
 
 

 
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACÚSTICOS PARA MEDIÇÃO DE CORRENTES E 

CAUDAIS EM BARRAS, RIOS E CANAIS 
 
 

José Mesquita Onofre 
 Marinha - Instituto Hidrográfico, Divisão de Oceanografia 

Rua das Trinas 49, 1249-093 Lisboa 
 

Carlos Ventura Soares 
 Marinha - Instituto Hidrográfico, Divisão de Oceanografia 

      Rua das Trinas 49, 1249-093 Lisboa 
 

Luís Quaresma dos Santos 
 Marinha - Instituto Hidrográfico, Divisão de Oceanografia 

    Rua das Trinas 49, 1249-093 Lisboa 
 
 

  
SUMÁRIO 

 
 A medição de correntes em barras, rios e canais é tradicionalmente efectuada recorrendo a 

métodos lagrangeanos (drogues) ou eulereanos (correntómetros). Estes últimos são baseados 
em tecnologia de base mecânica, electromagnética e, nos últimos anos, acústica.   

Os mais recentes  perfiladores acústicos de correntes por efeito de Doppler (ADCP)  trazem 
um valor acrescentado às tecnologias existentes. Estes sistemas têm sido recentemente 
utilizados, operando com o módulo “bottom tracking”, a partir de uma embarcação,  permitindo 
obter, em tempo real, valores de correntes em toda a coluna de água, bem como caudais ao 
longo de uma secção. 

São apresentados resultados obtidos em campanhas nas barras e canais do sistema 
lagunar da Ria Formosa utilizando este tipo de equipamentos acústicos. São discutidas os prós 
e os contras inerentes a esta tecnologia de medição. É também apresentado um interface 
gráfico, utilizando “software" MATLAB, destinado a facilitar a interpretação dos dados obtidos. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Para estudos oceanográficos, nomeadamente a medição de correntes, podemos considerar 
dois métodos distintos: Lagrangeanos e eulereanos, sendo os métodos acústicos englobados 
no método eulereano. 

Os métodos lagrangeanos recorrem ao uso de drogues sendo o trajecto seguido por cada 
partícula uma função do tempo; por outro lado, os métodos eulereanos recorrem a 
correntómetros com ou sem peças móveis, sendo a velocidade do fluido determinada numa 
posição estática. Ultimamente, com o progresso da tecnologia de medição de correntes, 
surgiram os perfiladores acústicos de correntes por efeito de Doppler (ADCP), que vieram 
melhorar substancialmente a leitura de correntes quer no oceano, quer no interior de barras e 
portos (fig. 1). 

Os resultados obtidos por este último tipo de instrumentos constituem uma evolução muito 
positiva na oceanografia, permitindo recolher uma maior quantidade de informação ao longo de 
toda a coluna de água, ao contrário dos métodos eulereanos clássicos que obtinham 
informação apenas em pontos definidos, função do tipo de amarração usado. 

 
 A evolução da informática tem que ser considerada como fundamental para este tipo de 
aplicações, ao permitir tratar uma quantidade de dados muito superior, num período de tempo 



relativamente curto. Efectivamente, a quantidade de dados recolhidos tem aumentado 
substancialmente desde que os primeiros métodos lagrangeanos começaram a ser usados. De 
início bastava um relógio, um drogue e uma folha de papel para registar as correntes no local. 
Com o advento dos correntómetros mecânicos a quantidade de dados aumentou 
substancialmente, tendo ainda aumentado mais, com a última tecnologia de perfiladores 
acústicos por efeito Doppler.         

 
Fig.1 – Flutuadores (RAFOS), Correntómetros mecânicos e perfilador acústico 

 

Os últimos avanços realizados na área da aquisição e processamento deste tipo de 
informação, tem permitido a obtenção de resultados muito úteis para a comunidade cientifica e 
consequente aplicação a obras de engenharia costeira e portuária. 

 

2. MÉTODOS LAGRANGEANOS 

O equipamento mais simples usado no método lagrangeano, é um simples flutuador na 
água com a menor superfície exposta ao vento possível e um drogue debaixo da superfície 
para sentir o efeito das correntes que se pretende medir (fig. 2). 

