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Resumo – Apresenta-se a instrumentação e software empregados para monitoramento contínuo de 
ondas em lagos com sensor de pressão. Dados obtidos no reservatório de Ilha Solteira, no âmbito do 
projeto ONDISA/Finep, são comparados aos de ondógrafo ADCP-Waves. A atenuação da pressão 
foi corrigida com base na teoria linear de ondas, aplicando fatores de correção variáveis com a 
freqüência. A correção é aplicada no espectro obtido por transformada discreta de Fourier, com 
posterior restituição do sinal por meio de transformada inversa. Houve problemas com os sinais nos 
estados de baixa agitação da superfície, com freqüências além do alcance da teoria linear de ondas 
gravitacionais. Por isso, um filtro limita arbitrariamente o valor da correção de cada freqüência a 
um máximo. Após a correção espectral são calculadas as alturas significativas a cada minuto. 
Resultados de eventos medidos simultaneamente pelas duas técnicas permitem concluir que a 
medição de pressão produz resultados comparáveis aos do ADCP-Waves, com pequena 
subestimação das maiores alturas significativas. A resolução do sensor de pressão é maior que a do 
ADCP, o que permite documentar melhor os estados com ondas baixas, porém com ocorrência 
suficientemente comum para causar efeitos significativos, por exemplo, na erosão das margens dos 
reservatórios. 
 
Abstract – There is presented the instrumentation and software used to monitoring of waves with 
pressure sensors. Field data obtained in the Ilha Solteira reservoir, by the ONDISA/Finep research 
project, were compared with ADCP-Waves data. The pressure attenuation was compensated with 
correction factors calculated in function of the signal frequency, based on the linear wave theory. 
The correction is applied to the spectrum obtained by discrete Fourier transform with the wave 
signal arising from the inverse transform. The pressure signal originated from low surface agitation 
caused problems due to its high frequencies, out of the limits of the linear theory of gravitational 
waves. This was fixed with a filter that cuts to an arbitrary maximum the correction factor applied 
to each frequency. After the correction the significant wave height was calculated at each minute. 
The simultaneous measurement by the two techniques lead to similar results of the pressure sensor 
when compared to the ADCP-Waves results, with a little sub-estimation of the bigger significant 
heights. The resolution obtained with the pressure measurement is higher, allowing to the better 
monitoring of the low waves states, with a sufficiently high occurrence to cause significant effects, 
by example, on the erosion of the reservoir margins. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto ONDISA/FINEP foi concebido com base na importância da navegação na 
Hidrovia Tietê-Paraná e na carência de informações para apoio e segurança da navegação, que 
apontavam para a necessidade de desenvolvimento de um sistema especialista para alerta de ondas 
geradas pelo vento nos lagos que compõem a hidrovia. 

Pode-se resumir a relevância da medição e análise da agitação em mar e em lagos de 
barragens pelas suas diversas aplicações, seja na previsão da própria agitação, seja no apoio à 
formulação de teoria sobre processos de geração, propagação e dissipação de ondas, seja na 
obtenção de dados para o projeto de portos fluviais e ou marítimos.  

A importância do conhecimento dessa agitação, no nosso caso em particular, está 
intimamente associada não só às condições de navegabilidade de comboios em hidrovias e ou lagos 
de barragens como também ao estudo de comportamento hidrodinâmico dessas embarcações o que 
repercute em suas condições de manobrabilidade e segurança. No caso dos lagos que compõem a 
Hidrovia Tietê-Paraná ganha, a cada dia, maior relevância a necessidade de se prover a segurança 
da navegação hidroviária, especialmente agora, na iminência de movimentação de cargas perigosas 
(Transpetro – corredor do etanol). O efeito das ondas sobre as margens, causando erosão, também é 
de interesse no caso de reservatórios de barragens. 

