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Abstract: During the construction of the hydropower plant 
dam of Mauá, located on the Tibagi river, between the 
municipalities of Telêmaco Borba and Ortigueira in the state 
of Paraná,  a GNSS station named MAUAGNSS1 was installed 
on the left bank of the river for structural continuous 
monitoring. The station location on the dam took into 
consideration the site geological fault, which has suffered of 
concrete injection. To guarantee the station operation 

efficiency, data sets were not only recorded but also sent 
continuously to a FTP server from COPEL (energy utility 
company of the state of Paraná). Concerning the data 
processing stage, the Brazilian network stations for 
continuous monitoring (RBMC), located in Guarapuava-
PRGU, Maringá-PRMA and Curitiba-UFPR, all beyond 140 km 
of the MAUAGNSS1 station, were used as reference stations 
at first. Later, the processing was performed using as 
reference the so-called PG02 temporary station from the 
geodetic monitoring network, placed at a distance of less 
than a kilometre from the MAUAGNSS1 station. Using a data 
set combination for a four-hour period, data were 
processed by relative-static method with the RBMC stations, 
and the same data sets with same time periods were then 
processed with the PG02 temporary station.  The Leica Geo 
Office software 8.2 was used for data processing. The results 
of this research suggest that a continuous monitoring 
station needs to be installed nearer of the dam in order to 
improve the coordinate quality of the coordinate and 
consequently make the monitoring system more robust. 

Keywords: CCR dams; global positioning system; structure 
monitoring. 

Resumo: Durante a construção da barragem da Usina 
Hidrelétrica de Mauá, localizada no rio Tibagi, entre os 
municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira no estado do 
Paraná, foi instalada na ombreira esquerda, uma estação 
GNSS (Global Navigation Satellite Systems) de 
monitoramento contínuo denominada MAUAGNSS1. A 
localização da estação sobre a barragem levou em 
consideração a falha geológica do local, a qual sofreu 
processo de injeção de concreto. Para garantir a eficiência 
no funcionamento da estação, os dados, além de serem 
gravados, são enviados continuamente para um servidor 
FTP da COPEL - Companhia Paranaense de Energia. Com 
relação ao processamento dos dados, em primeiro lugar, 
utilizaram-se como referência as estações da Rede Brasileira 
de Monitoramento Contínuo (RBMC), localizadas em 
Guarapuava-PRGU, Maringá-PRMA e Curitiba-UFPR, todas  
acima de 140 km da estação MAUAGNSS1. Posteriormente 
o processamento foi refeito utilizando como referência uma 
estação temporária, designada PG02 e pertencente a rede 
Geodésica de monitoramento implantada a menos de um 
quilômetro da estação de MAUAGNSS1. Este processamento 
foi realizado utilizando um conjunto de dados, de um 
período de quatro horas, pelo método relativo estático com 
as estações da RBMC e posteriormente o mesmo conjunto 
de dados, com os mesmos intervalos de tempo, foram 
processados com a estação temporária PG02. Para o 
processamento aqui descrito, utilizou-se o software Leica 
Geo Office versão 8.2. Os resultados desta pesquisa 
sugerem a instalação de uma estação de monitoramento 
contínuo próximo à barragem a fim de melhorar a qualidade 
das coordenadas e consequentemente tornar o sistema de 
monitoramento mais robusto. 

Palavras-chave: Barragens de CCR; sistema de 
posicionamento global; monitoramento de estruturas. 
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1 Introdução 

As barragens são potencialmente sismogênicos e o estudo 
da subsidência do solo em suas vizinhanças interessa 
sobremodo ao geofísico. A Geodésia, graças à elevada 
precisão de seus métodos de mensuração, tem condições de 
detectar tal subsidência e assim contribuir na elucidação do 
mecanismo que desencadeia a sismicidade [1]. O controle 
de segurança de uma barragem encontra-se na análise de 
seu comportamento estrutural, com base no 
monitoramento de um conjunto de variáveis que descrevem 
as relações entre as ações e as respostas estruturais 
correspondentes, tendo em consideração as propriedades 
dos materiais utilizados na construção [2]. No entanto, a 
instrumentação e o monitoramento de barragens são 
caracterizados pela aplicação de diversas técnicas, clássicas 
e modernas, tais como, triangulação geodésica, 
poligonação, nivelamento geométrico de precisão, e 
levantamentos com sistemas GNSS [1] [3]. Para a aplicação 
dessas técnicas deve ser estabelecida na barragem uma 
rede geodésica com os marcos implantados em locais 
estáveis [4] [5].  

