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Abstract: The main objective of the geodetic auscultation is to 
obtain cartesian coordinates of points by geodetic techniques, 
such as differential leveling, GPS, triangulation and traverse  
applied in the monitoring of certain phenomena.This paper 
presents some results on the integration of Geodetic 
Auscultation with the security instrumentation; The objective of 
this is to determine possible points displacements in the Salto 
Caxias dam. This integration is intended to provide support to 
the technicians to set absolute displacements of the blocks 
since the conventional instruments provides only relative 
changes. Thus, it were established a monitoring network 
downstream of the reservoir, formed by six concrete piles, 
equipped with forced centering system. This network serves to 
perform the external monitoring of the dam and also to support a 
precision traverse that is conducted within the galleries. It were 
also performed a differential leveling on the crest of the dam.

Keywords - Geodetic auscultation, Geodetic Survey, 
Deformation Surveying.

Resumo: Auscultação geodésica consiste na obtenção de 

coordenadas cartesianas geodésicas de pontos por meio de 
técnicas de levantamento, tais como: nivelamento geométrico, 
GPS, triangulações, trilaterações e poligonação no 
monitoramento de determinados fenômenos. Neste trabalho 
são apresentados alguns resultados sobre a integração da 
Auscultação Geodésica com a instrumentação de segurança 
objetivando determinar possíveis deslocamentos de pontos na 
barragem de Salto Caxias. Essa integração tem a finalidade de 
fornecer subsídios aos técnicos para definir deslocamentos 
absolutos dos blocos uma vez que a instrumentação só fornece 
variações relativas. Para tanto, foi estabelecida uma rede de 
monitoramento a jusante do reservatório, formada por seis 
pilares de concreto engastados na rocha, e dotada de sistema 
de centragem forçada. Essa rede serve para realizar o 
monitoramento externo da barragem e também para apoiar uma 
poligonal geodésica de alta precisão que é conduzida no interior 
das galerias. Também foram realizados nivelamentos de 
precisão sobre a crista da barragem.

Palavras-chave - Auscultação Geodésica, Levantamentos 
Geodésicos, Monitoramento de deslocamentos.

1  Auscultação geodésica na região de grandes barragens

Os primeiros estudos realizados no Brasil sobre subsidências 
ocorridas em função da formação de grandes reservatórios 
foram conduzidos pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), pelo Prof. Camil Gemael, em convênio com a 
Companhia Paranaense de Energia (COPEL), na região da 
usina hidrelétrica de Foz do Areia, hoje conhecida como 
Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, no final da década 
de 70 (Figura 1). 

A subsidência, que consiste na deformação ou deslocamento na 
direção essencialmente vertical descendente, manifesta-se por 
afundamento do terreno. Esse fenômeno pode ocorrer por 
causas naturais (dissolução de rochas - carstificação - como 
calcários, dolomitos, gipsita, sal; acomodação de camadas do 
substrato pelo seu próprio peso ou por pequena movimentação 
segundo planos de falhas, entre outros) ou pela ação humana 
(bombeamento de águas subterrâneas e recalques por 
acréscimo de peso devido a obras e estruturas).  

 

Figura 1: Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Neto

Características Técnicas:
Forma de Construção:  Enrocamento;
Capacidade de Geração: 1.676 MW de potência;

Altura máxima da barragem: 160 m
2Área inundada: 139 km

6 3Volume do Reservatório: 5,8 x 10  m
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Para aumentar a capacidade de geração da usina de Segredo, 
foi construída uma barragem no rio Jordão e através de um 
túnel de derivação foram ligados os dois reservatórios    
(Figura 3).

Buscando avaliar se houve novas subsidências com a 
construção da barragem do rio Jordão realizou-se um novo 
nivelamento entre as RRNN 12 e 22 (estas RRNN são as que 
estão mais próximas do reservatório). O resultado demonstrou 
que não houve novas subsidências.

Em 1996 iniciaram-se os estudos no reservatório formado com 
a construção da usina de Salto Caxias (Figura 4), a última usina 
de grande porte a ser construída no rio Iguaçu. Em função da 
geografia da região, nesta foi possível implantar linhas de 
nivelamento na margem direita e esquerda do reservatório (um 
total de 80km) ao longo da malha viária que serve a região.

