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USO DO GPS NA MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA E SÓLIDA EM 
RIOS DE GRANDE PORTE 

Paulo César de Souza Martins¹ 

 
RESUMO --- O presente trabalho compara as medições de descarga líquida feitas com os 
instrumentos de levantamento topográfico e de posicionamento global, tipo Estação Total e GPS, 
respectivamente, utilizados na determinação da posição da embarcação ao longo da seção 
transversal de medição nas estações fluviométricas operadas pela CPRM-SGB no rio São Francisco. 
Na campanha de setembro de 2005, realizaram-se algumas medições com o GPS, 
concomitantemente, com a Estação Total, nas estações de Traipu e Santa Maria da Boa Vista. 
Apenas na estação de Ibó a medição foi feita, exclusivamente, com o GPS, marca Garmin 12, e, 
posteriormente, com a estação total. A diferença entre ambos os sistemas ficou em média 3%, muito 
aquém do limite de 10%, considerado satisfatório. Também se espera ao longo das campanhas uma 
redução considerável dos custos e do tempo nessas operações. 

 

ABSTRACT --- The present work compares the liquid discharge measurements done with 
topographical and global positioning instruments, as Total Station and GPS, used in the 
determination of the position of a boat along the traverse section of measurement in the fluviometric 
stations operated by CPRM – Geological Survey of Brazil, in the São Francisco River, Northeast 
Brazil. In the campaign done september/2005, some measurements were accomplished with GPS 
and with Total Station, in Traipu and Santa Maria of Boa Vista stations. In the Ibó station the 
measurement was made exclusively with a Garmin 12 GPS, and, later, with Total Station. The 
difference between both systems was about 3%; clearly under the 10% limit considered as being 
satisfactory. During future field campaigns a considerable reduction of costs and the time involved 
in those operations is also expected. 
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INTRODUÇÃO 
 

Após o lançamento do primeiro satélite artificial, o SPUTNIK I, criado pela outrora União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 04 de outubro de 1957, procurou-se rastreá-lo a partir 

do conhecimento das coordenadas geográficas das estações de rastreamento e do efeito Doppler 

gerado pelos sinais do satélite. Dessa forma foi possível determinar a sua órbita e trajetória com 

relativa precisão. Daí surgiu a idéia de se fazer o caminho inverso, ou seja, conhecendo-se as 

coordenadas das posições das órbitas dos satélites artificiais, determinar a posição de qualquer 

ponto na superfície terrestre em tempo real. 

O GPS (Sistema de Posicionamento Global) é, originalmente, de inspiração militar e hoje em 

dia disponível para uso civil. Objetivava determinar a posição exata, a velocidade e o tempo de 

qualquer ponto na Terra, instantaneamente, e sob quaisquer condições atmosféricas. Oficialmente o 

GPS foi criado em 17/12/1973, em plena “guerra fria”, pelo Departamento de Estado dos EUA 

(DoD), sob a sigla NAVISTAR-GPS (NAVigation Satellite Timing and Ranging - Global  

Positioning  System). Composto, inicialmente, de uma constelação de12 satélites, conhecidos como 

bloco I, em janeiro de 1994 o GPS foi declarado totalmente operacional, constituindo-se de 24 

satélites em órbita. O funcionamento se baseia no processo de trilateração: conhecendo-se as 

coordenadas de alguns pontos e distâncias destes a um ponto qualquer, pode-se obter as 

coordenadas deste último. Bastam, no mínimo, três satélites, na prática quatro, para determinar a 

posição de qualquer ponto na superfície terrestre e proximidades. 

A Estação Total já é utilizada pela CPRM - SGB (Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais - Serviço Geológico do Brasil), em substituição ao antigo sextante, nas medições de 

descarga líquida e sólida nas estações fluviométricas no rio São Francisco. O uso do GPS - Sistema 

de Posicionamento Global nesse tipo de trabalho seria uma novidade em termos de procedimentos 

operacionais. 

Atualmente a precisão desse aparelho, em torno de 10m a 15m, em razão da desativação do 

sistema S/A (Selective Availability), em 01/05/2000, pelo DoD dos EUA, possibilita a utilização 

rotineira, uma vez que a maioria dos espaçamentos entre as verticais das seções transversais dos rios 

de largura superior a 300m são dessa ordem de grandeza. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Inicialmente foram feitos alguns testes com o GPS marca Garmin 12, nas dependências da 

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, para verificar a exatidão dessas informações 

relativas à precisão de mais ou menos 10m a 15m, conforme a literatura. 



 

1) Engº.Agrônomo, Técnico em Hidrologia da CPRM - Serviço Geológico do Brasil. 
Avenida Sul, 2291 CEP 50770-011 - Recife - PE.  E-mail: pcsolar@gmail.com 
VIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

3

Mediu-se com a trena a distância que liga um ponto de um muro ao outro; posicionou-se o 

GPS e determinaram-se as respectivas coordenadas geográficas, em UTM; calculando-se as 

distâncias que os separam, comparando-se com a medida pela trena. Os resultados foram razoáveis 

para o objetivo buscado, que é o posicionamento do barco no rio e devido as dificuldades dessa 

operação, essa margem de erro de 10m - 15 m é plenamente satisfatória. 

