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G. M. SILVA; L. D. FEITOSA 

RESUMO 

 

O interesse na disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas que abastecem populações em 

geral, leva à necessidade de estudar o ciclo hidrológico de uma região. A obtenção de dados 

de vazão corresponde a um fator importante para o estudo do ciclo hidrológico, porém os 

métodos de medição de vazão, geralmente são dispendiosos, ou de difícil operação. Pensando 

nisso, buscou-se estudar novos métodos de medição de vazão, utilizando-se de tecnologias 

atuais, e comparando-as com métodos tradicionais e de aferição comprovada. Os métodos 

avaliados nesse estudo foram baseados na medição de velocidade por imagens de partículas, 

com o uso de drone, aplicativo de smartphone (discharge) e câmera digital. O método 

tradicional escolhido para comparação dos resultados foi a ADCP, sendo os experimentos 

realizados em três rios de diferentes portes, com o intuito de comparar a relação de precisão 

com o porte do rio. Foi verificado que, dentre os métodos analisados, aquele em que se utiliza 

um aplicativo de smartphone foi o que obteve resultados mais próximos ao valor da vazão 

com ADCP, seguido do método com drone, e por último, o método da câmera digital, 

entretanto, todos os métodos são promissores. Nota-se também que o excesso de luz, as altas 

velocidades dos ventos, e o ângulo de captação das imagens, são fatores a serem considerados 

nas medições, uma vez que geram erros nas aferições. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente preocupação com a água e sua disponibilidade para as atividades humanas vem 

sendo um dos assuntos mais discutidos nos últimos tempos no ramo da sustentabilidade 

ambiental, levando a um esforço global quanto à gestão dos recursos hídricos, por meio de 

técnicas administrativas e legais, de modo a garantir a eficaz utilização da água às 

necessidades humanas, sociais e ambientais (PEREIRA; NETO; TUCCI, 2003; SANTOS et 

al., 2018). Tudo isso está relacionado aos estudos voltados à hidrologia, em que, para Santos 

et al. (2001), a hidrometria é a parte da hidrologia ligada à medida de variáveis hidrológicas, e 

tem, como objetivo, obter dados básicos, tais como precipitações, níveis d’água, vazões, entre 

outros, e a sua variação no tempo e no espaço.  

As medições de vazão de um rio são fundamentais e necessárias para estimativa da 

quantidade de água disponível em um determinado ponto do rio, visto o amplo uso da água 

nas atividades humanas (COLLISCHONN; DORNELLES, 2015). Segundo Agência Nacioal 

de Águas (2014), os dados fluviométricos possibilitam o planejamento dos recursos hídricos e 

do meio ambiente, tais como previsão de cheias, saneamento básico, abastecimento público e 

industrial e o aproveitamento hidro energético. 

São inúmeros os métodos empregados para obtenção da vazão de um rio, porém, ainda 

persiste a grande dificuldade em se obter dados consistentes com acurácias satisfatórias e de 

baixo custo, o que pode ser explicado pelo grande número de variáveis envolvido no 

processo, que condicionam os diferentes métodos de medição (SANTOS et al., 2001). Assim, 

na tentativa de facilitar e viabilizar a metodologia de medição de vazão de rios, várias 

tecnologias vêm sendo desenvolvidas, para obtenção de novas técnicas viáveis de medição de 

vazão. O uso do Acoustic Dopppler Current Profiler (ADCP), método que utiliza-se do efeito 

Doppler para estimativa da vazão, é considerado o método mais preciso, prático e confiável 

para estimativas de vazões, entretanto, apresenta, como desvantagem, o alto custo do 

equipamento e a necessidade de qualificação técnica para operação (VILANOVA; 

BALESTIERI, 2013); GRISON; KOBIYAMA, 2009).  

Em contrapartida, a técnica de medição de vazão PIV (Particle Imagem Velocimetry) surge 

como uma potencial alternativa e vem ganhando popularidade na comunidade científica com 
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sua aplicação em rios. Este método possibilita a obtenção da velocidade superficial do 

escoamento de um curso d’água através da refletância de materiais particulados, 

possibilitando o cálculo da vazão em seções de rios com uma sequência de imagens obtidas 

por câmeras digitais (JAHANMIRI, 2011). Sendo assim, o PIV pode ser caracterizado como 

uma técnica de sensoriamento remoto para medição de vazão e também uma alternativa para 

obtenção da vazão em locais de difícil acesso ou com ocorrência de inundações (BLOIS et al., 

2016). O método tem sido testado em diferentes tipos de abordagens, em escalas de 

laboratório e em grandes escalas, apresentando resultados promissores, como os apresentados 

por Kantoush et al. (2011), que demonstra oito diferentes aplicações do método, incluindo 

medição de velocidade de fluxo em rios e barragens, medições de vazão e características de 

fluxo em ensaios de laboratório, verificação de transporte de sedimentos em bacias, entre 

outros. 

Com a praticidade das tecnologias fornecidas pelos smartphones, é possível obter a vazão dos 

rios por meio da utilização de uma ferramenta chamada Discharge®, utilizando-se dos 

mesmos princípios do PIV, sendo uma alternativa de obtenção de vazão em rios nas 

proximidades de pequenas comunidades e locais de difícil acesso (DISCHARGE, 2017). O 

uso do aplicativo foi avaliado em estudos realizados por Carrel et al. (2019), onde houve a 

comparação da medição de vazões entre o aplicativo e um medidor de vazão eletromagnético 

em um canal de laboratório, em condições controladas. Os resultados mostraram que o 

método apresentou um erro relativo abaixo de 15% quando comparado ao método padrão, 

demonstrando grande potencial para obtenção de dados hidrométricos. 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral consiste em avaliar o desempenho de diferentes técnicas de medição de 

vazão em rios por sensoriamento remoto, comparando as metodologias com método 

tradicional de aferição clássica que possuem precisão e exatidão comprovada cientificamente. 

São objetivos específicos: 

 verificação do comportamento das vazões para diferentes métodos de medição; 

 coletar dados em campo, aplicando todos os métodos propostos pelo trabalho de forma 

simultânea; e 



Avaliação de técnicas baseadas em sensoriamento remoto para medição de vazão em rios 13 

G. M. SILVA; L. D. FEITOSA Introdução 

 realizar a comparação dos resultados da vazão obtidos por cada método. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A base teórica do estudo consiste na apresentação de métodos e técnicas utilizadas para 

medição de vazão em rios. 

2.1 MÉTODO VOLUMÉTRICO 

O método volumétrico para medição de vazão consiste no desvio do curso de escoamento de 

um rio para um reservatório com dimensões precisamente conhecidas, como um contêiner, 

conforme apresentado na Figura 2.1. Este método é aplicado para rios que apresentam 

pequenas vazões e se apresenta conciso, no qual consiste na análise da altura da lâmina 

d’água acrescida sobre o reservatório, obtendo-se o volume de água em um intervalo de 

tempo conhecido, conforme apresentado pela Equação 1 (WMO, 2010). 

 

Figura 2.1 - Representação do método volumétrico. Fonte: Arquivo pessoal. 
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∆V = (h2 − h1) × A Equação 1 

Onde ∆V é o volume de água no reservatório; h1 é a altura d’água inicial para um tempo igual 

a zero; h2 é a altura d’água final para um tempo final; e A é a área do reservatório. Sabendo-

se que a vazão é a relação entre o volume pelo tempo, obtém-se, assim, a vazão de 

escoamento do rio. Para diminuir as incertezas, a técnica de medição é repetida três ou quatro 

vezes, consecutivamente. 

2.2 MÉTODO FLUTUADOR 

A medição da vazão pelo método flutuador é considerada bastante limitada quando 

comparado com os outros métodos, mas podem ser usadas como uma alternativa para 

medição de inundações em que as estruturas de medição foram destruídas. Este método 

consiste em analisar a velocidade superficial do escoamento por meio de um objeto flutuante 

– que se desloque com a mesma velocidade do rio, como uma laranja, pedaços de madeira, 

garrafas parcialmente cheias e até mesmo gelo – e aplicar na equação da continuidade 

conhecendo a área média da seção do rio, que também é estimada (SANTOS et al., 2018). 

Para tal feito, um trecho do rio é escolhido e dividido em duas seções, inferior e superior, em 

que são medidas as distâncias entre as seções, conforme apresentado na Figura 2.2. Os erros 

na estimativa da vazão para este método podem chegar à 10% em condições favoráveis, 

mesmo aplicando um coeficiente de correção, e até 25% nas condições menos favoráveis, 

sendo a velocidade média correspondente de 80 a 90% da velocidade superficial  

(COLLISCHONN; DORNELLES, 2015; WMO, 2010). 