As técnicas Geodésicas utilizadas neste projeto foram 
Nivelamento Geométrico de Primeira Ordem e Gravimetria. 
Para que se pudesse aplicar as técnicas citadas, foi 
necessária a implantação de um conjunto de Referências 
Nível (RRNN), afastadas de um quilômetro (1km), ao longo 
das rodovias que se aproximavam do reservatório (margem 
direita sentido Cruz Machado, margem direita sentido 
Bituruna) .

Para detectar se ocorreu ou não subsidência com a 
formação do reservatório, determinou-se a altitude e o vetor 
força de aceleração da gravidade das RRNN antes e após a 
formação do reservatório. Comparando os resultados 
obtidos com as duas campanhas, foi possível avaliar se 
ocorreu ou não subsidência na região. 

Os resultados obtidos com o Nivelamento Geométrico 
demonstraram claramente que, conforme as RRNN se 
aproximavam do reservatório, aumentava a variação na 
altitude entre elas atingindo dois centímetros (2cm) na RN 
mais próxima do reservatório. Testes estatísticos aplicados 
aos dados Gravimétricos apresentaram a mesma tendência 
[1].

A sequência dos estudos ocorreu com a construção da usina 
de Segredo, também no rio Iguaçu. Nesta, em função da 
geografia da região, não foi possível implantar RRNN em 
linhas que se aproximassem do reservatório. A solução 
encontrada foi a implantação de um conjunto de RRNN, em 
forma de um anel, com a desvantagem que a RN mais 
próxima do reservatório está implantada a cinco quilômetros 
(5 km) do muro que forma o reservatório (Figura 2).

Os resultados obtidos indicaram uma subsidência de 2,3 cm 
na RN21. Como pode ser visto na Figura 02, esta RN é uma 
das RRNN mais próximas do muro que forma o reservatório 
[2].

 

RN12  

Características Técnicas:
Forma de construção: Enroncamento;
Capacidade de Geração: 1.260 MW de Potência.
Altura máxima da barragem 145 m

2Área inundada 82 km
6 3Volume do reservatório 3.0 x 10  m

Figura 2: Usina Hidrelétrica de Segredo, localização do
 anel em Segredo.

 

 

Jordão
oo 

Túnel de 
Derivação
o 

Segredo 

Características Técnicas:
Forma de Construção: Concreto compactado a rolo;
Capacidade de Geração:   6,5 MW de Potência;

Altura barragem 95 m
2Área inundada 3,4 km        

Figura 3: Barragem  de Segredo, Jordão e Túnel de Derivação.

 

 

 

RN 50A 
RN 50B 

RN 51 

Características Técnicas:
Forma de Construção: Concreto compactado a rolo;
Capacidade Instalada: 1200 MW de Potência;

Altura máxima da barragem: 67 m
2Área inundada: 141 km

3Volume do reservatório: 3573 km

Figura 4: Usina Hidrelétrica de Salto Caxias.
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Figura 5. Subsidência na Região da Barragem, considerando toda a rede.

 1998 2002 2005 98 - 2002 98 -2005 (98-02)-(98-05) 

Seção Desnível Desnível Desnível Diferenças  Diferenças  Diferenças  

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

50A-50B -361,650 -365,460 -363,860 3,810 2,210 1,600 

50B-50D 324,160 323,330 323,050 0,830 1,110 -0,280 
50D-50E 23,770 23,280 23,120 0,490 0,650 -0,160 

50E-50F -11,610 -10,970 -10,700 -0,640 -0,910 0,270 

50F-50G -279,780 -278,050 -277,590 -1,730 -2,190 0,460 

50G-50H 7,990 9,480 9,570 -1,490 -1,580 0,090 
50H-51 275,020 275,680 275,440 -0,660 -0,420 -0,240 

50A-51 -22,100 -22,71 -20,970 0,610 -1,130 1,740 
 

Tabela 1: Desníveis entre as RRNN engastadas na crista da Barragem no período entre 1998 e 2005.

Dois aspectos importantes dos estudos desenvolvidos nesta 
região, em função da distribuição da malha viária, devem ser 
destacados: 

1. Foi possível unir as linhas formadas pelas RRNN da 
margem direita com as da margem esquerda, através de 
sete RRNN (50A, B, C, D, E, F, G e H) materializadas na 
crista da barragem (Figura 4). Em função disso tem sido 
possível avaliar a ocorrência de subsidência nas 
proximidades do reservatório e também recalque na 
própria barragem;

2. As linhas formadas pelas RRNN se afastam da 
barragem para uma região sem influência do 
reservatór io,  e outras l inhas deslocam-se 
paralelamente ao reservatório (margem esquerda e 
direita) para encontrar novamente o reservatório a 
aproximadamente 10 km a montante.

