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ESTUDO DO USO DE MEDIDORES ACÚSTICOS DOPPLER ESTÁTICOS DE 
VELOCIDADES PARA AVALIAR SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO EM  RIOS.  

Paulo Everardo Muniz Gamaro1
 & Sydnei Nori Ribeiro2 

RESUMO --- Equipamentos de medição de vazão por efeito Doppler baseiam-se na diferença de 
retorno do eco gerado pelo sinal emitido contra as partículas em suspensão na água, e uma das 
variáveis medidas é a intensidade de retorno do eco, possibilitando com isso uma avaliação qualitativa 
de sedimentos na medição. È possível estabelecer uma correlação desta variável com medições 
convencionais e se obter dentro de certas condições uma avaliação quantitativa. 
Os medidores Doppler estáticos têm sido usados para obter vazão continuamente em seções com 
problemas na curva-chave, a partir da técnica da velocidade indexada. 
Este estudo analisa a possibilidade de se estabelecer uma relação de Intensidade Indexada a partir de 
leituras de medidores estáticos Doppler e aparelhos acústicos Doppler embarcados para obter medidas 
de sedimentos continuamente para, uma vez comprovada a relação, determinar-se a quantidade de 
sedimentos, relacionando a intensidade do eco com medições convencionais de sedimentos em 
suspensão. 

ABSTRACT ---  Acoustic Doppler current profilers are based on difference of echo’s return intensity 
generated by the signal emitted against particles in suspension in the water, and one of the measured 
variables is the echo’s return intensity, making possible with this a qualitative evaluation of the 
sediments in the measurement. It’s possible establish a correlation of this variable with conventional 
measurements and under some conditions a quantitative evaluation.  
The static Doppler profilers have been used to  monitor discharge continuously in sections with 
problems in the stage-discharge curve, through the index velocity method. This study analyzes the 
possibility of establishing a Index Intensity relation by readings from the static Doppler profilers and 
acoustic devices Doppler mounted in a vessel and, once proved a relation, to measure sediments 
continuously, relating the echo intensity with suspension sediments conventional measurements.  
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1. INTRODUÇÃO 

A medição de velocidades e vazão utilizando-se medidores Doppler é fundamentado pela 

mudança de freqüência entre emissão e retorno do pulso acústico. Ao chocar-se com uma partícula 

suspensa na água, uma parcela desse sinal retorna ao aparelho, e dessa diferença entre a freqüência do 

sinal emitido e a freqüência que retorna (efeito Doppler), a intensidade deste eco é medida pelos 

ADCPs, e nos permitem avaliar qualitativamente sedimentos em suspensão na água na medição. Para 

maior conhecimento sobre o funcionamento dos equipamentos Doppler ver em Simpson (2001) e 

Gamaro (2004). 

O medidor acústico Doppler de velocidades, doravante SL (Figura 1), é um equipamento estático, 

montado em uma das margens do rio, cujo alcance é limitado de acordo com sua freqüência. É 

normalmente utilizado para monitorar vazões em tempo real, utilizando a técnica da velocidade 

Indexada, (Gamaro,2002). Técnica esta onde se correlaciona a velocidade média da medição de vazão 

realizada com um ADCP através de travessias, com a velocidade média do medidor estático. Neste 

caso buscou-se correlacionar a força do sinal (Signal Strenght) do Argonaut SL  e a intensidade do eco 

(Echo Intensity) do ADCP, e com isso verificar a possibilidade de estabelecer uma relação com os 

sedimentos. 

 

Figura 1 – Típica Instalação do Argonaut SL-(fonte Sontek). 

2. OBJETIVOS 

Verificar a possibilidade de monitorar sedimentos em suspensão em um curso d’água, através da 

relação entre a força do sinal do medidor acústico estático, Argonaut SL, e do medidor acústico 

embarcado Doppler (ADCP). Para tanto, foi escolhida a estação de Foz do Ivaí, localizada na 

desembocadura do rio Ivaí com o rio Paraná, onde já existe um Argonaut SL para monitoramento de 

vazão de forma contínua. 
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3. LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO 

O mapa abaixo (Figura 2) mostra a localização da estação utilizada nesta análise de extrema 

importância para Itaipu Binacional no cálculo da afluência à usina. Em relação à rede hidrométrica, a 

seção se localiza a 3 Km à montante da Foz do rio Ivaí. Como a seção sofre influencia do rio Paraná, 

que, represa o rio Ivaí, optou-se pelo uso de um SL para medir vazão continuamente. 

 

Figura 2 - Vista do Satélite da região de Foz do Ivaí. Fonte: Google Earth. 
 
 
 
 
4. METODOLOGIA APLICADA 

Os medidores acústicos Doppler estático e móvel, denominados Argonaut SL e ADCP, fornecem 

a força da intensidade dos sinais refletido nas partículas em suspensão, e que varia com a quantidade e 

a granulometria do material em suspensão, e portanto utilizando certos métodos é possível avaliar 

qualitativamente os sedimentos em suspensão (Gamaro, 2007). Para o estudo em questão, foi utilizado 

um Argonaut SL, modelo de 1500KHz, com alcance máximo de 20 metros, e um ADCP Rio Grande, 

de 600KHz.  
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Um dos controles de qualidade fornecidos pelo aparelho é a força do sinal acústico, e dessa 

forma, será estabelecida uma correlação entre as intensidades medidas pelo aparelho estático e as 

intensidades medidas pelos aparelhos nas travessias para medição de vazão, buscando viabilizar através 

de uma intensidade indexada medições contínuas de sedimentos em suspensão.  

