

2

00
ˆ:  H . 

Contra a hipótese alternativa: 2

0

2

01
ˆ:  H . 

Comparando com o valor encontrado pela estatística: 

2

0

2

0

2

02* ˆ









PVV T

          (45) 

A hipótese básica não é rejeitada, ao nível de significância α, se: 

2

2
1,

2*







  ou 2

2
,

2*




          (46) 

 Existem diversas causas para que o teste de hipóteses apresente uma grande 

discrepância entre os dois fatores de variância, entre elas: o sistema pode estar mal 

condicionado, problemas na linearização, pode haver erro na MVC das observações, 

inconsistência do modelo matemático com as observações, foram adotados pesos 

incorretos e resíduos grandes devido à presença de erros grosseiros e sistemáticos. 

 

2.4.1.5 Elipse dos Erros 

 

A elipse dos erros expressa a incerteza posicional das coordenadas de um 

ponto com relação a um Sistema de Referência a um certo nível de confiança. É a 

representação gráfica da precisão das coordenadas. 

Após ajustamento, obtêm-se as coordenadas planas (x,y) de um ponto P e 

sua respectiva matriz MVC(x,y). As variâncias e covariâncias dessas coordenadas 

estão vinculadas à direção de cada eixo da elipse dos erros e o ângulo θ indica a 

rotação dos mesmos (BRICEÑO et al, 2001). 

Os parâmetros da elipse (a, b, θ), apresentados na Figura 5, podem ser 

obtidos pelas equações a seguir (GEMAEL, 1994). 

Comprimento do semi-eixo maior (a): 
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)4)((5,0 2222222

xyyxyxa         (47) 

Comprimento do semi-eixo menor (b): 

)4)((5,0 2222222

xyyxyxb         (48) 

Rotação ou ângulo crítico (θ): 

22

2
2

yx

xy
tg







          (49) 

A equação da rotação admite duas raízes θ e θ + 90º que são os valores 

críticos da variável θ relativos às direções ortogonais entre si. A expressão do ângulo 

crítico pode assumir as formas (BRICEÑO et al, 2001): 

2222 )(4

2
2

yxxy

xy
sen







  ou 

2222

22

)(4
2cos

yxxy

yx









    (50) 

Com, 

22 , yx 
 → Desvios-padrão das coordenadas (x,y) de um ponto; 

xy  → Covariâncias entre as coordenadas (x,y) de um ponto; 

θ → Orientação do semi-eixo maior da elipse. 

Na visão de Wolf e Ghilani (1997), o tamanho, formato e a orientação da 

elipse de erros dependem do ponto de controle usado na restrição do ajustamento, 

da precisão das observações e da geometria da rede. 

 

 

Figura 5 – Parâmetros da elipse dos erros. 

 

2.4.2 Equações de Observação 

 

Geralmente as observações de campo consistem basicamente em distâncias 

e direções (que a partir destas se determinam ângulos), as quais são empregadas 

para a obtenção de coordenadas. As equações envolvidas no processo de 

ajustamento das observações serão apresentadas e desenvolvidas a seguir. 
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2.4.2.1 Equação da Distância Observada 

 

A equação para a determinação de distâncias a partir de coordenadas é: 

   22

ijijij YYXXD          (51) 

A Figura 6 ilustra a geometria para uma distância observada. 

 

 

Figura 6 – Geometria da distância. 

 

Segundo Wolf e Ghilani (1997), a equação dos ângulos observados, 

linearizando pelo teorema de Taylor: 
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Resulta em: 
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2.4.2.2 – Equação do Azimute Observado 

 

 A equação para a determinação do azimute de um ponto “i” para um ponto “j” 

a partir de coordenadas é dado por: 
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 1tan         (54) 

Na Tabela 1 consta o valor que C (constante dependente da direção 

observada) assume de acordo com o quadrante ocupado, enquanto que na Figura 7 

ilustra o azimute de uma direção (WOLF E GHILANI, 1997). 
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Tabela 1 – Relação entre o quadrante, constante C e o azimute. 

Quadrante 
Sinal Sinal Sinal Constante Azimute 

(Xj - Xi) (Yj - Yi) α C Az 

I + + + 0º α 

II + - - 180º α + 180º 

III - - + 180º α + 180º 

IV - + - 360º α + 360º 

 

 

Figura 7 – Relação entre o azimute e o ângulo α. 

 

Conforme Wolf e Ghilani (1997), a equação dos ângulos observados, 

linearizando pelo teorema de Taylor: 
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 Resulta em: 
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2.4.2.3 Equação do Ângulo Observado 

 

A equação para a determinação de ângulos a partir de coordenadas é: 
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A Figura 8 ilustra a geometria para um ângulo observado (βjik), no qual J é a 

estação de ré, K é a estação de vante e I é a estação do instrumento. O ângulo βjik é 

obtido pela diferença entre os azimutes das direções IK (vante) e IJ (ré): 
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Figura 8 – Geometria do ângulo. 

 

Para Wolf e Ghilani (1997), a equação dos ângulos observados, linearizando 

pelo teorema de Taylor: 
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Resulta em: 
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3. GEODÉSIA APLICADA AO MONITORAMENTO 

 

Uma rede geodésica é geralmente estabelecida pela necessidade de apoio e 

amarração dos trabalhos cartográficos ou no monitoramento de estruturas e obras 

de engenharia. Nela, tem-se uma malha de pontos, os quais são levantados, 

empregando-se métodos de levantamentos geodésicos dependentes da finalidade 

para a qual a rede está sendo elaborada. No contexto deste trabalho, em que tal 

rede objetiva o monitoramento de deformações, os deslocamentos de seus vértices 

podem ser diretamente correlacionados a deslocamentos da superfície em estudo. 

De acordo com Silva et al (2004), esta rede montada na forma de campo de 

pontos engloba diferentes referenciais de medição, sendo composta por pontos de 

referência e pontos-objeto, onde o primeiro tem a finalidade de dar a referência de 

medição e com isso monitorar o objeto com respeito ao seu redor e o outro de 

delinear o objeto. 

O monitoramento de superfícies ou estruturas emprega metodologias 

fundamentadas em tecnologias de posicionamento diversificadas e independentes 

ocorrendo desde há muitas décadas. Geralmente, os dados de campo baseiam-se 

principalmente em direções, ângulos, distâncias e desníveis altimétricos, utilizando 

procedimentos clássicos, tais como, a triangulação, a trilateração, o nivelamento, 

etc., ou mais modernos, como, por exemplo, coordenadas do posicionamento GPS. 

Ainda hoje, em muitos casos, os métodos clássicos são eficientes, pois com o 

surgimento de novas tecnologias aperfeiçoou-se a precisão instrumental, incorporou-

se a informática com o registro eletrônico e programas computacionais que 

ampliaram sobremaneira a capacidade de aquisição, processamento e tratamento 

dos dados, como também, desenvolveram-se sistemas de satélites de 

posicionamento e imageamento. Além das tecnologias, novas teorias e 

metodologias, proporcionam maior eficiência e ampliam os horizontes, viabilizando o 

desenvolvimento de novas aplicações da Geodésia (BUENO, 2007). 

O monitoramento tem por princípio contribuir para a produção de informações, 

às vezes implicitamente representadas pelos Modelos Digitais de Terreno - MDT, 

sobre o deslocamento de superfícies e estruturas a partir do posicionamento preciso 

de pontos monumentalizados na superfície e/ou no seu entorno, de tal forma que 

eles possam ter suas posições conhecidas no espaço e no tempo. 
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Para que as determinações sejam suficientemente acuradas os instrumentos 

de medição empregados neste processo devem estar calibrados ou retificados para 

garantir a confiabilidade das medições, além da utilização de técnicas instrumentais, 

operacionais e métodos estatísticos para detectar e minimizar os erros inerentes ao 

processo de medição, como por exemplo, os erros instrumentais. 

Entretanto o controle metrológico deve ser efetuado não só em relação ao 

instrumental utilizado, mas também na própria rede geodésica, pois o conceito de 

rede envolve, também, os pontos que serão materializados no terreno. 

O processo de controle de qualidade e otimização da rede são etapas 

bastante influentes na configuração final de uma rede de monitoramento. Conforme 

Brandão (1996), o controle de qualidade aplicado por meio da análise estatística 

garante a discretização dos deslocamentos ocorridos na rede, enquanto que a 

otimização envolve um conjunto de critérios e procedimentos que conduzam à 

escolha ótima, por exemplo, do Sistema de Coordenadas de Referência, da 

localização das estações, das observações e seus respectivos pesos. 

Neste capítulo se discorrerá brevemente sobre exemplos de aplicações de 

estruturas geodésicas, conceitos a respeito de identificação e representação de 

feições da superfície, campo de pontos, métodos geodésicos de monitoramento, 

alguns dos principais erros instrumentais e suas correções, redes geodésicas, mais 

especificamente sobre o controle de qualidade e otimização de redes e finalizando 

sobre os modelos de análises geodésicas de deformações. 

 

3.1 A Geodésia no Monitoramento de Deslizamentos de Terra 

 

Existem diversos estudos mais apurados concebidos com o objetivo do 

monitoramento e predição dos deslizamentos/escorregamentos nas diversas regiões 

do planeta, alguns empregando metodologias e técnicas clássicas e/ou modernas 

das Ciências Geodésicas isoladas ou combinadas com as de outras Ciências, dentre 

estes estudos, citam-se: 

O uso da transformação de coordenada afim na detecção de limites de blocos 

de deslizamento de terra, blocos estes que se movimentam e geram vetores que 

dão suporte ao sistema de monitoramento OASYS (Integrated Optimisation of 

Landslide Alert Systems), que são redes geodésicas clássicas, melhoradas por 

sensores geotécnicos de alta precisão (HABERLER E KAHMEN, 2003); 
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O desenvolvimento de um sistema de software de monitoramento 

automatizado e em tempo real, ALERT (Automated Real Time Monitoring System), 

pela Universidade de New Brunswick. O sistema utiliza estações totais robóticas 

(sem a presença do operador) e ainda se preciso, receptores GPS, podendo ser 

utilizado em diques de represas, minas a céu aberto, rodovias expressas (WILKINS, 

R.; BASTIN, G.; CHRZANOWSKI, A., 2003); 

A investigação de um possível deslizamento, através de medições das redes 

de controle horizontal e vertical instaladas em Prinotopa (Grécia), que por meio uma 

combinação de técnicas geodésicas clássicas e modernas, utilizando estações 

totais, estações totais robóticas, receptores GPS, serve como um sistema de alerta 

para a região de estudo (SAVVAIDIS et al, 2005); 

A pesquisa multidisciplinar de monitoramento, na região dos Alpes em Ebnit 

(Áustria), com o uso de uma rede geodésica realizada por medições GPS e 

terrestres, apoiadas por exames geológicos e hidrológicos, informam o 

comportamento cinemático real da área com respeito aos deslizamentos e quedas 

de rochas (DEPENTHAL E SCHMITT, 2003); 

A prática pedagógica de medições com o GEOROBOT da Leica desenvolvida 

e aplicada na Universidade Wuhan, China. O GEOROBOT é uma estação total 

automática, com um sistema de imagem com sensor CCD, um computador portátil 

com programa de controle e processamento, que procura, localiza, identifica e 

reconhece seus alvos com precisão, coletando informações como ângulo, distância, 

coordenada tridimensional e imagem (LUO et al, 2007). Os primeiros passos para o 

desenvolvimento deste sistema de monitoramento começaram em 1985 na 

Universidade de Hannover (SILVA, 1985). 

 

3.2 Identificação de Feições na Orientação de Campo 

 

Na maioria das vezes a identificação de uma área em um levantamento 

geodésico ou cartográfico acontece empregando-se o método visual, ou seja, a 

identificação de feições presentes no levantamento. A identificação de feições 

acontece por meio do estudo de algumas formas de terreno sob o ponto de vista 

topográfico. De acordo com Espartel (1987), a Topologia estuda as formas 

exteriores da superfície da Terra e as leis que regem seu modelado, constituindo a 

parte descritiva e interpretativa da Topografia. Ainda conforme o mesmo autor, o 
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modelado teve origem nos contínuos deslocamentos da crosta terrestre (devidos à 

ação de causas internas) e na influência dos diversos fenômenos externos (tais 

como chuvas, vento, calor solar, frio intenso) que com a sua ação mecânica e 

química, alteraram a superfície estrutural original transformando-a em uma superfície 

escultural. Para compreender melhor as feições (acidentes geográficos) que o 

terreno apresenta, algumas definições geográficas do terreno são necessárias 

(ESPARTEL, 1987): 

 Monte (serra): elevação notável de terreno acima do solo que a cerca; 

 Vale: planície alongada entre montes ou quaisquer outras superfícies; 

 Divisor D’água (linha de crista ou cumeada): é a linha que une os pontos mais 

altos de uma elevação dividindo as águas da chuva; 

 Talvegue: linha sinuosa, no fundo de um vale, pela qual as águas correm, e 

que divide os planos de duas encostas; 

 Vertente (flanco, encosta ou escarpa): é a superfície inclinada que vem do 

cume (ponto mais elevado) até a base das montanhas ou montes. 

Na Figura 9, podemos visualizar a representação de várias formas de relevo 

através das curvas de nível (definidas no item 3.2.1). 

 

 

Figura 9 – Representação do relevo por curvas de nível. 

 

3.3 Representação de Superfícies 

 

O relevo da superfície terrestre é uma feição contínua e tridimensional. 

Existem diversas maneiras para representar o mesmo, sendo as mais usuais as 

curvas de nível e os Modelos Digitais de Terreno. 
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3.3.1 Curvas de Nível 

 

Curvas de nível ou isolinhas: são linhas curvas fechadas formadas a partir da 

interseção de vários planos horizontais com a superfície do terreno. Cada uma 

destas linhas, pertencendo a um mesmo plano horizontal tem, evidentemente, todos 

os seus pontos situados na mesma cota altimétrica, ou seja, todos os pontos estão 

no mesmo nível. 

Segundo Garcia e Piedade (1984), existem três métodos de obtenção das 

curvas de nível: 

 Quadriculação: consiste em quadricular o terreno, com a ajuda de um 

taqueômetro e/ou trena, e nivelá-lo, recomendado para pequenas áreas; 

 Irradiação taqueométrica: consiste em levantar poligonais maiores interligadas 

a poligonais menores, todas niveladas, recomendado para áreas grandes; 

 Seções transversais: consiste em implantar e levantar planialtimetricamente 

os pontos definidores das linhas transversais à linha longitudinal definida por 

uma poligonal aberta, recomendado para terrenos estreitos e longos. 

 

3.3.2 Modelo Digital de Terreno (MDT) 

 

Na visão de Burrough (1986), um Modelo Numérico de Terreno – MNT, ou 

seja, um Modelo Digital de Terreno – MDT é uma representação matemática da 

distribuição espacial de uma determinada característica vinculada a uma superfície 

real. O relevo da superfície terrestre é uma feição, em geral, contínua e 

tridimensional e o fenômeno que o representa pode ser variado. 

Para a representação da superfície topográfica no computador, é 

indispensável à preparação de um modelo digital, que pode estar representado por 

equações analíticas ou um reticulado de pontos calculados por adequada 

interpolação a partir de pontos amostrados da superfície real, de modo a transmitir 

ao usuário as características espaciais do terreno (SPRING, 2007). 

Para a geração do Modelo Digital de Terreno, é necessário obter informações 

altimétricas do terreno que garantam a geomorfologia do mesmo. Usualmente, são 

utilizadas curvas de nível e pontos altimétricos como fonte de informação altimétrica 

(GONÇALVES, 2001). 
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Na experiência com áreas de risco tratada por Santos (2006), a utilização do 

MDT na análise espacial possibilita o conhecimento de um determinado fenômeno 

sem necessariamente ter-se que formular a visita em campo, sendo que o modelo 

permite a percepção da topografia da região e gera as informações necessárias para 

uma análise da forma do relevo em áreas de risco de deslizamentos de terra. 

O processo de geração do MDT geralmente é dividido em três etapas: 

aquisição das amostras ou amostragem, modelagem ou geração do modelo e 

finalmente e elaboração de produtos representando as informações obtidas. 

A amostragem compreende a aquisição de um conjunto de amostras 

representativas do fenômeno que está sendo estudado. No caso, as amostras em 

questão, para a geração do MDT, são representadas por curvas de nível, que são a 

representação de uma superfície através de isolinhas contidas nos mapas 

topográficos, com coordenadas XYZ, onde Z caracteriza o parâmetro a ser 

modelado, no caso a altitude, sendo Z função de X e Y, Z = f (X, Y). 

A geração do modelo envolve a criação de estruturas de dados e a definição 

de superfícies de ajuste, uma vez que o fenômeno é representado por uma 

superfície contínua, obtida a partir das amostras (isolinhas). Compreende a 

construção de uma malha triangular irregular e a definição de funções interpolantes. 

O tipo de aplicação envolve a elaboração dos produtos do MDT e seus 

derivados, como por exemplo, a apresentação dos dados tridimensionalmente e em 

combinação com outras variáveis, mapa de declividade, exposição de vertentes e 

mapa hipsométrico, entre outros. 

Para o cálculo do volume de um MDT pode ser utilizado o método topográfico 

das superfícies eqüidistantes, muito empregado para o cálculo de volume d’água em 

reservatórios de barragens, onde as superfícies paralelas são representadas pelas 

curvas de nível (Figura 10). Este método trabalha com seções horizontais (área da 

superfície em torno da curva de nível), a uma distância “e” (eqüidistância entre as 

curvas de nível). A fórmula para o cálculo é a seguinte (WOLF E GHILANI, 2006): 
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Figura 10 – Volume d’água retida em uma represa. Fonte: WOLF E GHILANI (2006). 

 

3.4 Campo de pontos 

 

Segundo Brandão (1996), campo de pontos, nos processos de medição, são 

conjuntos de pontos interligados, aos quais, a cada um deles pode-se associar uma 

posição em um dado Sistema de Referência. As posições desses pontos são 

definidas por suas coordenadas determinadas através de relações geométricas. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a quantidade e a disposição dos pontos, 

ou seja, seu aspecto geométrico é definido pelas condições específicas a que este 

campo se destina. A região de abrangência e as características topográficas e 

geológicas da superfície são fatores que também influenciam essa geometria. 

Conforme Genneti (1990 apud CARDOSO, 2005, p.19), os campos de pontos 

devem contemplar os seguintes aspectos: 

 Segurança do ponto: para evitar que no futuro os pontos sejam removidos ou 

sua configuração seja alterada; 

 Acessibilidade: os pontos devem ser instalados em locais fáceis de serem 

encontrados e ocupados pelos usuários; 

 Estabilidade: todos os pontos são sujeitos a fenômenos geológicos e 

geodinâmicos, (características topográficas, tipos de solo, efeito da 

vegetação, influência do fluxo de água, ambientes corrosivos, etc.); 

No caso de medições empregando observações GPS: 

 Visibilidade de satélites: devem-se escolher locais com visibilidade de 

satélites acima de 15º do horizonte para evitar a obstrução do sinal e a 

presença do multicaminho devido à existência de superfícies refletoras. 
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3.4.1 Campo de Pontos de Referência 

 

O campo de pontos de referência é formado por um conjunto de pontos de 

referência, os quais são intencionalmente preparados para a definição do sistema de 

referência de medição estável, onde o campo de pontos-objeto é monitorado a partir 

do campo de pontos de referência (CARDOSO, 2005). 

Para Silva et al (2004), o campo de pontos de referência é o espaço 

geodésico ou cartesiano, que contempla os seguintes aspectos: 

 Otimização geométrica das estruturas geodésicas envolvidas; 

 Físicos de sua materialização e estocásticos das realizações das variáveis 

aleatórias envolvidas no(s) processo(s) de medição; 

 Estabilização dos seus pontos na definição do Sistema de Referência de 

Medição - SRM. 

A localização destes pontos poderá ser otimizada, entre outras variáveis, em 

função da forma do objeto, das condições que favorecem a execução da medição, 

forneça um melhor rendimento de observações dos pontos-objeto e possibilite a 

estabilidade para a realização do SRM ao longo do tempo (CARDOSO, 2005). 