A medição de ondas no reservatório de Ilha Solteira teve início com o projeto “Ondas 
produzidas pelo vento no lago de Ilha Solteira”, financiado pela FAPESP e encerrado em 2001. 
Esse projeto conseguiu registrar as ondas por alguns meses com um transdutor de pressão 
localizado próximo a um dos pilares da ponte rodo-ferroviária de Santa Fé do Sul. Foram os 
primeiros resultados a caracterizar in loco as ondas extremas observadas no reservatório. As 
maiores ondas capturadas pelo sistema no período de observação situaram-se em torno de 1,50m de 
altura, com períodos de cerca de 3 segundos, conforme Trovati (2001). Entretanto, não houve 
condição, na época, de validar os resultados com observações independentes das ondas. 

Instrumentos baseados no princípio de medições por ultra-som dos perfis de velocidades 
(ADCPs) estão se firmando como a solução padrão para medições de vazão em rios devido às 
grandes facilidades que proporcionam. São, também, uma forte tendência da instrumentação na 
medição de ondas, concorrendo com a solução mais tradicional baseada em bóias (Wave Riders). 
Para medir ondas os ADCPs são instalados no fundo do corpo d’água e utilizam os registros das 
velocidades orbitais da água causada pelas ondas, ao longo de várias profundidades na coluna 
d’água, para estimar as alturas de onda. Um ADCP-Waves é, na prática, um ADCP dotado de 
firmware especial de processamento dos dados. Para as ondas pequenas, em águas pouco profundas 
típicas de reservatórios e águas interiores, o ADCP-Waves apresenta limitações de resolução tanto 
em freqüência quanto em altura, devido ao projeto do equipamento visar principalmente ondas 
oceânicas, com maiores alturas e períodos. 

Com o projeto ONDISA/FINEP a pesquisa passou a contar com um ondógrafo tipo ADCP-
Waves, abrindo a possibilidade de comparação do desempenho das duas tecnologias de medição de 
ondas: ADCP e medição de pressão. As diferenças de concepção e preço das duas técnicas, aliadas 
ao fato de que os ondógrafos tipo ADCP utilizam firmware fechado, e ao custo inferior da solução 
baseada em transdutores de pressão foram os fatores que embasaram o presente trabalho. 

Apresenta-se a seguir uma exposição das técnicas de correção do sinal de pressão baseadas 
na teoria linear de ondas gravitacionais, que explicitam o tratamento do sinal realizado neste 
trabalho. Segue-se a apresentação de resultados que confirmam o funcionamento do software de 
correção desenvolvido e a comparação de eventos registrados simultaneamente pelos dois 
processos. 
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CONDENSADO DA TEORIA LINEAR E TÉCNICAS DE MEDIÇÃO 

 
A superfície do oceano pode ser representada por z =  (x,y,t) em um sistema de 

coordenadas em que z é vertical, t é o tempo e x e y são coordenadas horizontais. Assume-se que 
 = 0. 
 Em geral as propriedades estatísticas dessa superfície variam lentamente no tempo e no 
espaço. Podem ser descritas localmente por uma transformada de Fourier tridimensional, X (L,,f); 
isto é, a superfície pode ser considerada como a superposição de ondas de todas as componentes de 
comprimento de onda L = 2/K e períodos   T = 1 / f, transitando em todas as direções . 
 Em geral, assume-se que para grandes comprimentos de onda (L>1m) vale a relação de 
dispersão: 

 
L

2
K f,2    wque em    gKw 2 
       (1) 

 Isto reduz a dimensão da transformada e o resultado é um espectro direcional  (L,) ou  
(f,). A superfície é então descrita por uma superposição de ondas planas com vários comprimentos 
de onda e direções. A integração de  ao longo de todos os ângulos produz o espectro de uma 
dimensão G(f) ou G(L) que é o espectro da elevação medida em um ponto. A integração de G ao 
longo da freqüência nos fornece a variância da elevação. 
 Se  é um processo randômico gaussiano de faixa estreita, então a raiz quadrada da 
variância vale ¼ do terço das maiores ondas, o que é chamado de onda significativa. 
 Para ondas pequenas (L < 1m), a relação de dispersão é desconhecida. Essas ondas são 
fortemente influenciadas por correntes superficiais. 
 A medida de  deve ser feita em relação a uma referência fixa. Perto de terra isto é fácil, 
podendo-se colocar o instrumento no fundo (referência para a medição da pressão) ou preso a uma 
estrutura fixa, como no caso deste trabalho. 
 Em geral, em águas profundas, duas referências são utilizadas: o nível médio do mar, em 
medições inerciais e em nível profundo em que a influência da onda é pequena, em medições por 
pressão. Tipicamente este nível profundo é da ordem de 0,5 a 2 comprimentos da onda de maior 
comprimento a ser medida. A atenuação da onda com a profundidade, como sabemos, é 
exponencial e o movimento a ¾ L é da ordem de 1% do movimento da superfície. 
 De forma Sumária, as Técnicas de medição consideram: 

