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O conhecimento acerca de massas d’água por meio de informações batimétricas, bem como, quanto 

a sua composição e sua dinâmica é essencial para a concepção e monitoramento de projetos de engenharia, 

estudos ambientais, exploração de recursos, de segurança à navegação, e diversas outras aplicações. O 

monitoramento de corpos de água tem importância fundamental na gestão destes recursos, e também na  

prevenção e minimização dos efeitos diretos e indiretos provenientes de desastres naturais. Em 

reservatórios, por exemplo, a gestão deles necessita de informações quanto ao monitoramento do nível 

d'água, o volume útil e a sedimentação. Em águas costeiras e fluviais o mapeamento do leito e  a detecção 

de feições para garantir a segurança a navegação são necessários. Uma ferramenta primordial nestas 

determinações são os sistemas de posicionamento global por satélites (GNSS), visto que, atendem as 

premissas inerentes à estes monitoramentos apresentando vantagens como: agilidade, melhor relação 

custo-benefício e independência de condições climáticas. O Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia 

da Universidade Federal do Paraná (LAGEH/UFPR) vem trabalhando frente à pesquisas científicas e no 

desenvolvimento de equipamentos com tecnologia nacional de baixo custo sendo que as aplicações tem sido 

em áreas específicas da Geodésia Espacial, Geodésia Marinha e Levantamentos Hidrográficos. No âmbito das 

pesquisas científicas pode-se destacar: Definição de uma Metodologia para levantamentos Batimétricos a 

ser aplicada em Reservatórios; Levantamentos Hidrográficos com ADCP e Reflectometria GNSS (GNSS-R). A 

metodologia específica em estudo visa a realização de batimetria em reservatórios de pequenas dimensões, 

como àqueles destinados a captação de água, e que esteja em acordo com as Normas da Autoridade 

Marítima (NORMAM-25) da Marinha do Brasil, que estabelece diretrizes e procedimentos a serem seguidos 

para a realização de Levantamentos Hidrográficos sob, sobre e às margens de Águas Jurisdicionais Brasileiras, 

e com as Orientações da Agência Nacional das Águas (ANA), as quais são voltadas principalmente para 

reservatórios de hidrelétricas. Nestes levantamentos tem-se empregado, além dos tradicionais 

ecobatímetros, medidores ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) muito utilizados para medição de vazão 

e perfis de velocidades, e que podem atualmente ser adotados na determinação de profundidades e suas 

respectivas posições graças ao conjunto ADCP, GPS e bússola integrados. Com os avanços tecnológicos o 

GNSS, originalmente adotado para determinação de posições e velocidade de plataformas, tornou-se uma 

ferramenta que possibilita a obtenção de outras informações. Por exemplo, à utilização dos sinais dos 

satélites que chegam à antena receptora de maneira indireta após reflexão e interação com a superfície de 

entorno da antena. Esta nova modalidade do GNSS é dita Reflectometria (GNSS-R). Com ele pode-se obter 
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informações como: umidade do solo, rugosidade e altura da antena em relação à superfície de reflexão, 

sendo que, mantendo-se a antena fixa a uma determinada altura, esta última pode ser aplicada na detecção  

da variação do nível d'água, apresentado a vantagem de não ser uma determinação pontual, como é o caso 

dos medidores clássicos, e sim relacionada à uma área, a qual é função da altura da antena. No que tange os 

desenvolvimentos do LAGEH/UFPR destacam-se Plataformas e Algoritmos/Softwares para tratamentos de 

dados. As plataformas Eulerianas e Lagrangeanas são compostas por boias e aletas nas quais são acoplados 

receptores GNSS para a determinação da variação do nível d'água e da posição da plataforma ao longo de 

sua trajetória, respectivamente. Devido ao custo elevado de receptores GNSS geodésicos estão sendo 

realizadas pesquisas acerca da performance e da precisão e acurácia de receptores de baixo custo e de 

aplicativos em Smartphones. Outros sensores também podem ser acoplados à estas plataformas 

possibilitando a efetivação de outras observações relacionadas ao comportamento hidrodinâmico da massa 

d'água. No âmbito dos dados GNSS coletados por estas plataformas foram efetuados dois desenvolvimentos 

visando a análise em tempo real dos dados: Filtro de Altitudes e Interface Dinâmica. O primeiro visa a 

detecção dos erros sistemáticos e grosseiros, sendo estes últimos excluídos. Segundo testes realizados, 

verificou-se que após a aplicação deste filtro a acurácia dos dados de altitudes pode ser melhorada em até 

10 cm. O segundo software foi desenvolvido com o intuito de visualizar as observações GNSS em tempo real 

obtidas a partir das mensagens NMEA provenientes de receptores de baixo custo. Desta forma as variações 

das coordenadas ao longo do tempo do levantamento podem ser observadas. A Interface Dinâmica foi 

idealizada para uso em micro-computadores Raspberry Pi 3 para possibilitar a visualização em campo do 

comportamento das plataformas. Estas pesquisas desenvolvidas no LAGEH/UFPR encontram-se em 

andamento e integram os temas de pesquisa dos autores.  
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