A monumentalização adota sérios critérios de estabilidade, escolhendo-se 

sítios, os mais estáveis possíveis, longe de vibrações de máquinas e protegidos da 

incidência de fortes ventos, além de serem protegidas de variações térmicas, como 

insolação e efeitos similares. De acordo com Silva et al (2004), os pontos podem ser 

materializados da seguinte forma: 

 Consoles com centragem fixa e/ou forçada para o instrumento de medição; 

 Pilares com proteção térmica implantados em diferentes profundidades; 

 Tripés rígidos com centragem fixa e/ou forçada; 

 Benchmark's simples, de boa qualidade geotécnica, para referenciar réguas e 

miras ou com centragem fixa e/ou forçada, para referenciar os instrumentos; 

 Chapas de metal ou pinos instaladas em locais seguros, como rochas; 

 Pinos com ranhuras e/ou furos associados a diferentes formas de alvos. 

Vale ressaltar que a estabilidade é o aspecto mais importante para o campo 

de pontos de referência, devido aos critérios de precisão adotados na Geodésia, 

pois o fato da movimentação de um ponto de referência, ao longo do tempo, o 

transforma automaticamente em um ponto-objeto. 
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3.4.2 Campo de Pontos-Objeto 

 

Os objetos envolvidos na investigação podem ser entendidos como 

superfícies e/ou estruturas que se deixam discretizar por um campo de pontos 

denominado campo de pontos-objeto que tem a finalidade de descrever 

qualitativamente e quantitativamente o objeto, de modo que o mesmo possa ser 

abstraído da melhor maneira possível (CARDOSO, 2005). 

De acordo com Silva et al (2004), o campo de pontos-objeto é o espaço 

geodésico ou cartesiano agregado aos seguintes aspectos: 

 Otimização geométrica da superfície que representará o objeto, sob o 

enfoque, por exemplo, da teoria dos elementos finitos; 

 Físicos de sua materialização e estocástico das realizações das variáveis 

aleatórias envolvidas no processo de medição empregado. 

A localização deve fornecer a melhor correspondência possível com o 

contínuo em estudo (estruturas, superfícies, etc.) de maneira a atender os mais 

variados aspectos técnicos que possam ser abordados na investigação proposta 

sem perda de informação relevante ao estudo (CARDOSO, 2005). 

A natureza do objeto em estudo (tipo de superfície/estrutura/camada e sua 

forma) associada à metodologia de instrumentação empregada influenciará no tipo 

de monumentalização dos pontos-objeto. Estes poderão ser materializados com 

marcas no objeto em estudo, em diferentes versões como (SILVA et al, 2004): 

 Pinos ligados simplesmente à superfície e/ou cravados a diferentes 

profundidades da superfície, associados a diferentes formas de alvos; 

 Marcas luminosas e/ou fosforescentes; 

 Marcas ou alvos materializados em centragem fixa e/ou forçada, ligadas a 

consoles de diferentes formatos. 

 

3.5 Métodos Geodésicos de Monitoramento 

 

Os métodos de levantamento geodésicos são usados para monitorar a 

magnitude e a taxa de deformações horizontais e verticais de estruturas e do 

terreno. As suas aplicações vão desde a investigação de fenômenos globais, como 
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os fenômenos geodinâmicos, até as investigações locais tais como o monitoramento 

de recalque em estruturas, subsidência de solos, monitoramento de encostas, etc. 

Obedecendo a classificação dos métodos de monitoração e dos instrumentos 

empregados, os dados geodésicos podem ser obtidos por CHAVES (2001): 

a) Métodos geodésicos terrestres (englobam a observação de ângulo 

horizontal, ou direção, distância espacial, diferença de altitude): triangulação, 

trilateração, triangulateração, poligonação, nivelamento geométrico, nivelamento 

trigonométrico, medição eletrônica de distância, medição por taqueometria. 

b) Métodos geodésicos espaciais: fotogrametria, VLBI (Very Long Baseline 

Interferometry), SLR (Satellite Laser Ranging), GPS (Global Positioning System). 

Na maioria casos de monitoramento geralmente utilizam-se estes métodos 

citados, entretanto outros instrumentos, como os geotécnicos (extensômetros, 

clinômetros, inclinômetros, strainmeters, etc.), são requeridos se uma maior exatidão 

for exigida, ou, se os pontos a serem medidos forem inacessíveis aos instrumentos 

geodésicos. Em geral, quando os instrumentos geotécnicos são utilizados, os 

métodos geodésicos são empregados para relacionar estas medições a um Sistema 

de Referência (DUNNICLIFF, 1988 apud CHAVES, 2001, p.24; CHAVES, 2001). 

O monitoramento por processos geodésicos, tanto com características 

estáticas quanto dinâmicas, pode proporcionar um Sistema de Referência externo e 

independente que conecta geometricamente todos os pontos de interesse, 

abrangendo áreas extensas da estrutura e/ou superfície e proporcionando uma 

avaliação geométrica global da mesma (BUENO, 2007). 

Segundo Granemann (2005), as técnicas de mensuração geodésicas visam 

determinar se um ponto ou conjunto destes, sofre variação em suas coordenadas ao 

longo do tempo, ou seja, se houve algum deslocamento destes. As medidas com a 

finalidade de monitoramento devem ser feitas vertical e horizontalmente, com o 

objetivo de determinar as coordenadas tridimensionais dos pontos. 

Gagg (1997 apud FILHO, 2005, p.09), afirma que, se comparado com outros 

tipos de levantamentos, as medidas de deslocamento têm as seguintes 

características: 

 Necessidade de alto grau de acuracidade; 

 Repetibilidade de observações; 

 Integração de diferentes tipos de observações; 

 Análise estatística dos dados adquiridos; 
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3.5.1 Triangulação e Trilateração 

 

De acordo com IBGE (1983), entende-se por triangulação o procedimento em 

que se obtêm figuras geométricas a partir de triângulos, justapostos ou sobrepostos, 

formados através da medição dos ângulos subtendidos por cada vértice. As redes 

de triangulação (Figura 11) podem ser formadas por simples triângulos, polígonos, 

quadriláteros, ou combinação destas figuras. 

 

 

Figura 11 – Rede de triangulação. 

 

Conforme Amorim (2004), o princípio da triangulação fundamenta-se em 

simples procedimentos trigonométricos, ou seja, se a distância de um lado do 

triângulo e dois ângulos são medidos cuidadosamente, os outros dois lados e o 

ângulo restante podem ser estimados. Ainda de acordo com o mesmo autor, na 

prática todos os ângulos de cada triângulo são medidos de forma a obter 

observações redundantes, requisito básico para a aplicação do ajustamento pelo 

Método dos Mínimos Quadrados, mostrado no item 2.4. 

Adicionalmente à medição dos ângulos existe a necessidade de se 

estabelecer a escala da triangulação, que é realizada através da determinação 

precisa de uma distância, denominada de linha de base. 

O método da trilateração é um processo de levantamento semelhante à 

triangulação, sendo que em lugar da formação dos triângulos a partir da medição 

dos ângulos, o levantamento será efetuado através da medição dos lados. No caso 

da Topografia estas distâncias são medidas utilizando-se os medidores eletrônicos 

de distância ou teodolitos (IBGE, 1983; AMORIM, 2004). 
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3.5.2 Medidas de Alinhamento 

 

O método de alinhamento consiste em determinar uma linha de referência na 

superfície e/ou estrutura a ser monitorada, onde cada aplicação requer um diferente 

equipamento especializado. Conforme a USACE (2002), os métodos são 

classificados de acordo com o método para estabelecer a linha de referência: 

 Método mecânico: a linha de referência é um arame (ou nylon) esticado; 

 Método óptico direto: a linha de referência é determinada pelo eixo de 

colimação do telescópio de um taqueômetro ou um feixe laser projetado pelo 

próprio telescópio. Na Figura 12 pode-se visualizar esta representação. 

 Método da difração: a linha de referência é criada projetando um padrão de 

rachas de difração. 

 

 

Figura 12 – Método óptico direto. Fonte: USACE (2002). 

 

Segundo Kahmen e Faig (1988), os métodos de alinhamento são usados para 

determinar deformações de represas ao elevar o nível da água. Neste caso são 

implantados dois pilares em cada lado da represa, fora da esfera de influência, no 

qual a linha que conecta os dois pilares será tangencial ao topo da represa. Um ou 

mais alvos em cima da represa permitem a leitura direta da deformação ocorrida. 

Em projetos geotécnicos especializados de monitoramento utilizando técnicas 

não geodésicas, oriundas da metrologia industrial, é muito empregado o método de 

alinhamento utilizando um emissor laser fixo (Figura 13) com um ou mais sensores. 
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Figura 13 – Sistema de alinhamento laser Photonics. Fonte: USACE (2002). 

 

3.5.3 Irradiação ou Método Polar 

 

Atualmente é possível determinar as coordenadas de quaisquer pontos 

instalados em estruturas e/ou superfícies, por meio de metodologias de 

monitoramento que empregam diversas técnicas como a de irradiação, onde um 

ângulo em relação a uma direção conhecida e a distância entre o ponto de apoio e o 

ponto observado é medida, trabalhando em um esquema de coordenadas polares. 

Isto pode ser realizado empregando-se os medidores eletrônicos de distância que 

funcionam com laser, dispondo-se de prismas e/ou refletores posicionados na 

estrutura a ser monitorada (KRELLING, 2006; NEVES, 2008). 

O método da irradiação é também conhecido como método polar, geralmente 

utilizado para levantamentos de detalhes, determina as coordenadas para um ou 

vários pontos medindo-se ângulos e distâncias. De acordo com a USACE (2002), 

existe uma variação do método conhecido como Medição de Distâncias, que 

considera apenas a medição da distância com instrumentos como, por exemplo, 

uma estação total, teodolito eletrônico e um prisma refletor. Em um monitoramento 

são comparadas as distâncias obtidas em cada época de observação. 

A Figura 14 ilustra o método polar empregando pontos fixos (A e E), onde as 

coordenadas do ponto N são calculadas de acordo as expressões matemáticas a 

seguir (KAHMEN E FAIG, 1988): 

 

 

Figura 14 – Irradiação partindo de pontos fixos. Fonte: KAHMEN E FAIG (1988). 
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Seguem-se as expressões matemáticas: 

)(  AEANN AzSenDqX        (61) 

)(  AEANN AzCosDqY        (62) 

AEAE DDq /'           (63) 

Onde, 

α → Diferença entre as direções RAN, RAE → AEAN RR  ; 

q → Fator de escala (em trabalhos de alta precisão é necessário checar se 

existe uma igualdade entre a distância base medida no campo e a distância base 

entre os pontos fixos); 

D'AE → Distância calculada pelas coordenadas dos pontos A e E; 

DAE → Distância, medida no campo, entre os pontos A e E; 

AzAE → Azimute de AE. 

 

3.5.4 Nivelamento Geométrico 

 

É o método de determinação de desníveis mediante visadas horizontais, 

obtidas com o instrumento de medição, nível topográfico, dirigidas a miras verticais 

graduadas. Os pontos a serem nivelados são ocupados pelas miras verticais, com o 

nível estacionado em posição eqüidistante, ou não, entre os pontos. 

A diferença de nível, ou desnível, obtém-se subtraindo, em um lance, a leitura 

da mira de ré pela leitura da mira de vante. Para a determinação de desníveis com 

alta precisão normalmente é empregado o método das visadas eqüidistantes. 

Conforme Moreira (2003), a diferença de nível entre os pontos A, B, C e D, em 

um nivelamento composto (Figura 15) pode ser estimada por: 

iiiAD VRhdn          (64) 

 

Figura 15 – Nivelamento geométrico com visadas iguais. 
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 Através deste princípio as leituras podem ser transportadas sucessivamente 

de um ponto para outro (nivelamento composto), ou seja, parte-se de um ponto de 

altitude conhecida e determina-se o desnível até o próximo ponto, obtendo assim a 

altitude deste (JORDAN, 1944). 

O método empírico (proporcional à distância) é bastante utilizado para o 

cálculo das cotas em um nivelamento. Este método se baseia no princípio de que o 

erro cometido na determinação de uma diferença de nível é proporcional às 

distâncias de visada entre ré e vante efetuadas em um lance de nivelamento. Para a 

correção do erro de fechamento de um circuito de nivelamento, o erro deve ser 

distribuído nas observações de diferença de nível proporcionalmente ao 

comprimento de cada lance. Para a compensação do erro de fechamento é utilizada 

a seguinte expressão (ALGARVE, 2004): 

in

i

i

i d

d

Ef
C






1

          (65) 

Onde, 

Ef → Erro de fechamento; di → Comprimento do lance; n → Nº de lances. 

O erro de fechamento para um circuito fechado é calculado com a seguinte 

expressão, onde Dni é a diferença de nível para um lance i: 





n

i

iDnEf
1

          (66) 

A diferença de nível compensada será obtida através da equação: 

ii CDnCompDn )(         (67) 

Quando as redes altimétricas são estabelecidas por intermédio do 

nivelamento geométrico, os principais termos a serem conhecidos são: lance 

(intervalo entre miras a ré e a vante); linha (seqüência de seções entre dois nós); 

circuito (perímetro fechado definido por uma seqüência de linhas); nivelamento duplo 

(nivelamento e contranivelamento, ou seja, volta do nivelamento); (GOMES, 2006). 

Para grandes distâncias a diferença de nível passa a ser afetada pelo 

potencial gravitacional. O eixo de visada fornecido do nível em cada sessão é 

perpendicular à vertical do ponto onde o instrumento está instalado. Sendo assim, 

ele é paralelo à superfície equipotencial daquele ponto. Isso gera erros na medida 

de diferença de nível entre dois pontos separados por uma grande distância, pois as 

superfícies equipotenciais não são paralelas ao geóide (HOAR, 1982). 
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Os resultados no nivelamento geométrico estão sujeitos a erros sistemáticos e 

aleatórios. Os sistemáticos consistem em erros provocados pela curvatura da Terra, 

refração atmosférica e descalibração do instrumento e seus efeitos podem ser 

modelados, corrigidos computacionalmente ou minimizados seguindo alguns 

procedimentos de campo, como por exemplo, a eqüidistância entre as miras. Para 

Wolf e Ghilani (1997), os erros aleatórios, ver item 3.4, no processo de medição 

ocorrem devido à horizontalização do nível, verticalização da mira, leitura dos fios 

estadimétricos projetados na graduação da mira e acuidade visual do operador. 

 

3.5.5 Posicionamento por Satélite 

 

Um dos grandes avanços nas técnicas de posicionamento é o Sistema de 

Posicionamento por Satélites denominado GPS, também conhecido por NAVSTAR-

GPS. As coordenadas dos pontos são obtidas através do rastreio e processamento 

dos sinais enviados pela constelação de satélites que orbitam ao redor da Terra 

(GRANEMANN, 2005). 

O princípio básico de navegação consiste na medida de distâncias entre o 

usuário e quatro satélites. Conhecendo as coordenadas dos satélites em um 

Sistema de Referência apropriado, é possível calcular as coordenadas da antena do 

usuário no mesmo Sistema de Referência dos satélites (MONICO, 2000). 

Um receptor de GPS deve receber um sinal de pelo menos três satélites, para 

calcular uma posição 2D (latitude e longitude) e movimento de rastro. Com quatro ou 

mais satélites visíveis, o receptor pode determinar a posição 3D do usuário (latitude, 

longitude e altitude). Uma vez que a posição do usuário foi determinada, a unidade 

de GPS pode calcular outras informações, como: velocidade, rumo, rastro, distância 

de viagem, distância ao destino, tempo de viagem, nascer e pôr-do-sol, etc. Um 

usuário de acordo com a concepção do Sistema, em qualquer local da superfície 

terrestre ou próximo a ela, vai ter à disposição, no mínimo, de quatro satélites para 

serem rastreados a qualquer hora do dia ou da noite. 

Há três tipos de sinais envolvidos no GPS: as portadoras (L1 e L2), os códigos 

C/A e P(Y) e os dados (navegação, relógio, almanaque, etc.). Os sinais dos satélites 

não penetram em vegetação densa, vales estreitos, cavernas ou na água. 

Montanhas altas ou edifícios próximos também afetam sua precisão. Existe outra 

fonte de erro que afeta os receptores: a interferência ionosférica (é o atraso sofrido 
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quando um sinal de rádio percorre os elétrons livres na ionosfera); sinais com 

caminhos múltiplos (quando o sinal é refletido antes de chegar ao receptor 

ocasionando um atraso); erro do relógio do receptor (sincronia com o satélite); erros 

de órbita (efemérides); números de satélites visíveis (quanto maior melhor a 

precisão); geometria dos satélites (posição relativa dos satélites). 

No método de posicionamento relativo GPS, onde as coordenadas são 

determinadas em relação a um referencial materializado por vértices de 

coordenadas conhecidas, têm-se uma redução de erros, especialmente o erro dos 

relógios do satélite, o erro das efemérides e o erro de propagação do sinal na 

atmosfera, onde é normalmente incluído como observáveis as duplas diferenças da 

fase de batimento da onda portadora e as pseudo-distâncias. A técnica permite as 

melhores precisões dentro da Tecnologia GPS, geralmente entre 1,0 a 0,1 ppm, ou 

mesmo melhor que isso, quando se utilizam receptores de dupla freqüência 

(MONICO, 2000; HOFMANN-WELLENHOF et al, 2001; SEEBER, 2003). 

No posicionamento relativo apoiado pelo Sistema de Controle Ativo (SCA) 

(receptor que rastreia continuamente os satélites visíveis e os dados podem ser 

acessados via internet), os receptores permanecem fixos sobre os pontos de 

interesse e a estação de coordenadas conhecidas, no caso a RBMC é usada como 

estação de referência. Todos os receptores rastreiam simultaneamente um grupo de 

pelo menos dois satélites comuns, durante um período que pode variar de dezenas 

de minutos até algumas horas. Neste método são empregadas como observáveis 

fundamentais as duplas diferenças da fase de batimento da onda portadora e/ou 

dupla diferença da pseudo-distância (MONICO, 2000; TEIXEIRA, 2005). 

 

3.6 Erros Instrumentais e suas Correções 

 

De acordo com Filho (2005), em qualquer trabalho de levantamento de 

campo, em especial para trabalhos que buscam resultados com alta precisão, como 

o caso de monitoramento de estruturas, é essencial que os instrumentos de medição 

estejam verificados e calibrados, por instituições oficiais ou credenciadas, para que 

se possa alcançar a precisão exigida e garantir a confiabilidade das medições. 

Os erros podem ser classificados como (GEMAEL, 1994): 

 Grosseiros (erro de anotação, etc.): às vezes detectados por meio da 

aplicação de testes estatísticos; 
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 Sistemáticos: podem ser evitados através de métodos especiais de 

observação ou eliminados a posteriori com o uso de modelos matemáticos; 

 Acidentais (variações aleatórias nos instrumentos, problemas de pontaria nas 

visadas, variações ambientais imprevisíveis, etc.): discrepâncias existentes 

mesmo após a detecção e tratamento dos erros grosseiros e sistemáticos, 

tendem a se neutralizar quando o número de observações aumenta. 

Conforme Silva et al (2007), dentro da classe dos erros sistemáticos existe um 

grupo de erros, chamados de erros instrumentais (podem ser entendidos como 

aqueles causados por alguma falha ou imperfeição física do instrumento de medida) 

no qual uma listagem dos erros mais atuantes no processo de medição é: 

 Erro devido à oscilação do eixo vertical; Erro devido à excentricidade do 

limbo; Erro de graduação do limbo; Erro de zero; Erro devido a diferenças de 

temperaturas; Erro de índice do compensador; Erro da constante do prisma; 

Erro de graduação da mira; Erro de índice da mira; Imperfeições das 

superfícies físicas dos elementos que compõem os instrumentos. 

Todos estes erros instrumentais afetam a precisão e acurácia das medidas. 

Estes erros podem ser corrigidos ou compensados, uns através de modelagem 

matemática e outros através de calibração do instrumento. Apresenta-se na 

seqüência, a descrição de alguns dos erros instrumentais, erros nas observáveis 

GPS, bem como as suas correções. 

 

3.6.1 Erro de Zênite do Instrumento 

 

Esse erro ocorre (Figura 16) quando, na medição do ângulo zenital, o zero da 

escala não coincide com o zênite. Na medida do ângulo zenital é importante à 

realização das observações em posição direta e invertida da luneta para minimizar 

os efeitos deste erro – Zo (GOMES, 2006). 

Outra possibilidade de minimizar a influência deste erro é determinar seu valor 

para posterior correção em todas as medições do ângulo zenital realizadas em 

somente uma posição da luneta ou ainda realizar a retificação atuando nos fios de 

retículo da luneta (SILVA et al, 2007). 
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Figura 16 – Erro de zênite instrumental. Fonte: GOMES (2006). 