A fim de minimizar os erros, recomenda-se que as distâncias entre as seções fiquem de tal 

forma que o tempo gasto para que o flutuador percorra as seções seja de, aproximadamente, 

20 segundos (WMO, 2010). O rio no qual se pretende realizar a medição deve apresentar uma 

profundidade mínima de 15 cm, não ser uma área de águas paradas ou apresentar curvas, ou 

seja, o trecho escolhido deve ser reto (PALHARES et al., 2007). 

A batimetria da área do rio é feita pela estimativa da profundidade e largura média das seções. 

A profundidade média da seção é obtida pela média das profundidades medidas nos intervalos 

igualmente espaçados nas seções (Figura 2.3), sendo a profundidade média do rio a média 
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entre as profundidades médias das seções. Da mesma forma, a largura média do rio é dada 

pela média entre as larguras das seções de margem a margem (PALHARES et al., 2007). 

 

Figura 2.2 - Marcação do trecho no rio pelo método flutuador. Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 2.3 - Medição da profundidade média da seção de um rio. Fonte: Arquivo Pessoal. 



Avaliação de técnicas baseadas em sensoriamento remoto para medição de vazão em rios 17 

G. M. SILVA; L. D. FEITOSA Revisão Bibliográfica 

2.3 MÉTODO DE VELOCIDADES 

2.3.1 Convencional 

O método convencional para estimativa de vazão baseia-se na medição da velocidade do fluxo 

da seção transversal de um rio. Este método é realizado subdividindo a seção transversal de 

um rio e vários segmentos, do qual é medida a profundidade e a velocidade vertical em cada 

segmento (WMO, 2010). Logo, a vazão total do rio é dada pela somatória do produto da área 

parcial da seção transversal e a velocidade média respectiva, dado pela Equação 2: 

Q = ∑ aivi
n
i=1  Equação 2 

onde Q é a vazão total do rio, em metros cúbicos por segundo (m3/s); ai é a área da seção 

transversal do rio, em metros quadrados (m2), para um seguimento i de um número n de 

seguimentos; e vi é a velocidade vertical do escoamento, em metros por segundo (m/s), para 

um seguimento i de um número n de seguimentos. 

Existem dois métodos computacionais básicos para estimativas da descarga de um rio, o 

método midsection (médio) e o método mean-section (seção média), que são largamente 

utilizados pelo mundo para este propósito. Quando comparados, o método midsection se 

apresenta levemente mais preciso do que o mean-section. 

O método midsection assume que a velocidade média para cada vertical representa uma 

velocidade média parcial para uma área de seção retangular de cada segmento, cuja área se 

limita entre metade da distância da vertical precedente até a metade da distância para próxima 

vertical (WMO, 2010). Desta forma, assumindo um ponto inicial de medição a partir da 

margem do rio (Figura 2.4), a vazão parcial de um rio pode ser expressa pela Equação 3: 

qi = vi [
bi+1−bi−1

2
] di Equação 3 

em que qi é a vazão parcial da seção i; vi é a velocidade média localizada em i; bi+1 é a 

distância do ponto inicial até o próximo ponto; bi-1 é a distância do ponto inicial até a 

localização precedente; e di é a profundidade até a localização i. 
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Figura 2.4 - Método midsection para estimativa da vazão. Fonte: WMO, 2010. 

Diferentemente do midsection, o método mean-section considera que cada área de 

escoamento é limitada entre as duas seções verticais de medição da velocidade, considerando 

a profundidade da área e a velocidade como a média entre as duas medições realizadas em 

cada perfil. Logo, a vazão de cada seção é dada pelo produto da velocidade média, 

profundidade média e distância horizontal entre as medições, sendo a vazão total a soma de 

todas as vazões das seções. A velocidade e profundidade média estimada nas seções às 

margens do rio é obtida considerando, no cálculo, que a velocidade e a profundidade na 

margem é igual a zero (WMO, 2010). 

2.3.1.1  Equipamentos de medição 

Existem diversos equipamentos com diferentes técnicas capazes de mensurar a velocidade de 

escoamento da água nos rios, muitos destes associados a tecnologias computacionais que 

permitem integrar plataformas computacionais para análise dos dados obtidos em campo. Os 

tipos de medição de velocidades empregadas por estes equipamentos fundamentam-se no 

método mecânico (ou método rotacional), eletromagnético e acústico (WMO, 2010). 
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2.3.1.1.1 Método mecânico 

O molinete hidrométrico, ou correntômetro de hélice, é um velocímetro em formato de 

torpedo que é capaz de medir a velocidade pontual da água por unidade de tempo. Seu 

princípio de operação, fundamentado pelo método mecânico, se estrutura na 

proporcionalidade existente entre a velocidade da água e a velocidade angular de um rotor. 

Destarte, o molinete é capaz de converter a translação do fluxo de água em movimento em um 

movimento de rotação de hélice que permite, com auxílio de um contador, determinar o 

número de voltas em um determinado tempo para estimar a velocidade (CARVALHO, 2008). 

De acordo com Kobiyama, Grison & Mota, (2011), a velocidade do fluxo é calculada com 

uma equação própria do aparelho, construída e calibrada em laboratório, sintetizada pela 

Equação 4. 

V=N×p+v Equação 4 

onde V é a velocidade (m.s-1); N é o número de rotações por segundo; p é o passo da hélice; e 

v é a velocidade de atrito. 

Os medidores deste método são classificados de acordo com o ângulo formado entre o eixo de 

giro do rotor e o sentido de fluxo do escoamento, constituindo em verticais (eixo do rotor é 

perpendicular às linhas de fluxo) e horizontais (o eixo do rotor é na mesma direção das linhas 

de fluxo) (WMO, 2010). 

2.3.1.1.2 Método eletromagnético 

O método eletromagnético fundamenta-se na Lei de Faraday, assumindo o princípio de que o 

movimento de um condutor (no caso a água), através de um campo magnético, produz uma 

corrente elétrica proporcional a sua velocidade (WMO, 2010). Assim, a alteração produzida 

no campo magnético induz a geração de uma força eletromotriz proporcional à velocidade do 

fluxo de água, a qual pode ser estimada pela Equação 5 (TEIXEIRA, 2016). 

E=constate×B×Ls×V Equação 5 

onde E é a força eletromotriz induzida (Volts); B é o campo magnético (Tesla); Ls é a 

distância entre os sensores (metros); e V é a velocidade do fluxo (m/s). 
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De acordo com Cunha (2010), a condutividade mínima requerida para medição é de 5 µS (a 

condutividade da água limpa é de 50 µS), sendo o potencial gerado detectado por eletrodos e 

é diretamente proporcional à força do campo magnético, o tamanho do condutor, e a 

velocidade do condutor através do campo (CUNHA, 2010). Sua grande vantagem é observada 

na independência de alguns parâmetros, como a temperatura, concentração de sedimentos e 

salinidade, que poderiam afetar as medições. 

2.3.1.1.3 Método acústico 

O método acústico utiliza-se do efeito Doppler para estimar a velocidade de escoamento em 

um determinado ponto pela emissão e interceptação de ondas sonoras, possibilitando perfis 

completos de velocidades, cujas classes de medidores são conhecidas como Acoustic Doppler 

Velocimeters (ADV). Estes equipamentos operam com uma frequência de onda na faixa de 10 

Mhz e interpretam o sinal acústico da reflexão das ondas sobre as partículas presentes no 

escoamento (REHMEL, 2008). Alguns modelos, como o FlowTracker por exemplo, podem 

ser utilizados para estimativa de velocidade em escoamentos rasos, como profundidade 

mínima de 3 cm, e velocidades variando de 0,1 a 450,0 cm/s (INC, 2007) 

2.3.2 Método de barco em movimento usando ADCP 

O uso de perfiladores acústicos se apresenta como um método rápido e prático para medição 

de vazão em rios, no qual permite configurar o perfil do leito transversal do rio, para obtenção 

da área, e mensurar uma matriz de velocidades de escoamento sobre a área obtida, resultando 

na vazão média de escoamento em um rio. Isso é possível graças à utilização do efeito 

Doppler como alicerce teórico, que permite mensurar a velocidade e a distância entre o 

equipamento de medição em cada ponto da seção transversal do rio, aplicado pelo método 

conhecido como Acoustic Doppler Current Profile (ADCP) (TELEDYNE RDI, 2011). 