 medições em um ponto; 
 medições em vários pontos; 
 medições em um ponto ou área por sensoriamento à distância. 

Enfatizando-se a medição em um ponto (como no caso deste projeto), em geral, podemos 
citar três técnicas distintas, a saber: 

 medição por pressão;* 
 medição direta da superfície; 
 medição inercial. 

A medição por pressão foi adotada neste projeto, para cotejo com a técnica baseada em 
medição de velocidades orbitais por ADCPs, para analisar seu potencial como solução de 
monitoramento nos reservatórios da hidrovia Tietê-Paraná, com um custo-benefício possivelmente 
melhor. 
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MEDIÇÃO POR PRESSÃO 
 

Para uma onda progressiva com deslocamento da superfície da água dado por 

)tkx(cos
2

a
          (2) 

em que  a = amplitude, k = 2/L, número de onda e  = 2/T, freqüência, o potencial de 
velocidade é dado por 

)txk(sen
kdcosh

)zd(kcoshg

2

a





      (3) 

em que  d = profundidade local, z = ordenada vertical a partir do nível médio, positivo para cima. 
Em considerando os domínios de aplicabilidade da Teoria Linear, e os efeitos combinados 

das componentes hidrostática e dinâmica das pressões, pode-se escrever (cf. Dean, 1991): 

 PTOTAL = PHIDROSTÁTICA + PDINÂMICA        (4) 

t
gz

p







,   em que   = massa específica da água.    (5) 

Para uma onda progressiva descrita pelo potencial  acima temos 

)txk(cos
kdcosh

)zd(kcosh

2

a
gzgp 


      (6) 

ou  
)z(Kgzgp P         (7) 

 Portanto, pela teoria linear a variação da pressão, em relação à pressão hidrostática média, 
produzida por uma onda em um ponto abaixo da superfície é dada pelo segundo termo da equação 
acima, em que KP é o fator de atenuação de pressão: 

kdcosh

)zd(kcosh
KP


          (8) 

Portanto, pode-se medir ondas por meio da medição das flutuações de pressão, calculando-
se a variação da superfície da água associada às flutuações de pressão, por meio do termo referente 
à pressão dinâmica: 

)h(Kg

p

P

D


          (9) 

em que h é a profundidade de instalação do sensor. 

 
FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA H ( F ) 

 
 Em termos de espectro, um diagrama esquemático da medida pode ser representado por: 

 

   Sn ( f )   Sp( f ) 
 
 
em que: 

 

H( f ) 
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 Sp( f ) = espectro de pressão; 
 Sn( f ) = espectro de variância de superfície; 
 H( f ) = função de transferência da massa de água. 
 

O espectro de pressão é dado por 

 SP( f ) = [g] 2 Sn( f ) [H( f )] 2        (10) 

ou, abandonando o termo [g], que pode ser incorporado à calibragem do sensor, resulta: 

 
2

P
n

])f(H[

)f(S
)f(S           (11) 

 A função de Transferência H ( f ) é dada por: 

kd cosh

z)(d k cosh
)f(H


          (12) 

e pode ser explicitada em função da freqüência f, via relação de Dispersão da Teoria Linear:  

   dk tanhkg2           (13) 

em que  f2   =  2/ T,  freqüência; k = 2/L, número de onda. 