 

3.6.2 Erro de Verticalidade do Eixo Principal 

 

Ocorre quando o eixo principal não coincide com a vertical (Figura 17). 

Geralmente é corrigido na operação de nivelamento do instrumento, mas às vezes 

por se tratar de um erro instrumental, é necessário retificar os níveis de calagem do 

instrumento (GOMES, 2006). 

 

 

Figura 17 – Erro de verticalidade do eixo principal. Fonte: GOMES (2006). 

 

Os teodolitos eletrônicos e as estações totais dispõem de compensadores 

eletrônicos que permitem a correção automática deste erro nas leituras de ângulos 

verticais e horizontais. Isto ocorre desde que à inclinação do mesmo esteja dentro da 

margem de operação do instrumento (SILVA et al, 2007). 

 

3.6.3 Erro de Horizontalismo do Eixo Secundário 

 

É causado pelo desvio “i”, apresentado na Figura 18 do eixo mecânico de 

rotação da luneta com a linha perpendicular ao eixo principal, ou vertical, que é o 

eixo de rotação do limbo horizontal (FILHO, 2005). 
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Figura 18 – Desvio do eixo secundário. Fonte: FILHO (2005). 

 

Este erro afeta indiretamente as medidas de direções horizontais, pois se 

projeta no limbo horizontal. Sua minimização é feita realizando observações nas 

duas posições da luneta (PD e PI) (SILVA et al, 2007). 

 

3.6.4 Erro de Visada ou de Colimação 

 

Em um taqueômetro analógico ou eletrônico este erro é causado pela falta de 

perpendicularidade entre o eixo de colimação ou linha de visada e o eixo secundário 

ou de rotação da luneta. A não ocorrência de perpendicularidade entre os eixos 

citados causa um erro na medida das direções horizontais. Sua minimização é feita 

realizando observações nas duas posições da luneta (SILVA et al, 2007). 

Em um nível óptico, utilizado no nivelamento geométrico, o instrumento deve 

fornecer com bastante precisão um plano horizontal. Segundo Brum (2005), para ser 

horizontal, uma linha de visada deve ser perpendicular à direção do vetor gravidade 

no centro óptico do instrumento. Devido a uma imperfeição sistemática no processo 

de materialização da horizontalidade da linha de visada, sua posição pode não ficar 

rigorosamente na horizontal. O desvio “c” entre a linha óptica de visada e a linha 

perpendicular ao eixo secundário está ilustrado na Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Desvio da linha de visada. 
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Somente com verificação e retificação adequadas do nível é que o efeito 

deste erro poderá ser minimizado. Também, para minimizar este erro, pode-se optar 

pelo levantamento denominado de Método das Visadas Iguais, onde as distâncias 

de visada de ré e vante são iguais (BRUM, 2005). 

Cardoso (2005) relata um procedimento metrológico de calibração 

instrumental desenvolvido por Kukkamäki para verificar o desvio do eixo de visada, o 

método é baseado na determinação de uma constante “c” que representa o valor da 

correção que deve ser feita na retificação do instrumento. 

No procedimento o instrumento é posicionado no centro de duas miras (A e B) 

e no exterior da B a uma distância b (b=a), a = aprox. 20 m. Condição das distâncias: 

o centro deverá apresentar uma precisão de ± 1 m. As miras devem estar calibradas. 

Com base nestas informações é possível determinar o valor do erro “c”: 

cbbacbha AB 22 21122        (68) 

 Ou 

 )()(2 1122 babac          (69) 

A Figura 20 ilustra a representação do método, com: 

ai → Leitura efetuada na mira na posição 1 ou 2. 

c → Erro de colimação ou da visada. 

 

Figura 20 – Método de Kukkamäki. Fonte: Adaptada de KAHMEN E FAIG (1988). 

 

3.6.5 Erros na Medição Eletrônica de Distância 

 

Ao utilizar os distanciômetros deve-se, no entanto, ter o cuidado de verificar 

suas condições de funcionamento. As principais fontes de erros nos medidores 

eletrônicos de distância (MEDs) estão diretamente relacionadas com as variações 

produzidas pelo envelhecimento e temperatura dos cristais que modulam o sinal 
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utilizado para determinar a distância entre o emissor e refletor, e também mau uso 

do equipamento, podem gerar erros sistemáticos. Os erros são (FAGGION, 2001): 

 Erro de zero: não coincidência entre o centro mecânico e o centro eletrônico 

do MED; 

 Fator de escala: variação na freqüência da onda portadora do sinal de 

medida; 

 Elementos do erro cíclico: amplitude e fase. 

 

Suas determinações são efetuadas respectivamente por meio de: 

 Observações em uma base para calibração em campo, ou seja, por meio de 

um comparador de distâncias colineares ou basímetro; 

 Determinação do fator de escala em laboratório (medindo a freqüência da 

onda portadora) por meio de instrumentos; 

 Determinação precisa dos elementos do erro cíclico (amplitude e fase) por 

observações em uma base em ambiente fechado. 

 

3.6.6 Erros nas Observáveis GPS 

 

A precisão obtida nos posicionamentos com o GPS depende da minimização 

ou da eliminação de erros sistemáticos, aleatórios e dos ruídos que afetam as 

medidas de pseudo-distâncias baseadas na medida da fase do código e da fase da 

onda portadora. Adicionam-se a todos estes erros, os oriundos da instabilidade dos 

tripés, instalação e centragem das antenas GPS nos pontos e da não retificação das 

bases onde estas são acopladas. 

Os diversos erros envolvidos nas observáveis, agrupados pelas possíveis 

fontes, conforme Hofmann-Wellenhof et al (1997) e Monico (2000), são 

apresentados, na Tabela 2, e detalhados na seqüência. 

 

Tabela 2 – Fontes e erros presentes no posicionamento GPS 

Fontes Erros 

Satélite 
Erro da órbita; Erro do relógio; Relatividade; Atraso entre as duas 
portadoras no hardware do satélite.  

Propagação do 
sinal 

Refração troposférica; Refração ionosférica; Perdas de ciclos; 
Multicaminhamento ou sinais refletidos; Rotação da Terra. 

Receptor/Antena Erro do relógio; Erro entre os canais; Centro de fase da antena. 
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a) Erros envolvendo os satélites: 

 Erro da órbita ou de efemérides: compreende as discrepâncias entre a órbita 

verdadeira dos satélites e as efemérides transmitidas em tempo real nas 

mensagens de dados de navegação; 

 Erro do relógio: refere-se ao não-sincronismo dos relógios dos satélites com o 

sistema de tempo GPS; 

 Relatividade: refere-se à influência do campo gravitacional diferenciado e da 

velocidade também diferenciada entre os satélites e os receptores; 

 Atraso entre as duas portadoras no hardware do satélite: é decorrente da 

diferença entre os caminhos percorridos pelas portadoras L1 e L2, através do 

hardware do satélite. 

b) Erros envolvendo a propagação do sinal: 

 Refração troposférica: afeta a modulação do código e da fase da portadora 

com a mesma intensidade, causando diminuição da velocidade de 

propagação dos sinais GPS. Com isso, as pseudo-distâncias obtidas são 

maiores que as distâncias geométricas; 

 Refração ionosférica: causa alteração da velocidade de propagação dos 

sinais GPS acompanhada de uma curvatura de irradiação do sinal. As 

medidas de código são retardadas, acarretando pseudo-distâncias maiores 

que as distâncias geométricas, e as medidas de fase da portadora são 

adiantadas, acarretando pseudo-distâncias menores; 

 Perdas de ciclos: é o desconhecimento, no início do levantamento, do número 

de ciclos inteiros entre o satélite e o receptor, conhecido como ambigüidade; 

 Multicaminhamento ou sinais refletidos: é o efeito provocado pela reflexão do 

sinal em superfícies vizinhas à antena, gerando sinais secundários, que se 

somam ao sinal recebido diretamente na antena; 

 Rotação da Terra: erro ocasionado pela rotação da Terra durante a 

propagação do sinal, pois o Sistema de Coordenadas Terrestre rotaciona em 

relação ao satélite, alterando as coordenadas dos satélites. 

c) Erros envolvendo o receptor e a antena: 

 Erro do relógio: o erro do relógio dos receptores provém da deriva (marcha) 

dos osciladores internos desses relógios, que diferem do tempo GPS; 
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 Erro entre os canais: é o erro sistemático entre os canais do receptor, pois o 

sinal de cada satélite percorre um caminho eletrônico diferente; 

 Centro de fase da antena: é proveniente da não coincidência do centro de 

fase geométrico das antenas GPS com o centro de fase eletrônico das 

mesmas, que é o ponto nas quais as medidas dos sinais são referenciadas. 

 

3.7 Redes Geodésicas 

 

Uma rede geodésica constitui-se de uma rede de pontos materializados no 

terreno, cujas posições foram obtidas por meio de observações e cálculos rigorosos. 

Existem diversos procedimentos de implantação e otimização de redes geodésicas, 

como por exemplo, o procedimento citado por Oliveira (2007), que mostra o seguinte 

fluxograma ou passos para a sua implantação (Figura 21): 

 

 

Figura 21 – Fluxograma para o estabelecimento de uma rede geodésica. 

Fonte: OLIVEIRA (2007). 

 

A importância de se planejar uma estrutura geodésica, para posterior 

implantação, está no fato de se obter com a maior precisão, confiabilidade e custo 
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reduzido na execução do levantamento geodésico as posições de todos os pontos 

no terreno definidas em relação a um sistema geodésico de referência. 

O planejamento da rede é iniciado após um reconhecimento no campo, 

escolhendo o posicionamento dos pontos de acordo com problemas de segurança, 

acessibilidade, estabilidade, visibilidade, rigidez geométrica, entre outros. 

Posteriormente seguem-se as campanhas de medição com o instrumental 

disponível. De posse dos dados medidos as posições dos pontos podem ser obtidas 

por meio de um ajustamento das observações utilizando-se para isso, por exemplo, 

o Método dos Mínimos Quadrados, mostrado no item 2.4. 

De acordo com a USACE (2002) o modelamento geométrico é usado para 

analisar deslocamentos espaciais, onde são descritas tendências gerais de 

movimento usando parâmetros de deslocamentos horizontais (dh) e verticais (dv). 

Estes deslocamentos são calculados pela diferença de coordenadas ajustadas entre 

diferentes campanhas. A magnitude do deslocamento horizontal e vertical é: 

22 )()( yxdh           (70) 

2)( zdv            (71) 

 Deslocamento na coordenada x: if xxx       (72) 

 Deslocamento na coordenada y: if yyy       (73) 

 Deslocamento na coordenada z: if zzz       (74) 

Onde, 

fx , fy  e fz  → Coordenada obtida em uma campanha mais recente. 

ix , iy  e iz → Coordenada obtida em uma campanha de referência. 

Como coletivamente, estes vetores descrevem o campo de deslocamento 

horizontal e/ou vertical em cima de um determinado intervalo de tempo, é possível 

calcular a velocidade do deslocamento por: 

tdv /           (75) 

A comparação entre a magnitude do deslocamento calculado e sua precisão 

associada no levantamento indica se o movimento informado está dentro do erro de 

levantamento. A margem de erro de levantamento, com 95% de confiança, é 

calculada por (USACE, 2002): 

22 )()(96,1 ifne           (76) 
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Onde, 

f  → desvio padrão (final) em posição para a campanha mais recente. 

i  → desvio padrão (final) em posição para a campanha de referência. 

Finalmente os valores de deslocamentos resultantes são interpretados e de 

acordo com determinados critérios de precisão são aceitos como satisfatórios 

encerrando o processo de estabelecimento de uma rede. 

Se deficiências e/ou fragilidades forem detectadas, elas deverão ser corrigidas 

ou ao menos minimizados os seus efeitos por meio de um novo levantamento em 

campo onde novos pontos serão escolhidos, outros equipamentos podem ser 

utilizados, outras medições ou remedições realizadas, além de um novo ajustamento 

e análise da qualidade. Todo este processo representa um gasto adicional, tanto do 

ponto de vista financeiro quanto de tempo e mesmo assim este novo trabalho pode 

não ter a precisão esperada (OLIVEIRA, 2007). 

Conforme Santos Jr (2005), o planejamento otimizado de uma rede geodésica 

é compreendido em termos gerais como o planejamento da configuração e do plano 

de observações, os quais devem satisfazer um conjunto de critérios. Ainda conforme 

o autor, as técnicas de otimização servem para ajudar a tomar decisões como, por 

exemplo, instrumentos que podem ser selecionados, onde eles podem ser 

posicionados e como a rede pode ser concebida como o intuito de estimar os 

parâmetros e ainda apresentar a qualidade desejada. 

 

3.7.1 Controle de Qualidade da Rede Geodésica 

 

Com o propósito de garantir que a discretização dos deslocamentos sofridos 

pela rede geodésica representem o estado real dos movimentos da superfície da 

encosta monitorada, deve-se verificar a qualidade da mesma. Diversos critérios de 

qualidade podem ser usados na análise estatística de uma rede. 

Conforme Brandão (1996), existem critérios globais, às quantidades 

estatísticas usadas para analisar a qualidade do campo de pontos (rede) como um 

todo, e critérios específicos, às quantidades estatísticas usadas para analisar a 

qualidade pontual ou de uma determinada região do campo de pontos. 
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Entretanto a qualidade de uma rede geodésica tem sido tradicionalmente, 

descrita pelas medidas de precisão de coordenada, as quais são obtidas com as 

quantidades da matriz de covariâncias das coordenadas estimadas. 

De acordo com Moraes (2001), a qualidade de um ajustamento de rede 

geodésica é caracterizada pelas medidas de acurácia, medidas de confiabilidade e 

medida de sensibilidade. 

 

3.7.1.1 – Critério da Acurácia 

 

A acurácia pode ser entendida como sendo o grau de proximidade das 

observações em torno de um valor estimado como verdadeiro. Está ligada a 

confiabilidade da medida obtida. 

A matriz dos cofatores de covariância das incógnitas descreve o 

comportamento estocástico do vetor das incógnitas X. Esse comportamento é 

entendido sob o conceito de medidas de acurácia, se os erros sistemáticos 

conhecidos forem eliminados das observações antes de proceder ao ajustamento 

(MORAES, 2001). 

A elipse de erro pontual expressa à incerteza posicional das coordenadas de 

um ponto com relação ao Sistema de Referência a um nível de probabilidade 

determinado, e suas grandezas “a” (47), “b” (48) e “θ” (49) é calculada a partir dos 

valores da matriz de variância-covariância das coordenadas estimadas - ΣXa (41), 

considerando que 1)( 2

0   (BRANDÃO, 1996). 
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3.7.1.2 – Critério da Confiabilidade 

 

As medidas de confiabilidade vinculam a detecção dos erros grosseiros, que 

podem falsificar os resultados, às observações geodésicas. Servem para a decisão 

se um erro é detectável e qual influência tem o erro não-detectável nos resultados 

do ajustamento (MORAES, 2001). Pode-se afirmar ainda, que esta teoria descreve 
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como a rede reage a erros mínimos nas observações, e visa determiná-los a um 

nível de confiança (TEXEIRA E FERREIRA, 2003). 

Para Baarda (1968 apud MORAES, 2001, p.8), o conceito de medidas de 

confiabilidade pode ser do tipo interna e externa. A primeira quantifica a menor 

porção do resíduo existente na observação que pode ser localizado com uma dada 

probabilidade. A segunda quantifica a influência dos erros não-detectáveis nas 

coordenadas dos pontos, ou seja, o efeito desses erros nos parâmetros estimados. 

O estudo da rede com relação ao critério da medida de confiabilidade será 

determinado mediante a aplicação e análise de um teste de hipótese global bilateral, 

baseado na distribuição de ², ver item 2.4.1.4. 

A formulação da confiabilidade interna e externa de acordo com Wolf e Ghilani 

(1997) origina-se da matriz cofatora dos resíduos (QVV), com: 

a) Detecção de erros grosseiros: 

 0S
qii

i

i


 nível de rejeição       (78) 

Onde, 

i  → Resíduos unificados; 

iiq  → Elementos da diagonal principal da matriz cofatora QVV; 

0S  → Desvio padrão dos resíduos. 

Baarda (1968 apud WOLF E GHILANI, 1997, p.404), calculou o nível de 

rejeição para vários níveis de significância, veja a Tabela 3, determinando os níveis 

α e β para os erros do Tipo I (são rejeitados dados que não contem erros) e Tipo II (o 

erro não é descoberto e continua presente). Na prática o valor do critério de rejeição 

é igual a 3.29S0 para a detecção dos erros grosseiros. 

 

Tabela 3 – Critério de rejeição com o nível de significância correspondente. 

Quadrante 
Sinal Sinal Sinal Constante Azimute 

(xj - xi) (yj - yi) α C Az 

I + + + 0º α 

II + - - 180º α + 180º 

III - - + 180º α + 180º 

IV - + - 360º α + 360º 

 

3.7.1.3 – Critério da Sensibilidade 
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Uma rede geodésica de monitoramento é caracterizada por um conjunto de 

estações, na qual são feitas observações em diferentes épocas, com vistas à 

detecção de deslocamentos. Deste modo, a análise geodésica dos deslocamentos 

baseia-se na avaliação de repetidas observações (TEIXEIRA, 2005). 

A qualidade deste processo de monitoramento temporal precisa ser avaliada 

de acordo com algum critério. Na visão de Niemeier e Hollmann (1984 apud 

MORAES, 2001, p.9), para as redes geodésicas de controle deve ser examinado se 

o movimento de pontos são detectáveis. Neste sentido, define-se sensibilidade de 

rede geodésica como a habilidade para detectar deslocamentos com probabilidades 

dadas a partir de observações em duas épocas ou campanhas. 

Esta análise mediante o critério da medida de sensibilidade pode ser realizada 

por meio do cálculo dos vetores de deslocamentos, em cada campanha, de todos os 

pontos que compõem uma rede geodésica. 

A tolerância dos desvios nas coordenadas dos pontos monitorados está 

diretamente associada à máxima magnitude esperada no deslocamento destes 

pontos nas condições de operação em que a estrutura será monitorada; quanto 

maior a precisão das determinações maior a segurança ao se obter os 

deslocamentos e tomá-los como parâmetros geométricos na análise da estrutura 

(BUENO, 2007). 

O manual da USACE (2002), recomenda que a precisão das observações 

deva ser igual a um terço do deslocamento máximo esperado entre duas 

determinações de épocas distintas, assegurando-se assim, como um fator mínimo 

de segurança, que a incerteza total nas coordenadas seja menor que dois terços do 

deslocamento total previsto.  

Portanto, 

max)3/1( Dep           (79) 

Onde, 

ep → Desvio permitido em posição; 

Dmax →Deslocamento máximo esperado entre duas épocas de monitoramento. 

Como os deslocamentos são calculados pela diferença de coordenadas 

determinadas entre duas campanhas, os desvios padrões das duas determinações 

se somam para compor o desvio padrão do deslocamento entre as épocas. 

2

2

2

1  d          (80) 
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Onde, 

σd → Incerteza do deslocamento entre as épocas 1 e 2; 

σ1 e σ2 → Incerteza na posição na época 1 e 2; 

Considerando-se que as determinações das duas épocas sejam realizadas 

sob as mesmas condições (métodos e instrumentos), pode-se aceitar que as 

precisões em posição se aproximem em valor (BUENO, 2007). 

 

3.7.2 – Otimização de Redes Geodésicas 

 

A otimização de uma rede geodésica pode ser realizada antes ou depois de 

implantada a rede. De acordo com Oliveira (2007), é importantíssimo planejar uma 

rede geodésica, para posterior implantação, pois se pretende obter através do 

levantamento geodésico, após o ajustamento da rede, as posições dos pontos de 

forma precisa e confiável e ainda, se possível, reduzir custos para sua execução. 

A otimização de uma rede de monitoramento de deformações pode ser 

implementada levando-se em conta à mesma abordagem usada para planejar redes 

geodésicas (SILVA e ROMÃO, 2004). 

Conforme Grafarend (1974 apud BRANDÃO, 1996, p.23), a classificação por 

ordens dos diferentes problemas de otimização de uma rede é: 

a) Design de Ordem Zero – refere-se ao problema do datum, que deve propiciar 

um Sistema de Referência ótimo; 

b) Design de Primeira Ordem – refere-se ao problema da configuração 

geométrica da rede, onde o posicionamento dos pontos e o esquema das 

observações podem ser otimizados, na condição que os pesos das 

observações sejam conhecidos a priori; 

c) Design de Segunda Ordem – refere-se ao problema dos pesos das 

observações que deve ter uma distribuição ótima, considerando uma 

configuração geométrica invariável; 

d) Design de Terceira Ordem – refere-se ao problema da melhoria de redes 

existentes, através da inserção ou supressão de pontos e/ou observações. 

