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O monitoramento por meio de sistemas de posicionamento por satélites tem se tornado necessário ao país 

proporcionando um melhor estudo e controle das suas reservas naturais de água doce ou salgada. Um dos avanços 

tecnológicos propostos pelo Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia (LAGEH) consiste na acoplagem do GPS 

com boias ou flutuadores, resultando em boais Eulerianas PAE 03. Estas boias possibilitam a determinação da variação 

horária das altitudes elipsoidais conduzindo a obtenção da variação da altura horária de maré e do zoneamento de maré 

em locais onde há a impossibilidade de materializar estações maregráficas. As boias Eulerianas contribuem 

significativamente em locais onde possa haver um comprometimento na descrição do comportamento da onda de maré 

sujeitos aos fenômenos naturais como, por exemplo, o empilhamento de massas d'água causada por marés oceânica. As 
boias Eulerianas consistem em plataformas automatizadas ancoradas que realizam medições em um local de observação 

fixa, ou região geográfica conhecida. Uma boia PAE 03 é composta de controle vertical capaz de evitar a influência do 

meio físico externo à água (p.ex.: ondulações da água provocadas pelo vento) e apresentam mecanismos de 

amortecimento. Ainda é composta de dois sistemas de eixos independentes, visando garantir sua eficiência. Caso um 

tenha a sua mecânica comprometida por partículas que possam travar o equipamento, o outro trabalhará livremente. 

Visando avaliar o desempenho desta boia foram realizadas observações na Ilha de Marambaia. Esta boia foi instalada 

próxima a uma estação maregráfica e a uma boia Hydrolevel pertencente à Marinha do Brasil, a qual é dotada de um 

receptor GPS de dupla frequência, bem como, de um sensor de atitude modelo PNI TMC que provê ao usuário os 

movimentos de ‘roll’, ‘pitch’ e ‘heading’, Após coleta dos dados por meio do posicionamento relativo cinemático da 

Boia Hydrolevel e da boia PAE 03 com intervalo de gravação de 1 segundo, analises estão sendo feitas para determinar 

a viabilidade do uso dessas boias na determinação das alturas de maré. Quanto a coleta dos dados realizados com a PAE 
03 foi utilizado acoplado a esta boia um receptor monofrequência (onda portadora L1) GPS Promark o qual teve seus 

dados processados no programa Ashtech Solutions, obtendo-se solução fixa de 100% para as ambiguidades, para os 

dados coletados com um média de 8 satélites e um PDOP médio de 1,4. Apesar da boia PAE 03 contar com um sistema 

próprio para minimizar grandes oscilações causadas pelo movimento das ondas do mar sobre a boia que possam causar 

erros relativos maiores que o esperado, neste experimento com o intuito de melhorar a qualidade dos dados empregou-

se um método de reamostragem dos valores obtidos, denominado de filtro móvel, sendo que para cada observação, ele 

faz uma média dos valores das próximas observações vizinhas e gera outro valor para este instante de observação. Antes 

da aplicação dos filtros móveis por meio de algoritmos computacionais, a precisão vertical relativa obtida pela boia 

PAE 03 foi de em media 3,1 cm para uma linha de base de 54,9 m. Após a aplicação dos filtros móveis, a nova precisão 

relativa vertical foi estabelecida em 2,7 cm, indicando então que neste caso o filtro cumpriu o seu papel de eliminar 

grandes variações na altitude da boia PAE 03 em curtos intervalos de tempo, porém sem prejudicar o resultado final. 

Atualmente o mesmo método esta sendo empregado nos dados obtidos com a boia Hydrolevel a fim de refinar seus 
dados e confrontar os resultados obtidos entre a boia Hydrolevel e a PAE 03, bem como, com as alturas horárias 

advindas da estação maregráficas implantada na ilha de Marambaia. 
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