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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi construir uma plataforma flutuante (PF) de baixo 

custo para pesquisas em micrometeorologia de corpos hídricos. O trabalho foi desenvolvido 

no Núcleo de Engenharia de Água e Solo (NEAS) da UFRB. Para construção da PF (área 

superficial de 2m x 2 m) utilizou-se: folha de compensado de 15 mm de espessura; tubo 

esgoto em PVC branco de diâmetro 200 mm; conexões em PVC branco (joelho e luva 

simples); tubos em aço-galvanizado, com diâmetros de ¾” e 1”; conexões em aço-

galvanizado (luva, tê, união, etc.); manta vinil em cor cinza para revestimento (10 m2) e tela 

de nylon (10 m2). Testes de flutuabilidade foram realizados em reservatório artificial da 

Fazenda Santo Antônio, Grupo Danco Comércio e Indústria de Fumos Ltda, Bahia. 

Constatou-se que a PF reuniu qualidades essenciais como praticidade na montagem e 

desmontagem, facilidade de operação, funcionalidade e adequada estabilidade para uso em 

micrometeorologia de reservatórios. Com custo total em torno de R$ 1.000,00, a PF conforme 

projetada e construída revelou-se numa alternativa economicamente viável.  

PALAVRAS-CHAVE: Flutuador, reservatório de água, evaporação 

 

CONSTRUCTION OF A LOW COST FLOATING PLATFORM FOR STUDIES ON 

MICROMETEOROLOGY IN RESERVOIRS 

 

ABSTRACT: The objective of this work was to design and construct a low cost floating 

platform (FP) to be used as support for micrometeorological instrumentation over water 

surfaces. The FP was developed at the Soil and Water Engineering Group of the Federal 

University of Recôncavo of Bahia, Brazil. In order to have the FP with a final surface area of 

4 m2 (2 m x 2 m) the main materials used were: 15 mm thick sheet wood; 200 mm diameter 
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white PVC tube; 200 mm plastic fittings (coupling, elbow, etc); Galvanized steel pipes of ¾” 

e 1” diameters; galvanized steel fittings (tee, union, plug, etc); vinyl cover sheet (10 m2); and 

nylon screen (10 m2). Once made, the FP was put on water surface in a large artificial tank for 

buoyancy test. The tank stores clear water used in tobacco irrigation in the Santo Antonio 

Farm which belongs to the company Danco Comércio e Indústria de Fumos Ltda, located in 

Bahia. The FP showed to have important advantages such as easy to transport to the field, 

easy to assemble and disassemble, operation and stability. The FP needs to be moored in 

order to be kept in a fixed position. The total cost of the FP described herein was 

approximately R$ 1.000,00 (USD 300.00) which makes the FP a low cost alternative to 

commercial platforms and buoys. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios para meteorologia é a escassez de dados climatológicos sobre 

a superfície de algum corpo hídrico (lago, açude, reservatório, tanque). Isto se deve, por causa 

das limitações de acesso, montagem das estruturas, instalação, nivelamento e manutenção dos 

sensores. Em algumas situações, utilizam-se informações de estações meteorológicas situadas 

nas imediações do reservatório, porém, não representativas do ambiente analisado (Reis & 

Dias, 1998). Devido a dificuldades de posicionar os sensores sobre a água para 

monitoramento das variáveis meteorológicas, com o mesmo critério de alinhamento que 

existe em estudos com estruturas montadas em terra firme, o uso de algum tipo de plataforma 

flutuante é necessário.  

Esses flutuadores podem ser artesanais ou comerciais, podem diferir quanto ao 

tamanho, capacidade de suporte, facilidade de instalação e custo de aquisição, além disso 

podem ser encontrados em superfícies de reservatórios naturais e artificiais (Armani et al., 

2013; Heiskanen et al., 2014) bem como de rios e mares (Cardoso & Dourado, 2014). 