Com essa distribuição das RRNN, tem sido possível avaliar a 
subsidência junto e também afastado 10 km da barragem a 
montante.

Os resultados obtidos podem ser vistos no gráfico da Figura 5. 
Nesta apresenta-se o resultado da subsidência da barragem de 
Salto Caxias quando considerada toda a região em torno do 

reservatório.

Com o projeto Integração da Auscultação Geodésica com a 

Instrumentação de controle e segurança da Usina de Salto 

Caxias, foi possível dar continuidade ao monitoramento, para 

avaliar a ocorrência de recalque da barragem ao longo do tempo.

A tabela 1 apresenta a evolução dos desníveis entre as RRNN 

sobre a barragem desde sua implantação, antes da formação do 

reservatório, até 2008.

Os valores da coluna “98-2002” representam a diferença ocorrida 
entre o nivelamento conduzido antes do enchimento do 
reservatório em 1998 e o nivelamento conduzido após o 
enchimento do reservatório, em 2002;

Os valores da coluna “98-2005” representam a diferença ocorrida 
entre o nivelamento conduzido antes do enchimento do 
reservatório em 1998 e o nivelamento conduzido após o 
enchimento do reservatório, em 2005;

Os valores da coluna “(98-02)-(98-05)” representam as 
diferenças encontradas entre as variações dos desníveis entre as 
duas épocas.
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2   Monitoramento Geodésico da Usina de Salto Caxias

Monitorar um ponto, considerando-se o aspecto do 
posicionamento geodésico, significa determinar e comparar as 
coordenadas desse ponto em duas épocas distintas, e verificar 
se, dentro de um certo nível de confiabilidade (significância), 
houve variações significativas nessas coordenadas. Isso pode 
ser realizado tanto em planimetria como em altimetria. 

Dessa forma o monitoramento geodésico de uma estrutura 
envolve a realização de campanhas periódicas de observação 
dos pontos de interesse [3]. A frequência de observação 
estabelecida neste projeto envolve campanhas no verão e no 
inverno, quando se esperam as maiores variações na 
estrutura.

A instrumentação de segurança de barragens (como pêndulos 
e extensômetros) permite a determinação de deslocamentos 
relativos, enquanto o uso de técnicas geodésicas conduz à 
determinação de deslocamentos absolutos, permitindo 
quantificar sua magnitude e direção [5].  Com isso pode-se ter 
uma ideia do comportamento global da estrutura sob 
monitoração. Na Figura 6, empregando-se um extensômetro, é 
possível determinar se houve alguma variação entre o bloco A 
e o bloco B, porém não é possível determinar individualmente 
qual dos dois blocos se moveu. Com o emprego de técnicas 
geodésicas, as coordenadas de pontos localizados em cada 
um dos blocos em relação a um referencial fixo e estável 
podem ser determinadas, permitindo-se dessa forma analisar 
qual dos dois blocos ou mesmo se os dois blocos se moveram 
e em qual sentido. Cabe salientar que, para que isso seja 
possível, existe a necessidade de que a rede geodésica de 
monitoramento esteja referenciada a pontos considerados 
estáveis, principalmente no que tange às técnicas 
convencionais de monitoramento.

A determinação de coordenadas de pontos empregando-se 
técnicas geodésicas convencionais está fundamentada na 
medição de grandezas como direções (horizontais e verticais), 
distâncias e desníveis, a partir das quais, indiretamente é 
possível computar as coordenadas de um ponto. Para tanto 
são empregadas técnicas como poligonação, trilateração e 
triangulação, nivelamento geométrico e irradiação.  

Extensômetro
 

Figura 6: Monitoramento Relativo e Absoluto.

Dentro deste projeto, os principais instrumentos empregados 
para a realização das observações são:

- Estação Total TC 2002 (precisão angular de 0,5” e 
linear de 1mm + 1ppm);

- Estação Total TCRA 1205 (precisão angular de 5” e 
linear de 2mm+ 2ppm);

- Nível Digital NA 3003;
- Gravímetro.

Cabe salientar que a estação TCRA 1205 foi adquirida com 
recursos oriundos do projeto. Este é um instrumento 
denominado de robotizado, pois permite a busca e realização 
de pontaria em pontos de maneira automática. Além desses 
equipamentos, outros acessórios são necessários para a 
realização das observações. A Figura 7 apresenta parte dos 
instrumentos empregados durante as campanhas de 
monitoramento. 