O método ADCP consiste na emissão de um pulso ultrassônico sobre o meio e leitura do 

ressonar da onda emitida, ocorrido pela refletância do pulso por partículas pequenas, 

sedimentos e outros materiais presentes na água, que provocam uma variação na frequência 

de onda devido a um movimento relativo entre o emissor e o receptor (SIMPSON, 2001). 

Desta forma, o perfil de velocidades sobre o leito do rio é representado pela divisão de cada 

vertical em diversos seguimentos uniformemente espaçados, chamados de células de 
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profundidade (Figura 2.5), em que cada célula corresponde a uma velocidade média obtida 

pelo ADCP (TELEDYNE RDI, 2011). 

 

Figura 2.5 – Divisão da profundidade de leitura em células, pelo método ADCP. Fonte: WMO, 2010. 

Estudos realizados por Vilanova & Balestieri (2013), para avaliar a qualidade dos dados 

gerados por dois perfilhadores acústicos distintos, mostraram uma diferença de 1% da média 

das medições, para um mesmo equipamento, e de 3% entre os dois equipamentos utilizados 

nos experimentos, de tal forma que a variação entre as vazões oscilaram entre 1,8% a 4,1%. 

Após diversos experimentos realizados em laboratório, Oberg & Mueller (2007) concluíram 

que os perfiladores acústicos apresentam uma incerteza na ordem de 5%, o que torna este 

método satisfatório e de alta qualidade para obtenção de dados fluviométricos. 

2.4 MÉTODO TRAÇADOR OU QUÍMICO 

O método químico é muito utilizado em rios com muita turbulência, onde o uso do molinete 

se torna muito complicado e apresentem as seguintes condições: quando a medição por 

métodos convencionais se torna difícil ou impossível devido à alta velocidade da água, 

turbulência e detritos; quando, por razões físicas, o escoamento é inacessível por outros 

métodos; quando a taxa de mudança do fluxo torna o tempo para medição excessivo; ou 

quando a área da seção transversal do rio é desconhecida ou muda durante a medição (WMO, 

2010) 

Nesse método, injeta-se no rio uma substância de concentração conhecida, e, em um trecho 

mais à jusante, é feita a verificação da concentração dessa substância, após ter sido 
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completamente misturada com a água do rio. Algumas observações devem ser feitas em 

relação à substância usada como traçador, como o preço, toxicidade, corrosividade, 

solubilidade em água, e também não conter traços da substância naturalmente no rio. 

Geralmente, o Bicromato de Sódio é a substância mais usada (SANTOS et al., 2001). 

Basicamente, utilizam-se dois métodos de traçador, o método de injeção contínua e o método 

da integração. No método de injeção contínua, uma solução de concentração conhecida é 

lançada de modo contínuo no rio, e em um intervalo de tempo específico é feita a verificação 

da concentração em um ponto específico à jusante. A verificação da concentração pode ser 

feita pelo método colorimétrico, de condutividade elétrica, ou contador Geiger, no caso da 

utilização de radioisótopos. No método da integração, despeja-se uma quantidade conhecida 

da solução no rio, e em seguida, à jusante, é verificada durante todo o tempo a concentração 

da substância no rio (SANTOS et al., 2001). 

2.5 SENSORIAMENTO REMOTO 

O termo “Sensoriamento Remoto” surgiu no início dos anos de 1960, em meio à corrida 

espacial, e é uma das mais bem-sucedidas tecnologias de coleta automática de dados para o 

levantamento e monitoração dos recursos terrestres em escala global. A perfeita combinação 

dos satélites artificiais e sensores imageadores podem ser considerados um dos maiores 

benefícios até hoje presenciado pelo desenvolvimento tecnológico a serviço do levantamento 

dos recursos naturais terrestres (MENESES et al., 1998). 

A definição científica de Sensoriamento Remoto é dada como uma ciência que visa o 

desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio da detecção e 

medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os 

materiais terrestres. De modo mais comum, é definida como uma técnica de obtenção de 

imagens dos objetos da superfície terrestre sem que haja um contato físico de qualquer 

espécie entre o sensor e o objeto (MENESES et al., 1998) 

Segundo Boulomytis (2016), os modelos hidrológicos se tornaram ferramentas muito 

utilizadas para o entendimento de como os impactos ambientais interferem no comportamento 

de cada componente do ciclo da água, principalmente em decorrência das mudanças de uso e 

cobertura da terra. Atualmente vêm sendo introduzidas técnicas de sensoriamento remoto e 

geoprocessamento, visto que, apesar das imprecisões que muitas vezes estão embutidas nas 
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estimativas das variáveis, o procedimento tem se tornado cada vez mais viável e eficiente 

quando comparado com alguns tipos de medições in loco. 

O uso de sensoriamento remoto pode ser utilizado para medir vazão em áreas que apresentam 

grandes áreas inundadas, analisando flutuadores presentes na superfície do escoamento. A 

combinação entre o perfil da seção transversal de escoamento e a velocidade vertical, 

estimada por um coeficiente, permite o cálculo da vazão, porém, não considerada precisa em 

comparação aos métodos convencionais (WMO, 2010). 

Basicamente, este método consiste em analisar, computacionalmente, imagens captadas por 

sensores instalados em satélites ou aviões, através de diversas variáveis hidráulicas, incluindo 

área do canal, largura, elevação e velocidade da água, combinado as características 

topográficas do rio (WMO, 2010). 

2.5.1 Veículos aéreos não tripulados 

As normas do cunho técnico para a utilização de drones no Brasil são reguladas pela Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC), através do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 

Especial – RBAC –E nº 94 (ANAC, 2017). Há também regulações do Departamento de 

Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e da Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL). 

Os drones são popularmente conhecidos como objetos voadores autônomos, porém a Agência 

reguladora define aeronaves remotamente pilotáveis como “Aeromodelos” e “Aeronaves 

remotamente pilotadas – ARP. De acordo com a ANAC, Aeromodelos são aeronaves não 

tripuladas com fins de recreação, e ARP são aeronaves não pilotáveis que são controladas a 

partir de uma estação, sem fins recreativos (ANAC, 2017). 

Drones com peso inferior a 25 kg são classificados na classe 3. Nessa classe, os modelos que 

operem acima de 120 metros deverão ser de um projeto autorizado pela ANAC e precisam ser 

registradas e identificadas com suas marcas de nacionalidade e números de matrículas. Caso 

não atinjam 120 metros, é necessário apenas serem cadastradas na ANAC através do sistema 

SISANT (ANAC, 2017). 

Segundo a ANAC (2017), para pilotar um ARP, é necessário que tanto o operador quanto o 

auxiliar tenham idade superior a 18 anos. Há também a exigência de que os operadores 
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precisam estar portando documentos obrigatórios, como manual de voo, apólice de seguro e 

documento de avaliação de risco. 

A operação do drone é definida pela ANAC (2017), de acordo com o contato visual, e é 

classificado da seguinte forma: 

 Operação BVLOS – Operação na qual o piloto não consegue manter o drone dentro de 

seu alcance visual, mesmo com a ajuda de um observador. 

 Operação VLOS – Operação na qual o piloto mantém o contato visual direto com o 

drone (sem auxílio de lentes ou outros equipamentos). 

 Operação EVLOS – Operação na qual o piloto remoto só é capaz de manter contato 

visual direto com o drone com auxílio de lentes ou de outros equipamentos e precisa 

do auxílio de observadores de drone. 

O acesso de drones ao Espaço Aéreo Brasileiro é regulamentado pelo Ministério da Defesa, 

através do DECEA, pela Portaria DECEA N° 282/DGCEA, de 22 de dezembro de 2016. De 

acordo com essa portaria, qualquer ARP somente poderá acessar o espaço aéreo Brasileiro 

após autorização especial. Para ARP’s que voam em alturas menores que 120 metros deve ser 

utilizada a operação VLOS, com distância máxima de 500 metros do operador; A operação 

deve ser feita em condições VMC; A operação é proibida em áreas povoadas, deve estas 

afastada verticalmente a 30 metros de qualquer pessoa ou edificações (BRASIL, 2016). 