 
Fig. 2 – Esquema de observações oceanográficas onde se incluem vários tipos de flutuador 
 

Este tipo de aparelhos muito simples, após o lançamento à água, flutuam ao sabor da 
corrente sendo a sua posição determinada a intervalos regulares a partir de terra, (caso de 
estudos em portos), ou a partir de uma embarcação auxiliar. Obviamente que este é o caso 
mais simples de encontrar, existindo também outros tipos de equipamento mais avançados, 
diferindo principalmente na forma em como é obtido o posicionamento, que pode ser feito 
através de GPS ou links rádio para estações de seguimento em terra (fig. 3). 

Estes flutuadores fornecem dados importantes sobre velocidades e direcção do fluido, tendo 
sido registados vários fenómenos oceânicos através deste tipo de medições como por exemplo 
os vórtices, o que mostra um nível de eficiência razoável se não pretendemos um rigor 
elevado. 



 Um dos flutuadores mais complexos são os chamados flutuadores SOFAR. Este tipo de 
instrumentos afundam até a uma profundidade pré-determinada para o estudo que se quer 
fazer, permanecendo nesse nível seguindo as correntes. O posicionamento destes aparelhos é 
obtido através de sinais acústicos emitidos para navios da área ou estações de escuta em 
terra. 

 Devido ao preço elevado das fontes sonoras que são necessárias instalar nos aparelhos 
SOFAR, foi desenvolvido outro sistema conhecido por RAFOS que ao invés de emitir sinais 
acústicos, recebe sinais acústicos vindos de estações em terra pois os aparelhos para escuta 
são muito mais baratos que as fontes sonoras. Regularmente os instrumentos RAFOS sobem 
da profundidade onde estão até à superfície, para enviar os dados que foram recebendo desde 
a última vinda à superfície. Este envio tradicionalmente é feito recorrendo a comunicações 
satélite. 

 
Fig. 3 – Exemplo de seguimento de um flutuador via satélite 

  

  Evidentemente que este tipo de aparelhos (SOFAR e RAFOS), não se usam em águas 
restritas, estando o seu uso destinado a grandes estudos de circulação oceânica. Para estudos 
em portos apenas se usam os simples flutuadores com drogues ou recorrendo a produtos 
traçadores que são lançados à água como por exemplo a rodamina. Estes traçadores possuem 
características fluorescentes que permitem uma boa identificação de como se comporta um 
fluido num determinado local. 

 O método lagrangeano tem algumas desvantagens pois é necessário usar um grande 
número de aparelhos, para obter uma quantidade de informação que permita uma boa 
caracterização da área em estudo, o que torna bastante caro o seu uso. Além disso, torna-se 
bastante moroso a obtenção de resultados devido à pequena velocidade das correntes no 
oceano. Numa área portuária ou numa barra, o seu uso é mais efectivo pois as correntes são 
mais fortes e as profundidades são menores. 

 A grande vantagem deste método é o de permitir recolher dados de uma grande área no 
oceano através do uso de instrumentos RAFOS ou SOFAR. Outra das vantagens é que com 
uma bóia e um drogue, pode-se recolher informação acerca de uma corrente de uma forma 
expedita e rápida sem ser necessário recorrer a alta tecnologia, quando não se procura o rigor 
mas apenas uma indicação sobre a velocidade e sentido do fluido. 

 Em todos os estudos é preciso lembrar que tanto a advecção como a difusão actuam nas 
três dimensões empurrando o flutuador, sendo que os resultados não podem ser vistos apenas 
como a advecção por correntes. 

 

 



 

 

3. MÉTODOS EULERIANOS 

Ao contrário do método lagrangeano, os instrumentos de medição estão colocados numa 
posição fixa e em vez de “irem com a corrente” observam a “passagem da corrente” (fig. 4). 

Os primeiros instrumentos que surgiram 
com algum rigor são os chamados 
correntómetros mecânicos, cujo 
funcionamento baseia-se na contagem de 
revoluções de uma hélice. A corrente ao 
passar faz com que a hélice gire e registe 
os valores de velocidade do fluido. O 
grande problema deste tipo de sistema é 
que o próprio movimento do aparelho se 
não estiver completamente fixo, vai 
introduzir erros na medição das correntes 
havendo no entanto soluções para 
minimizar este erro. 