Também foram projetados e confeccionados instrumentos 
específicos para o monitoramento realizado em Salto Caxias, 
tais como DCFs (dispositivos de centragem forçada para a 
execução da poligonação), e que serão apresentados 
posteriormente neste artigo. 

O projeto de monitoramento elaborado para a Usina pode ser 
dividido em três componentes principais: a rede de nivelamento 
geométrico, rede externa e interna de monitoramento. 

2.1  Rede Externa 

A rede externa de monitoramento é constituída de um conjunto 
de pilares, dotados de sistema de centragem forçada, e de um 
marco fixo na comporta 14 para servir de apoio ao 
monitoramento dos alvos da crista da barragem a montante. A 
primeira finalidade dessa rede é avaliar a estabilidade da 
estrutura onde se encontra construída a barragem. Para tal, são 
realizadas duas campanhas por ano (uma no verão e outra no 
inverno) com medições de distâncias e direções entre os 
pilares. Com essas informações é possível calcular suas 
coordenadas e avaliar sua variação com o passar do tempo. 

   

 
Figura 7: Instrumentos empregados para o Monitoramento Geodésico.

Figura 6: Monitoramento Relativo e Absoluto.
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A segunda função é, a partir de um dos pilares, neste caso o 
pilar 3 em função da geografia do local, realizar o 
monitoramento dos prismas engastados no paramento da 
barragem a jusante e, a partir do marco implantado na 
comporta 14, os pontos de monitoramento a montante. A Figura 
8 apresenta a disposição dos pilares que materializam a rede 
jusante e a Figura 9 a rede montante. Granemann [4] e Neves 
[7] fornecem informações mais detalhadas sobre o assunto.

O processamento dos dados coletados em fevereiro de 2006, 
fevereiro, maio e outubro de 2007, permitiu o cálculo das 
coordenadas dos vértices da rede a jusante e montante para 
cada uma das campanhas e, com isso, avaliar sua estabilidade. 
A seguir são apresentadas duas tabelas, a primeira com as 
coordenadas dos vértices da rede a jusante e a segunda com 
as variações das coordenadas obtidas em épocas diferentes 
(tabelas 2 e 3).

2.2   Rede de Monitoramento Interno

A Usina de Salto Caxias apresenta uma característica 
particular que são duas galerias de inspeção na barragem 
(Figura 10). Com isso, optou-se também por realizar o 
monitoramento de pontos internamente à barragem. Para que 

  

Pilar 

Centragem 
Forçada 

Figura 8: Disposição dos Marcos da Rede Externa a jusante. Figura 9: Disposição dos Marcos da Rede Externa a montante.

Tabela 2: Coordenadas Ajustadas de Todas as Campanhas da Rede Externa a Jusante.

 

Coor
d. 

Out/06(m) ? (m) Fev/07(m) ?(m) Mai/07(m) ?(m) Out/07(m) ? (m) 

X3 1581,8661 0,0019 1581,8668 0,0048 1581,8653 0,0048 1581,8645 0,0051 

Y3  999,9936 0,0392   999,9981 0,0001   999,9981 0,0001   999,9981 0,0001 

X4 1640,6853 0,0474 1640,6845 0,0006 1640,6829 0,0006 1640,6820 0,0061 

Y4 1197,1810 0,0476 1197,1862 0,0006 1197,1856 0,0006 1197,1854 0,0006 

X6   988,0835 0,0627   988,0818 0,0001   988,0818 0,0001   988,0818 0,0001 

Y6 1232,5042 0,0005 1232,5044 0,0008 1232,5038 0,0008 1232,5034 0,0008 

 

Coord. Out/06(m) Fev/07(m) Mai/07(m) Out/07(m) 

X3 Fixa  0,0007 -0,0008 -0,0016 

Y3 Fixa  0,0044  0,0044  0,0044 

X4 Fixa -0,0007 -0,0024 -0,0033 

Y4 Fixa  0,0051 0,0046 0,0043 

X6 Fixa -0,0018 -0,0018 -0,0017 

Y6 Fixa  0,0002 -0,0004 -0,0007 

Tabela 3: Diferença Entre as Coordenadas Ajustadas de Todas as Campanhas da Rede Externa a Jusante.

isso fosse possível, foi necessário planejar e conduzir uma 
poligonal, apoiada em pontos da rede externa, para a 
determinação das coordenadas dos pontos. 