Para o estudo, utilizou-se medições realizadas entre Julho de 2006 e Novembro de 2008, 

correspondentes a uma cheia (Q= 2.136m³/s) e a uma vazante (Q= 182m³/s). 

 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

5.1. Dados de Intensidade por Células Medidas Válidas. 

Buscando aprimorar a eficiência do método escolhido na determinação das intensidades do eco, 

optou-se por avaliar o número de células efetivamente medidas pelo ADCP, (Tabelas 1 e 2). Percebe-se 

então que, para o período de cheia, a quantidades de células válidas com seus respectivos valores de 

intensidades foram bem mais significativos que os da amostragem válida no período de estiagem. O 

mesmo deu-se para as outras variáveis do estudo: Backscatter Average, Signal Amplitude Average e 

Signal Strenght (Tabela 3). 

Conforme esperado na cheia, o Echo Intensity e o Signal Strenght mostraram uma sensibilidade 

do aparelho para a quantidade de sedimentos existentes no local. Também de acordo com o gráfico da 

relação entre a Força do Sinal do Argonaut SL (Signal Strenght) e a Intensidade do Eco do ADCP 

(Echo Intensity), obteve-se uma relação muito promissora, com um valor de R² = 0,7302, o qual, para 

intensidades de sinais, é um valor de considerável magnitude 

De acordo com a análise realizada, verificou-se que as intensidades médias, na cheia e na 

estiagem, dadas em counts, possibilitam uma futura relação entre maiores e menores cargas de 

sedimentos.  

 

Tabela 1 - Valores de Intensidade do Eco para rio em baixa 
BAIXA Transdutor 

 1 2 3 4 
nº. de células 58065 58065 58065 58065 

nº. de células inválidas  11031 11031 11031 15127 
nº. de células válidas 47034 47034 47034 42938 

células válidas (%) 81,00 81,00 81,00 73,95 
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Tabela 2 - Valores de Intensidade do Eco para rio em alta 
ALTA Transdutor 

 1 2 3 4 
nº. de células 74950 74950 74950 74950 

nº. de células inválidas  3558 3558 3558 3558 
nº. de células válidas 71392 71392 71392 71392 

células válidas (%) 95,25 95,25 95,25 95,25 

 

 

Tabela 3 - Dados gerais entre as médias dos equipamentos 
ADCP BAIXA  ALTA  

Régua Winriver m 1,33 2,27 
Vazão Winriver m³/s 182 2.136 

Vel. Méd. Winriver m/s 0,117 1,204 
Backscatter Average counts 76 100 

Intensity Echo Average counts 138 161 
SL   

Vel. Méd. Argonaut m/s 0,070 1,167 
Signal Amp Average counts 89 144 

 

 

Utilizando-se o software WinRiver (RDI Instruments), obteve-se dois gráficos para intensidade de 

retorno do eco medido pelo ADCP para ambos períodos, (Figuras 3 e 4), assim como a amplitude de 

sinal medida pelo Argonaut SL na cheia (Figura 5), indicando como suposto, uma diferença 

significativa na análise por retorno do eco na concentração dos sedimentos em suspensão, bem como a 

alta relação entre as intensidades de sinal do Argonaut SL e do ADCP (Figura 6). 

 

 

 

Figura 3 - Média da Intensidade do Backscatter no ADCP com o rio em baixa 
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Figura 4 - Média da Intensidade do Backscatter no ADCP com o rio em alta 
 

 
Figura 5 - Gráfico comparativo entre as amplitudes médias do sinal - Argonaut SL 
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       Figura 6 - Gráfico comparativo entre a força do sinal (Signal Strenght) - 

Argonaut SL  e a intensidade do eco (Echo Intensity) – ADCP 
 
 

6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

A experiência comprovou, que é possível um controle contínuo de sedimentos utilizando um aparelho 

acústico estático, (neste estudo um Argonaut SL),similar a utilização com turbidímetros, com a 

vantagem de ao invés de se ter uma medição pontual, estaremos utilizando uma análise em uma faixa 

condizente com a freqüência do SL utilizado, neste caso 20 m. No entanto, deve-se considerar que é 

recomendável que mais medições em conjunto ADCP/Argonaut SL/Sedimentos sejam realizadas, bem 

como obviamente correlacionar estas com medições convencionais de sedimentos em suspensão ao 

longo da seção e no trecho medido pelo Argonaut SL, seguindo todos os cuidados verificados por 

Gamaro (2007). 

É necessário que se tenha consciência que esta relação é mutável no tempo, permanecendo válida até as 

condições se modificarem, quando então uma nova correlação: medições de sedimentos em suspensão 

X intensidade do sinal deverá ser estabelecida, pois somente assim é possível um controle contínuo de 

sedimentos em suspensão. 
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