Os métodos de posicionamento da embarcação na seção transversal do rio sofreram ligeiras 

modificações no tempo. Passou-se do tradicional sextante para a moderna Estação Total 

(distanciômetro eletrônico) há, praticamente, dois anos. Estudos indicam que essa mudança trouxe 

rapidez e melhor distribuição das verticais de tomada de velocidade. Com as mudanças geradas na 

precisão do GPS, pelo Departamento de Defesa dos EUA, a partir de 2000, pensou-se utilizar esse 

aparelho para posicionar o barco como uma alternativa à Estação Total. 

Nas estações de Santa Maria da Boa Vista e Traipu adotou-se a seguinte metodologia: após o 

ancoramento do barco, foram extraídas as coordenadas geográficas em UTM dos pontos da 

transversal de medição;  depois calculou-se a vazão pelo método convencional, comparando-se com 

a da estação total. Em Ibó realizou-se a medição inteiramente com o GPS Garmin-12 e o 

procedimento foi o seguinte: de posse da largura do rio, dividímo-la em vinte verticais igualmente 

espaçadas; calculou-se as coordenadas de cada um desses pontos em UTM; quando o GPS 

localizava o ponto, ancoráva-se o barco e depois extraíam-se as coordenadas novamente, em tempo 

real, com esse dado calculava-se a vazão pelos procedimentos convencionais. No dia seguinte 

realizou-se a medição de descarga líquida com a Estação Total, normalmente. 

As curvas-chave ou de calibragem são importantes instrumentos de análise das condições 

hidrológicas de um curso d’água. Os dados de vazão e cota dessas estações são plotados nos 

gráficos de curva-chave das respectivas estações e, posteriormente, analisados. Caso esses pontos 

saiam da curva ou estejam muito dispersos em torno dela é necessário realizar atualizações. 

A CPRM-SGB efetua, anualmente, atualizações dessas curvas.Verificam-se as alterações 

ocorridas neste período em função de possíveis mudanças no regime hídrico do rio e na sua seção 

de medição. Se afinal essas anomalias forem significativas, é necessário traçar ou gerar outra curva 

a partir da qual inicia-se um novo processo analítico dos dados baseados nesta última curva. 

O percentual considerado de alerta é de 10% acima deste, todo esse processo analítico é 

desencadeado. 

A curva de calibragem utilizada pela CPRM-SGB é do tipo exponencial: 

Q = a(h-ho)n , onde: 

a e n - constantes do local; 

h - cotas médias diárias, tiradas das leituras de 7h00 e 17h00; 
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ho - cota de vazão nula ou de menor vazão; 

Q - vazão média diária. 

 

RESULTADOS 

 

A seguir são discutidos os dados das medições de descarga líquida efetuados através da 

estação total e do GPS, plotados nas suas respectivas curvas de calibragem. A tabela 1 mostra os 

resultados das medições de descarga líquida nas estações fluviométricas de Ibó, Santa Maria da Boa 

Vista e Traipu, no rio São Francisco, e os respectivos métodos de medição, comparando-os 

porcentualmente: 

 

Tabela 1 - Medições de descarga líquida 

Estação Data Método Cota média
(cm) 

Descarga 
(m³/s) 

Desvio 
(%) 

02/09/2005 GPS 205 1.813,740  

IBÓ 03/09/2005 EST. TOTAL 205 1.759,150 

 

-3,10 

05/09/2005 GPS 142 2.221,020  

SMBV 05/09/2005 EST. TOTAL 142 2.170,500 

 

-2,36 

26/08/2005 GPS 231 2.520,305  

TRAIPU 26/08/2005 EST. TOTAL 231 2.587,252 

 

2,59 

 

Verifica-se que o desvio médio em relação à Estação Total é de aproximadamente 3% 

(2,68%), indicando que a medição feita com o GPS é perfeitamente viável. 

As figuras 1, 2 e 3 são as curvas de calibragem das estações de Ibó (PE), Santa Maria da Boa 

Vista (PE) e Traipu (AL), respectivamente. Nota-se que entre os métodos de posicionamento da 

embarcação não se vêem diferenças significativas. No entanto, em relação às curvas–chave e cotas 

baixas, somente, em Traipu que o desvio foi considerável. Fato merecedor de estudos e 

investigações acuradas. 

Conclui-se, então, que do ponto de vista do tempo, rapidez na medição e talvez dos custos 

operacionais, o método de medição pelo GPS é perfeitamente viável e recomendável. 

Vale ressaltar que as primeiras campanhas de medição demandarão algum tempo para se 

calcular as coordenadas dos pontos nas seções transversais de cada estação. Por outro lado, nas 

próximas campanhas, de posse dessas coordenadas, devidamente registradas ou memorizadas, a 

rapidez da operação evidenciar-se-á. 
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Figura 1  Rio São Francisco em Ibó 

 

Figura 2  Rio São Francisco em Santa Maria da Boa Vista 
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Figura 3  Rio São Francisco em Traipu 
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