Um trabalho inicial foi o levantamento em 3D das galerias 
empregando-se uma estação total que permite a leitura da 
distância empregando-se laser, sem a necessidade de uso de 
um prisma. Esse levantamento foi empregado para realizar o 
planejamento da poligonal, buscando identificar os pontos 
onde seriam instalados os pontos da poligonal e os pontos a 
serem monitorados. 

Para materialização dos pontos da poligonal optou-se pelo uso 
de um instrumento denominado DCF (dispositivo de centragem 
forçada). Esse dispositivo é composto de duas partes, uma fixa 
nas paredes da galeria, composto de uma chapa de aço com 
parafusos de espera, e outra onde é estacionado o 
instrumento, que é presa na parte fixa. Foram confeccionados 
três protótipos de DCF até conseguir um com a estabilidade 
necessária para as observações [8]. A Figura 11 apresenta o 
DCF final.
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O objetivo de utilizar um sistema de centragem forçada não fixo 
nas paredes das galerias foi reduzir custos e evitar transtornos 
na execução de trabalhos cotidianos de inspeção realizados 
pela companhia mantenedora da Usina. Os dispositivos 
permitem a centragem forçada do instrumento e alvos durantes 
as observações dos pontos de monitoramento. 

As posições dos pontos de monitoramento foram determinadas 
de acordo com as feições a serem monitoradas, como junção de 
blocos. Esses pontos foram materializados mediante DCFA, 
conforme ilustra a Figura 12.

 

FONTE [8] 

Figura 10: Esquema da Galeria de Inspeção.

 
Figura 11: Dispositivo de Centragem Forçada.

 
Figura 12: Dispositivos de Centragem para Alvos.

2.3   Seleção dos Pontos a Serem Monitorados

O processo de seleção de pontos para monitoramento 
transcorreu concomitantemente ao planejamento das redes de 
monitoramento, pois em função da posição dos pontos a serem 
monitorados as redes deveriam ser planejadas. Dois itens 
principais nortearam a escolha dos pontos: os elementos a 
serem monitorados, como junção de blocos e fissuras, por 
exemplo, e o número total de pontos. Um grande número de 
pontos a serem monitorados pode tornar o levantamento 
oneroso e não produtivo.

Dentro das galerias, a distribuição de pontos nas junções de 
blocos e fissuras foi realizada de forma  que esses elementos 
estivessem distribuídos a montante e jusante (dois a montante 
e dois a jusante). A Figura 13 ilustra esta ideia

 

Pontos de monitoramento 

FONTE: [8]. 

Na face externa a jusante da barragem foram distribuídos 35 
pontos, sendo 32 localizados nas fissuras e 5 nas comportas e 
ombreira direita. Em 18 pontos localizados na escadaria a 
jusante foram fixados prismas, os quais não serão removidos 
durante todo o período em que serão realizadas as campanhas 
de monitoramento. A Figura 14 apresenta um esquema geral 
dos elementos empregados dentro do monitoramento 
geodésico da Usina.

Figura 13: Distribuição dos  Pontos de Monitoramento na Galeria.
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2.4    Monitoramento das fissuras (parte externa)

Como dito anteriormente a partir de dois pilares da rede externa 
realiza-se o monitoramento das fissuras e junção de blocos da 
barragem.  Para tal, implantou-se um conjunto de 18 alvos 
próximo às três fissuras a esquerda e quatro à direita das 
comportas como ilustrado na Figura 15. Já os alvos junto às 
mesmas fissuras a montante são monitorados a partir do marco 
implantado junto à comporta 14.

         Figura 15: Esquema de monitoramento das fissuras.

Esses pontos de monitoramento são materializados através de 
prismas que foram fixados de forma permanente na estrutura, 
para facilitar os procedimentos de medição e evitar problemas 
em seu posicionamento em diferentes campanhas. Foi 
projetada, construída e instalada uma cobertura em cada 
prisma, uma vez que estão expostos a intempéries e serão 
utilizados em futuras campanhas de monitoramento (Figura 
16).

Esses pontos são monitorados empregando-se uma estação 
total robotizada (TCRA 1205) que permite a busca e pontaria 
automática nos prismas, não necessitando dessa forma de 
realização da pontaria de forma manual, minimizando com isso 
erros provocados pelo observador [7].

Figura 14:  Esquema do Monitoramento Geodésico.

               Figura 16: Prismas engastados na barragem e proteção.