A usina hidrelétrica da barragem de Mauá, localizada no rio 
Tibagi, foi construída no contexto geológico de rochas 
sedimentares, onde ocorrem, disseminadas no maciço, 
intrusões de rochas ígneas básicas, diques e soleiras de 
diabásio, que demandaram cuidados especiais por parte do 
projetista, em função de sua menor resistência mecânica, 
maior porosidade e, portanto, menor densidade e maior 
suscetibilidade a processos de degradação quando expostas 
ao intemperismo ou à ação hidráulica [6]. Durante as 
escavações para a sua construção, foi detectada e curada 
uma falha geológica na ombreira esquerda, sobre a qual, foi 
implantada uma estação GNSS de monitoramento contínuo 
(MAUAGNSS1), constituída por um receptor GR10 e uma 
antena geodésica compacta AS10[7] . Essa estação, que 
representa um quesito inovador no monitoramento de 
barragens no Brasil, visa a avaliar as variações das suas 
coordenadas e consequente comportamento estrutural ao 
longo do tempo. Porém, tratando-se do uso da tecnologia 

GNSS e, para a obtenção de bons resultados (inferior a um 
milímetro) no controle de deformações de estruturas, 
é preciso garantir que o processamento dos dados seja 
realizado por estações de referência localizadas a curta 
distância (menos de dois quilômetros) [8]. Atualmente, as 
estações de referência mais próximas da barragem são as de 
Maringá, Guarapuava e Curitiba, todas localizadas no estado 
do Paraná, e distam respectivamente 145 km, 167 km e 215 
km do local onde foi instalada a antena MAUAGNSS1.  

2 Método 

O trabalho foi estruturado em quatro passos, descritos nas 
subseções a seguir. 

2.1   Reconhecimento, escolha do local e construção do 
suporte 

Anterior à construção e fixação do suporte metálico para a 
instalação da antena GNSS na estrutura da barragem, 
realizou-se um reconhecimento no local. Para isso, foi feito 
um mapeamento geológico, tanto das feições de relevo, por 

laser scanner, imagens orbitais e aéreas, para obter as 
principais direções dos alinhamentos estruturais, quanto do 
mapeamento local, na identificação das descontinuidades 
do maciço rochoso (Figura 1). 

 
Figura 1: Os principais alinhamentos estruturais identificados na 

região da barragem e reservatório da UHE Mauá.  

Devido às características geomecânicas da rocha, na 
fundação da barragem, optou-se pela instalação da estação, 
na ombreira esquerda (Figura 2).  

 

Figura 2: Aspecto da rocha fraturada e exposta pelas escavações.  

Para instalar a antena GNSS, projetou-se um suporte 
buscando minimizar sua vibração, causada pela ação do 
vento e circulação de veículos sobre a barragem. Como 
material para a execução do projeto utilizou-se um tubo de 
aço galvanizado, de forma cilíndrica com diâmetro interno 
de 95 mm e externo de 100 mm, engastado sobre uma base 
retangular de 150 mm x 200 mm com espessura de 10 mm 
nele soldado (Figura 3).  
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Figura 3: Suporte da antena GNSS e as respectivas dimensões. 

A base permite a fixação do suporte na mureta de proteção 
a montante da pista de rolamento que passa sobre a 
barragem (Figura 4). 

Figura 4: Projeto do suporte da antena GNSS. Fonte: Muguio, 2012. 

 

2.2 Instalação da antena e do receptor 

Após a fixação do suporte, instalou-se a antena utilizando-se 
uma base nivelante, a qual garante sua horizontalidade. Na 
Figura 5 observa-se a antena instalada sobre a base 
nivelante e os cabos de conexão que ligam a antena e o 
receptor e o sistema de comunicação para envio dos dados.  

 

Figura 5: Ligação entre a antena GNSS e o receptor GR10. 

Fonte: Muguio, 2012. 

O rastreador GNSS GR10 foi instalado no interior de uma 
caixa metálica fixada na estrutura da barragem e junto ao 
suporte da antena GNSS (Figura 5). A caixa contém também 
todas as conexões por fibra óptica com a rede internet da 
COPEL que fazem a conexão através de um adaptador com o 
cabo de internet para a transmissão de dados. O cabo de 
fibra óptica utilizado tem um comprimento acima de 100 
metros e faz a ligação entre o receptor GR10 e o switch da 
COPEL localizado na comporta 1. 