Restrições orçamentárias em projetos de pesquisa induzem à concepção e construção de 

flutuadores que aliam funcionalidade, rigor científico e custo baixo para medições de 

variáveis acima e abaixo da superfície da água. Cardoso & Dourado (2014) avaliaram os 

dados meteorológicos e oceanográficos, da boia ARGOS-32056, para validar um modelo 

unidimensional da resposta da superfície do oceano à passagem de uma frente fria na região 

da Confluência Brasil-Malvinas. 
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Estudos micrometeorológicos em reservatórios são essenciais para fins de conservação 

de água, manejo e conhecimento da sazonalidade das perdas por evaporação, principal e 

inevitável via de perda de água. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi construir uma 

plataforma flutuante de baixo custo, de fácil manuseio, para pesquisas em micrometeorologia 

de corpos hídricos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A plataforma flutuante foi projetada e construída no Núcleo de Engenharia de Água e 

Solo (NEAS) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), campus de Cruz das 

Almas, Bahia (12º 40’ 39” S, 39º 06’ 23” W, 225 m anm).  O projeto da plataforma (Figura 1) 

foi concebido para que o produto final reunisse qualidades essenciais como praticidade na 

montagem e desmontagem, facilidade de operação, funcionalidade para fins de pesquisa 

científica, sobre a superfície da água, com durabilidade e baixo custo. O material utilizado na 

construção da plataforma foi todo adquirido no comércio local.  

  
 

 

Figura 1 – Flutuador de baixo custo em operação e adaptado para medição do saldo de radiação na 

superfície livre da água. (a) Vista em perspectiva 3D, (b) Vista inferior 3D. 

 

Descrição do material utilizado 

Para construção do flutuador com dimensão de 2 m x 2 m, os seguintes materiais são 

necessários: (a) folha de compensado de 15 mm de espessura; (b) tubo esgoto em PVC branco 

de diâmetro 200 mm; (c) conexões em PVC branco (joelho e luva simples); (d) tubo em aço-

galvanizado, diâmetro ¾” e parede espessura 14; (e) tubo em aço-galvanizado, diâmetro 1” e 

parede espessura 14; (f) conexões diversas em aço-galvanizado (luva, tê, união, etc.); (g) 

manta vinil em cor cinza para revestimento; e (h) tela de nylon. Materiais adicionais 

incluíram: cola para tubo plástico e silicone, grampos de estofador; tinta óleo branca para 

impermeabilização; abraçadeiras de plástico reforçado de 50 cm de comprimento; arame n. 

16; esticador de cabo; gancho metálico com rosca; abraçadeiras metálicas; cantoneira de ferro 

fundido; parafusos e base em chapa de aço de 3 mm de espessura e tamanho 30 cm x 30 cm.  

(a) (b) 
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Construção do flutuador 

 As etapas na construção da plataforma flutuante podem ser assim resumidas: (a) corte 

de tubos em aço galvanizado e abertura de roscas em oficina de torneiro mecânico; (b) corte e 

montagem da base de madeira com folha de compensado em marcenaria; (c) corte dos tubos 

de PVC branco de 200 mm e colagem das partes, incluindo conexões; (d) revestimento da 

base de madeira com manta vinil; (e) corte do ferro e soldagem das partes para fabricação da 

cantoneira em oficina metalúrgica; (f) pintura anti-ferrugem das bases em aço de 3 mm e 

cantoneira em oficina automotiva; (g) pintura da face não revestida da base de madeira com 

tinta óleo para impermeabilização; (h) fixação da bóia de PVC branco na base de madeira por 

meio de abraçadeiras de plástico reforçado; (g) enchimento do espaço entre a base de madeira 

e a bóia de PVC com garrafas plásticas de 2 L, presas a rede de nylon; e (h) montagem 

completa do suporte metálico sobre a base de madeira, completando a montagem da 

plataforma.  

O suporte metálico em aço galvanizado montado sobre a base de madeira consistiu em 

quatro segmentos de 50 cm de tubo de 1”, três segmentos de 25 cm de 1”, um segmento de 40 

cm de tubo de 1”, um segmento de 2 m de tubo de ¾”, um segmento de 1 m de tubo de ¾”. 

Nessa configuração, o suporte metálico era capaz de posicionar o instrumento a três metros da 

borda da plataforma flutuante. Para dar estabilidade à estrutura e mantê-los na vertical, os 

postes do suporte metálico foram rosqueados à respectiva base em chapa de aço de 3 mm e 

alinhados verticalmente por meio de cabos de arame ancorados em ganchos fixados na base 

de madeira. Esticadores foram utilizados para tensionar os cabos.  