2.5.2 Unmanned Aerial Vehicles – UAV 

O método UAV é um sistema que se utiliza de veículo aéreo, denominado no Brasil como 

ARP (ANAC, 2017), para a obtenção de imagens de alta resolução da superfície da água, 

onde é aplicado algoritmos PIV - Particle Image Velocimetry para o cálculo do fluxo 

bidimensional da água. Esse método pode ser usado para estudos em locais de difícil alcance, 

por possuírem grandes dimensões, como oceanos, lagos e rios (BLOIS et al, 2015) 

Nesse modelo, pares de imagens correlacionadas com o tempo são extraídos do vídeo e 

trabalhadas usando métodos de correlação cruzada 2D para resolver o campo de velocidade na 

superfície da água. A interrogação da imagem é realizada usando análise de velocidade de 

imagem de partículas (PIV) (BLOIS et al, 2015).  
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No método PIV, a câmera de captação das imagens deve estar bem fixa (HAUTER et al; 

2008), porém, essa estabilidade não é verificada no método UAV, devido à turbulência do 

vento, que causa movimento horizontais, verticais e rotacionais, portanto métodos de 

processamento de imagens devem ser adotados para eliminar erros de medição (BLOIS et al., 

2016). 

Em estudo elaborado por Thumser et al. (2017), foi utilizado o método UAV para medições 

de velocidade de fluxo em tempo real, utilizando sensores infravermelhos para identificação 

da movimentação dos traçadores. O estudo foi realizado no rio Brigach, na Floresta Negra na 

Alemanha, e corresponde a um local de fácil acesso, e com características comuns de 

pequenos rios da Alemanha, tornando o estudo passível de ser replicado. A grande vantagem 

verificada no estudo foi a obtenção de dados de velocidade de fluxo de forma remota, 

instantânea, e sem oferecer riscos aos operadores. 

2.5.3 Particle Image Velocimetry – PIV 

O método PIV – Particle Image Velocimetry, é definido por Creutin et al., (2003) como um 

sistema de imagens utilizado para a medição da velocidade de partículas (traçadores, bolhas, 

padrões) orientados pela turbulência ao longo do curso do rio. A ferramenta registra uma 

sequência de imagens de partículas iluminadas se movendo na região de fluxo por um 

determinado tempo, e então o processamento das imagens é realizado por análise estatística 

de correlação, resultando em valores de velocidade superficial do fluxo. 

Assim como o PIV, o LSPIV – Large Scale Particle Image Velocimetry, também é um 

método de sensoriamento remoto local de rios, baseado em Radar e Lidar. Nesse método, a 

medição da velocidade de um rio e o nível do leito é feita a partir de imagens de câmera e 

sensores remotos de micro-ondas. As imagens são coletadas e analisadas geometricamente 

para a obtenção da de uma estimativa da distorção da velocidade superficial, e, somando ao 

perfil da seção transversal do rio, torna possível computar a vazão do rio. Uma grande 

vantagem nesse na sua aplicabilidade é a dispensabilidade de contato com a água. A 

desvantagem está na necessidade de comparar os valores obtidos com uma aferição clássica 

(Hauet et al. 2008). 

Em estudo realizado por Tauro et al. (2012) foram utilizados como traçadores bioesferas 

flutuantes fluorescentes para a estimativa das velocidades de fluxo no Rio Cordon, uma 
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corrente montanhosa natural nos Alpes italianos. Nesse estudo, os traçadores passam por um 

sistema provido de lâmpadas de ultravioleta, que induzem a fosforescência, e de câmera 

digital para registro do movimento das partículas. A estimativa do fluxo é realizada a partir da 

implementação de um algoritmo de rastreamento, desenvolvido pelo autor, em uma sequência 

de quadros representando o trânsito de uma partícula fluorescente sob o aparato experimental. 

Então as imagens são processadas e ortorretificadas para eliminar distorções causadas pela 

inclinação da câmera. O experimento é indicado para utilização em ambientes naturais, como 

pequenos riachos. Além disso, assume-se que uma partícula não se move para trás ao cruzar a 

área de interesse, o que é razoável quando se trata de fluxos montanhosos de alto gradiente.  

Uma outra abordagem utilizando o LSPIV é demonstrada por Tauro et al. (2014) onde foi 

utilizada uma câmera digital de baixo custo, mantida em posição ortogonal à superfície, para 

captação dos movimentos das partículas, e um sistema de laser para calibração remota de 

quadros. O estudo foi realizado em ambientes naturais que apresentam diferentes regimes de 

fluxo, condições de iluminação e densidades de propagação de marcadores. Em posterior 

análise computacional das imagens, foi possível estimar rapidamente o fluxo de superfície de 

grandes áreas, de modo totalmente remoto. 
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3. METODOLOGIA 

O estudo consistiu em uma abordagem quantitativa da vazão em rios de curso natural, de 

natureza aplicada, com objetivo exploratório da aplicação de técnicas de medição de vazão 

por imagens, cujo procedimento se dera em atividades em campo (in loco). 

3.1 MEDIÇÃO DE VAZÃO 

A medição da vazão consistiu na aplicação do método de velocidade por imagem de 

partículas (drone, LSPIV e Discharge), utilizando o ADCP como método base comparativo, 

já que possui previsão comprovada e precisa para estimativa de vazão. Vale notar que todos 

os métodos foram empregados simultaneamente, a fim de evitar interferências nas medições 

devido à ocorrência de precipitações e alteração das vazões (COLLISCHONN; 

DORNELLES, 2015). 

3.1.1 Locais de estudo 

Para realização dos experimentos, foram escolhidos três locais de estudo, utilizando como 

critério de seleção a presença de vegetação, facilidade de instalação de equipamentos e 

operação, bem como se o ponto se situa no limite do espaço aéreo para utilização do drone. 

A visita de campo em áreas propícias ao estudo, previamente analisadas por imagem satélite 

por meio do Google Earth®, possibilitou a distinção e seleção de pontos mais favoráveis para 

os experimentos, resultando na escolha do Rio Dourados, Rio Caldazinha e do Rio Meia 

Ponte. As localizações geográficas dos pontos, para realização dos experimentos, estão 

apresentadas na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Mapa de localização dos pontos de amostragem. 

3.1.1.1  Caracterização dos pontos de amostragem 

A seguir, serão descritas algumas características consideradas importantes para a descrição 

dos pontos onde se realizaram os experimentos, tais como vegetação, localização geográfica e 

perfil do rio. 

3.1.1.1.1 Rio Dourados 

O Rio Dourados situa-se na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, cuja sua sub bacia é 

denominada Bacia Hidrográfica do Rio Dourados, conforme apresentado na Figura 3.2 

(SIEG, 2006). Os experimentos foram feitos nas coordenadas geográficas latitude 16º57’24”S 

e longitude 49º22’05”O, entre a divisa dos municípios de Aragoiânia-GO e Hidrolândia-GO, 

nos dias 20 de março e 05 de maio de 2019.  
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Figura 3.2 – Localização do local dos experimentos realizados sobre o Rio Dourados. 

No local do experimento, percebe-se a ausência de vegetação ripária, sendo o relevo 

acentuado as margens do rio em decorrência de sua calha (Figura 3.3). Este local está situado 

em uma propriedade privada e é destinado para práticas de lazer. 

 

Figura 3.3 – (A) imagem aérea do ponto de amostragem; (B) situação das margens no Rio Dourados. 

A análise topográfica no local do experimento revela que a profundidade do rio pode chegar 

até 2,0 metros do ponto mais alto até o mais baixo da calha, ficando observado em campo, em 
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dia não chuvoso, uma profundidade oscilante entre 1,20 a 1,50 metros a partir do nível 

d’água. Já a largura da calha do rio é de, aproximadamente, 20,0 metros, como mostrado na 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Perfil da calha do Rio Dourados. 

3.1.1.1.2 Rio Caldazinha 

O Rio Caldazinha situa-se na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, em que sua sub bacia é 

denominada Bacia Hidrográfica do Rio Caldas, conforme apresentado na Figura 3.5 (SIEG, 

2006). Os experimentos foram feitos nas coordenadas geográficas latitude 16º48’17”S e 

longitude 49º03’33”O, entre a divisa dos municípios de Senador Canedo-GO e Bela Vista de 

Goiás-GO, nos dias 08 de março e 08 de junho de 2019.  

 

Figura 3.5 - Localização do local dos experimentos realizados sobre o Rio Caldazinha. 
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O local do experimento está situado em baixo de uma ponte da GO 020, com muita presença 

de gramíneas e pouca de vegetação ripária, situado ao lado de uma propriedade privada e uma 

Área de Preservação Ambiental, conforme apresentado pela Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - (A) imagem aérea do ponto de amostragem; (B) situação das margens no Rio Caldazinha. 

Com base no levantamento topográfico, observa-se que a profundidade da calha do rio é de, 

aproximadamente, 3,0 metros, com largura de 19,0 metros, conforme mostra a Figura 3.7. 