2.3  Configuração do rastreador GNSS GR10 

O rastreador GR10 foi concebido para diversas aplicações de 
estação de referência. As estações podem ser permanentes, 
semipermanentes, rede RTK, estação para estudos 
científicos e monitoramento sísmicos entre outros [9]. A 
configuração do receptor e os respectivos componentes 
variam em função da aplicação. No caso em questão, a 
estação instalada na barragem da usina de Mauá está 
apresentada no diagrama da Figura 6. 

 

Figura 6: Componentes mínimos para a operação de um 
instrumento GR10. 

Fonte: Leica Geosystems, 2011. 

Onde: 
a. GR10 
b. Rede local (LAN) 
c. Servidor DHCP 
d. Cabo de Ethernet 
e. Computadores com Web interface 
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A pesquisa aqui apresentada sugere a preparação do 
rastreador GR10 para funcionar com a configuração através 
da Web interface com ligação via Ethernet e DHCP. Esta 
configuração possibilita a conexão de um computador por 
cabo Ethernet ligando o rastreador a uma rede LAN com 
suporte DHCP. Posteriormente liga-se o receptor GR10 e 
abre-se uma janela do navegador de internet no 
computador. Com esta janela aberta, escreve-se no campo 
de endereço do navegador um código representado pelo 
número de série do instrumento. Feito isso, a Web interface 
fica acessível e, para ter acesso a tela do menu principal, 
basta entrar com o nome do usuário e a senha.  

A partir desta etapa, foram realizadas outras configurações 
no receptor, tais como, o nome do local; atualização das 
coordenadas da posição de referência; sistemas de satélites 
(GPS e GLONASS); sinais (L1 e L2); ângulo de corte (10

o
); 

código (suavizado) e o local FTP para a disponibilização dos 
dados na rede de internet da COPEL.  

2.4 Processamentos dos dados 

Considerando que a transmissão de dados é contínua, 
apesar de se tratar de pós-processamento, foram adotadas 
as efemérides transmitidas visando a obter a posição da 
estação MAUAGNSS1 com alta acurácia [10]. 

Para a avaliação da qualidade das coordenadas geodésicas 
da estação MAUAGNSS1, foram utilizados dados GNSS do 
dia 11 de Setembro de 2014 e processados inicialmente com 
as estações da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento 
Contínuo) mais próximas, seguindo-se o processamento 
com a PG02, estação de referência temporária, localizada a 
uma distância curta (menos de 1 km). Todos os dados foram 
processados pelo software LGO versão 8.2 da Leica, 
tomando como estações de referência PRGU (Guarapuava), 
PRMA (Maringá) e UFPR (Curitiba), pertencentes a RBMC 
(IBGE, 2014). As estações de Maringá, Guarapuava e 
Curitiba, estão todas localizadas no estado do Paraná e 
distam respectivamente 145 km, 167 km e 215 km do local 
onde foi instalada a antena MAUAGNSS1. 

As informações que dizem respeito às estações de 
referência acima mencionados, foram baixadas da RBMC 
dos Sistemas GNSS através do acesso ao sitio 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/defaul
t.shtm do IBGE. Neste sitio, são disponibilizados dois tipos 
de arquivos sendo um referente ao relatório das estações 
fornecidos no formato PDF e outro referente aos arquivos 
de dados rastreados nas datas de interesse e fornecidos no 
formato RINEX. Os dados coletados na estação MAUAGNSS1 
e PG02 foram inicialmente transformados do formato MDB 
para o formato RINEX.  

Para a análise de possíveis variações da estação 
MAUAGNSS1, as observações coletadas durante quatro 
horas do dia 11 de Setembro de 2014 foram divididas em 
arquivos de 30 em 30 minutos, resultando em oito arquivos. 
Em seguida, foram processados com as estações da RBMC. 
O segundo teste realizado consistiu no processamento da 
estação PG02 a partir das estações da RBMC, acima citados. 
Na sequência esta estação PG02 tornou-se estação de 
referência temporária (instalada apenas para efeitos de 

comparação dos resultados) para o processamento da 
estação MAUAGNSS1, em virtude de sua localização ser a 
curta distância.  

3 Resultados 

As coordenadas geográficas foram transformadas para o 
sistema de referência cartesiano local, onde o eixo X é 
longitudinal à estrutura da barragem, Y é perpendicular a 
este e coincide com o curso do rio, e Z está na direção do 
zênite. Mais informações sobre o sistema de referência local 
podem ser encontradas em [11].  