A direcção da corrente é determinada 
pelo próprio aparelho que possui uma 
bússola. Um leme de grandes dimensões 
auxilia o aparelho a manter-se orientado 
com a corrente, por forma a se obter o maior rigor possível (fig. 1). 

Os dados recolhidos são gravados numa unidade de memória própria no caso do aparelho 
estar fundeado, ou podem ser enviados em tempo real para uma embarcação através de um 
cabo, caso o aparelho esteja apenas suspenso. Além dos dados de velocidade e direcção da 
corrente, alguns correntómetros permitem acoplar outros tipos de sensores, para recolher 
outros parâmetros físicos da água do mar como por exemplo a conductividade, temperatura e 
pressão (fig. 5). 

 

Fig. 4 – Amarração fixa ou a partir de uma 
embarcação 
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Fig. 5 – Registo tradicional de um correntómetro mecânico com sensores de pressão, 

temperatura e conductividade acoplados 
Em termos de rigor, um aparelho deste tipo permite registar velocidades de corrente a partir 

de 2 cm/s até 250 cm/s, com uma precisão de aproximadamente 1 cm/s ou 2% da velocidade 
medida. No que diz respeito à direcção, o rigor é de cerca de 5º para correntes entre 5 e 100 
cm/s. 

Estes aparelhos registam a velocidade em duas componentes rectangulares Norte-Sul e 
Este-Oeste, registadas ao longo de um intervalo de tempo pré-definido pelo utilizador, por 
forma a maximizar o tempo de vida das baterias. 

Este método exige bastante trabalho para fundear uma amarração com vários aparelhos 
(fig. 6), no caso de querermos num determinado local leituras a diferentes profundidades. 

O método euleriano permite assim observações em pontos fixos. Colocando vários 
aparelhos numa determinada área permite-nos construir a circulação predominante num local 
com bastante rigor. 



A nova geração de correntómetros usa já o efeito Doppler, que permite um maior rigor na 
observação, não obtendo no entanto a quantidade de dados que se regista actualmente com 
os perfiladores acústicos. Os perfiladores acústicos possuem a grande vantagem de cobrirem 

toda a coluna de água, ao contrário dos tradicionais 
métodos lagrangeano e euleriano como será descrito 
no próximo ponto. 

 Estes dois métodos como já verificámos não 
permitem uma grande flexibilidade na sua utilização. 
Pelo contrário, os perfiladores acústicos são mais 
flexíveis pois o utilizador pode montar o perfilador 
num bote e medir correntes em tempo real nos locais 
escolhidos para o efeito, sempre em movimento. 
Deste modo, o oceanógrafo escolhe em tempo real os 
locais que quer observar.  

Evidentemente que para grandes intervalos de 
observações os correntómetros mecânicos ou 
acústicos são bastante úteis, mas para obtermos uma 
boa resolução na coluna água é necessário montar 
numa amarração bastantes instrumentos, o que 
encarece bastante a observação enquanto que 
apenas um perfilador acústico fundeado no fundo do 
mar, permite caracterizar toda a coluna de água, 
poupando assim bastante tempo e dinheiro. 

 

 

 

4. PERFILADORES ACÚSTICOS 

4.1   Funcionamento 

Este tipo de aparelhos baseia-se nos mais recentes avanços tecnológicos e tem vindo a 
ganhar adeptos um pouco por todo o mundo devido à sua facilidade de uso e custo de 
operação, além de fornecer um conjunto de excelentes resultados. 

O seu funcionamento baseia-se no efeito Doppler (fig. 7), medindo o aparelho velocidades 
em relação a objectos em suspensão na coluna de água. De notar que estes objectos são 
apenas partículas de dimensões extremamente pequenas que existem na água em grande 
quantidade. O tamanho das partículas que vão servir para a medição das correntes depende 
da frequência que está a ser usada pelo aparelho, sendo que maior frequência permite usar 
partículas mais pequenas, no entanto, há que ajustar o compromisso entre a frequência a usar 
e o local que está em estudo tendo em conta a profundidade da área.  