Observou-se também, durante as visitas em campo, que a profundidade média do nível d’água 

é de 1,30 a 1,60 metros de profundidade. 

 

Figura 3.7 – Perfil da calha do Rio Caldazinha. 

3.1.1.1.3 Rio Meia Ponte 

O Rio Meia Ponte situa-se na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, em que sua sub bacia é 

denominada Bacia Hidrográfica Foz Rio Dourados e Rio Caldas, conforme apresentado na 

Figura 3.5 (SIEG, 2006). Os experimentos foram feitos nas coordenadas geográficas latitude 
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17º23’01”S e longitude 49º11’36”O, no município de Piracanjuba-GO, nos dias 14 de março 

e 01 de junho de 2019. 

 

Figura 3.8 - Localização do local dos experimentos realizados sobre o Rio Caldazinha. 

A área está situada no reservatório da Usina Hidrelétrica de Rochedo, em uma propriedade 

privada, tendo a predominância de gramíneas destinada a atividade pastoril. O terreno é 

predominantemente plano, conforme apresentado na Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 - (A) imagem aérea do ponto de amostragem; (B) situação das margens no Rio Meia Ponte. 
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A calha do rio pode chegar a mais de 5,0 metros de profundidade, com uma largura de quase 

36,0 metros, em que se percebe que o nível d’água é condizente com o topo da seção 

transversal do perfil do rio (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 – Perfil da calha do Rio Meia Ponte. 

3.1.1.2  Sistematização dos pontos de amostragem 

Configurou-se os pontos de amostragem experimental de acordo com as necessidades de cada 

método empregado. Para os métodos de sensoriamento remoto (Figura 3.12), foram instalados 

alvos de referência, que permitem o processamento pelos softwares empregados nos cálculos. 

Os alvos, também chamados de marcadores, consistem em placas de madeiras sinalizados por 

uma cruz de cor vermelha, fixados em estacas de madeira fincadas no solo. Ao todo, foram 

colocados quatro marcadores sobre a margem do curso d’água, dois em cada lado, realizando-

se, por seguinte, o levantamento das coordenadas e altitude de cada marcador com receptor 

GPS Trimble® R6 Modelo 4 e estação total KOLIDA KTS-442LLC (Figura 3.11). Assim, 

obteve-se a figura de um polígono em que se tem conhecimento das dimensões de cada lado, 

dado a interpretação das coordenadas. 

 

Figura 3.11 – (A) Estação Total Kolida KTS-442LLC; (B) GPS Trimble® R6 Modelo 4. Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 3.12 - Esquematização da configuração de equipamentos utilizados em cada ponto. Fonte: Arquivo 

Pessoal. 

O perfil da seção transversal do curso d’agua em estudo se faz necessário para estimativa da 

vazão pelos métodos de sensoriamento remoto, tendo em vista que, nestes casos, a vazão é 

calculada indiretamente pela análise da velocidade superficial de escoamento e sua respectiva 

área de escoamento (CREUTIN et al., 2003). Logo, foi possível obter o perfil utilizando-se 

um ADCP, considerando a seção média entre dois marcadores. Porém, como a lâmina de 

escoamento do curso d’água em cada rio não se situa no seu nível máximo da capacidade da 

calha, fez-se necessário a complementação do perfil sobre as margens com técnicas 

topográficas, utilizando-se uma estação total, em que cada ponto levantado possui como 

informação suas respectivas coordenadas geográficas e altitude. Logo, com os dados de 

batimetria do ADCP e do levantamento topográfico, obteve-se, por geometria analítica, o 

perfil da seção transversal de cada leito em todos os rios. 

3.1.2 Vazão de controle 

A vazão de controle consiste a aferição da vazão nos pontos de amostragem a partir de 

técnicas clássicas com precisão comprovada cientificamente, enquadrando os resultados 
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obtidos como base de comparação dos métodos de sensoriamento remoto, fazendo-se uso de 

ADCP. 

A ADCP é um instrumento de medição de vazão equipado com uma espécie de barco que o 

possibilita de flutuar na água, entretanto, para que o aparelho permaneça fixo no local de 

interesse, é necessário que esteja preso a um cabo que passa de uma margem à outra.  A partir 

desse cabo, o equipamento é puxado de um lado para o outro, em uma velocidade constante, 

enquanto faz ao mesmo tempo a leitura do perfil do rio e a medição de vazão (SONTEK YSI, 

2010). O método adotado para passar o equipamento de uma margem à outra pode variar de 

acordo com as características do rio e facilidade de acesso. Nos experimentos, o aparelho 

ADCP utilizado foi o SonTek® RiverSurveyor M9 (Figura 3.13). 

 

Figura 3.13 - ADCP SonTek® RiverSurveyor M9. Fonte: Arquivo Pessoal. 

Anteriormente foi feito um checklist, para a calibração do equipamento, aferindo bússola, 

giroscópio, entre outros recursos. Devem ser inseridas informações como a margem em que o 

equipamento inicia a medição e a distância em que o transdutor está da margem, pois essa 

distância não é identificada pelo aparelho. No momento em que a ADCP é colocada na água, 

as leituras começam a ser realizadas, mesmo imóvel, e são transmitidas para a tela de um 
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computador. As leituras realizadas no momento em que o aparelho está imóvel servem para 

que ele possa estimar a vazão naquela distância à margem que estão fora do seu alcance 

(SONTEK YSI, 2010). 

Além da distância lateral da margem que não é lida pelo aparelho, há também um pequeno 

trecho vertical do fundo que é desconsiderado no cálculo, pois ali há uma quantidade maior de 

sedimentos em movimento, que impossibilitam a identificação exata do fundo do rio. 

Entretanto, caso o fundo do rio seja limpo e bem definido, o operador pode optar para que o 

aparelho considere a medição feita nessa área (SONTEK YSI, 2010). 

3.1.3 Vazões de estudo 

3.1.3.1  Velocidade por imagem de partículas 

No método PIV, utilizou-se uma câmera fotográfica profissional, modelo Nikon D7100, 

posicionada com um tripé a uma pequena distância da margem, com uma altura definida, 

sendo necessário mantê-la imóvel e estável durante a realização da medição. 

Neste método, é feito o despejo de um material orgânico flutuante, antes da área delimitada 

pelas estacas, de modo a formar uma linha em toda a largura do rio.  O material segue o fluxo 

do rio, e a câmera capta o movimento das partículas flutuantes no momento em que entram na 

área delimitada até a sua saída.  

Foram escolhidas folhas de árvores como material flutuante, sendo um material orgânico, 

biodegradável, portanto não corrobora a poluição do rio. O posicionamento da câmera foi 

escolhido baseado em trabalhos anteriores. Como demonstrado por Hauet; Creutin; Belleudy 

(2008), a alocação da câmera foi escolhida de modo a formar o menor ângulo possível, 

evitando sombras no decorrer da área de interesse do rio. 

Em imagens aéreas, utilizou-se um drone modelo Phantom 4 que, de acordo com o manual do 

fabricante, o aparelho é equipado com câmera de alta resolução, sensor de obstáculos, sensor 

infravermelho, GPS, sistema de visão dianteira, traseira e inferior, porta USB, porta para 

cartão SD, antenas, controle remoto, entre outros itens.  

Durante a trajetória de voo do drone, a câmera capta imagens do movimento da água e 

processa essas imagens, destacando movimentos de pontos na superfície que acompanham o 
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fluxo da água. A partir do processamento da movimentação dos pontos é feita a estimativa da 

velocidade e vazão do rio. 

Ambos os modelos citados são do tipo PIV, e se baseiam na captação de imagens de objetos 

flutuantes rígidos, e o deslocamento desses objetos em um intervalo de tempo são 

identificados para o calculado da velocidade, baseando em um modelo hidráulico. 

As imagens obtidas tanto pela câmera, quanto pelo drone, são processados em ferramentas 

complementares ao programa Matlab®, chamados PIVlab e RiVER, em que permitem 

analisar, a partir de algoritmos, a velocidade superficial de escoamento e deduzir a vazão do 

rio nos pontos de estudo. 

O processamento das imagens no PIVlab se deu por meio de cenas com tempo de duração de 

20 segundos em cada rio, tanto para as imagens obtidas pelo drone, quanto para câmera, 

optando-se pelas cenas que apresentavam maior quantidade de material flutuante na superfície 

do rio. Após o processamento, realizou-se a filtragem de vetores, para eliminar os vetores que 

não condizem com a média, no qual foi interpolado pelo software para o preenchimento da 

lacuna (Figura 3.14). Em seguida, calculou-se a média para todos os vetores do 

processamento, no próprio software PIVlab. 