 

Especificamente, no caso de redes de monitoramento de deformações pode 

enfocar-se o planejamento vendo as peculiaridades desse tipo de levantamento. De 

maneira geral o que se pode inferir é que os pontos da rede de referência devem 
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estar localizados fora da região onde as forças deformadoras atuam e que os 

pontos-objeto estarão localizados na região da estrutura, onde se suspeita que as 

deformações possam ocorrer (SILVA et al, 2004). 

A mudança da configuração geométrica através otimização do 

posicionamento dos pontos de uma rede pode ser elaborada de acordo com os 

procedimentos sugeridos por Brandão (1996) que são: 

 Uso do princípio dos mínimos quadrados através do ajustamento pelo método 

dos parâmetros, ver item 2.4.1; 

 Divisão dos pontos em dois grupos. O primeiro inclui os pontos de referência 

e objeto que não podem ser modificados em posição e o segundo os pontos 

de referência e objeto que podem ser modificados, ver item 3.1. 

 Verificação da qualidade da otimização com a aplicação de um teste global, 

através da análise estatística realizada pelo teste ², e aplicação de um teste 

pontual, através da análise das elipses de erros dos pontos, ver item 2.4.1.4. 

Um exemplo de procedimento de simulação da otimização pode ser resumido 

pelo fluxograma, apresentado na Figura 22, ao qual é possível estimar a precisão de 

uma rede aplicada antes de serem realizadas quaisquer observações (CROSS, 

1982 apud BRANDÃO, 1996, p.29). 

 

 

Figura 22 – Fluxograma para o procedimento de otimização de uma rede. 

Fonte: BRANDÃO (1996). 

 

Basicamente os procedimentos que podem ser usados para resolver os 

problemas de otimização de redes geodésicas são (OLIVEIRA, 2007): 
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 Método de tentativa e erro: propõe projetar uma rede usando recursos de 

simulação em computador que incorpora técnicas empíricas e norteadas pela 

experiência do projetista; 

 Método analítico: utiliza algoritmos matemáticos específicos para a solução de 

cada projeto e minimizam a intervenção humana nesta solução. 

No primeiro método, postula-se uma solução até que determinados critérios 

sejam satisfeitos, se ocorrer que nenhum dos critérios seja satisfeito, um novo plano 

é postulado e a rede é novamente simulada até que uma rede satisfatória seja 

encontrada. As grandezas obtidas no projeto final devem ser realizáveis no 

levantamento. Já na segunda, a aplicação de tal algoritmo conduzirá 

automaticamente à solução de uma rede que irá satisfazer os requerimentos de 

qualidade pré-definidos e esta rede será ótima em algum sentido matemático. 

Neste trabalho a otimização da rede será encontrada solucionando o 

problema de Design de Primeira Ordem, por meio do processo de simulação da rede 

no computador através do programa Adjust. O critério de custos não foi considerado 

neste processo devido à implantação da rede (confecção e monumentalização dos 

marcos) ter sido subsidiada pelo Projeto PRONEX, representado pelo Grupo de 

Engenharia Geotécnica de Encostas e Planícies (GEGEP). 

 

3.7.3 Modelo Descritivo de Análise Geodésica de Deformação 

 

A estrutura geodésica implantada na área de estudo objetiva o monitoramento 

de deformações, uma vez que os deslocamentos de seus vértices relacionam-se 

diretamente com os deslocamentos da superfície em estudo. 

Conforme Welsch e Heunecke (2001, apud TEIXEIRA, 2005, p.1), a análise 

geodésica de deformações significa a análise geodésica de processos dinâmicos, na 

qual os modelos para a avaliação de deformações dividem-se em quatro categorias: 

a) Modelos Descritivos no qual o monitoramento e modelamento de um corpo 

deformável é feito com relação ao espaço e ao tempo. 

b) Modelos de Causa-Resposta no qual consideram tanto os aspectos espaço e 

tempo, no modelamento, como também, as forças causativas atuantes no 

corpo deformável, e suas respectivas propriedades físicas. 

A hierarquia dos modelos está mostrada na Figura 23. 
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Figura 23 – Hierarquia dos modelos análise de deformação. 

Fonte: TEIXEIRA (2005). 

 

As características de todas as categorias são descritas a seguir (Welsch e 

Heunecke, 2001, apud TEIXEIRA, 2005, p.2): 

 Modelo descritivo de congruência: feito com relação ao espaço, examina a 

identidade ou congruência das propriedades geométricas de um objeto em 

um número finito de pontos, em diferentes épocas de observações. 

 Modelo descritivo cinemático: feito com relação ao tempo, descreve a 

deformação utilizando-se uma determinada função temporal, como por 

exemplo, velocidade e aceleração. 

 Modelo de cauda-resposta estático: descreve a relação funcional entre o 

estado de tensão (stress) e o estado de deformação (strain). 

 Modelo de cauda-resposta dinâmico: descreve com habilidade a situação real 

dos sistemas dinâmicos. 

No modelo de congruência, os intervalos de tempo, as observações e os 

fatores responsáveis pela deformação são considerados implícitos. Já no caso do 

modelo cinemático, os intervalos de tempo e as observações são considerados 

explícitos no modelamento, ao passo que, as forças causativas são fatores 

implícitos. Nos modelos de causa-resposta estático e dinâmico, as forças causativas 

e as propriedades físicas do corpo são consideradas explicitamente, enquanto, o 

fator temporal, implicitamente. (TEIXEIRA, 2005). 
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4. ABORDAGEM METODOLÓGICA APLICADA 

 

Neste capítulo, apresenta-se a abordagem metodológica aplicada neste 

trabalho. Serão relatadas algumas as peculiaridades sobre a área de estudo, assim 

como, o passo a passo, de todos os procedimentos utilizados a fim de esclarecer o 

processo realizado nas três etapas, como segue: 

a) Identificação e representação da superfície da encosta; 

b) Monumentalização e monitoramento dos campos de pontos; 

c) Proposição de um Sistema Geodésico de Monitoramento – SGM. 

A metodologia de pesquisa utilizada neste estudo é de natureza qualitativa e 

quantitativa, cuja importância vem aumentando, consideravelmente, nas diversas 

Ciências, que se unem em estudos multidisciplinares das áreas de risco. 

 

4.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

Neste item serão apresentadas às informações gerais sobre a área de estudo 

que servirão para a validação da abordagem metodológica elaborada. A 

caracterização engloba a localização, aspectos sobre os riscos na área e os 

recursos tecnológicos utilizados na pesquisa. 

Os dados obtidos sobre riscos e caracterização geotécnica da área foram 

fornecidos pelo Grupo de Engenharia Geotécnica de Encostas e Planícies (GEGEP). 

 

4.1.1 Localização e Generalidades 

 

A área de estudo, apresentada na Figura 24, está localizada no Bairro de 

Jardim Primavera, Rua Augusto dos Anjos, subida do Vale das Pedreiras no 

Município de Camaragibe, pertencente à Região Metropolitana do Recife (RMR), 

Estado de Pernambuco, Brasil. 

As coordenadas de um ponto no centro da área de estudo são: 

 No Sistema Geodésico Brasileiro (Datum: SAD-69 e Elipsóide: UGGI 1967): 

Longitude 34°57'51,35" W; Latitude 08°00'29,45" S; 

 No Sistema de Projeção UTM (Datum: SAD-69 e Elipsóide: UGGI 1967): 

E=283.502,925 m; N=9.114.280,547 m; Fuso: 25. 
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A área encontra-se dentro da faixa de clima do tipo As’, pela classificação de 

W. Köppen, caracterizado como clima tropical chuvoso com verão seco estação 

chuvosa que se adianta para o outono, antes do inverno. No tocante a cobertura 

vegetal, destaque para a vegetação a hidrófila, pasto e a presença de culturas de 

subsistência como a mandioca, milho, feijão, banana e hortaliças. 

O modelo de ocupação da encosta em sua grande parte é formal, efetuada 

pelo poder público através do conjunto habitacional, mas também informal com a 

presença de invasões, principalmente nas laterais da antiga estrada de ferro que 

cortava a área. Na Figura 24 essa estrada de ferro, demarcada com uma linha azul 

em um recorte da imagem QuickBird, hoje se transformou na Rua da Linha. 

 

 

Figura 24 – Localização da área de estudo. 
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Uma consideração geológica importante pode ser encontrada em Bandeira 

(2003), a qual relata que em Camaragibe, as rochas do embasamento cristalino do 

Complexo Granito-Gnáissico são extensamente capeadas pelo seu solo residual, 

aflorando de forma isolada em alguns pontos do município. Um desses 

afloramentos, mostrado na Figura 25, serviu de Referência de Nível (RN) por ser 

considerado estável. No destaque, mostra-se o local de posicionamento da mira. 

 

 

Figura 25 – Afloramento de Rocha Gnáissica/Granito. 

 

4.1.2 Classificação do Grau de Risco na Área de Estudo 

 

A partir de estudos elaborados pela pesquisadora Ana Patrícia Nunes 

Bandeira, participante do Grupo GEGEP, as encostas de Camaragibe foram 

mapeadas de acordo com a sua susceptibilidade aos riscos. Foi elaborado o Mapa 

de Risco de Erosão e Escorregamento das Encostas com Ocupações Desordenadas 

no Município de Camaragibe - PE, o qual relata o potencial de risco de erosão e 

escorregamento para cada uma das Regiões Administrativas e para o Município 

como um todo. A área de estudo situa-se na parte sudeste do município e pertence 

à Região Administrativa 3. Na parte central da área de estudo encontra-se setor de 

encosta número 42, situado na subida do Vale das Pedreiras. 
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A seguir, na Figura 26, apresenta-se o mapa de risco de erosão e 

escorregamento das encostas com ocupações desordenadas da região 

administrativa 3, de Camaragibe – PE, a área de estudo está destacada com um 

círculo vermelho (BANDEIRA, 2003). 

 

 

Figura 26 – Região Adm. 3 no Mapa de Risco. Fonte: BANDEIRA (2003). 

 

Na Tabela 4 apresenta-se a lista dos setores de encostas com os valores de 

graus de riscos topográfico, geológico e ambiental, como também o grau de risco 
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final. Todas as encostas foram classificadas segundo uma escala de risco variável 

de baixo, médio, alto e muito alto (BANDEIRA, 2003). Vale ressaltar que no setor de 

encosta 42 (Subida do Vale Pedreiras) encontra-se com grau de risco final “Alto”. 

 

Tabela 4 – Listagem do grau de risco por setores de encostas em Camaragibe. 

Fonte: BANDEIRA (2003). 

 

 

4.1.3 Histórico da Evolução do Deslizamento da Encosta 

 

Existe certa dificuldade em descrever o histórico dos deslizamentos na área. 

Devido à falta de registros nos locais competentes, esta descrição se limita a relatos 

dos pesquisadores do Grupo GEGEP, citados a seguir, que examinaram a área. A 

Figura 27 apresenta uma vista aérea de toda a encosta. 

A encosta é constituída por solo residual de granito, com um 
aparente comportamento de ruptura progressiva, formando degraus 
na superfície e um grande número de fendas. Esse movimento está 
ativo a alguns anos, agravando-se nos invernos de 2000 e 2002, 
quando uma linha de ruptura mais elevada atingiu diretamente 3 
moradias, causando um abatimento de cerca de 3 m (BANDEIRA, 
2003, p.28). 

A área apresenta a caracterização inicial de um deslizamento 
ocorrido no ano de 2000 e reativado em 2002, a ruptura ocorrida 
propiciou a formação de diversos patamares (desnível de 
aproximadamente 1 m entre os mesmos) e fendas no solo 
(aproximadamente 0,2 m de largura, com mais de 2 m de 
profundidade) distribuídas ao longo da encosta, apresentando assim, 
zonas preferenciais de infiltração, podendo-se caracterizar o 
movimento como um deslizamento rotacional múltiplo por apresentar 
a ocorrência de uma série de rupturas combinadas e sucessivas 
(SILVA et al, 2005, p.02). 

No topo do trecho em que ocorreu o deslizamento observa-se 
que as invasões foram realizadas pela população de baixa renda, de 
forma desordenada, desconhecendo os critérios técnicos de 
construção. Foram verificados cortes, aterros, presença de fossas 
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nas bordas do talude e principalmente lançamento de águas servidas 
na encosta como um todo, aumentando assim, a infiltração e a 
sobrecarga que contribuem para a instabilidade da encosta. O trecho 
da encosta em que ocorreu o deslizamento possui dimensões de 
117,0 m x 130,0 m com cotas variando entre 51,50 m e 27,75 m. 
Com relação à topografia após a ruptura sua declividade é da ordem 
de 11º, com uma rampa bastante comprida, apresentando também 
cobertura vegetal, constituída por cultivo de macaxeira e pasto 
(SILVA et al, 2006, p.01). 

 

Figura 27 – Vista aérea da encosta estudada. Fonte: SILVA et al (2006). 

  

Conforme os autores pesquisados, um dos principais fatores que 

possivelmente contribuíram para a ruptura teve como fator acionante as águas de 

chuva, tendo como fatores predisponentes à geologia da área e a ação antrópica, 

com a realização de cortes e descarga de grande volume de águas servidas de 

forma periódica e constante. Em geral o risco pode ser eliminado por intervenções 

adequadas, de acordo com os fatores mais importantes. 

 

4.1.4 Recursos Tecnológicos 

 

4.1.4.1 Levantamentos Cartográficos 

 

Os levantamentos cartográficos, elaborados em diferentes contextos 

tecnológicos, científicos e metodologias de levantamento e representação são: 
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1) Levantamento pictórico ortogonal planialtimétrico na forma de Ortofotocarta: 

Folha nº. 81/34, Projeto SACS de 1975, arquivo analógico, apresentado na Figura 

28. Boa qualidade altimétrica definida pelas curvas de nível eqüidistantes 2 m. 

 

 

Figura 28 – Ortofotocarta (1975). 

 

2) Levantamento planimétrico de traço na forma de planta denominada Planta 

Topográfica Cadastral: Folha nº. 81/34:00, Projeto UNIBASE de 1998, arquivo 

digital, sem informações altimétricas, apresentado na Figura 29. 

 

 

Figura 29 – Planta Topográfica Cadastral (1998). 
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3) Levantamento planimétrico de traço na forma de planta, denominada Planta 

Topográfica: arquivo em meio digital, resultante de um levantamento planialtimétrico 

(taqueométrico) realizado em 2003, área de 23.501,3 m², curvas de nível com 

eqüidistância de 1 m, apresentado na Figura 30. 

 

 

Figura 30 – Planta Topográfica (2003). 

 

A Tabela 5 exibe outras características dos levantamentos cartográficos. 

 

Tabela 5 – Detalhes do material cartográfico. 

Discriminação Tipo Escala Datum Elipsóide Ano 

Ortofotocarta Planialtimétrica 1:2000 Córrego Alegre Hayford 1975 
Planta Topográfica 

Cadastral 
Planimétrica 1:1000 SAD-69 

UGGI 
1967 

1998 

Planta Topográfica Planimétrica 1:500 Local ------- 2003 

 

Os levantamentos Ortofotocarta e Planta Topográfica Cadastral atenderam o 

Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC), o qual se adota para as cartas, segundo 

sua exatidão, classificadas na Classe A, os seguintes critérios: 

 Padrão de Exatidão Cartográfica - Planimétrico: ±0,5 mm, na escala da carta, 

sendo de ±0,3 mm na escala da carta o Erro-Padrão correspondente. 

 Padrão de Exatidão Cartográfica - Altimétrico: metade da eqüidistância entre 

as curvas de nível, sendo de um terço desta eqüidistância o Erro-Padrão 

correspondente. 
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4.1.4.2 Levantamentos por Sensoriamento Remoto 

 

Imagem do Satélite QuickBird, fornecida pelo Laboratório de Sensoriamento 

Remoto da UFPE em formato digital, com as seguintes especificações técnicas: Tipo 

de imagem: RGB; Tipo de produto: Padrão; Projeção: UTM; Datum: WGS-84; Fuso: 

25; Azimute nominal: 114,00°; Elevação nominal: 68,50º; Direção do sensor: 

Contrário; Direção de varredura: Adiante; GSD Transversal e Longitudinal: 0,60 

metros; Data de aquisição: 01 de Abril de 2005 às 12h46min48seg (tempo médio de 

Greenwich); Porcentagem de nuvem: 0,3%; Tamanho da imagem: 8413 x 8628 

pixels (linha x coluna), apresentado na Figura 31 (em destaque a área de estudo). 

 

 

Figura 31 – Cena completa do Satélite QuickBird. 

 

4.1.4.3 Equipamentos, Materiais Complementares e Programas Utilizados 

 

1) Estação Total Trimble 3303 DR, exatidão angular de 3" e exatidão da 

distância ±(2 mm + 2 ppm) no modo padrão com o uso de qualquer prisma. 

2) Estação Total Trimble 3305 DR, exatidão angular de 5" e exatidão da 

distância ±(2 mm + 2 ppm) no modo padrão com o uso de qualquer prisma. 

3) Teodolito Zeiss Theo 020-B, exatidão angular média de 20". 
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4) Nível Digital Leica DNA-03, desvio padrão em altimetria de ± 0,3 mm por 

cada 1 km de duplo nivelamento (com mira de ínvar) e desvio padrão na medição de 

distância de 5 mm para distâncias iguais e/ou inferiores a 10 m. 

5) Receptor GPS Trimble 4000 SST (com todos os seus acessórios), dupla 

freqüência, no modo estático acurácia horizontal de 10 mm + 2ppm e vertical de 20 

mm + 2ppm e antena Trimble SST L1/L2 Geodetic (compact + ground plane). 

6) Receptor GPS Rascal 8 (com todos os seus acessórios), dupla freqüência, 

no modo estático acurácia horizontal de 4 mm + 1 ppm e vertical de 8 mm + 1 ppm e 

antena AOA Rascal Compact L1/L2. 

 

Os materiais complementares utilizados foram: 

 Mira Nedo de ínvar com código de barras; 

 Bipés, Tripés Zeiss e Bastão Zeiss, dotado de nível esférico; 

 Bases nivelantes Trimble, dotadas de nível esférico; 

 Sistema de alvo Zeiss Jena, com um prisma HP acoplado; 

 Bússola portátil, psicômetro digital, termômetro digital; 

 Balizas, piquetes, guarda-sol, pá, picareta, enxada, facão, martelo, furadeira, 

parafusos, pregos, massa epóxi (Durepoxi), linha de náilon; 

 

Os programas utilizados foram: 

 Adjust 4.1.0 desenvolvido pela CG. Consulting; 

 Autocad desenvolvido pela Autodesk Inc.; 

 GrafNav/GrafNet 7.0 desenvolvido pela Waypoint Consulting Inc.; 

 Matlab 7.0 desenvolvido pela MathWorks Inc.; 

 MicroStation desenvolvido pela Bentley Systems Inc.; 

 Surfer 8.0 desenvolvido pela Golden Software Inc.; 

 Spring 4.3.3 desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; 

 TCGeo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

 Trimble Geomatics Office 1.63 desenvolvido pela Trimble Navigation Limited; 
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4.2 Identificação e Representação da Superfície da Encosta 

 

Como identificar a área de estudo em diferentes levantamentos cartográficos 

planialtimétricos de grande escala, gerados em diferentes contextos tecnológicos, 

para depois se representar, de forma exata e em épocas pré-determinadas, o 

comportamento geomorfológico da superfície da encosta? 

Os pressupostos da metodologia, ilustrados na Figura 32, são a identificação 

e representação da superfície da encosta de uma forma qualitativa abordando 

apenas a encosta, baseados nas formas do relevo, no nível de detalhe para permitir 

o resgate da morfologia da superfície antes das intervenções antrópicas e dos 

deslizamentos de solo de modo a definir as áreas onde ocorreram mudanças e as 

áreas mais vulneráveis a novas ocorrências de deslizamentos. 

 

 

Figura 32 – Fluxogramas das etapas de identificação e representação da encosta. 

 

4.2.1 Identificação e Localização 

 

Na fase de identificação e localização foram estabelecidas metodologias 

geodésicas, topográficas e de sensoriamento remoto capazes de identificar as 

feições, elementos semelhantes e localizar de forma precisa à superfície da encosta. 

