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RESUMO    
Durante e principalmente após a construção de uma edificação a mesma sofre algumas 

deformações e função do calor, do frio, da acomodação do solo, entre outros. O 

monitoramento de tais deformações é extremamente relevante para evitar grandes desastres 

que podem afetar o meio ambiente e gerar a perda de inúmeras vidas. O monitoramento de 

estruturas utilizando técnicas de topografia é muito utilizado na área da construção civil 

devido à sua alta precisão nas medidas realizadas, trazendo assim confiabilidade para o 

trabalho. Nesse contexto, o objetivo principal desse trabalho foi avaliar se a edificação em 

questão (Edifício Carmelitano em Monte Carmelo - MG) estava sofrendo movimentos 

horizontais em função de ventos e/ou falhas de construção. Utilizando o método de 

levantamento planimétrico por irradiação, foram realizadas três campanhas de medições, 

medindo prismas na fachada do prédio em diferentes condições climáticas, em dias e períodos 

diferentes. Para fazer o controle do equipamento e monitorar os possíveis erros causados por 

eventual falta de calibragem foram realizadas medidas extras nas mesmas condições, porém 

sem os prismas, tais medidas foram realizadas em alvos pintados no prédio. As medições 

foram realizadas, utilizando uma Estação Total Ruide 822, que utiliza em simultâneo, um 

feixe laser invisível para medição de distâncias e um feixe laser visível, para identificar o 

ponto de medição. Através dos experimentos realizados e dos resultados obtidos, constatou-se 
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que o equipamento utilizado atende as normas de precisão e confiabilidade e que a edificação 

não está sofrendo movimentos laterais, visto que as variações entre uma campanha e outra 

não ultrapassaram 6 mm. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Topografia, Estação Total e Monitoramento Estrutural. 

 

 

 

 

 

 

 