 

Figura 3.14 – Filtragem de vetores no PIVlab. 
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Após gerados os dados de vetorização no PIVlab, utilizou-se o software RIVeR para o cálculo 

da vazão, inserindo o arquivo de vetores gerado - que define a direção, sentido e magnitude 

dos vetores de velocidade superficial - e definindo a área da seção analisada pelos 

marcadores. Logo, de posse do perfil da calha do rio e da altura da lâmina d'água (medida 

pela ADCP), foi possível a obtenção da vazão com uso do RiVER. 

3.1.3.2  Discharge® 

O Discharge é uma ferramenta disponível para smartphones, integrada a plataforma online 

“discharge.ch”, que permite a obtenção da vazão de um rio pelo método não intrusivo, a partir 

da análise óptica do escoamento superficial da água. Para seu funcionamento, são necessárias 

as instalações de alvos, conforme descritos no item “3.1.1.2”. O design do aplicativo permite 

aos usuários uma fácil operação e uma gama de possibilidades para utilização. Para seu 

correto funcionamento, os desenvolvedores recomendam que o smartphone apresente: 

Sistema Android versão 4.1 ou superior, com câmera de 25 FPS de vídeo e um processador 

ARM. Nos experimentos realizados, utilizou-se um smartphone Asus® Zenfone 3 

(ASUS_X00DDA), Android 8.1.0, processador Quad-core 1.4 GHz e câmara de 30 FPS de 

vídeo. 

 

Figura 3.15 - Aplicativo Discharge. 
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Para a correta operação do aplicativo, foram inseridos os dados do perfil da seção transversal 

do rio, conforme descrito no item “3.1.1.2”, bem como o coeficiente de rugosidade (Kst), cujo 

valor foi definido segundo as características de cada ponto, interpretando-os na tabela 

disponível no próprio Discharge. O valor do coeficiente de rugosidade para o Rio Meia Ponte 

foi igual a 60 m1/3/s, uma vez que o leito apresenta materiais mais grosseiros, e presença de 

resíduos no fundo. Nos rios Caldazinha e Dourados, o valor de coeficiente adotado foi de 45 

m1/3/s, pois o leito apresenta material sólido de solos finos e suaves. Logo, a velocidade da 

massa (v) é dada pela Equação 4 (Manning Strickler), sendo Kst o coeficiente de rugosidade, 

rhy o raio hidráulico e IE o gradiente hidráulico. 

v = kst ∙ rhy
2/3

∙ IE
1/2

 Equação 6 

Ao abrir o aplicativo é necessário definir o local de medição, e então o aplicativo permite 

acessar a câmera para calibração. A calibração do método se baseia na seleção dos quatro 

marcadores no leito do rio com a câmera. Posteriormente, é definida manualmente, pela tela 

do smartphone, a largura do rio, e então o aplicativo está pronto para realizar a medição. Após 

a configuração e medição de vazão, os dados ficam disponíveis no aplicativo para análise, e é 

possível que outros usuários tenham acesso aos dados salvos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os experimentos em campo, aplicando as diferentes técnicas de medição de vazão, 

possibilitaram a obtenção de resultados que pudessem comparar os valores obtidos de modo a 

analisar a sua variação e proximidade com o valor real. 

4.1 ANÁLISE DE VAZÕES 

As aplicações dos três métodos baseados em técnicas de sensoriamento remoto possibilitaram 

a estimativa das vazões em todos os rios, tendo como parâmetro de comparação o método do 

ADCP. A Tabela 4.1 apresenta a média dos resultados de medição obtidos de modo 

simultâneo por cada método e seu desvio padrão associado.  

Tabela 4.1 – Resultados das médias e desvio padrão dos valores de vazão obtidos experimentalmente em campo 

pela aplicação do método com ADCP, câmera, drone e discharge. 

Rio Dourados Caldazinha Meia Ponte 

Data 20/03/2019 08/03/2019 14/03/2019 

ADCP 3.83 ± 0.08 12.3 ± 1.11 62.46 ± 0.17 
Câmera 3.26 ± 0.30 6.02 ± 2.88 17.95 ± 19.13 
Drone 3.42 ± 0.30 11.82 ± 0.03 48.66 ± 13.44 

Discharge 3.83 ± 0.15 14.68 ± 0.32 61.3 ± 15.17 

Data 08/05/2019 08/06/2019 01/06/2019 

ADCP 3.82 ± 0.09 8.87 ± 0.21 39.54 ± 0.7 
Câmera 0.21 ± 0.03 4.46 ± 2.6 4.7 ± 0.76 
Drone 1.19 ± 0.28 7.88 ± 2.38 38.99 ± 6.59 

Discharge 3.64 ± 0.81 9.96 ± 0.71 36.33 ± 28.3 

 

De maneira geral, é possível interpretar nos gráficos da Figura 4.1 a média obtida no espaço 

amostral de cada método (ponto quadrado), sendo os extremos (linha tracejada) o desvio 

padrão calculado em relação à média. 
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Figura 4.1 – Resultados de vazão no Rio Dourados, Caldazinha e Meia Ponte, obtidos pelo emprego dos métodos 

de ADCP, câmera, drone e discharge®. 

4.1.1 Método da câmera 

A interpretação dos dados revela que os resultados pelo método da câmera apresentaram 

vazões muito abaixo das obtidas com ADCP em todos os experimentos de campo. Como 

mostrado no item 4.2, as medições realizadas no Rio Dourados exibiram uma variação de 
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vazão entre 15% a 94% a menos em comparação aos valores obtidos com ADCP nos dias 

20/03 e 08/05, respectivamente. Apesar do primeiro campo, realizado no dia 20/03, apresentar 

15% de diferença, observa-se que o valor é bem próximo do medido com ADCP, ao visto 

que, a significante diferença do resultado da vazão no dia 08/05, de 94% a menos, pode ser 

justificada devido ao contraste de luz e sombras formadas sobre o curso d’água, conforme 

apresentado na Figura 4.2, o que impossibilitou a distinção do movimento do fluxo pelo 

PIVlab, alterando a velocidade dos vetores.  

 

Figura 4.2 – Em A, é possível notar que os vetores do dia 20/03 estão distribuídos de forma homogênea, 

enquanto que, em B, nota-se a presença de lacunas entre as sombras e a parte mais iluminada. 

No que consta nos resultados do Rio Caldazinha, os valores de vazão registrados nos dias 

08/03 e 08/06 oscilaram entre 51 e 50% a menos, respectivamente, em relação à vazão obtida 

com ADCP. Assim, é notável que a variação da vazão foi maior em relação ao Rio Dourados, 

quando comparado com o campo experimental do dia 20/03. Já no Rio Meia Ponte, os 

resultados da vazão pelo método da câmera obtiveram valores entre 71 a 88% a menos 

quando comparado com a ADCP, nos dias 14/03 e 01/06, respectivamente. Diante disso, é 

possível constatar que há uma proporcionalidade entre largura do rio e variação da vazão nos 

experimentos, visto que, à medida que a largura do rio se torna maior, o valor da vazão 

estipulada decresce em relação à ADCP. 

Cabe observar que a interpretação do deslocamento dos traçadores pelo PIVlab, nas imagens 

obtidas no Rio Meia Ponte, pode ter sido afetada pelo reflexo formado sobre a água, conforme 

apresentado na Figura 4.3, o que corrobora ainda mais em resultados divergentes com o 

obtido pelo ADCP. Desta forma, o reflexo do céu pode ter influenciado na omissão dos 

traçadores durante as imagens. 
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Figura 4.3 – Observa-se que o reflexo do céu formado na água pode ter contribuído para interferências nas 

vetorizações da velocidade superficial da água, implicando em erros na vazão do Rio Meia Ponte. 

É possível ressaltar que os resultados de vazão pelo método da câmera obtiveram maiores 

oscilações em relação à média, analisando pelo desvio padrão das amostras, a exceção 08/05 e 

dia 01/06 no Rio Dourados e Rio Meia Ponte, respectivamente, conforme apresentados na 

Figura 4.1. Em alguns casos, nota-se que o desvio padrão da vazão em um dado momento 

pode chegar a mais de 19,12 m³/s, como no caso do Rio Meia Ponte em 14/03, o que 

impossibilitaria obter precisão e acurácia para medir vazão. 