No caso em foco, foram encontrados três problemas relevantes que 

impossibilitaram a identificação direta da área de estudo, como segue: 

 A região coberta, pela folha da Ortofotocarta de 1975 era quase desabitada 

em 1973, época da execução do vôo que possibilitou a confecção da mesma, 

apresenta algumas edificações no lado inferior esquerdo, poucos 

arruamentos e uma linha férrea hoje transformada em uma rua estreita; 

 A área em estudo, originada pela Planta Topográfica de 2003, aparentemente 

localiza-se em uma parte da folha da Ortofotocarta de 1975 que contém 



Uma Abordagem Metodológica para a Identificação, Representação e Monitoramento Geodésico de uma Encosta em Risco Natural 

 

Alessandro Rhadamek Alves Pereira                                                                                                                   alessandro_rhadamek@hotmail.com 

 71 

apenas vegetação e total ausência de edificações e arruamentos. A Figura 33 

apresenta, apenas para a visualização, os dois problemas relatados; 

 

 

Figura 33 – Região coberta pela Ortofotocarta, incluindo a área de estudo. 

 

 A Planta Topográfica 2003 (linhas azuis) apresenta, além das curvas de nível 

(linhas amarelas), apenas três inícios de ruas (círculos verdes) 

impossibilitando a identificação direta dos pontos homólogos correspondentes 

ao levantamento Ortofotocarta de 1975. Entretanto, ela apresenta total 

compatibilidade em relação à Planta Topográfica Cadastral de 1998, como 

ilustra, apenas para a visualização, a Figura 34. 

 

 

Figura 34 – Área de estudo decorrente da vinculação dos levantamentos. 
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Tendo em vista o exposto, a identificação da área de estudo não pode ser 

obtida nem pelo método visual da identificação de feições, e nem pelo método 

numérico da homogeneização dos levantamentos. 

Como contorno, realizou-se o emprego coerente de um método híbrido dos 

itens 4.2.1.2 (identificação) e 4.2.1.3 (homogeneização), naturalmente 

complementados por algumas visitas a campo para o reconhecimento de feições na 

área e a validação dos resultados obtidos nas transformações de coordenadas. 

No sentido de verificar o grau de atualização dos levantamentos Ortofotocarta 

e Planta Topográfica Cadastral foram realizadas comparações com a imagem do 

satélite QuickBird no que diz respeito ao número de edificações presentes na área 

de estudo. A Ortofotocarta foi considerada 100% desatualizada em relação ao 

número de edificações identificadas na imagem QuickBird, enquanto a Planta 

Topográfica Cadastral o grau de desatualização foi avaliado em 5%. 

 

4.2.1.1 Aquisição dos Levantamentos Cartográficos 

 

Após a seleção da área de estudo, procedeu-se à coleta dos dados 

cartográficos, imagens do sensoriamento remoto e de câmeras digitais comuns, nas 

fontes da administração metropolitana do Recife e demais instituições, como segue: 

 Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FIDEM): 

Ortofotocarta de 1975 e Planta Topográfica Cadastral de 1998; 

 Grupo de Engenharia Geotécnica de Encostas e Planícies (GEGEP): Planta 

Topográfica de 2003; 

 Departamento de Engenharia Cartográfica (UFPE), através do Laboratório de 

Sensoriamento Remoto: Imagem do Satélite QuickBird, comprada a Empresa 

Intersat; 

 Pós-Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação 

(UFPE): Dissertação com dados de transformações geodésicas. 

 

4.2.1.2 Identificação de Feições na Orientação de Campo 

 

Esta atividade consistiu em identificar a área de estudo nos levantamentos 

cartográficos disponíveis através do reconhecimento de linhas notáveis da superfície 

topográfica, por meio das definições geográficas do terreno, ver item 3.2, além da 
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identificação de ruas, etc. Observou-se que foi construído um conjunto habitacional 

no entorno noroeste da área, modificando-se completamente o local, onde diversos 

cortes e aterros foram realizados, dificultando bastante à identificação e comparação 

das linhas notáveis da topografia, mesmo com o apoio da imagem de satélite e das 

inúmeras visitas de reconhecimento e fotografias digitais obtidas nestas visitas. 

 

4.2.1.3 Homogeneização dos Levantamentos Cartográficos 

 

A homogeneização é de fundamental importância para representação 

numérica dos levantamentos 1973 e 2003 e posterior comparação dos Modelos 

Digitais do Terreno previstas no item 4.2.2. O processo caracteriza-se pela 

uniformização dos levantamentos, indicados a seguir, através do modelo numérico 

da Transformação de Helmert, ver item 2.3.1, entre os Sistemas de Coordenadas: 

 Ortofotocarta 1975 (Datum Córrego Alegre); 

 Planta Topográfica 2003 (Datum Local). 

O número total de pontos homólogos não foi suficiente para a realização da 

transformação, o que exigiu um contorno só possível, com a disponibilização de 

outro meio cartográfico, em escala grande. Este meio cartográfico, felizmente, 

existente e representado pela Planta Topográfica Cadastral 1998 (Datum SAD-69), 

apresenta feições, edificações e arruamentos comuns entre os dois levantamentos 

citados, o que possibilitou o emprego das equações de Helmert e suas soluções 

com conseqüências positivas para a homogeneização. 

Na realização deste procedimento, a escolha e obtenção dos pontos 

homólogos seguiram o critério da distribuição espacial, onde foram utilizados 

aproximadamente 10 pontos no entorno da área envolvida em cada levantamento. 

Foram empregados os programas MicroStation (Bentley), Figura 35, na digitalização 

das curvas de nível e Autocad (Autodesk), Figura 36, na retirada das coordenadas 

dos pontos de cada curva de nível digitalizada. 

Para validar a transformação realizada foram aplicadas as coordenadas 

retiradas da Ortofotocarta as correções sugeridas por Carvalho (2003). O autor 

recomenda, para a Região Metropolitana do Recife, os seguintes parâmetros de 

transformação para converter as coordenadas da Ortofotocarta (Córrego Alegre) 

para a Planta Topográfica Cadastral (SAD), lembrando que UNIBASE é o nome do 

projeto que confeccionou a Planta Topográfica Cadastral: 
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 E (UNIBASE) = E (ORTOFOTOCARTA) + 67,986 m; 

 N (UNIBASE) = N (ORTOFOTOCARTA) – 34,177 m. 

 

 

Figura 35 – Tela de trabalho no programa MicroStation. 

 

 

Figura 36 – Tela de trabalho no programa Autocad. 

 

Em um segundo momento, também foi empregado um recorte da imagem do 

satélite QuickBird georreferenciada à Planta Topográfica Cadastral utilizando-se a 

transformação afim bidimensional, ver item 2.3.2. A imagem QuickBird, com respeito 

ao aspecto visual, adicionou informações pictoriais planimétricas, com comprovação 

cartográfica, que serviram como recurso de grande importância no processo de 

identificação dos pontos homólogos necessários nas transformações de sistemas 

entre os dois levantamentos (Ortofotocarta 1975 e Planta Topográfica 2003), além 

de demonstrar o grau de atualização das cartas em relação ao número de 

edificações presentes na Ortofotocarta 1975 e Planta Topográfica Cadastral 1998. 
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4.2.2 Representação da Superfície da Encosta 

 

A fase de representação e visualização da superfície de interesse deu-se 

através da geração dos Modelos Digitais de Terreno (MDTs) para se obter uma 

melhor visualização da variação da superfície da encosta. A entrada de dados foram 

listas de coordenadas tridimensionais de pontos dos levantamentos representados 

na Ortofotocarta 1975 e Planta Topográfica 2003, oriundas das transformações das 

curvas de níveis digitais em formato vetorial. Para a geração dos MDTs empregou-

se o programa Surfer 8, sendo realizadas as etapas citadas a seguir. 

 

4.2.2.1 Aquisição dos Dados Planialtimétricos 

 

Esta etapa consistiu em adequar o arquivo vetorial oriundo da digitalização 

das curvas de nível, em ambiente CAD, para sua futura modelagem em arquivos de 

texto tipo lista de coordenadas com este (eixo x), norte (eixo y) e cota (eixo z), ou 

seja, a representação da superfície física através da digitalização manual das 

isolinhas altimétricas (curvas de nível) obtidas em mapas topográficos e com a 

atribuição dos respectivos valores altimétricos (cotas), gerando planilhas com 

coordenadas tridimensionais. 

 

4.2.2.2 Escolha da Grade e Função Interpoladora 

 

Um modelo digital do terreno provém de uma grade de dados, com os valores 

já conhecidos (este, norte e cota), pois será sobre esta que se modelará a superfície 

do terreno. Para compor os dados grid (grade), parte-se do arquivo anterior *.xls, 

que será responsável por todos atributos presentes. 

Para o cálculo da grade irregular foi utilizado o interpolador (algoritmo) Kriging, 

por expressar de maneira mais adequada às tendências sugeridas pelos dados 

originais, de acordo com as incertezas posicionais dos levantamentos utilizados, 

como por exemplo, a Planta Topográfica Cadastral em relação ao PEC, ver item 

4.1.4.1, e a realidade comprovada no campo. 
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4.2.2.3 Representação por Meio de Modelos Tridimensionais 

 

Para modelar a superfície do terreno, transforma-se a grade de dados em um 

componente gráfico de três dimensões, basta efetuar o acesso ao menu Map (mapa) 

e, posteriormente, Surface (superfície). Buscando o arquivo *.grd, anteriormente 

elaborado, e concluindo a operação, o Surfer 8 gerará o MDT. 

O MDT é gerado automaticamente em um formato padrão para depois ser 

customizado de acordo com os interesses do usuário. Resta apenas salvar a 

imagem representando cada modelo digital 3D em composição colorida. A etapa 

final da representação era o cálculo do volume do MDT, utilizando o método 

topográfico das superfícies eqüidistantes, ver item 3.3.2. 

 

4.3 Monumentalização e Monitoramento dos Campos de Pontos 

 

Como planejar, monumentalizar e monitorar estruturas geodésicas (campos 

de pontos), escolhendo metodologias de medição, capazes de definir na encosta os 

locais de movimentação ao longo do tempo? 

Os pressupostos da metodologia, apresentados na Figura 37, são o 

monitoramento planimétrico e altimétrico de campos de pontos representativos da 

superfície de uma forma quantitativa com a preocupação de medir e qualificar os 

dados coletados, que discretizem a movimentação de possíveis blocos da encosta, 

com ênfase na definição dos parâmetros de orientação e de velocidade, oriundos 

das análises dos dados dos levantamentos geodésicos de alta precisão. 

 

 

Figura 37 – Fluxograma da etapa de monumentalização e monitoramento. 
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Vários problemas importantes tiveram que ser superados durante as etapas 

de monumentalização e monitoramento dos campos de pontos como, por exemplo: 

a disponibilidade de pessoal qualificado para auxiliar no processo de medição 

(resolvido com treinamento antes das campanhas de medições), disponibilidade de 

instrumentos e materiais extras na UFPE (solucionado com a compra dos mesmos), 

transporte para o local da pesquisa (resolvido com o uso de veículos particulares) e 

disponibilidade durante o período de pagamento dos créditos. Neste contexto, fica 

justificada a divisão da etapa de monitoramento em campanhas geodésicas com 

observações GPS e estação total, e campanha de nivelamento geométrico, bem 

como, a realização de apenas duas fases de levantamento no campo. 

 

4.3.1 Planejamento e Monumentalização 

 

Nesta etapa foram estabelecidas metodologias geodésicas e topográficas 

capazes de projetar, locar e monumentalizar os campos de pontos referência e 

objeto. Vale ressaltar que a área de estudo possui características topográficas, 

geológicas e geotécnicas que influenciam na definição da quantidade e localização 

dos marcos e pontos, ou seja, uma relação direta com a configuração geométrica da 

estrutura geodésica a ser implantada. O início desta etapa deu-se em janeiro de 

2006 com seu término em junho de 2006. 

 

4.3.1.1 Planejamento dos Campos de Pontos de Referência e Objeto 

 

O planejamento das atividades de campo foi realizado através do 

reconhecimento da área de estudo, verificando a quantidade de pontos necessários 

à execução do campo de pontos de referência e objeto bem como a escolha do local 

de cada elemento na área de estudo. No total foram instalados 35 marcos, 06 

pontos por hastes metálicas, 10 pontos por fixações em massa epóxi, totalizando 51 

elementos distribuídos na encosta. 

O campo de pontos de referência, representado na Figura 38 por triângulos 

azuis, é constituído de três pontos materializados por meio de hastes metálicas, 

devidamente localizadas em lugares que possibilitem o levantamento do campo de 

pontos-objeto. O campo de pontos-objeto, também representado na Figura 38, é 

constituído de quarenta e oito elementos, assim distribuídos: 
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 Uma grade, representada por círculos pretos, formada por trinta e cinco 

pontos materializados através de marcos de concreto localizados na parte 

central da área de estudo; 

 Um conjunto de dez pontos, representados por círculos vermelhos, 

localizados na Rua Augusto dos Anjos e na Rua Topázio, materializados por 

meio de fixações em massa epóxi incrustadas nas paredes de edificações. 

 Um conjunto de três pontos, representados por círculos verdes, localizados na 

Rua da Linha, materializados por meio de hastes metálicas. 

 

 

Figura 38 – Visualização dos pontos de referência e pontos-objeto. 

 

4.3.1.2 Definição dos Equipamentos Geodésicos na Monumentalização 

 

A definição dos equipamentos geodésicos e topográficos necessários aos 

levantamentos de campo foi realizada de acordo com o instrumental disponível no 

Laboratório de Topografia (LATOP), Laboratório de Metrologia e Posicionamento 

Espacial (LAMEP), onde foram desenvolvidos ensaios metrológicos de verificação e 

calibração dos equipamentos, anteriormente e posteriormente a cada campanha. 

Os instrumentos utilizados foram: uma estação total Trimble 3305 DR, um 

teodolito Zeiss Theo 020-B, Tripés Zeiss e materiais extras (balizas, piquetes, linha 

de náilon, pá, picareta, facão, furadeira, parafusos, martelo, massa epóxi, etc.). 
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4.3.1.3 Confecção e Monumentalização dos Marcos e Pontos 

 

Os recursos financeiros empregados nesta etapa foram fornecidos pelo Grupo 

de Engenharia Geotécnica de Encostas e Planícies (GEGEP). 

Todos os elementos foram materializados antes do processo de medição 

sendo representados por monumentos artificiais implantados na área. O 

desenvolvimento do modelo do marco ou ponto, metodologia de monumentalização 

e material necessário para a confecção foram adaptados à necessidade do estudo. 

As características dos marcos são: 

 Marco de tubo de PVC, 100 mm de diâmetro, 700 mm de comprimento 

preenchido com concreto: traço 1:3:4 e brita, mostrado na Figura 39 (a). 

 Deverão ser fixados no local com uma mistura de solo e cimento e aflorar 

cerca de 15 cm do solo natural, Figura 39 (c). 

As características dos pontos são: 

 Hastes metálicas de 10 mm de bitola, 700 mm de comprimento. 

 Haste metálica de 20 mm de bitola, 1000 mm de comprimento. 

 Deverão ficar no mesmo nível do solo natural. 

Os métodos utilizados no procedimento de monumentalização da grade de 

marcos e posteriormente dos parafusos foram os seguintes: método de locação por 

alinhamento e locação por interseção dos alinhamentos, ver item 3.5.2, ambos 

empregando observações angulares. 

O cruzamento dos eixos de visada dos instrumentos utilizados era 

materializado no solo com o emprego de linhas de referência presas em piquetes, 

visualizado na Figura 39 (b), facilitando a escavação do local desejado no terreno. 

O marco era colocado no buraco e fixado com uma mistura de solo cimento, 

sendo necessário um período de trinta dias para a completa estabilização do marco 

no terreno, evitando-se problemas de movimentação ocasionados pelo recalque do 

marco no solo durante o processo de medição. 

A etapa final a ser realizada consistia na fixação de um parafuso no topo do 

marco com o auxílio de uma furadeira e massa epóxi. Em um furo no centro da 

cabeça do parafuso encaixava-se uma haste metálica (ou palito) que orientava a 

fixação do parafuso de acordo com o cruzamento dos alinhamentos definidos pelos 

instrumentos. A Figura 39 (d) ilustra o marco pronto para o processo de medição. 
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(a) (b) (c) (d) 

Figura 39 – Procedimento de monumentalização dos marcos. 

 

4.3.2 Monitoramento e Obtenção dos Parâmetros de Movimentação 

 

A seleção das metodologias geodésicas, citadas a seguir, envolvidas no 

monitoramento demandou uma análise minuciosa das possíveis tendências de 

movimentos na superfície da encosta. 

Os movimentos esperados para a superfície apresentam além da componente 

de deslocamento planimétrico (bidimensional), uma componente de deslocamento 

vertical (unidimensional). Esta componente vertical pode ser melhor aferida por 

métodos de posicionamento geodésico altimétrico, por isso adicionalmente à rede 

geodésica bidimensional planimétrica, uma campanha de nivelamento geométrico de 

altíssima precisão foi medida a fim de se observar com elevada exatidão todos os 

possíveis movimentos verticais dos elementos que compõem os campos de pontos 

de referência e campo de pontos-objeto. 

A primeira campanha de monitoramento foi executada em 2007 e está 

subdividida em: Observações GPS, realizadas em agosto; Nivelamento Geométrico, 

realizado em outubro; Alinhamento e Irradiação, realizados em novembro. 

A segunda campanha de levantamento foi executada em 2008, seguindo esta 

seqüência: Observações GPS, realizadas em maio; Nivelamento Geométrico, 

Alinhamento e Irradiação, realizados em junho. 
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4.3.2.1 Campanha Geodésica com Observações GPS 

 

Foram planejadas as realizações de duas campanhas GPS na área de 

estudo, o rastreio seria simultâneo com a RBMC e cada receptor sempre ocuparia o 

mesmo ponto. Estes dois conjuntos de dados obtidos serão utilizados na análise da 

estabilidade dos pontos de referência e georreferenciamento dos mesmos. 

Posteriormente será realizado o transporte de coordenadas para os pontos-objeto. 

Os elementos do campo de pontos de referência na área de estudo são: 

 ZU: mostrado Figura 40 (a), está localizado ao lado da residência da Sra. 

Zulmira, situada na Rua da Linha, o local tem ampla vista da encosta, na qual 

a parte superior à Rua da Linha é a região mais habitada, e parte inferior, é a 

região onde ocorreram os principais deslizamentos. 

 IG: mostrado Figura 40 (b), está localizado em frente a uma igreja, situada na 

Rua Cassimiro de Abreu. 

 PI: mostrado Figura 40 (c), está localizado próximo a um inclinômetro e um 

piezômetro instalados na encosta pelo Deptº. de Engenharia Civil da UFPE. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 40 – Visualização dos pontos ZU, IG e PI, respectivamente. 

 

Devido à configuração geométrica do campo de pontos de referência, as 

coordenadas dos pontos de referência foram determinadas e ajustadas com relação 

à estação RECF da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) localizada 

no telhado do prédio da Biblioteca Central, no Campus da Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE, em Recife. 
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As informações do equipamento da RBMC são: receptor Trimble NetR5 e 

antena Zephyr GNSS Geodectic Model 2 (TRM 55971.00). As coordenadas das 

estações da RBMC são relacionadas, tanto ao Sistema Geodésico Mundial (WGS-

84), quanto ao Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, realização do 

ano de 2000, (SIRGAS2000). 

Equipamentos utilizados na realização das campanhas: dois receptores 

Trimble 4000 SST (com todos os seus acessórios), um receptor Rascal 8 (com todos 

os seus acessórios); três tripés; três bases nivelantes; uma bússola portátil. 

Os receptores mediram os dados brutos de acordo com os seguintes ajustes: 

Método de posicionamento relativo estático; Duração média de rastreio de 6 horas; 

Taxa de coleta de dados de 15 segundos; Ângulo de elevação de 15°; Sistema de 

Referência WGS-84. 

Em cada ponto ocupado a antena GPS era devidamente centrada, nivelada e 

orientada para o norte magnético, visando assim minimizar o erro de deslocamento 

do centro de fase. Em cada um deles foram realizadas no mínimo três medidas de 

altura da antena em diferentes posições, tendo como altura final, a média aritmética 

destas medidas. 

Os dados coletados eram descarregados diretamente em um computador, 

especificamente em diretórios referentes ao dia de rastreio. As informações tais 

como: altura da antena, nome do ponto, início e fim do rastreio também foram 

armazenadas em cadernetas de campo. 