 

 

Fig. 7 – Funcionamento de um perfilador (Efeito de Doppler) 

A característica mais importante dos perfiladores acústicos é a sua capacidade em medir as 
correntes a vários níveis ao longo da coluna de água. Estes aparelhos dividem a coluna de 

 
Fig. 6 – Lançamento de uma 
amarração de correntómetros 



água em vários segmentos iguais chamados células, permitindo medir as velocidades da 
corrente a vários níveis com apenas um instrumento fundeado ou montado a bordo de uma 
embarcação (fig. 8). De notar que uma célula corresponde a  um correntómetro clássico. 
Assim, a poupança em termos de material e facilidade de operação é enorme, além de permitir 
recolher uma maior quantidade de dados. 
 

  
Fig. 8 – Tipo de operação de um perfilador acústico 

 
 Ao fazer uma comparação com um esquema de recolha de dados de corrente clássico, 
recorrendo a uma amarração com correntómetros, verificamos que se for usado um perfilador 
acústico de 1200 Khz (usualmente usado em águas pouco profundas como por exemplo portos 
e estuários), obteríamos informação todos os 25 centímetros ao longo da coluna de água na 
melhor resolução. Isto equivaleria a ter uma amarração de correntómetros clássicos com 
aparelhos de 25 em 25 centímetros o que é inviável. 

 Estas leituras são possíveis pois o perfilador mede o efeito Doppler a vários níveis, devido a 
existir reflexões do feixe acústico ao longo da coluna de água. As velocidades são obtidas 
através da média das reflexões em cada célula, podendo o tamanho desta ser definida pelo 
utilizador até um mínimo de 25 centímetros, no caso com frequência de 1200 Khz. Menor 
frequência vai implicar maiores células e vice-versa. 

 Uma limitação que existe é que não é possível ao longo da coluna de água ter células do 
mesmo perfil com tamanhos diferentes. Usando correntómetros clássicos podemos planear a 
amarração conforme os níveis a que queremos medir. Evidentemente que o correntómetro 
mede apenas um ponto enquanto o perfilador mede uma média por cada célula ao longo da 
coluna de água. 

Como já foi dito, o perfilador pode ser fundeado 
medindo as correntes desde o fundo até à superfície 
(fig. 9) ou então em alternativa pode ser montado 
numa embarcação de superfície (fig. 10), que até 
pode ser um simples bote de borracha para operar 
em águas restritas. 

Estes dois métodos têm duas aplicações 
diferentes. Usualmente, fundeia-se o aparelho 
sempre que se pretenda recolher dados ao longo de 
um período de tempo alargado, enquanto  a 
montagem numa embarcação visa principalmente a 
recolha de dados num porto, durante períodos curtos, 
como por exemplo estudar as correntes de maré. 



O grande interesse em montar um aparelho numa embarcação é o facto de não ser 
necessário esta estar fundeada. De facto, podem ser medidas correntes com a embarcação em 
movimento, permitindo assim uma excepcional cobertura da área de interesse. Pode-se assim, 
por exemplo, numa barra, recolher dados ao longo de uma secção com uma resolução muito 

boa. Isto é possível devido às capacidades de 
“bottom tracking” dos perfiladores.  

Esta 
característica técnica é permite que o aparelho saiba 
sempre onde está o fundo através das reflexões dos 
feixes. Com isto é possível estimar a velocidade da 
embarcação em relação ao fundo e descontá-la nas 
medições obtidas das correntes. O “bottom-tracking” 
permite também determinar o comprimento da secção 
que está a ser feita, o que é bastante útil, sendo que 
por integração das correntes medidas tanto em 
profundidade como em comprimento é possível ter um 
valor com bastante rigor do caudal que passa numa 
determinada secção. 

Os perfiladores acústicos são excelentes 
ferramentas para medições em águas restritas devido 
à extrema simplicidade da sua operação. O material 
envolvido é muito pouco, permitindo conforme se vê 
na figura 10, a montagem num bote borracha. Um PC 
portátil, baterias de automóvel e uma sonda portátil é 
tudo o que basta para fazer uma campanha de 
medições de correntes e caudais num porto. 

Alternativamente, pode ser fundeado um perfilador no fundo de uma barra ou porto, por 
forma a monitorizar durante um período de tempo mais largo as correntes num determinado 
local, sendo possível o seu acompanhamento “on-line” se houver ligação física através de um 
cabo para uma estação de monitorização em terra. 