Constata-se também que o método da câmera é duramente afetado devido ao posicionamento 

da câmera perante o escoamento d’água. Por estar situada no solo, nota-se que o ângulo 

formado com o curso d’água exerce influência sobre a geração dos vetores de velocidade, 

devido à dificuldade de interpretação da espacialidade entre os marcadores e interpretação do 

deslocamento de partículas. Desta forma, conforme mostrado na Figura 4.4, observa-se que há 

uma desproporcionalidade de distância entre os marcadores mais próximos da câmera e os 

mais distantes, observado pela largura da margem esquerda que chega a ser maior que a 

própria calha do rio. Ressalta-se também que as velocidades da calha correspondem à valores 

bem abaixo do obtido com ADCP, sendo 0,5 m/s no meio do rio pelo método da câmera 

contra 1,0 m/s obtido pela ADCP, como consta na Figura 4.5. 
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Figura 4.4 – Resultado de velocidade, em m/s, obtido com uso do RIVeR no Rio Caldazinha em 08/06. 

 

Figura 4.5 - Resultado da ADCP no Rio Caldazinha em 08/06, em que mostra as velocidades encontradas no 

escoamento d'água. 

4.1.2 Método do drone 

Verifica-se que os resultados obtidos pelas medições com o drone no Rio Dourados variou de 

11% a 69% a menos, em relação aos resultados da ADCP, nos dias 20/03 e 08/05, 

respectivamente. Como mencionado no item 4.1.1, a interferência dos resultados do dia 08/05 

pode ser justificada devido ao contraste entre sombras e luz nas imagens, causando 

implicações na geração de vetores de velocidade do escoamento, o que explica os valores de 

vazão abaixo do obtido pela ADCP em 08/05, como mostrado na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Erro na geração de vetores com imagens do drone no Rio Dourados em 08/05, devido ao contraste 

de sombra e luz. 

No Rio Caldazinha, os resultados apresentados são mais estáveis, demonstrando uma variação 

de 4% e 11% a menos, em relação aos resultados da ADCP nos dias 08/03 e 08/06, 

respectivamente. Já para o Rio Meia Ponte, ocorre uma variação de 22% a 1% a menos, em 

relação à ADCP nos dias 14/03 e 01/06, respectivamente. Deste modo, observa-se que não 

existe uma relação direta entre largura do rio e vazão, uma vez que as variações de vazão 

encontradas entre os diferentes rios se apresentam bastante próximas umas das outras. 

Verifica-se que as condições de irradiação solar no dia 14/03, para o Rio Meia Ponte, se 

apresentaram bem mais intensas quando comparado ao dia 01/06, causando, em alto grau, 

reflexo na superfície da água, como demonstrado na Figura 4.7. Portanto, nesse caso, o 

excesso reflexo é apresentado como uma condição desfavorável à realização da medição, 

demonstrando que é necessário planejar a realização das medições em horários em que o sol 

não está a pico, ou em dias de menor insolação. Este empecilho consoa com o que fora 

afirmado no item 4.1.1 que, conforme dito, impede o software PIVlab de identificar a 

trajetória das partículas sobre a água. 
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Figura 4.7 - (A) Campo realizado em 20/03, em que há reflexo na parte inferior das imagens. (B) Campo 

realizado em 01/06, no qual não consta o reflexo no sol nas imagens. 

Quando avaliado os desvios padrões para as medições com drone, é possível notar que os 

maiores desvios estão relacionados aos rios de maiores vazões, como o Rio Meia Ponte que 

apresenta um desvio padrão de 13,43 m³/s em 14/03, e que os menores desvios são 

observados no rio de menor vazão, como em Dourados, cujo valor do desvio padrão para o 

dia 20/03 corresponde à 0,30 m³/s. Apesar de notado esta proporcionalidade, pode-se afirmar 

que, em relação à média, a variação dos desvios se mantém contínuos em todos os casos, 

variando, em termo global, de 0 à 30% do resultado médio. 

Diante das imagens obtidas pelo método do drone, observa-se que as vetorizações de 

velocidade pelo PIVlab não sofrem distorções como apresentado pelo método da câmera, 

conforme mostrado na Figura 4.8. Isso pode ser resultado pelo ângulo de inclinação formado 

entre a câmera do drone e o escoamento da água próximo de 90 graus, o que impede grandes 

distorções dos vetores.  
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Figura 4.8 - Resultado da vetorização de velocidades pelo PIVlab para o Rio Caldazinha em 08/03. 

Ao se analisar a Figura 4.9, é possível afirmar que as velocidades estimadas pelo RIVeR para 

o escoamento superficial se deram muito próxima aos dados obtidos com ADCP, conforme 

mostrado na Figura 4.5. Este comportamento fora visto em todas as análises com drone, com 

exceção do dia 08/05 no Rio Dourados, conforme dito anteriormente. 

 

Figura 4.9 - Resultado de velocidade, em m/s, obtido com uso do RIVeR no Rio Caldazinha em 08/06. 
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4.1.3 Método do Discharge® 

O método do Discharge apresentou os resultados mais significativos dentre os demais. Os 

dados obtidos no Rio Dourados, nos dias 20/03 e 08/05, demonstram uma variação de 0% e 

5% a menos que os resultados da ADCP, respectivamente, ou seja, o resultado conferido no 

dia 20/03 corresponde exatamente ao valor de referência, com precisão de duas casas 

decimais. Um ponto a ser observado é que o Discharge foi capaz de estimar a vazão com boa 

exatidão, mesmo se tratando do campo realizado no dia 08/05, em que houve interferência do 

contraste sombra-luz, conforme indicado na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 - Resultado pelo método do Discharge no Rio Dourados em 08/05. 

Nas medições do Rio Caldazinha, a variação dos resultados é de 19% e 12% acima da 

referência com ADCP, nos dias 08/03 e 08/06, respectivamente que, dentre todos os 

resultados, foram os únicos que ultrapassaram o valor aferido pela ADCP. Já para o Rio Meia 

Ponte, os resultados variaram de 2% a 8% a menos que a referência, nos dias 14/03 e 01/06, 

respectivamente. Portanto, o erro obtido por esse método é mínimo, mesmo para rios de 

grandes proporções, como o Rio Meia Ponte.  
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Não foi possível identificar uma relação proporcional entre o erro relativo da média obtida 

pelo Discharge em comparação com ADCP, porém, nota-se que, o desvio padrão da vazão do 

Rio Meia Ponte, cuja largura da calha é significativamente maior que os outros rios, é 

expressivamente maior, alcançando valores na ordem de 15,17 a 28,3 m³/s, como mostrado na 

Tabela 4.1. Desta forma, tendo em vista o desvio padrão calculado, são necessárias várias 

medições para se obter um valor de vazão com melhor exatidão, uma vez que o valor da 

média obtido tende a se aproximar do valor mensurado pela ADCP, visto que o método 

possibilita um grande número de amostras em pouco tempo. 

A Figura 4.11 apresenta uma das possíveis causas para o erro na medição de vazão pelo 

método do Discharge, em decorrência do reflexo do céu sobre a água formado, o que 

impossibilita o software na interpretação dos fluxos superficiais. 

 

Figura 4.11 - Reflexo formado no curso d'água do Rio Meia Ponte, em 01/06. 
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4.1.4 Interferência nos resultados 

As medições de vazões por técnicas baseadas em sensoriamento remoto podem apresentar 

diversos empecilhos que dificultam a obtenção de valores condizentes com a realidade. Como 

o mecanismo de medição é através de imagens, fatores ambientais, conforme observados em 

campo, são os mais propícios interferirem nos resultados, tais como o sol, o vento e a chuva. 

Alguns dos intempéries causadores de erros verificados nesse trabalho são citados também 

por Thumser et al., (2017), em pesquisa realizada com o uso de drone para aferição do fluxo 

de velocidade superficial. Os erros citados são referentes à inclinação do alvo em relação à 

câmera, a movimentação lateral e vertical do drone, e principalmente à iluminação ambiente, 

em que o autor afirma que essas condições naturais não são possíveis de serem eliminadas por 

aprimoramento de hardware.   

Naghettini e Pinto (2007), afirmam que nos modelos hidrológicos os processos estudados são, 

em sua maioria, estocásticos, pois possuem componentes aleatórias que superam as 

resultantes de fenômenos regulares, o grau de aleatoriedade será reduzido devido ao contínuo 

desenvolvimento tecnológico e científico, mas os processos hidrológicos jamais serão 

puramente determinísticos. 

4.1.4.1  Fatores climáticos 

Notou-se que o sol, dependendo do horário em que é realizada a medição, é refletido pela 

lâmina d’água sobre a câmera, dificultando os softwares na interpretação do deslocamento da 

água. Além do mais, é praticamente impossível realizar o levantamento à noite, bem como no 

amanhecer e no entardecer, pela ausência de luz suficiente para captação das imagens. 