Para o processamento e ajustamento das observações GPS foi utilizado o 

programa comercial Trimble Geomatics Office 1.63 (TGO), do mesmo fabricante de 

dois dos receptores, como o programa principal. Dados de fabricantes diferentes 

requerem a conversão para o formato Rinex 2.10 (Receiver Independent Exchange 

Format), logo os dados do receptor Rascal 8, foram convertidos e após a verificação 

da qualidade dos mesmos foram processados no programa TGO. 

O estilo de processamento adotado foi o Padrão da Trimble, sendo o projeto 

configurado da seguinte forma: Sistema de coordenadas UTM, Zona 25 Sul, Datum 

WGS-84; Selecionar todos os vetores; Efemérides transmitidas; Tipo de solução L1 

Fixo, pois para linhas de base no espaço de aproximadamente 5 Km ou menos, 

geralmente, prefere-se a solução Fixo L1, porque existe menos ruído na solução e o 

processador da linha base fixa o valor da ambigüidade para computar os 

componentes finais da linha base; Utilização das informações metereológicas 
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padrão oferecidas pelo programa; Modelo de correção troposférica de Hopfield 

(calcula o atraso total através dos atrasos causados pelas componentes seca e 

úmida); Por padrão, correções do modelo ionosférico para a passagem da resolução 

da ambigüidade são ativadas para linhas de base com mais de 10 Km; 

O estilo de ajustamento adotado foi o Padrão da Trimble: Trabalhou-se para 

todas as sessões com um nível de confiança de 95%; Efetuar ajuste horizontal e 

vertical; Erro na altura da antena de 0,002 m; Erro de centragem de 0,002 m; 

Estratégia de ponderação – Aplicar escalares a todas as observações. 

Para validação dos resultados obtidos, os dados brutos também foram 

processados e ajustados no programa GrafNav/GrafNet 7.0, com as mesmas 

configurações de processamento e ajustamento utilizadas no programa TGO. 

Os pontos de referência ZU, IG e PI também são visualizados na Figura 41, 

destacados na forma de triângulos azuis.  

 

4.3.2.2 Campanha Geodésica com Estação Total 

 

Para a detecção de movimentos horizontais planimétricos dos elementos dos 

campos de pontos foram empregados os métodos citados a seguir, na qual a Figura 

41 mostra todos os marcos e pontos envolvidos em cada uma das campanhas de 

monitoramento com estação total. 

 

 

Figura 41 – Elementos empregados na campanha com estação total. 
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Alinhamento: ver item 3.5.2, foram planejadas campanhas, com precisão 

milimétrica, em todos os marcos monumentalizados. Foi adotado logo na primeira 

campanha de alinhamento, realizada em novembro de 2007, e repetido na segunda 

campanha, realizada em junho de 2008, um segmento horizontal (linha vermelha 

pontilhada) de sete marcos (A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7), Figura 41, como sendo o 

principal alinhamento a ser monitorado porque devido a atos de vandalismo por 

parte da comunidade foi removida uma enorme quantidade de marcos (círculos 

pretos vazados sem nomenclatura). 

Vale lembrar que este segmento está localizado na parte mais propícia aos 

movimentos, sendo que empiricamente todos os marcos estão praticamente 

alinhados no sentido transversal aos vetores do possível deslocamento da superfície 

(vetores marrons). 

Cada campanha foi realizada empregando-se uma estação total Trimble 3303 

DR, Tripé Zeiss e haste metálica para encaixe na cabeça do parafuso. No processo 

de medição, o alvo de visada era uma haste instalada, sempre na posição vertical, 

em um orifício na cabeça do parafuso encravado no topo do marco, Figura 39 (d), 

garantindo a exatidão da medição angular. 

A partir do marco A5 tomado como origem (ponto de instalação do 

instrumento), devido ser o único ponto que propicia a visualização dos demais 

marcos, pois o relevo é bastante acidentado, o instrumento era “zerado” em A7, 

dava-se trânsito na luneta e verificava-se o deslocamento no sentido horizontal dos 

outros marcos com respeito ao alinhamento formado pelos marcos A5-A7. 

 

Irradiação: ver item 3.5.2, o monitoramento dos marcos e pontos foram 

observados dos seguintes referenciais, todos mostrados na Figura 41: 

 Ponto de referência IG: marcos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B4, C4, D4 e E4; 

e pontos P1, P2, P3, P4, PI e ZU. 

 Ponto de referência ZU: pontos P5, P6, P7, P8, P9, P10. 

 

O levantamento foi realizado empregando-se uma estação total Trimble 3303 

DR, um bastão dotado de nível esférico de bolha, uma base nivelante Trimble 

também dotada de nível esférico de bolha, um sistema de alvo tipo Zeiss Jena e 

um prisma HP, de altíssima precisão, acoplado ao sistema de alvo, bipés e tripés 
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Trimble, sendo que na Figura 42 (a) todos estes elementos são mostrados. Na 

Figura 42 (b) visualiza-se o sistema alvo posicionado no marco A1. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 42 – Detalhes dos equipamentos utilizados na campanha com estação total. 

 

Devido à falta de Normas Brasileiras específicas para o monitoramento de 

estruturas e/ou superfícies, foram adotadas as recomendações estabelecidas pelas 

Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos (IBGE, 1983) e 

Execução de Levantamento Topográfico (ABNT, 1994) no procedimento de 

levantamento planimétrico. 

A metodologia aplicada está definida da seguinte forma: 

 A irradiação é realizada a partir dos pontos de referência, cujas coordenadas 

são conhecidas na Campanha com Observações GPS, para os pontos-objeto. 

 Realizou-se o levantamento planimétrico com um tripé para a materialização 

de cada estação tomada como origem. 

 Uso do método das direções para as medições angulares horizontais com 

visadas das direções determinantes nas duas posições de medição 

permitidas pelo instrumento (direta e inversa), a partir de uma direção tomada 

como origem, isto é, o instrumento era “zerado” sempre na mesma direção. O 

ponto utilizado para pontaria é a sinalização existente no sistema de alvo, 

losangos pretos vistos na Figura 42 (c), em três séries de leituras conjugadas. 

 O ângulo da primeira série é obtido a partir da direção de vante subtraída da 

direção de ré. O mesmo procedimento é repetido para as demais séries, até 

resultar na média aritmética geral entre os valores nas diversas séries. 
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 A aceitação dos resultados no campo foi realizada com a verificação do 

desvio das direções em relação ao seu valor médio calculado com a rejeição 

das observações que se afastaram mais que três vezes a precisão nominal 

do instrumento, e com a rejeição das séries que tiveram número de rejeições 

de observações que inviabilizam o cálculo do valor médio das direções. 

 Para as medições das distâncias empregou-se um prisma refletor acoplado 

ao sistema de alvo, mostrado na Figura 42 (c), com as mesmas três séries de 

leituras. Foram anotadas as medições dos ângulos verticais, em séries de 

leituras conjugadas, tendo em vista a redução ao horizonte das medidas. 

 Para sistematizar o levantamento foram adotados alguns critérios: manter 

sempre a mesma altura e nivelar a bolha do bastão e a bolha da base 

nivelante no sistema de alvo, observar direções horizontais, ângulos verticais 

e distâncias inclinadas; realizar três séries de medidas na posição direta e 

invertida da luneta, o uso dos equipamentos de apoio (psicômetro digital e 

termômetro digital) para coletar as informações ambientais necessárias à 

correção das distâncias. Observou-se que não havia variação significativa na 

temperatura e pressão em pontos próximos. Estabeleceu-se, então, o critério 

de coletar estas informações no início e final do levantamento. 

No controle instrumental foram realizadas etapas de Pré-Medição e Pós-

Medição, em rotinas do menu verificação e ajustamento do próprio instrumento. 

Realizaram-se observações em uma base para calibração em campo, ou seja, no 

basímetro instalado ao lado do prédio do Centro de Tecnologia e Geociências da 

UFPE, obtendo-se a constante aditiva e multiplicativa do instrumento. Além da 

confirmação da classificação do instrumento por meio da aplicação da Norma ISO 

8322-4 (Building construction - Measuring instruments - Procedures for determining 

accuracy in use - Part 4: Theodolites) e Norma NBR 13.133 (ABNT, 1994) em 

laboratório, com as variáveis ambientais influentes monitoradas e controladas. 

Todos os dados (estação, ponto visado, distância inclinada, ângulo horizontal, 

ângulo vertical zenital) oriundos em cada série foram anotados em caderneta de 

campo e armazenados na memória interna da estação total, para posteriores 

conferências e detecção de erros grosseiros e sistemáticos. 
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4.3.2.3 Campanha de Nivelamento Geométrico 

 

Para atestar com maior precisão a estabilidade vertical dos pontos ZU, IG e 

PI, considerados como referência (Figura 43), os pontos que são monitorados por 

meio da campanha com observações GPS, citada no item 4.3.2.1, também serão 

monitorados pelas campanhas de nivelamento geométrico, pois geralmente, para 

distâncias pequenas, este método dá resultados muito mais satisfatórios na 

altimetria, que os obtidos pelas observações de uma campanha GPS. 

Visando o melhor rendimento desta campanha de monitoramento, dividiu-se o 

nivelamento duplo dos elementos pertencentes aos campos de pontos em dois 

circuitos. A seguir são mostrados na Figura 43 estes circuitos onde as setas pretas 

indicam o sentido do aclive no terreno. 

 Circuito 1: partia da rocha adotada como RN (ponto fixo), passava pelo ponto 

IG, seguia pela Rua Augusto dos Anjos e terminava na Rua da Linha, 

passando pelos pontos P11, P12, P13 até chegar ao ponto ZU, percorrendo 

um trecho de aproximadamente 378,69 m.  

 Circuito 2: partia do ponto IG (ponto fixo) e monitorava os elementos A1, A2, 

A3, A4, A5, A6, A7, B7, C7, D7, E4, D4, PI, D5, C4, B4 e B5, percorrendo um 

trecho de aproximadamente 274,09 m. 

As cotas dos pontos foram determinadas para cada época de medição 

utilizando o método empírico (item 3.5.4) e o método dos parâmetros (item 2.4.1). 

Elas foram calculadas transportando os valores das diferenças de nível 

compensadas, a partir do sistema de referência altimétrico local. Partindo-se do 

ponto RN, com cota arbitrada igual a 100 m, seguiu-se para os demais pontos até 

completar um circuito fechando no mesmo ponto de partida. 

Devido à falta de Normas Brasileiras específicas para o monitoramento de 

estruturas e/ou superfícies, foram adotadas as recomendações estabelecidas pela 

Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos (IBGE, 1983) e 

Execução de Levantamento Topográfico (ABNT, 1994) no procedimento de 

levantamento altimétrico. 
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Figura 43 – Circuitos percorridos com o nivelamento geométrico. 

 

A metodologia foi aplicada utilizando-se equipamento de última geração, um 

nível digital Leica DNA-03 e uma mira de ínvar com código de barras da marca 

Nedo, mostrados com maiores detalhes na Figura 44 (a) e Figura 44 (b), sendo 

definida da seguinte forma: 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 44 – Detalhes da operação de nivelamento no campo. 

 

 Foi considerado como referência de nível local um afloramento de rocha 

situada na Rua Augusto dos Anjos, ver item 4.1.1, notadamente o único ponto 

mais estável no entorno da área estudo por ser um afloramento de rocha e 

não um bloco de rocha (matacão) imerso em uma matriz de solo residual. 
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 Na medição dos desníveis o procedimento adotado foi o de nivelamento 

duplo. As mudanças da mira foram feitas com a utilização de uma sapata 

como ponto auxiliar de suporte, mostrada na Figura 44 (c). 

 O método de nivelamento escolhido foi o de visadas iguais, sendo o 

comprimento das visadas inferior a 25 metros e com uma diferença máxima 

tolerável entre os comprimentos das visadas de ré e vante, acumulada para a 

seção, inferior a 3 metros, de modo a compensar os efeitos da curvatura 

terrestre, erros sistemáticos devido à refração atmosférica e inclinação do 

eixo de colimação horizontal do nível. 

 Utilizou-se apenas uma mira de modo a eliminar o erro de índice, sendo a 

mesma apoiada com o auxílio de um tripé e verticalizada por nível esférico. 

As leituras na mira foram realizadas a 0,5 metros acima do nível do solo, para 

minimizar os efeitos da cintilação causada pela variação de densidade do ar, 

em decorrência da troca térmica. Observou-se que não havia variação 

significativa na temperatura e pressão na linha de nivelamento. Estabeleceu-

se então o critério de coletar estas informações no início e final do 

levantamento. 

 Os dados coletados pelo nível DNA-03 durante uma campanha consistem na 

leitura do fio médio, distância horizontal, medidos entre o nível e a mira Nedo. 

No intuito de se obter um padrão de qualidade nas observações, configurou-

se o instrumento para realizar seis leituras na mira e apresentar a leitura 

média com o respectivo desvio padrão. No campo a leitura média que 

excedesse um desvio padrão igual a 0,00005 m era descartada. 

No controle instrumental foram realizadas etapas de Pré-Medição e Pós-

Medição, em rotinas do menu verificação e ajustamento do próprio instrumento, pelo 

método de Kukkamäki, ver item 3.6.4, evitando erros de colimação, tanto no sistema 

óptico, como no sistema eletrônico, tendo suas leituras automaticamente corrigidas, 

validando assim, as medições realizadas. 

Assim como na campanha anterior, todos os dados (estação, ponto visado, 

leitura na mira, desvio padrão e distância) foram anotados em caderneta de campo e 

armazenados na memória interna do nível, para posteriores conferências e detecção 

de erros grosseiros e sistemáticos. 
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A seqüência para o cálculo obedeceu às seguintes fases: 

 Transferência dos dados coletados para planilha Excel; 

 Cálculo das cotas e diferenças de nível provisórias, ver item 3.5.4; 

 Cálculo do erro de fechamento Ef (mm), sendo aceitas diferenças até 0,3 

mm/Km entre o nivelamento e o contra-nivelamento, limite este que diz 

respeito à precisão nominal do instrumento utilizado; 

 Cálculo das cotas e diferenças de nível corrigidas pelo método de 

ajustamento pelo método dos parâmetros, ver item 2.4.1. 

 

4.3.2.4 – Parâmetros de Orientação e Velocidade do Movimento Superficial 

 

Os parâmetros de orientação são representados pelos valores da magnitude 

de deslocamento horizontal planimétrico, em milímetros, ver item 3.7. 

Os parâmetros de velocidade são representados pela velocidade de 

deslocamento na horizontal e na vertical, em milímetros/mês, ver item 3.7. 

 

4.4 Proposição de um Sistema Geodésico de Monitoramento (SGM) 

 

Como otimizar uma estrutura geodésica mais abrangente, de acordo com 

determinados critérios de qualidade, de modo a satisfazer o objetivo de 

monitoramento da encosta estudada? 

O pressuposto da metodologia é, demonstrado na Figura 45, a proposição de 

um Sistema Geodésico de Monitoramento – SGM, ou seja, uma estrutura geodésica 

abrangendo a área de estudo e seu entorno, otimizada prioritariamente por meio de 

estudo da configuração geométrica, ver no item 3.7.2 e do controle de qualidade 

baseado no item 3.7.1. 

 

 

Figura 45 – Fluxograma da etapa de proposição do SGM. 
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4.4.1 Homogeneização dos Levantamentos Cartográficos 

 

No caso de se adquirir novos levantamentos cartográficos, primeira etapa 

consiste em homogeneizar em um único sistema de coordenada todos os dados 

destes levantamentos por meio da Transformação de Coordenadas Conforme 

Bidimensional ou Transformação Helmert, ver item 2.3.1. 

O programa de análise e ajustamento continua sendo o Adjust 4.1.0 

(programa que acompanha o livro Adjustment Computations, livre para uso 

educacional), o programa determina as coordenadas dos pontos bem como seus 

parâmetros de qualidade através do menu Geodetic Computations → Helmert 

Transformation. Os dados de entrada são constituídos pelas coordenadas 

bidimensionais aproximadas dos pontos, são: coordenadas das estações de controle 

do primeiro Datum; Coordenadas das estações de controle do segundo Datum; 

Os resultados obtidos são os parâmetros de transformação entre os sistemas 

envolvidos e as coordenadas transformadas. 

 

4.4.2 Caracterização e Simulação da Configuração Geométrica do SGM 

 

A estrutura geodésica abrangente proposta para ser implantada na área de 

estudo, monitorará uma área delimitada por três ruas principais, delimitadas em azul 

na Figura 46, englobando assim, toda a área em que se esperam ocorrer os 

possíveis deslizamentos. Ainda na Figura 46, a área 1 está mais propensa a sofrer 

deslizamentos de terra, enquanto que na área 2, está mais habitada e merece uma 

atenção especial devido às famílias a serem atingidas no caso de acontecer um 

deslizamento no local. 

Os pontos do Sistema Geodésico de Monitoramento (SGM) devem ser 

intervisíveis entre si, possibilitando o emprego de métodos da Geodésia clássica, 

bem como da moderna, utilizando receptores GPS e sistemas automatizados de 

observação, no monitoramento da área. 

A primeira fase da etapa de otimização consiste em escolher os equipamentos 

envolvidos nas medições de campo, onde um sistema de levantamento semi-

automatizado poderá realizar de modo rápido a maior parte dos procedimentos de 

medição. Na ausência de tal sistema, poder-se-á continuar fazendo uso do sistema 

de levantamento convencional utilizado neste trabalho. 
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Figura 46 – Delimitação da abrangência da SGM.  

 

No processo de simulação da configuração geométrica da rede é repetido até 

que uma rede satisfatória seja encontrada, levando em conta que as grandezas 

obtidas no projeto final devem ser realizáveis no levantamento de campo com os 

equipamentos equivalentes aos utilizados no presente trabalho. 

O procedimento envolve a localização dos pontos, o tipo de observação a ser 

avaliada, podendo ser somente ângulos, somente distâncias ou ângulos e distâncias 

juntas e o tipo de equipamento empregado. As simulações são realizadas a partir 

das coordenadas, ângulos e distâncias, já homogeneizadas e retiradas da planta 

UNIBASE, através do programa MicroStation ou Autocad, ao qual é alterado o 

posicionamento dos pontos de interesse para o posterior ajuste da rede no programa 

Adjust e as precisões instrumentais dos equipamentos. 

Os dados de entrada programa Adjust são: Parâmetros de controle; 

Coordenadas aproximadas dos pontos; Ângulos, distâncias e azimute, com suas 

respectivas dispersões. 

Os resultados adquiridos são as coordenadas ajustadas e correspondentes 

precisões expressas de forma gráfica e numérica através de: Uma figura na qual é 

plotada a rede ajustada, com suas elipses dos erros, ver item 2.4.1.5; Coordenadas 

ajustadas dos pontos com suas incertezas, distâncias ajustadas, ângulos ajustados 

e a análise estatística do ajustamento. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 Identificação da Superfície da Encosta 

 

A homogeneização dos levantamentos geodésicos e cartográficos, ver item 

4.2.1.3, em cada transformação utilizada forneceu os seguintes resultados: 

 

a) Transformação de Helmert 

O arquivo Ortofotocarta (Datum: Córrego Alegre, Elipsóide: Hayford), foi 

convertido para o mesmo Sistema de Referência da Planta Topográfica Cadastral 

(Datum: SAD-69, Elipsóide: UGGI 1967), para a devida localização da área de 

estudo na Ortofotocarta e atribuição das referências altimétricas. 

A validação da transformação foi realizada com a verificação do valor das 

discrepâncias, em metros, entre os Sistemas de Coordenadas (DEi = ECOR - ESAD ou 

DNi = NCOR - NSAD) obtidos na transformação são compatíveis com as discrepâncias 

encontradas na pesquisa realizada por Carvalho (2003). 

Na Tabela 6, a numeração dos pontos está relacionada com o número de 

pontos homólogos empregados na transformação e as coordenadas indicadas como 

Córrego Alegre e SAD-69 são respectivamente, oriundos da Ortofotocarta e Planta 

Topográfica Cadastral. 

 

Tabela 6 – Resultados da transformação de coordenadas. 