 A cada valor de freqüência corresponde um valor de H( f ) a ser usado na correção do 
espectro de pressão para obtenção do espectro na superfície. Com o algoritmo FFT, este cálculo 
tornou-se rápido e operacional. Antigamente era comum usar-se um valor de H ( f ) correspondente 
à onda de período dominante (T = 1/f), o que não é totalmente correto. 
 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 

A Figura 1 apresenta a localizaçao da torre de instrumentação montada pelo projeto 
ONDISA/FINEP para a aquisição simultânea de dados de vento e ondas sobre o espelho d’àgua do 
lago de Ilha Solteira. Os equipamentos possuem um sistema de transmissão de dados via rádio, com 
uma repetidora situada no Farol São Martinho transmitindo os dados para a Base Recptora no 
Laboratório de Hidrologia e Hidrometria, LH² Unesp. 

A Figura 2, mostra a montagem da instrumentação presa em suporte ancorado em uma 
árvore, contendo cinco anemômetros distribuídos em perfil logarítimo de altura, caixa de abrigo 
para datalogger, rádios e baterias, e no topo antenas e painel solar. Na parte submersa, foi fundeado 
o ADCP - Waves montado em caixa niveladora numa profundidade de 8 metros. O sensor de 
pressão foi instalado a cerca de 1,5 m de profindidade. A profundidade real varia em função da 
operação do reservatório. 

O sensor de pressão utilizado é marca Druck, modelo PDCR 1830, para até 50 psig, com 
não linearidade de 0,06% do fundo de escala, dotado de cabo de alimentação de 150m (500 ft), com 
tubo de ventilação que fornece a pressão atmosférica de referência. 

A Figura 3 mostra o ADCP (com os transdutores protegidos), montado em uma base 
especialmente construída para garantir o alinhamento vertical do medidor em qualquer terreno. 
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Figura 1 – Posição da torre de instrumentação para a aquisição de dados de vento e ondas sobre o 
espelho d’àgua do lago de Ilha Solteira e do link de transmissão de dados. 

 

 
Figura 2 –Sistema de amostragem de vento e ondas montado sobre a superfície do Lago de Ilha 
Solteira. 
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Figura 3: ADCP- Waves montado em caixa suporte niveladora em alumínio e aço inox. 

 
TESTE DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DAS LEITURAS 
 

O Programa foi testado com uma senóide gerada a partir de 2 frequências, para garantir o 
funcionamento das etapas das transformações nos domínios do tempo e da frequência realizados 
pela DFT e pela IFT. As figuras 4 a 6 apresentam os resultados. Na Figura 4 o sinal original usado 
para teste, na Figura 5 sua distibuição espectral gerado pela DFT do programa de tratamento de 
dados e na Figura 6 a reconstituição do sinal pela IFT. Outros testes foram conduzidos, com 
resultados igualmente aceitáveis, concluindo-se pelo correto funcionamento do programa. Os 
programas desenvolvidos foram baseados em codificação apresentada por Smith (1997).  
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Figura 4: Senóide com duas componentes fundamentais utilizada para teste do programa de 

tratamento de dados. 
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Figura 5: Espectro de frequências obtido pelo programa a partir do sinal da Figura 4. 
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Figura 6: Senóide reconstituída a partir do espectro da Figura 5 pela rotina de IFT (transformada 

inversa de Fourier) do programa de tratamento de dados. 
 
DETALHES DO PROGRAMA E DADOS PRODUZIDOS 
 

O sinal de pressão é amostrado com uma frequência de 5 leituras por segundo e transmitido 
para a base juntamente com uma string identificadora da data, hora , minuto e segundo da leitura.  

A primeira atividade da sequência de cálculo é a determinação da profundidade média do 
sensor. Esse cálculo é efetuado a cada minuto, ou seja, abrangendo uma amostra de 300 leituras.   
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A profundidade média de cada minuto é subtraída do sinal total, gerando o sinal de variação 
de pressão, X(i), com i variando de 0 a 299.  

Apenas a variação de pressão é submetida à transformada discreta de Fourier, gerando duas 
séries de 150 dados, ReX(k) e ImX(k), correspondendo à parte real e a imaginária da transformada. 