4.2   Resultados  

De seguida mostram-se alguns resultados obtidos durante uma campanha realizada na Ria 
Formosa, que mostram a versatilidade e utilidade dos valores obtidos por este tipo de 
equipamentos. 

Após a realização da campanha em terra, é necessário validar e processar os dados 
obtidos. Para esta fase foi desenvolvido um software no Instituto Hidrográfico, que permite a 
partir dos dados em formato ASCII gravados pelos perfiladores, obter vários parâmetros como 
as velocidades das correntes e sua direcção, caudais, comprimento da secção realizada, 
velocidade da embarcação, profundidade do canal e correcções. 

O software faz as correcções de forma interactiva, sendo o operador do processamento 
responsável pela sua execução e validação das mesmas. As correcções são feitas sempre que 
o equipamento por algum motivo perde o registo do fundo, desactivando o “bottom-tracking”. 
Isto leva a um erro elevado pois não permite fazer a correcção da velocidade da embarcação. 
A figura 11 mostra este caso, sendo perfeitamente perceptível o erro e a sua respectiva 
correcção linear. 

Existe outra correcção que é feita para os caudais, que tem a ver com a profundidade do 
local. Em locais muito espraiados onde as profundidades são baixas, existe dificuldade em 
recolher dados devido a estes equipamentos terem uma profundidade mínima de operação. 
Normalmente e dependendo dos fabricantes, os perfiladores de 1200 Khz para operar em 
águas pouco profundas, registam correntes abaixo de 60 centímetros de profundidade quando 
montados numa embarcação. Este valor depende do comprimento do impulso sonoro e da 
profundidade a que está mergulhado o perfilador.  

As correcções dos caudais são feitas de modo linear, ao estabelecer uma camada 
superficial com igual corrente à registada a 60 centímetros de profundidad e. As zonas com 
profundidade inferior a 60 centímetros de profundidade, onde não se consegue sequer medir 
um valor de corrente, são mais complicadas de corrigir. Neste caso é tomado o último valor de 

Fig. 9 – Operação de fundeamento 
de um perfilador acústico 

 
Fig. 10 – Montagem de um perfilador 

numa embarcação 



corrente medido numa secção, sendo depois este valor integrado ao longo do comprimento da 
zona espraiada onde não foi possível registar qualquer valor. 

 

 

 
Fig. 11 – Dados sem correcção (cima) e dados corrigidos (baixo) 

 

Assim, o processo de correcção e validação assume uma grande importância, por forma a 
se obterem resultados válidos que permitam uma boa caracterização dos canais dentro de um 
porto. A figura 12 mostra um dos locais onde foi feita uma monitorização ambiental, neste caso 
em Tavira, tendo sido feitas observações em quatro locais, por forma a obtermos o balanço 
total da circulação naquela área, principalmente a influência das correntes de maré. 

As medições foram feitas ao longo de quatro secções que eram localizadas na Barra de 
Tavira, no Rio Gilão, no canal para a Fuzeta e no canal para Cabanas. Estas secções 
encontram-se assinaladas a vermelho na figura 12. 



 
Fig. 12 – Locais de observação em Tavira 

 

Por forma a estudar o comportamento das correntes de maré ao longo de um ciclo, foram 
recolhidos dados de hora a hora durante 12 horas, apresentando-se nas figuras 13 a 16 o 
resultado de uma das medições horárias nos quatro canais. 

 
Fig. 13 – Secção do canal da Fuzeta 

 



 
Fig. 14 – Secção do canal do Rio Gilão 

 
Fig. 15 – Secção do canal de Cabanas 

 
Fig. 16 – Secção da barra de Tavira 

 



Os gráficos foram produzidos com a mesma escala de comprimento de secção (250 metros) 
por uma questão de consistência e tratando-se de uma enchente verificamos que o caudal em 
todas as figuras é positivo. O valor do caudal na barra em Tavira é de cerca de 314 m3/s e o 
caudal das outras três secções somados dá o valor de 303 m3/s, o que mostra uma boa 
concordância de valores com um erro de cerca de 3%.  