Ponto 
Córrego Alegre SAD - 69 Discrepâncias 

E (m) N (m) E (m) N (m) DEi DNi 

1 283379.087 9114319.024 283374.959 9114323.308 4.128 -4.284 
2 283472.691 9114302.361 283466.944 9114303.084 5.747 -0.723 
3 283533.333 9114248.450 283527.347 9114251.792 5.986 -3.342 
4 283643.706 9114293.786 283637.615 9114298.412 6.091 -4.626 
5 283688.742 9114325.641 283685.679 9114326.936 3.063 -1.295 
6 283610.567 9114439.289 283607.391 9114441.975 3.176 -2.686 
7 283518.949 9114350.681 283513.518 9114353.435 5.431 -2.686 
8 283556.015 9114438.370 283550.339 9114436.719 5.676 1.651 
9 283506.484 9114451.775 283502.998 9114449.252 3.486 2.523 
10 283429.290 9114363.426 283425.095 9114365.314 4.198 -1.888 

 

O arquivo Planta Topográfica, gerado no Sistema Topográfico Local, foi 

convertido para o mesmo Sistema de Referência da Planta Topográfica Cadastral 
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(Datum: SAD-69, Elipsóide: UGGI 1967) para a devida identificação da área de 

estudo na Planta Topográfica Cadastral e atribuição das referências altimétricas. 

 

b) Transformação Afim 

O modelo numérico definido pela Transformação Afim foi utilizado no processo 

de georreferenciamento da imagem QuickBird.  A partir de um recorte da imagem 

QuickBird original (Datum: WGS-84, Elipsóide: WGS-84), realizou-se o 

georreferenciamento da imagem empregando o programa Spring 4.3.3. A correção 

geométrica da imagem foi efetuada realizando uma transformação de coordenadas 

afim bidimensional, ver item 2.3.2, entre a imagem e a Planta Topográfica Cadastral 

(Datum: SAD-69, Elipsóide: UGGI 1967). Na realização destas transformações foram 

utilizados 10 pontos homólogos bem distribuídos sobre a área de estudo. O erro 

médio quadrático obtido foi de 1,2 pixels, equivalente a 0,72 metros. 

 

5.2 Representação da Superfície da Encosta 

 

De posse das listas de coordenadas (Este, Norte, Cota), oriundas da 

Ortofotocarta e Planta Topográfica Cadastral, obtidas na etapa anterior foi realizada 

a representação das superfícies e cálculo do volume de terra. 

 

a) Representação Tridimensional 

 Nas Figuras 47 e 48 mostram-se os resultados obtidos com o procedimento 

realizado no item 4.2.2.3. Nos Modelos Digitais de Terreno, Ortofotocarta (1975) e 

Planta Topográfica (2003), a área de estudo aparece delimitada por linhas azuis. 

Os valores das cotas de cada modelo estão diferentes devido à cota inicial da 

Planta Topográfica ter sido arbitrada pelo responsável técnico que executou o 

levantamento. Esse valor não interfere na caracterização do modelado da superfície 

estudada, pois tal superfície apenas se encontra deslocada de sua posição real e as 

feições apresentadas correspondem à realidade encontrada no campo. 

Ao realizar uma análise visual por meio de uma comparação dos dois MDTs 

resultantes percebe-se que a geomorfologia da superfície sofreu uma suavização, 

principalmente no lado superior da área de estudo que foi parcialmente aterrada. 
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Figura 47 – MDT da Ortofotocarta (1975). 

 

 

 

Figura 48 – MDT da Planta Topográfica (2003). 

 

 

 

 

 

 

 



Uma Abordagem Metodológica para a Identificação, Representação e Monitoramento Geodésico de uma Encosta em Risco Natural 

 

Alessandro Rhadamek Alves Pereira                                                                                                                   alessandro_rhadamek@hotmail.com 

 96 

b) Cálculo dos Volumes 

 O cálculo do volume nos dois MDTs foi realizado pelo método topográfico das 

superfícies eqüidistantes, ver item 3.3.2. Os resultados encontrados são: 

 Volume 1975 = 40.242,556 m³; 

 Volume 2003 = 24.055,772 m³; 

 Volume Deslocado (1975/2003) = 16.186,784 m³. 

Nas Figuras 49 e 50 apresentam-se as curvas de nível, apenas para a 

visualização dos traçados das curvas, envolvidas no processo de cálculo dos 

volumes encerrados nos MDTs de 1975 e 2003. 

 

 

Figura 49 – Área da Ortofotocarta utilizada no cálculo do volume em 1975. 

 

 

Figura 50 – Área da Planta Topográfica utilizada no cálculo do volume em 2003. 
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5.3 Monitoramento dos Campos de Pontos 

 

Ressalta-se que vários elementos dos campos de pontos foram removidos 

devido a atos de vandalismo por parte da população, por isso somente os elementos 

mostrados na Figura 51 foram utilizados nas campanhas de monitoramento. 

 

 

Figura 51 – Visualização de todos os elementos envolvidos no monitoramento. 

 

As campanhas de monitoramentos do campo de pontos de referência e 

campo de pontos-objeto forneceram os seguintes resultados: 

 

5.3.1 Campanha com Observações GPS 

 

Após o processamento das observações da primeira, realizada em 29/08/07 e 

segunda, realizada em 20/05/08, campanhas foram obtidos os valores das 

coordenadas dos pontos, no Sistema Geodésico de Referência WGS-84, e suas 

precisões. Todos os resultados, no Sistema WGS-84, foram organizados na Tabela 

7, com os resultados do processamento com o programa TGO e na Tabela 8, com 

os valores do programa GrafNav/GrafNet. 

O ponto de referência PI foi descartado da segunda campanha GPS, pois o 

local apresentou bastante alteração, possivelmente realizada por populares, 

ocasionando o deslocamento do mesmo. 
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Tabela 7 – Coordenadas das estações ajustadas com o programa TGO. 

Campanha Ponto Longitude σλ (m) Latitude σ (m) 

P
ri

m
e
ir

a
 

(W
G

S
-8

4
) RECF 34°57'05.45910" 0 08°03'03.46970" 0 

ZU 34°57'51.78067" 0.003 08°00'28.41444" 0.003 
IG 34°57'51.37230" 0.003 08°00'31.96181" 0.003 
PI 34°57'51.35222" 0.003 08°00'29.45227" 0.003 

S
e
g

u
n

d
a

 
(W

G
S

-8
4

) 
RECF 34°57'05.45910" 0 08°03'03.46970" 0 

ZU 34°57'51.78082" 0.003 08°00'28.41428" 0.003 

IG 34°57'51.37240" 0.003 08°00'31.96156" 0.003 

 

Tabela 8 – Coordenadas das estações ajustadas com o programa GrafNav/GrafNet. 

Campanha Ponto Longitude σλ (m) Latitude σ (m) 

P
ri

m
e
ir

a
 

(W
G

S
-8

4
) RECF 34°57'05.45910" 0 08°03'03.46970" 0 

ZU 34°57'51.78067" 0.001 08°00'28.41456" 0.001 
IG 34°57'51.37225" 0.002 08°00'31.96177" 0.002 
PI 34°57'51.35222" 0.002 08°00'29.45231" 0.002 

S
e
g

u
n

d
a

 
(W

G
S

-8
4

) 

RECF 34°57'05.45910" 0 08°03'03.46970" 0 

ZU 34°57'51.78077" 0.001 08°00'28.41452" 0.001 

IG 34°57'51.37238" 0.002 08°00'31.96207" 0.002 

 

Os dados das campanhas ajustadas em diferentes programas mostram que 

os resultados são equivalentes, por isso somente as coordenadas geodésicas 

ajustadas no programa TGO (principal) foram convertidas para o Sistema de 

Projeção Plana UTM, Fuso: 25, Sistema Geodésico de Referência WGS-84, devido 

à maior facilidade de interpretação espacial dos resultados. Na Tabela 9 são 

exibidos, além destas coordenadas, os deslocamentos horizontais planimétricos. 

 

Tabela 9 – Coordenadas das estações de referência no Sistema UTM (WGS-84). 

Ponto 
Primeira Campanha Segunda Campanha Deslocamento 

E1 (m) N1 (m) E2 (m) N2 (m) ΔE (mm) ΔN (mm) 

RECF 284931.043 9109554.895 284931.043 9109554.895 0.000 0.000 
ZU 283489.649 9114312.373 283489.645 9114312.378 0.005 -0.005 

IG 283502.678 9114203.436 283502.675 9114203.444 0.003 -0.008 

 

Para a localização dos pontos IG, ZU e PI na Planta Topográfica Cadastral 

efetuou-se a conversão das coordenadas ajustadas da primeira campanha para o 

Sistema SAD-69, posteriormente para o Sistema de Projeção UTM, com a utilização 

do programa TCGeo, cujos valores são mostrados na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Coordenadas das estações obtidas na primeira campanha. 

Ponto 
Primeira Campanha – Coordenadas Ajustadas (SAD-69) 
Longitude Latitude E (m) N (m) 

RECF 34°57'04.32496" 08°03'01.97229" 284964.780 9109598.003 
ZU 34°57'50.64623" 08°00'26.91829" 283523.394 9114355.460 
IG 34°57'50.23786" 08°00'30.46563" 283536.422 9114246.523 
PI 34°57'50.21779" 08°00'27.95611" 283536.669 9114323.634 

 

5.3.2 Campanha Geodésica com Estação Total 

 

a) Irradiação 

Terminados os trabalhos em campo nas campanhas, partiu-se para o 

desenvolvimento, no Excel, das planilhas de cálculo e de ajustamento. Os dados são 

inseridos em sua respectiva planilha, seguindo os pressupostos determinados no 

item 4.3.2.1 da metodologia. 

A correção dos efeitos ambientais foi realizada em campo inserindo 

diretamente no instrumento os dados de pressão e temperatura que alterava o valor 

da correção em ppm (partes por milhão). A constante aditiva e o fator de escala não 

influenciaram a medida da distância, pois não ocorreu troca do prisma durante as 

campanhas realizadas. Os dados de saídas são as médias do ângulo horizontal, 

ângulo vertical zenital e distância horizontal, bem como seus desvios padrões, sendo 

possível realizar a análise das séries de observações. 

Na seqüência é efetuado o cálculo, por meio do método topográfico, das 

coordenadas dos elementos (pontos e marcos) monitorados. O término da análise 

do comportamento da superfície é realizado com a da comparação entre os dados 

dos levantamentos das duas campanhas distintas e cálculo do deslocamento 

resultante (ver item 3.7). A formulação matemática é a seguinte: ΔE = EC1 – EC2 ;      

ΔN = NC1 – NC2 ; 
22 )()( NEhd  .      

Onde, 

C1 e C2 → Primeira campanha e segunda campanha, respectivamente. 

dh → Deslocamento horizontal resultante. 

A Tabela 11 apresenta as coordenadas ajustadas e os deslocamentos em 

Este e Norte (Sistema SAD-69) e o deslocamento horizontal resultante, das 

irradiações que tem como origem o ponto IG. 
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Tabela 11 – Coordenadas no Sistema UTM (WGS-84) e deslocamentos obtidos na 

campanha de irradiação. 

Elem. 
Primeira Campanha (16/11/07) Segunda Campanha (01/06/08) Desloc. (mm) dh 

E (m) σE (m) N (m) σN (m) E (m) σE (m) N (m) σN (m) ΔE ΔN (mm) 

P1 283515.8813 0.0002 9114270.5771 0.0000 283515.8818 0.0003 9114270.5774 0.0000 0.50 0.30 0.58 

P2 283513.2084 0.0003 9114281.7932 0.0001 283513.2078 0.0003 9114281.7942 0.0001 -0.60 0.94 1.12 

P3 283511.6145 0.0004 9114288.4233 0.0003 283511.6157 0.0005 9114288.4222 0.0003 1.20 -1.10 1.63 

P4 283510.0118 0.0006 9114295.1370 0.0006 283510.0134 0.0007 9114295.1358 0.0006 1.61 -1.20 2.01 

A1 283536.0142 0.0002 9114280.5040 0.0000 283536.0152 0.0002 9114280.5033 0.0000 1.00 -0.70 1.22 

A2 283541.2059 0.0003 9114283.8437 0.0000 283541.2143 0.0003 9114283.8458 0.0000 8.40 2.09 8.66 

A3 283547.5083 0.0003 9114287.9065 0.0002 283547.5235 0.0003 9114287.9117 0.0002 15.26 5.28 16.15 

A4 283560.3274 0.0005 9114296.0313 0.0005 283560.3459 0.0006 9114296.0313 0.0005 18.48 0.05 18.48 

A5 283571.5982 0.0007 9114302.8560 0.0007 283571.6229 0.0008 9114302.8530 0.0008 24.69 -3.03 24.88 

A6 283586.8181 0.0010 9114312.4227 0.0003 283586.8331 0.0011 9114312.4073 0.0003 15.02 -15.41 21.52 

A7 283602.2705 0.0013 9114322.1432 0.0000 283602.2820 0.0014 9114322.1325 0.0000 11.52 -10.71 15.73 

B4 283551.1828 0.0009 9114308.6787 0.0001 283551.1903 0.0010 9114308.6760 0.0001 7.57 -2.76 8.06 

C4 283545.2103 0.0012 9114318.1337 0.0009 283545.2212 0.0013 9114318.1387 0.0009 10.84 5.06 11.96 

D4 283537.2820 0.0014 9114330.7290 0.0007 283537.2988 0.0015 9114330.7372 0.0007 16.85 8.15 18.72 

E4 283533.1533 0.0016 9114337.2194 0.0005 283533.1661 0.0017 9114337.2203 0.0005 12.80 0.98 12.84 

PI 283536.6687 0.0014 9114323.6399 0.0000 283536.6814 0.0015 9114323.6439 0.0000 12.65 4.05 13.28 

ZU 283523.3944 0.0027 9114355.4604 0.0001 283523.4019 0.0029 9114355.4575 0.0001 7.52 -2.88 8.05 

IG 283536.4221  9114246.5235  283536.4221  9114246.5235  0.00 0.00 0.00 

 

Observando a Tabela 11, percebe-se que os elementos A3, A4, A5, A6, A7, 

C4, D4, E4 e PI sofreram o maior deslocamento horizontal resultante, entretanto os 

elementos P1, P2, P3, P4, A1 e IG permaneceram praticamente estáveis de acordo 

com as certezas posicionais do método utilizado. 

 

Do referencial ZU adotou-se outro procedimento para o monitoramento da 

superfície, ver item 3.5.3. Os dados coletados pela estação total 3303 DR durante 

uma campanha consistiu em várias séries de ângulos verticais e distâncias 

inclinadas, medidos entre a estação e o sistema de alvo com o prisma. Os dados de 

saídas são: ângulo vertical zenital (médio) e distância horizontal (médio).  

A Tabela 12 apresenta, para cada ponto monitorado, a distância média 

reduzida ao horizonte, desvio padrão correspondente e o deslocamento horizontal 

sofrido entre as duas campanhas, sendo que a formulação para o deslocamento é a 

seguinte: ΔD = HD1 – HD2. 
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Tabela 12 - Coordenadas e deslocamentos obtidos na irradiação distanciométrica. 

Ponto 
1ª Campanha (16/11/07) 2ª Campanha (01/06/08) Deslocamento. 

HD1 (m) σD1 (mm) HD2 (m) σD2 (mm) ΔD (mm) 

P5 51.999 0.408 52.005 0.516 -6.0 

P6 52.567 0.516 52.569 0.753 -2.0 

P7 53.733 0.548 53.737 0.816 -4.0 

P8 63.414 0.753 63.419 0.837 -4.6 

P9 68.642 0.894 68.649 0.408 -6.5 

P10 66.819 0.837 66.827 0.548 -8.0 

 

Ao analisar a Tabela 12, chegou-se a conclusão que os deslocamentos 

resultantes sofridos pelos elementos monitorados, são oriundos do deslocamento do 

ponto empregado como referência (ZU), mostrado na Tabela 11, e não da 

movimentação das estruturas monitoradas, pois as mesmas permaneceram estáveis 

e sem apresentar qualquer indício de aparente movimentação, como por exemplo, 

rachaduras nas paredes, abaixamento perceptível do solo. 

 

b) Alinhamento 

Vale ressaltar que o levantamento pelo alinhamento de precisão milimétrica foi 

realizado nos marcos A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, tendo como referência o marco 

A5. A Tabela 13 exibe os deslocamentos no sentido horizontal em cada campanha, 

na qual a formulação matemática é: Δd = d2 – d1. 

 

Tabela 13 – Resultados obtidos nas campanhas de alinhamento. 

Marco 

1ª Campanha 2ª Campanha Desloc. 

(16/11/07) (01/06/08) Δd 

d1 (mm) d2 (mm) (mm) 

A1 16.0 44.0 28.0 

A2 2.0 21.0 19.0 

A3 2.5 26.0 23.5 

A4 11.0 27.0 16.0 

A5 0.0 0.0 0.0 

A6 0.0 3.0 3.0 

A7 0.0 0.0 0.0 

 

Observando a Tabela 13 percebe-se que o ponto que mais se deslocou foi A1.  

Ao confrontar a Tabela 13 com a Tabela 11 (coluna de deslocamentos dh), 

percebe-se que o marco A5, utilizado como referência, foi o ponto que mais se 
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deslocou, também acompanhado por deslocamento no marco A7, utilizado como 

ponto onde era “zerado” o instrumento. Esta constatação impossibilita a validação 

dos resultados obtidos nesta campanha com valores obtidos em outra campanha de 

levantamento, como por exemplo, a campanha de irradiação. Por isso devem-se 

escolher os pontos de referência (estação e referência de alinhamento) sempre fora 

da área de influência de movimentações, mesmo que a visualização dos demais 

pontos fique prejudicada, reduzindo o número de pontos a serem monitorados. 

 

5.3.3 Campanha de Nivelamento Geométrico 

 

Terminados os trabalhos em campo na primeira campanha, partiu-se para o 

desenvolvimento, no Excel, das planilhas de cálculo e de ajustamento. Os dados são 

inseridos em sua respectiva planilha, seguindo os pressupostos determinados no 

item 4.3.2.3 da metodologia. Após o cálculo de compensação pelo método empírico, 

ver item 3.5.4, das observações da primeira e segunda campanha, obteve-se os 

valores das cotas. 

A Tabela 14 e Tabela 15 apresentam os resultados obtidos nos dois circuitos 

de nivelamento, denotados como C1 (cota da primeira campanha realizada em 

06/10/07), C2 (cota da segunda campanha realizada em 06/06/08), ΔC = C2 - C1 

(discrepâncias entre C1 e C2). 

 

Tabela 14 – Cotas e discrepâncias obtidas no primeiro circuito de nivelamento. 

 

Nivelamento Geométrico - Dados Brutos 

Circuito Ponto C1 (m) C2 (m) ΔC (mm) 

P
ri
m

e
ir
o
 

RN 100.00000 100.00000 0.00 

IG 98.25041 98.25013 -0.28 

P11 116.49985 116.49920 -0.65 

P12 115.92847 115.92707 -1.40 

P13 114.54875 114.54778 -0.97 

ZU 115.19354 115.19317 -0.37 

 

Observando as variações apresentadas na Tabela 14, percebe-se que todos 

os pontos, com exceção do ponto P12, apresentam variações menores que 1 mm. 

Tais resultados mostram um indicativo de ausência de movimento vertical 

significativo para este experimento entre as duas épocas de medição. 
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Tabela 15 – Cotas e discrepâncias obtidas no segundo circuito de nivelamento. 

Nivelamento Geométrico - Dados Brutos 

Circuito Ponto C1 (m) C2 (m) ΔC (mm) 

S
e

g
u

n
d

o
 

IG 98.25041 98.25013 -0.28 

A1 99.50817 99.50650 -1.67 

A2 98.60416 98.59936 -4.80 

A3 98.03534 98.02932 -6.02 

A4 96.44834 96.44035 -7.99 

A5 97.24050 97.23032 -10.18 

A6 95.44634 95.44193 -4.41 

A7 94.89889 94.89529 -3.60 

B7 97.21859 97.21347 -5.12 

C7 98.85191 98.84993 -1.98 

D7 100.68050 100.67890 -1.60 

E4 106.12808 106.12508 -3.00 

D4 105.28601 105.28351 -2.50 

PI 105.21124 105.20914 -2.10 

D5 103.59140 103.58780 -3.60 

C4 103.75899 103.75709 -1.90 

B4 100.71116 100.70896 -2.20 

B5 98.92815 98.91845 -9.70 

 

Observando as variações apresentadas na Tabela 15, fica evidente que os 

pontos A2, A3, A4, A5, A6, A7, B4, B5, B7, C4, C7, E4, D4, D5 e PI apresentam as 

maiores variações de cotas. 