Os gráficos das figuras 7, 8 e 9 mostram os resultados e a 
comparação da qualidade dos componentes da coordenada 
da estação de monitoramento contínuo (MAUAGNSS1) da 
barragem de Mauá, em termos de desvios padrão, quando 
processados com as estações de referência da RBMC e 
quando processados, com uma estação de referência mais 
próxima (PG02), instalada provisoriamente, a menos de 1 
km no entorno da barragem. 

 

Figura 7: Comparação da qualidade dos componentes X da 
coordenada da estação MAUAGNSS1. 

 

 

Figura 8: Comparação da qualidade dos componentes Y da 
coordenada da estação MAUAGNSS1. 
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Figura 9: Comparação da qualidade dos componentes Z da 
coordenada da estação MAUAGNSS1. 

Analisando as figuras 7, 8 e 9, verifica-se que a qualidade da 
variação da coordenada da estação MAUAGNSS1 fica na 
ordem de milímetros e submilímetros, quando o 
processamento é realizado com a estação PG02. E, quando o 
processamento é com as estações da RBMC mais próximas, 
os valores ficam na ordem de centímetros e alguns na 
ordem de milímetros. Estes resultados, na ordem de 
centímetros, estão fora da tolerância admissível (ordem 
milimétrica ou submilimétrica) e podem confundir os 
operadores da usina ao não detectarem desvios que 
excedam a tolerância. 

As variações das coordenadas no ponto são calculadas por 
meio da diferença das coordenadas ajustadas da campanha 
mais recente (f), a partir das coordenadas obtidas em algum 
momento de referência (i). Cada vetor de variação tem 
magnitude e direção expressas como diferença das 
coordenadas do ponto observado. Coletivamente, esses 
valores descrevem o campo de variação ao longo de um 
determinado intervalo de tempo. Variações que excedam a 
quantidade de movimento esperado sob condições normais 
de operação irão indicar um comportamento anormal 
possível (US ARMY, 2002). As tabelas 1, 2 e 3 apresentam a 
comparação da variação das coordenadas da estação 
MAUAGNSS1 em relação à RBMC e à PG02. 

 

Tabela 1: Comparação da variação do componente X da coordenada 
da estação MAUAGNSS1. 

 

 

 

 

Tabela 2: Comparação da variação do componente Y da coordenada 
da estação MAUAGNSS1. 

 

 

Tabela 3: Comparação da variação do componente Z da coordenada 
da estação MAUAGNSS1. 

 

As figuras 10, 11 e 12, apresentam graficamente a 
comparação dos componentes X, Y e Z respectivamente, em 
termos da variação da coordenada da estação MAUAGNSS1, 
quando  processadas com as estações da RBMC e PG02. 

 

 

Figura 10: Comparação da variação dos componentes X da 
coordenada da estação MAUAGNSS1. 
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Figura 11: Comparação da variação dos componentes Y da 
coordenada da estação MAUAGNSS1. 

 

 

Figura 12: Comparação da variação dos componentes Z da 
coordenada da estação MAUAGNSS1. 

4 Conclusões 

As figuras 7 e 8 mostram que o processamento dos dados da 
estação de MAUAGNSS1 com a estação de referência PG02, 
instalada temporariamente a menos de 1 km, apresenta 
desvios padrão entre 0 (zero) e 5 mm, enquanto que o 
processamento com as estações da RBMC mais próximas, 
(nomeadamente, PRMA – 145 km; PRGU – 167 km e Curitiba 
UFPR – 215 km), apresenta os desvios padrão entre 1 a 3 
cm. Do mesmo modo, observa-se na Figura 9 que o 
processamento com a PG02 apresenta desvios padrão entre 
0 e 2 cm, enquanto que, com as estações da RBMC, 
apresenta desvios padrão entre 2 e 12 cm. 

As variações das coordenadas apresentam valores entre 0 
(zero) e 4 mm quando processados com PG02 e, entre 
aproximadamente 0 (zero) e 9 cm quando processados com 
as estações da RBMC (Tabelas 1, 2 e 3, e Figuras 10, 11 e 
12).  

Estes resultados mostram o ganho do processamento dos 
dados com a estação de referência localizada a curta 
distância (menos de 1 km) e, permitem detectar variações 
das coordenadas que excedam a quantidade de movimento 
esperado sob condições normais de operação (sendo 10 mm 
na vertical e 15 mm na horizontal) num determinado 
intervalo de tempo [3]. 

A fim de melhorar a qualidade das coordenadas e 
consequentemente tornar o sistema de monitoramento 
implantado mais robusto, sugere-se a implantação de uma 
estação de referência, definitiva, num lugar estável e 
próximo da barragem (menos de 1 km).   
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