2.4.1   Automação do controle e operação da Estação Total 
Robotizada

Um dos equipamentos empregados no projeto foi uma estação 
total robotizada (modelo TCRA 1205 – Leica), a qual permite a 
busca e medição de forma autônoma. Esse equipamento foi 
adquirido com recursos do projeto buscando a automação dos 
procedimentos de medição dos pontos a jusante de barragens. 
Existe a possibilidade do desenvolvimento de aplicativos 
especiais (voltados à execução de uma atividade específica de 
medição) que podem ser utilizados na operação da estação por 
meio de um computador, sendo necessário neste caso um link 
de comunicação (rádio ou cabo). Com isso, é possível instalar o 
equipamento na área a ser realizado o monitoramento, e o 
operador pode estar em outro local controlando o instrumento. 

Para o desenvolvimento deste aplicativo foram analisadas 
diferentes técnicas de interface bem como as formas de 
controle e operação da estação. O programa foi projetado para 
atender às demandas relacionadas ao processo de 
monitoramento dos pontos externos da barragem. Através dele 
é possível configurar o equipamento, ordenar a execução das 
medições e especificar quais pontos devem ser medidos, além 
de receber e organizar todas as informações coletadas em 
campo. Na Figura 17 é apresentada a tela inicial do programa. 
Maiores informações podem ser encontradas em [6].
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Figura 17: Tela inicial do programa de automação.

2.5   Nivelamento Geométrico de Alta precisão

Outro estudo realizado foi acompanhar o comportamento 
sazonal da barragem por meio de nivelamento geométrico de 
alta precisão. Para tal, determinou-se o desnível entre as 
RRNN engastadas na pista sobre a barragem no final do verão 

(fevereiro ou maio) e final do inverno (Outubro). Comparando 
os desníveis obtidos nas diferentes épocas é possível concluir 
que as variações encontradas estão dentro da precisão 
estabelecida para nivelamento geométrico de alta precisão, ou 
seja, 1 mm √k, sendo k a média da distância nivelada e contra 
nivelada (tabela 4).

Representando graficamente as variações da altitude das 
RRNN, é possível perceber um comportamento cíclico para 
todas as RRNN sobre a barragem. Na Figura 18, apresenta-se 
um gráfico com o comportamento da RN 50B.

3   Conclusões

Este trabalho apresenta uma visão geral da evolução da 
Auscultação Geodésica aplicada em três Usinas da COPEL no 
Rio Iguaçu, culminando com a integração das técnicas 
geodésicas com a instrumentação de controle e segurança da 
usina de Salto Caxias. 

A aplicação das técnicas geodésicas exige um esforço de 
planejamento para a otimização das observações bem como 
para uma melhoria na qualidade dos resultados. 

 

Seção 2006/mai 
e  

2006/out 

2006/out 
e 

2007/fev 

2007/fev 
e 

2007/mai 

2007/mai 
e 

2007/jul 

2007/jul 
e 

2007/out 

2007/out 
e 2008/jul 

Comprimento 
médio dos 
lances (m) 

50A-50B -0,5 0,6 -0,1 0,1 0,2 -0,3 269,8 

50B-50D -0,8 0,0 -0,1 -0,2 0,2 -0,6 100,9 

50D-50E 0,0 -0,2 0,1 0,1 -0,2 0,3 62,3 

50E-50F -0,1 -0,1 0,1 0,3 -0,2 -0,1 41,7 

50F-50G 0,2 -0,2 0,0 -0,3 0,2 -0,1 48,7 

50G-50H -0,8 -0,3 1,0 5,8 -6,5 0,4 50,1 

50H-51 -0,4 0,8 -0,4 -0,3 0,1 -0,3 29,2 
 

Tabela 4: Desníveis entre as RRNN engastadas na crista da Barragem.

 
RN 50B

2006/m
ai

2006/out

2005

2004

2002

1998

2007/fev
m
aio

julho

outubro

2008/jul

99,632

99,633

99,634

99,635

99,636

99,637

99,638

99,639

(m
)

Figura 18: Comportamento sazonal da RN 50B sobre a barragem.
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Neste projeto, as técnicas aplicadas têm se mostrado eficientes 
para os fins pretendidos, como pode ser visto pelos resultados 
apresentados no corpo do trabalho. Merecem destaque 
também os processos de automação da auscultação 
geodésica, mediante equipamentos e programas que agilizam 
a coleta e processamento dos dados.

Cabe ressaltar a importância da continuação da série histórica 
de observações geodésicas para uma melhor descrição do 
comportamento dos pontos monitorados.
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