No tocante ao ajustamento das observações, o mesmo não apresentou 

valores muito discordantes quando comparados aos dados compensados 

empiricamente, mostrando a mesma tendência de deslocamento vertical, a Figura 

52 ilustra esta conclusão. 

 

 

Figura 52 – Comparação entre os valores brutos e ajustados. 
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Outra análise relevante para a caracterização das deformações na superfície 

envolve a obtenção de possíveis rebaixamentos em camadas do solo por 

deslocamento puramente vertical e não por deslocamento decorrente da rampa de 

inclinação. Para o mesmo ponto, o vetor resultante dos deslocamentos horizontais 

(ΔE e ΔN), vistos na Tabela 11, transformados em deslocamento vertical, baseados 

na rampa de inclinação, é comparado ao desnível obtido no nivelamento. 

De posse das cotas do nivelamento geométrico foi calculado o valor da rampa 

entre a estação IG e ZU, resultando em uma inclinação de 14º, equivalente a uma 

rampa de 25%. Baseado na hipótese de existir uma tendência de deslocamento 

homogêneo na área, na movimentação de um ponto, a cada 4 mm percorridos na 

planimetria ocorrerá uma variação de 1 mm na altimetria. 

A Tabela 16 mostra a estimativa de rebaixamento em camadas do solo (Δv) 

em alguns pontos da linha principal monitorados pelas campanhas com estação total 

e nivelamento geométrico, ao realizar-se uma subtração das discrepâncias obtidas 

no nivelamento (ΔC), mostradas na Tabela 15, com os valores da transformação de 

dh (deslocamento horizontal) em dV (deslocamento vertical) das campanhas com 

estação total, onde: dV = dh / 4. 

 

Tabela 16 – Rebaixamento do solo sofrido em alguns pontos monitorados. 

Ponto 

Irradiação Niv. Geo. Diferença 

Desl. Hor. Desl. Vert. Discrep. Δv = ΔC-dV 

dh (mm) dV (mm) ΔC (mm) v  (mm) 

A1 1,22 0,31 -1,67 1,36 
A2 8,66 2,16 -4,80 2,63 
A3 16,15 4,04 -6,02 1,98 
A4 18,48 4,62 -7,99 3,37 
A5 24,88 6,22 -10,18 3,96 

 

5.3.4 Parâmetros de Orientação e Velocidade do Movimento Superficial 

 

Uma melhor apreciação da movimentação dos blocos na superfície estudada 

pode ser visualizada na Figura 53 (representa implicitamente os parâmetros de 

orientação, simbolizado pelo deslocamento horizontal, em milímetros, resultante 

obtido na campanha de irradiação com estação total, mostrado em um recorte da 

Tabela 11) que mostra os parâmetros de orientação de acordo com a disposição dos 

pontos monitorados e suas respectivas nomenclaturas. 
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Figura 53 – Vetores de deslocamento na área de estudo. 

 

No Anexo 1 é apresentada a rotina elaborada no Matlab 7.0 para a geração 

destes parâmetros de orientação. 

 

A Tabela 17 apresenta o comportamento da superfície em relação à 

velocidade de movimento planimétrico, oriundo das campanhas de irradiação, e 

movimento altimétrico, oriundo das campanhas de nivelamento geométrico, em 

pontos que foram monitorados pelas respectivas campanhas. 

Observando os dados da Tabela 16, compreende-se que os elementos sofrem 

uma maior velocidade de deslocamento planimétrico (VP), que em relação a 

velocidade de deslocamento altimétrico (VA). 
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Tabela 17 – Velocidades dos elementos na área de estudo. 

 Planimetria Altimetria 
Elemento Velocidade Velocidade 

 VP (mm/mês) VA (mm/mês) 

A1 0,17 0,21 
A2 1,24 0,60 
A3 2,31 0,75 
A4 2,64 1,00 
A5 3,55 1,27 
A6 3,07 0,55 
A7 2,25 0,45 
B4 1,15 0,28 
C4 1,71 0,24 
D4 2,67 0,31 
E4 1,83 0,38 
PI 1,90 0,26 
ZU 1,15 0,05 
IG 0,00 0,03 

 

5.4 Proposição de um Sistema Geodésico de Monitoramento (SGM) 

 

A Figura 54 mostra a localização de todos os elementos que compõem o 

campo de pontos de referência do SGM, sendo que apenas seis pontos atenderam a 

critério de intervisibilidade entre os mesmos, citado no item 4.4.2, possibilitando 

assim, o emprego de métodos da Geodésia clássica e moderna. 

Os pontos IG e P11, utilizados nas campanhas de monitoramento 

anteriormente realizadas, ainda servem como pontos de referência para a nova 

configuração geométrica do SGM, que agora conta com os novos pontos P14, P15, 

P16 e P17. O novo campo de pontos-objeto a ser implantado também pode utilizar 

elementos monitorados nas campanhas de monitoramento realizadas. 

Na Tabela 18, são mostradas as coordenadas aproximadas dos pontos de 

referência, no Sistema de Projeção UTM (SAD-69). 

 

Tabela 18 – Coordenadas dos pontos que compõem o SGM. 

Ponto 
Coordenadas UTM (SAD-69) 

E (m) N (m) 

IG 283.536,422 9.114.246,523 
P11 283.484,447 9.114.314,988 
P14 283.521,299 9.114.354,210 
P15 283.631,249 9.114.296,892 
P16 283.425,196 9.114.368,029 
P17 283.496,928 9.114.466,674 
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Figura 54 – Visualização gráfica da abrangência do SGM. 

 

No processo de simulação da configuração geométrica, baseada na 

localização dos pontos no campo, o melhor resultado obtido foi com uma 

configuração onde foram utilizadas as coordenadas estimadas dos seis pontos, nove 

distâncias horizontais, doze ângulos internos e um azimute. Manteve-se as 

precisões instrumentais de σd = ± 2mm + 2ppm para as distâncias e σa = ± 3” para as 

direções (ângulos). É exibido na Figura 55 o resultado plotado pelo programa Adjust 

sendo que o relatório completo do ajustamento pode ser encontrado no Anexo 2. 

 

 

Figura 55 – Visualização da tela do Adjust com o SGM ajustado. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.1 Conclusões 

 

Na caracterização de uma área em risco natural, como a superfície de uma 

encosta em processo de deslizamento, as Ciências Geodésicas aqui representadas 

pela Geodésia, Topografia, Cartografia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, 

desempenharam um papel relevante no processo de identificação e representação 

da superfície e posterior detecção de deslocamentos superficiais por meio de 

medições geodésicas de deformação. 

Esta abordagem metodológica sobre a área estudada apresentou tanto 

características no sentido amplo, por meio do resgate do relevo em 1973 e cálculo 

do respectivo volume de solo deslocado, quanto características no sentido estrito, 

como a indicação das regiões com possíveis tendências às movimentações futuras 

acompanhadas da sua respectiva orientação e velocidade de deslocamento. Desta 

forma, é perfeitamente viável e justificável a implantação de um sistema de 

monitoramento geodésico para a detecção de deslocamentos superficiais em 

encostas, como sendo um meio com garantias metrológicas capaz de gerar 

resultados absolutos com alta precisão e confiabilidade. 

As transformações de coordenadas realizadas entre os diferentes sistemas, 

através da modelagem de Transformação de Helmert e Afim, geraram resultados 

satisfatórios de acordo com a metodologia empregada, desempenhando um papel 

altamente relevante na homogeneização. A localização da área de estudo na 

Ortofotocarta confeccionada em 1975 somente foi possível com o uso coerente do 

método numérico híbrido da Transformação de Helmert somada à identificação 

visual de feições. Não ocorreram problemas influentes de desencaixe geométrico 

perceptível nas superfícies resultantes dos MDTs. As componentes planimétricas 

foram homogeneizadas ao mesmo Sistema de Coordenadas migrando, 

decorrentemente, a altimetria representada pelas curvas de nível resultantes de 

cada época de levantamento (1975 e 2003). 

Analisando a morfologia dos Modelos Digitais de Terreno nota-se que ambos 

apresentaram alta correlação com os relevos representados pelas curvas de nível 

dos levantamentos de 1975 e 2003. Os modelos propiciaram a análise da evolução 

do deslizamento de terra de acordo com as mudanças das formas presentes na 
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superfície da encosta, oferecendo ainda, a indicação das áreas que sofreram maior 

movimentação, ocasionadas provavelmente pelos fenômenos físicos, naturais e as 

ações antrópicas presentes no decorrer desses 30 anos. Outro dado importante, que 

pode ser utilizado para corroborar com esta constatação, é a grande quantidade de 

solo deslocado na área, aproximadamente a 16.000,00 m³ (2700 carradas de um 

caminhão tipo caçamba com capacidade para 6 m³), ocasionados principalmente 

pelas ações antrópicas e deslizamentos de terra ocorridos a partir do ano 2000. 

Os pontos de referência e pontos-objeto projetados para a área atenderam 

aos requisitos necessários à realização das campanhas de medição empreendidas, 

além de possuírem baixo custo de construção e implantação. 

Analisando as campanhas realizadas com a estação total, nível digital e 

receptor GPS, verificou-se a total compatibilidade dos resultados obtidos em cada 

procedimento adotado, validando assim, os valores encontrados para os parâmetros 

de orientação e velocidade, discretizadores da movimentação de blocos na 

superfície da encosta estudada, como por exemplo, os parâmetros: dh = 24,88mm; 

VP = 3,55 mm/mês; VA = 1,27 mm/mês, do ponto A5. Estes parâmetros estão 

relacionados diretamente a diversos fatores influentes no mecanismo do 

deslizamento, no qual o período de medição empreendido retrata apenas esta época 

de medição. Ao realizar outras campanhas de medição pode-se assegurar com 

maior garantia a tendência de movimentação superficial da encosta estudada. 

Mesmo com o número reduzido de campanhas de observação, apenas duas 

em cada metodologia escolhida, a partir de tais parâmetros observam-se a 

existência de áreas com maior tendência à ocorrência de deslizamentos, tanto nos 

locais monitorados onde já aconteceram os escorregamentos, quanto em locais 

geodesicamente não acompanhados onde, aparentemente, não houve 

deslocamentos, influenciados talvez pela presença de um fluxo contínuo de água 

cujo sentido de escoamento coincide aproximadamente com os parâmetros de 

orientação da movimentação superficial da encosta. 

A etapa de monitoramento tem um caráter muito influente nas discussões 

sobre a proposição de um Sistema Geodésico de Monitoramento a ser desenvolvido 

e implementado para a área. O sistema está funcionalmente dependente destes 

parâmetros obtidos e de acordo com os instrumentos planimétricos e/ou altimétricos 

empregados nos levantamentos, ele terá que ser capaz de cobrir com mais agilidade 

uma quantidade bem maior de pontos implantados na área em estudo. 
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6.2 Recomendações 

 

Aspectos ambientais e sociais também têm impacto nos projetos de 

monitoração, pois podem acrescentar sérias dificuldades sob o ponto de vista de 

segurança para a equipe, os equipamentos e a infra-estrutura da rede de 

monitoração, bem como nas próprias observações. Nos pontos de referência 

utilizados em campanhas com métodos de medição convencionais, é recomendável 

a implantação de pilares com centragem fixa e proteção contra a ação de fatores 

indesejáveis, como por exemplo, insolação, ventos fortes, chuva, roubo e 

vandalismos, na hora da realização das medições. Para reduzir o vandalismo nos 

elementos a serem monitorados recomenda-se o uso de alvos refletores fixados nas 

edificações e hastes metálicas nos locais mais propensos a tais atos.  

Como cada campanha de inspeção geodésica é uma tarefa muito trabalhosa 

e altamente dependente na habilidade do operador, recomenda-se realizar as 

campanhas no SGM de forma mais eficiente com o emprego de instrumentos que 

possuam sistema servo-motor para a localização de cada alvo, executando de forma 

automática as leituras angulares, de distâncias e coleta de dados ambientais, de 

forma a minimizar a influência do observador na obtenção dos dados. Muitos 

exemplos dessa prática foram mencionados no item 3.1, inclusive com instrumentos 

conectados a internet. Também no item 3.1, verifica-se casos da interligação da 

Geodésia com outras Ciências, formando equipes multidisciplinares na busca da 

validação dos resultados das medições realizadas por diversas áreas do 

conhecimento. Em especial aconselha-se uma maior interação da Geodésia com a 

Geotecnia para o melhor entendimento do mecanismo do processo de deslizamento. 

Recomenda-se em curto prazo, que sejam efetuadas novas campanhas de 

monitoramento por meio do nivelamento geométrico, devido ao baixo custo de 

execução, para que seja possível a comparação dos novos desníveis aos anteriores 

e verificar se as tendências de deslocamento em função do tempo ainda persistem, 

bem como a implantação de um Benchmark na área de estudo para servir como 

mais uma referência de nível estável. Além disso, recomendam-se também que 

sejam efetuados testes estatísticos sobre os resultados obtidos, como testes para a 

detecção da congruência das observações (item 2.4.1.4), teste global para avaliar a 

qualidade do ajustamento (item 3.7.1.2), teste de sensibilidade para a análise da 

estabilidade dos pontos de monitoramento (item 3.7.1.3). 
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ANEXO 1 - Rotina no Matlab 

Cálculo dos vetores direcionais de deslocamentos na campanha com estação 

total realizada na área de estudo: 

 

clc 

clear 

Coord=[283515.88134 9114270.57712 

283513.20843 9114281.79325 

283511.61447 9114288.42326 

283510.01176 9114295.13700 

283536.01421 9114280.50396 

283541.20595 9114283.84375 

283547.50828 9114287.90647 

283560.32738 9114296.03129 

283571.59822 9114302.85601 

283586.81807 9114312.42275 

283602.27048 9114322.14318 

283551.18276 9114308.67874 

283545.21035 9114318.13368 

283537.28198 9114330.72901 

283533.15329 9114337.21937 

283536.66871 9114323.63986 

283523.39439 9114355.46040 

283536.42214 9114246.52348]; 

Desv=[0.50 0.30 

-0.60 0.94 

1.20 -1.10 

1.00 -1.20 

1.00 -0.70 

8.40 2.09 

15.26 5.28 

18.48 0.05 

24.69 -3.03 

15.02 -15.41 

11.52 -10.71 

7.57 -2.76 

10.84 5.06 

16.85 8.15 

12.80 0.98 

12.65 4.05 

7.52 -2.88 

0.00 0.00]; 

Xmin=min(Coord(:,1)); 

Xmax=max(Coord(:,1)); 

Ymin=min(Coord(:,2)); 

Ymax=max(Coord(:,2)); 

n=size(Coord,1); 

for i=1:n 

    Xo=Coord(i,1); 

    Yo=Coord(i,2); 

    X1=Xo+1*(Desv(i,1)); 

    Y1=Yo+1*(Desv(i,2)); 

    dist=sqrt((Xo-X1)^2+(Yo-Y1)^2); 

    hold on 

    %plot([Xmin Xmax Xmax Xmin 

Xmin],[Ymin Ymin Ymax Ymax Ymin],'r') 

    distX=Xmax-Xmin; 

    distY=Ymax-Ymin; 

    title('Vetores Direcionais de 

Deslocamentos') 

    ylabel('Coordenadas N (m)') 

    xlabel('Coordenadas E (m)') 

    plot(Xo,Yo,'blacko'); 

    plot([Xo X1],[Yo Y1],'-black') 

end 
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ANEXO 2 – Relatório de Ajustamento do SGM 

 

SGM Proposto Ajustado 
Number of Control Stations            1 
Number of Unknown Stations         6 
Number of Distance observations   9 
Number of Angle observations       12 
Number of Azimuth observations   1 
************************************************************** 
Initial approximations for unknown stations 
Station         X                  Y 
P11    283,484.447  9,114,314.988 
P14    283,521.299  9,114,354.210 
P15    283,631.249  9,114,296.892 
P16    283,425.196  9,114,368.029 
P17    283,496.928  9,114,466.674 
************************************************************** 
Control Stations 
Station         X                 Y                     Sx          Sy 
IG       283,536.422  9,114,246.522    0.0010    0.0010 
************************************************************** 
Distance Observations 
Station       Station 
Occupied   Sighted   Distance       S 
      IG           P11       85.959      0.002 
      IG           P14      108.745      0.002 
      IG           P15      107.375      0.002 
     P11         P16        79.524      0.002 
     P11         P14        53.819      0.002 
     P11         P15      147.913      0.002 
     P14         P15      123.993      0.002 
     P14         P17      115.074      0.002 
     P16         P17      121.969      0.002 
************************************************************** 
Angle Observations 
Station            Station      Station 
Backsighted   Occupied   Foresighted   Angle          S 
        P11             IG            P14          29°12'34.1"   3.0" 
        P14             IG            P15          70°01'03.8"   3.0" 
        P16            P11          P14          91°22'51.4"   3.0" 
        P14            P11          P15          53°48'42.1"   3.0" 
        P15            P11           IG            45°46'09.4"   3.0" 
        P15            P14           IG            54°28'21.2"   3.0" 
         IG            P14            P11          51°12'34.4"   3.0" 
         P11            P14         P17         124°33'26.8"   3.0" 
         IG            P15            P11          35°00'12.7"   3.0" 
         P11            P15          P14         20°30'22.2"   3.0" 
         P17            P16          P11         95°48'39.6"   3.0" 
         P14            P17          P16         48°15'02.2"   3.0" 
************************************************************** 
Azimuth Observations 
Station       Station 
Occupied   Sighted   Azimuth        S 
     IG          P15     62°01'25.5"     0.0" 
************************************************************** 
Adjusted stations 
                                                       Standard error ellipse 
computed 
Station        X                     Y                Sx         Sy         Su         
Sv        t 
IG    283,536.422  9,114,246.522  0.0001  0.0001  0.0001  
0.0001  45.00° 
P11  283,484.447  9,114,314.988  0.0002  0.0002  0.0002  
0.0002  14.90° 
P14  283,521.299  9,114,354.210  0.0002  0.0002  0.0002  
0.0002  34.61° 
P15  283,631.249  9,114,296.892  0.0002  0.0001  0.0002  
0.0001  62.02° 
P16  283,425.196  9,114,368.029  0.0002  0.0003  0.0003  
0.0002  13.18° 
P17  283,496.928  9,114,466.674  0.0004  0.0003  0.0004  
0.0003  74.59° 
************************************************************** 

 
Adjusted Distance Observations 
Station      Station 
Occupied  Sighted  Distance     V            S      Std.Res. Red.# 
      IG        P11         85.959   0.0003   0.0001   0.145    0.749 
      IG        P14        108.745  -0.0002  0.0001  -0.117    0.694 
      IG        P15        107.375  -0.0004  0.0001  -0.223    0.702 
     P11       P16         79.524  -0.0002  0.0002  -0.150    0.472 
     P11       P14         53.819  -0.0003  0.0001  -0.158    0.793 
     P11       P15        147.913  0.0002  0.0002   0.106    0.641 
     P14       P15        123.993  0.0003  0.0001   0.205    0.697 
     P14       P17        115.074  0.0003  0.0002   0.243    0.404 
     P16       P17        121.969 -0.0003  0.0002  -0.183    0.506 
************************************************************** 
Adjusted Angle Observations 
Station          Station     Station 
Back  Occup  Fore           Angle        V        S"    Std.Res.   
Red.# 
P11       IG      P14     29°12'34.4"     0.28"     0.25       0.12   
0.614 
P14       IG      P15     70°01'03.5"    -0.30"     0.27      -0.13   
0.544 
P16     P11     P14     91°22'51.4"     0.01"     0.32       0.01   
0.366 
P14     P11     P15     53°48'42.0"    -0.07"     0.28      -0.03   
0.501 
P15     P11      IG     45°46'09.4"     0.03"     0.24       0.01   
0.649 
P15     P14      IG     54°28'21.3"     0.12"     0.24       0.05   
0.647 
IG        P14     P11     51°12'34.2"    -0.24"     0.29      -0.12   
0.462 
P11     P14      P17    124°33'26.9"     0.14"     0.33       0.08   
0.302 
IG        P15      P11     35°00'12.7"    -0.01"     0.24      -0.00   
0.645 
P11      P15      P14     20°30'22.5"     0.29"     0.18       0.11   
0.789 
P17      P16      P11     95°48'39.4"    -0.20"     0.33      -0.12   
0.320 
P14      P17      P16     48°15'02.2"     0.05"     0.28       0.02   
0.504 
************************************************************* 
Adjustment Statistics                              
Iterations = 1                              
Redundancies = 12                             
Reference Variance = 0.0176                           
Reference So = ±0.13 
************************************************************* 
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