Este erro é perfeitamente admissível em termos de caudal, pois convém relembrar que as 
zonas com profundidades inferiores a 60 centímetros não são possíveis de medir, tendo sido 
feitas correcções lineares. Outro factor que introduz um pequeno erro deve-se ao facto das 
observações não terem sido feitas simultaneamente, havendo cerca de 25 minutos de 
diferença entre a primeira e última observação, o que com a variação do ciclo de maré provoca 
um ligeiro erro em termos de caudais e correntes. 

 Pela análise das figuras, pode ser verificado a importância de cada um dos canais e como 
se distribui a água que entra na barra de Tavira, sendo estes dados muito úteis para alimentar 
um modelo estuarino ou servir como base de trabalho para projectos portuários. 

 Estas figuras apenas mostram os dados horários recolhidos, no entanto, combinando as 
observações feitas ao longo de um ciclo de maré completo, é possível analisar a variação das 
correntes e caudais conforme o estado da maré (fig. 17 e 18). 

 
Fig. 17 – Evolução da enchente de 90 em 90 minutos em termos de magnitude da corrente em 

relação ao eixo do canal 
 



 
Fig. 18 – Evolução da vazante de 90 em 90 minutos em termos de magnitude da corrente em 

relação ao eixo do canal 
  

Estas figuras foram obtidas durante uma campanha realizada na barra do Ancão e mostram 
claramente a evolução da intensidade da corrente com o decorrer quer da vazante, quer da 
enchente. Este tipo de gráficos são muito úteis para o estudo da evolução das barras e quais 
os locais sujeitos a maior erosão por efeito da corrente da maré. 

Para terminar, e para reforçar a utilidade destes dados, apresenta-se uma figura obtida 
durante uma campanha no Rio Guadiana no âmbito do projecto SÍRIA em Fevereiro de 2001, 
com a ocorrência de um caudal elevado devido à grande precipitação ao longo da sua bacia 
hidrográfica. Esta secção foi realizada junto a Vila Real de Santo António a partir de um bote 
com um perfilador acoplado e mostra claramente duas massas de água (fig. 19) em jogo. 

A massa de água superior representa o caudal de água doce transportada pelo rio e a 
massa de água inferior, com velocidade oposta, representa a entrada de água do mar salina e 
mais densa devido à situação de enchente. De notar que apesar de se estar numa situação de 
enchente, o balanço total do caudal é claramente na direcção da foz (negativo), significando 
que a enchente não consegue contrariar o balanço do caudal devido a uma situação de cheia 
na bacia hidrográfica do rio Guadiana. 

A recolha de informação com este nível de detalhe não seria possível usando amarrações 
de correntómetros. Devido ao Rio Guadiana ter uma profundidade muito pequena, teria sido 
necessário colocar correntómetros muito juntos uns dos outros numa amarração, o que devido 
à corrente forte que se fazia sentir não seria viável, correndo -se o risco de perder todos os 
aparelhos. Mesmo assim, os dados colhidos pelos correntómetros seriam apenas 
representativos de um ponto não fornecendo este nível de informação tão detalhado. 



 
Fig. 19 – Secção do Guadiana durante a enchente. 

 

5. CONCLUSÕES 

Os dados adquiridos por perfiladores acústicos são de grande utilidade para estudos no 
interior de portos em zonas de águas pouco profundas, pois permitem conhecer com exactidão 
o tipo de escoamento que existe ao longo de uma grande área, coisa que se torna muito difícil 
com outro tipo de observações. A facilidade de operação permite uma rápida recolha de dados 
em qualquer local e em tempo real, tornando-se este tipo de aparelhos uma ferramenta muito 
poderosa para uso em águas restritas. 

Mesmo em águas profundas e recorrendo a perfiladores com frequências mais baixas, um 
aparelho apenas permite obter mais informação do que uma amarração de correntómetros, 
sendo muito mais fácil o seu fundeamento. 

Como conclusão refira-se que a grande vantagem destes aparelhos é o de permitirem uma 
grande cobertura de uma certa zona, ao invés dos correntómetros clássicos que permitem 
medições apenas num ponto. Os drogues terão vantagem no caso de estudos de circulação 
oceânica pois permitem seguir a corrente durante um período de tempo longo, numa área 
grande, caracterizando o regime de correntes oceânico. 