 

Teste de flutuabilidade 

Para avaliar a flutuabilidade, o protótipo foi colocado dentro de um reservatório 

artificial (tanque), durante 48 h antes de instalar os sensores (saldo radiômetro, termômetro 

infravermelho, termistores, termopares e turbidimetro), com a finalidade de assegurar que a 

vedação estava adequada para não ocorrer submersão. A geometria do tanque é trapezoidal, 

com dimensões efetivas de 35 m de largura x 85 m de comprimento, com 5,55 m de 

profundidade. O nível da água estava na capacidade máxima do tanque. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 2, observa-se a plataforma flutuante a partir das diferentes perspectivas 

isométricas, feitas em CAD (Computer-aided design), destacando as principais partes com as 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1165



respectivas dimensões. As futuras adaptações e instalações de outros sensores são viáveis 

devido principalmente ao arranjo estrutural e suas dimensões.  

 

 

  

 
(a) 

 
(b)                                                (c) 

 
Figura 2 – Diferentes perspectivas da plataforma flutuante. (a) Vista lateral; (b) Vista frontal; (c) Vista 

Posterior.  

 

O flutuador pode ser construído em qualquer dimensão de maneira a se adequar às 

necessidades da pesquisa em andamento. Na Figura 3 observa-se o flutuador, já em operação, 

no meio do tanque com profundidade de 5,55 m. 
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Figura 3 – Plataforma flutuante desenvolvida para coleta de dados meteorológicos e de qualidade de água em 

corpos aquáticos, instalada em reservatório artificial, com profundidade de 5,55 m. A- Saldo radiômetro; B- 

Termômetro infravermelho; C- Termistores, termopares e turbidímetro; D- Coletor de dados (datalogger); E- 

Painel solar; F- Sacos de areia e G- Termopares. 
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Testes foram realizados com o protótipo do flutuador em reservatório artificial e, 

constatou-se a funcionalidade, estabilidade e nivelamento da estrutura para posicionamento 

dos sensores. O flutuador em operação em condições de campo mostrou funcionalidade na 

medida em que permite ser removido facilmente da manutenção e ajustes das estruturas de 

suporte dos sensores. O flutuador pode ser facilmente removido da água por meio de uma 

corda, que também foi utilizada para ancorar o flutuador nas margens do reservatório. 

No presente estudo utilizamos um único vão e não testamos o comprimento máximo do 

vão para definição do comprimento crítico que afete a estabilidade da plataforma. Esse foi 

considerado suficiente para minimizar as interferências da plataforma na leitura dos sensores 

do saldo radiômetro orientados para a superfície da água. Outro aspecto importante que 

agrega vantagens a plataforma é que mais de um vão pode ser utilizado simultaneamente, a 

partir de um mesmo poste ou dos dois postes ao mesmo tempo. Isso oferece a possibilidade de 

se levar na plataforma um número maior de sensores. É importante lembrar manter a 

plataforma na horizontal após instalação no reservatório depende do equilíbrio de forças sobre 

a plataforma.  

Constatou-se que o custo total (materiais e serviços) foi considerado baixo (R$ 

1.000,00) para construção da plataforma flutuante, corroborando com a proposta, quando 

comparado aos flutuadores disponíveis no mercado. 

 

 

CONCLUSÕES 

A construção de um flutuador funcional de baixo custo, possibilitou uma alternativa 

economicamente viável e adequada, para substituir os disponíveis no mercado, em estudos 

micrometeorológicos e de qualidade da água, em superfícies de águas livres. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ARMANI, F. A. S.; DIAS, N. L. C.; CRIVELLARO, B. L.; CHOR, T. L. G. Fluxos turbulentos de dióxido de 

carbono sobre o reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu-PR. Ciência e Natura, Edição Esp., v. 35, p. 128-132, 

2013.   
 

CARDOSO, D. H.  & DOURADO, M. Modelagem unidimensional da camada limite oceânica durante a 

passagem de uma frente fria na região da confluência Brasil-Malvinas. Rev. Bras. Meteorol., vol.29, n.3, p. 367-

378, 2014. 

HEISKANEN, J. J.; MAMMARELLA, I.; HAAPANALA, S.; PUMPANEN J.; VESALA, T.; MACINTYRE, S. 

& OJALA, A. Effects of cooling and internal wave motions on gas transfer coefficients in a boreal lake. Tellus 

B, 66, 22827, 2014. 

REIS, R. J. & DIAS, N. L. Multi-season lake evaporation: energu-budget estimates and CRLE model assessment 

with limited meteorological observations. Journal of Hydrology, v.208, n.3-4, p.135-147, 1998. 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1167