A luz solar, ao incidir sobre a superfície de um objeto sofre três possíveis processos de 

interações: absortância, transmitância e refletância. Como pela lei de conservação de energia, 

nenhuma quantidade de energia é perdida. As quantidades de refletância, absortância e 

transmitância dependem dos valores dos coeficientes ópticos do material, geralmente 

propriedades difíceis de serem medidas, dado à heterogeneidade dos materiais (MENESES et 

al., 1998). Portanto, as condições heterogêneas em que as imagens se apresentam, com as 

diferenças de incidência solar que ocorrem na superfície, naturalmente ocasionam erros no 

processamento, porém não inviabilizam o resultado. 
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Portanto, ao utilizar um sensor específico para as características atômicas de determinado 

traçador, o método de medição de vazão poderia ser aprimorado. Ou seja, o sensor poderia 

possuir bandas espectrais baseadas nos comprimentos de onda em que o material do traçador 

absorve a radiação eletromagnética com maior facilidade. Estudo semelhante foi realizado por 

Thumser et al., (2017), onde os traçadores utilizados são partículas flutuantes de 

infravermelho que são captadas por sensor de visão de cores acoplado a um drone. A grande 

vantagem em relação ao LSPIV comum está na possibilidade de obter os resultados de 

velocidade da superfície em tempo real, além de diminuir a interferência causada pelas 

condições de insolação. A grande desvantagem está na necessidade da utilização de partículas 

emissoras de luz infravermelha, que podem não ser recuperadas após a aferição. 

Observou-se que, em rios mais lênticos, como no reservatório do Rio Meia Ponte, o vento 

pode afetar nos resultados, uma vez que a superfície é totalmente exposta a este fator, o que 

pode gerar interpretações de fluxo mais acelerado ou mesmo contrário ao real. Já quando se 

observa chuva, nota-se que os pingos sobre as águas geram pequenas ondas, a depender de 

sua intensidade, descaracterizando totalmente o movimento do fluxo. 

4.1.4.2  Posicionamento e estabilidade das imagens 

Em estudo realizado por Thumser et al., (2017), utilizando um modelo de drone semelhante, o 

DJI Phantom 3, foi identificado que a movimentação lateral do drone chegou a causar um 

desvio médio de cerca de dois metros, enquanto pairava em uma posição fixa, quando 

comparado à posição real. Ocorre também erro referente à altura do drone, com desvio 

máximo de 2,5 metros de altura. 

Uma maneira encontrada por Tauro et al., (2016) para diminuir a interferência que os ventos e 

as vibrações das hélices do drone causam na captação das imagens, foi a instalação de um 

Zenmuse H3-2D, que corresponde a um estabilizador que conecta a câmera ao drone, e se 

demonstrou bastante eficiente, diminuindo as distorções dos vídeos causados por inclinação e 

rotação do drone. 

4.1.4.3  Traçadores 

Verifica-se que o uso dos traçadores no método LSPIV é essencial para a distribuição de 

vetores no processamento das imagens, porém, é visualmente notório que os traçadores 
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dificilmente apresentam um bom espalhamento pela superfície, e seguem caminhos 

preferenciais. Segundo Tauro, Petroselli e Arcangeletti, (2016), o efeito de flutuadores 

homogeneamente distribuídos melhora muito a geração de mapas de velocidade.  

No estudo citado, foram utilizados como traçadores, pequenas partículas de material orgânico 

e detritos naturais, e ficou claro que o tipo de traçador deve ser compatível com a resolução da 

imagem, distância da captação da imagem, velocidade de processamento, entre outros fatores.  

Portanto, as características dos traçadores são determinantes na escolha do método utilizado 

para aferição de vazão, e deve ser estudada previamente, ressaltando também que é 

importante que o traçador seja biodegradável, a fim de evitar a poluição do corpo hídrico. 
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5. CONCLUSÕES 

As técnicas de medição de vazão baseadas em técnicas de sensoriamento remoto se 

mostraram promissoras em leitos naturais, com destaque especial ao método do Discharge, 

que, dentre os outros, foi o que apresentou resultados mais próximos ao obtido com ADCP, 

mesmo sendo o método mais simples, barato e prático.  

Entre os métodos PIV, identificou-se que ao utilizar o drone, a captação das imagens de forma 

ortogonal ao leito do rio diminui distorções na imagem e gera um resultado melhor do que 

utilizando uma câmera poucos metros acima do solo. 

Foi possível identificar também como as variáveis naturais interferem nos resultados, 

apontando principalmente o reflexo do sol na água, a velocidade dos ventos, o 

posicionamento das câmeras em relação à superfície do rio. Dentre as fontes de erros citadas, 

acredita-se que o reflexo do sol foi considerado a maior fonte de erro, pois causa interferência 

em todos os métodos utilizados de sensoriamento remoto. Tal fato é facilmente perceptível 

quando são mostrados os vetores formados no processamento das imagens. Portanto, é 

necessário que o horário de escolha para a realização das medições não seja com o sol a pico, 

ou ocorrendo formação de sombras na água. 

Algumas outras tecnologias são apontadas no trabalho como recursos para o melhoramento 

dos métodos, como o uso de estabilizadores de movimento no drone, ou o uso de sensores 

infravermelhos para a captação dos traçadores.  

A replicação das metodologias abordadas no trabalho se mostra de bastante importância para 

a engenharia hidráulica, a fim de se obter maior número de dados, possibilitando uma análise 

estatística. Dessa forma, poderia se obter um maior grau de certeza em relação à precisão dos 

métodos, a ponto de serem usados em medições oficiais. 

Deste modo, os métodos de medição de vazão apresentados se mostram bastante promissores, 

uma vez que reduz os custos de medição, são tecnicamente seguros, de fácil operação e 

possuem poucas limitações em seu emprego, o que pode ser aprimorado com o avanço da 

tecnologia. 
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ANEXO 

Tabela A.1 – Resultado de vazão amostral do levantamento realizado no Rio Dourados. 

Data Instrumento 
Resultado de vazão (m³/s) Média 

(m³/s) 
Desvio Padrão 

(m³/s) CENA 1 CENA 2 CENA 3 

2
0

/0
3

/2
0

1
9

 ADCP 3,777 3,885 - 3,831 0,076 

Câmera 3,04 3,47 - 3,255 0,304 

Drone 3,2 3,63 - 3,415 0,304 

Discharge 3,81 3,69 3,99 3,830 0,151 

0
8

/0
5

/2
0

1
9

 ADCP 3,756 3,879 - 3,818 0,087 

Câmera 0,23 0,19 - 0,210 0,028 

Drone 0,99 1,39 - 1,190 0,283 

Discharge 4,54 3,41 2,96 3,637 0,814 

 

 

Tabela A.2 - Resultado de vazão amostral do levantamento realizado no Rio Caldazinhas. 

Data Instrumento 
Resultado de vazão (m³/s) Média 

(m³/s) 
Desvio Padrão 

(m³/s) CENA 1 CENA 2 CENA 3 

0
8/

03
/2

01
9

 ADCP 11,15 12,392 13,365 12,302 1,110 

Câmera 8,06 3,98 - 6,020 2,885 

Drone 11,8 11,84 - 11,820 0,028 

Discharge 15,05 14,47 14,52 14,680 0,321 

0
8/

06
/2

01
9

 ADCP 9,101 8,813 8,704 8,873 0,205 

Câmera 6,3 2,62 - 4,460 2,602 

Drone 9,56 6,19 - 7,875 2,383 

Discharge 10,53 10,18 9,17 9,960 0,706 
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Tabela A.3 - Resultado de vazão amostral do levantamento realizado no Rio Meia Ponte. 

Data Instrumento 
Resultado de vazão (m³/s) Média 

(m³/s) 
Desvio Padrão 

(m³/s) CENA 1 CENA 2 CENA 3 

1
4

/0
3

/2
0

1
9

 ADCP 62,335 62,581 - 62,458 0,174 

Câmera 4,42 31,47 - 17,945 19,127 

Drone 58,16 39,16 - 48,660 13,435 

Discharge 77,12 46,87 59,9 61,297 15,173 

0
1

/0
6

/2
0

1
9

 ADCP 39,485 40,273 38,873 39,544 0,702 

Câmera 4,16 5,24 - 4,700 0,764 

Drone 34,33 43,65 - 38,990 6,590 

Discharge 66,37 10,16 32,45 36,327 28,305 

 


