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A fim de obter mais informações sobre grandes massas de água, cientistas e pesquisadores vêm aperfeiçoando técnicas 

e instrumentos destinados às pesquisas de meio ambiente. Dentre os últimos citam-se aquelas que permitem a aquisição 

de dados sobre o meio em estudo conduzindo a análise das mudanças físicas neste meio (VISKI 2012). Atualmente 

bóias oceânicas estão sendo empregadas, verificam-se estudos sobre campos de velocidade em massas de água 

utilizando-as. Elas têm sido lançadas à deriva em mar aberto, onde é realizado o acompanhamento do deslocamento das 

correntes marítimas por meio de receptores via satélite. Desde o ano de 2006, o Laboratório de Geodésia Espacial e 

Hidrografia (LAGEH), têm priorizado a inovação tecnológica desenvolvendo equipamentos de baixo custo, dentre eles 

cita-se as bóias de deriva. Este trabalho tem como objetivo principal a determinação da trajetória espacial da plataforma 

de deriva visando contribuir na obtenção de dados de velocidade e direção de correntes em corpos de água. Esta bóia, 

denominada de boia Lagrangeana, é capaz de carregar em sua estrutura receptores GPS de simples ou dupla frequência. 

O protótipo testado neste projeto de pesquisa consiste numa boia acrescida de um receptor Zênite, modelo GTR-Z1, o 

qual permite a recepção de sinais da onda portadora L1 e do código C/A advindo dos satélites da constelação GPS. É 

um equipamento portátil que se mostra adequado para esta pesquisa. Os experimentos foram realizados no Rio Barigui, 

no Parque Tingui em Curitiba, Paraná. A estação base foi instalada na margem deste rio, formando uma linha de base de 

curta distância com o propósito de minimizar alguns erros sistemáticos como, por exemplo, o efeito troposférico e o 

erro de órbita do satélite. Em seguida a plataforma Lagrangeana foi liberada sobre a superfície do rio, por 

aproximadamente 5 minutos, tendo a plataforma percorrida uma trajetória de aproximadamente 214m. O intervalo de 

gravação de dados foi igual a 1s e a máscara de elevação de 10 graus. Os dados foram processados com o programa 

GTR Processor e Ashtech Solution. Verificou-se que com a utilização das antenas GTR de uma frequência os resíduos 

das pseudodistâncias ficaram em nível centimétrico. Com a obtenção dos resultados, possibilitou verificar a velocidade 

da plataforma sobre a ação da correnteza do rio. Com este calculo é possível determinar a velocidade de escoamento do 

rio, bem como, a velocidade dos detritos sobre o espelho d’água, obtendo-se com isso, o campo de velocidade do rio 

Barigui. 
No total, a distância percorrida pela plataforma foi de 214m, durante 5min 06s, gerando uma velocidade média do 

deslocamento de aproximadamente 0,7m/s. Desconsiderando que o Rio Barigui altera sua velocidade durante sua 

trajetória, um hipotético vazamento de óleo na nascente do rio levaria 26 horas para percorrer seus 66 km e chegar a sua 

foz no Rio Iguaçu. 
Os objetivos propostos neste trabalho foram alcançados com o desenvolvimento desta pesquisa. Os resultados 

preliminares mostraram-se satisfatórios e contribuem para o prosseguimento das pesquisas. Os testes também serviram 

para o surgimento de novas ideias visando à determinação da velocidade de deslocamento de rios, contribuindo de 

forma significativa para as pesquisas em ambiente hidrográfico. 

Na maior parte do trajeto a precisão ficou igual ou melhor a 10cm, ela só apresentou resultados insatisfatórios nos 

trechos em que houve a presença intensa de obstruções. Para a determinação do campo de velocidade de um rio, onde se 

percorre uma grande distancia e se tem abundancia de pontos, esta é uma boa precisão.  

Obteve-se uma boa projeção do deslocamento de detritos ou poluentes soltos no rio, podendo servir de subsídio para 

estudos futuros como calculo hidrodinâmico, projeções de derramamentos de derivados de petróleo ou deslocamentos 

de partículas flutuantes. 