Com a profundidade total do local de instalação e com a imersão do sensor dada pela 
profundiade média é calculado o fator de correção H(f), que depende de k, que por sua vez depende 
do comprimento de onda L, conforme as equações 12 e 13. Para uma onda de águas profundas 
(d>>L): tanh kd = 1 e  L = 1,5613 T2. É utilizado um processo iterativo, partindo-se do valor de L 
para águas profundas. O processo termina quando a diferença entre dois valores do parâmetro k for 
menor que 0,0001, ou quando a convergência não é atingida em 20 iterações. A Figura 7 apresenta 
o trecho de código do processo para cálculo de H(f). 

 

' z = imersão ou recobrimento do sensor de pressão
' N = número de pontos (300)
tanhkd0 = 0.996
For f = 1 To N/2

freq = f*SampleRate/N
Cte1 = Pi*2*g / (Pi*2*freq)^2
Lx = Pi*2*tanhkd0
kx = Pi*2/Lx

' processo iterativo para definir L e k
For ik = 1 To 20

Lnovo = Cte1 * tanh(kx * prof_local)
knovo = Pi*2/Lnovo
If (Abs(Lnovo - Lx)) >= 0.00001 Then

Lx = Lnovo
kx = knovo

Else
ik = 20
Lx = Lnovo
kx = knovo

End If
Next ik
H2(f) = 1/(cosh(kx*(prof_local-z))/cosh(kx*prof_local))^2
If H2(f) > 10 Then H2(f)=10  ' limite filtra dias sem ondas

Next f
 

Figura 7: Sequência de cálculo do fator de correção para cada freqência. 
 
 Com H(f) calculado, a correção é aplicada aos vetores ReX e ImX, sendo então chamada a 
transformada inversa. Após a inversão os dados ficam disponíveis em um vetor XC(i) e são também 
registrados em arquivo, juntamente com a informação sobre a data e hora. 
 O vetor de valores de onda XC é então ordenado em ordem decrescente e calcula-se a média 
dos maiores 100 valores a cada minuto. Essa média é armazenada no vetor Hs(j) com j 
correspondente ao minuto do dia sendo tratado. Ao final do dia, o processo repetiu-se 1440 vezes, 
produzindo o vetor de alturas significativas a cada minuto. 
 O protótipo do programa foi testado em ploanilhas Excel, usando macros codificadas em 
VBA, Visual Basic for Applications, com as entradas e saídas de resultados parciais diretamente na 
planilha. Apesar do protótipo rodar em um esquema bastante ineficiente, pois o processo de 
escrever valores parciais nas células da planilha consome muito mais tempo que a gravação em 
arquivos texto, o tratamento completo de 1 dia de dados foi efetuado em cerca de 5 minutos num 
processador I5 de 3.2GHz rodando Windows7-64bits. Assim, pode-se esperar um tempo de 
processamento de no máximo 1 minuto em um programa dedicado.  
 As figuras 8 a 11 apresentam os dados produzidos pelo programa de processamento dos 
sinais de pressão, ilustrando um dia de observação. 
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Figura 8: Profundidade média a cada minuto no dia 13.01.2011. 

 

 
Figura 9: Altura máxima de onda calculada a cada minuto no dia 13.01.2011. 

 

 
Figura 10: Altura significativa de onda calculada a cada minuto no dia 13.01.2011. 
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Figura 11: Distrbuição espectral de ondas obsevadas às 14:20h do dia 13.01.2011. 

 
 
ANÁLISE DE EVENTOS MEDIDOS PELAS DUAS TÉCNICAS 
 

A Figura 12 mostra o resultado de um eventos observado pelo ADCP-Waves, visualizado 
pela interface de saída do software do fabricante. As observações são do dia 31 de janeiro de 2011. 
A parte inferior da figura traz um detalhe compreendendo o intervalo entre 21:09 horas e 01:09 
horas do dis 01 de fevereiro.  

 
 

 
Figura 12: Medição de um evento pelo ADCP-Waves. Altura significativa em metros (eixo y), em 

função do tempo (eixo x). 
 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  12

A Figura 13 apresenta o resultado da altura significativa proporcionado pelo tratamento dos 
sinais de pressão.  
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Figura 13: Medição do mesmo evento da Figura 7 pelo tratamento dos sinais de pressão. 

 
Observa-se na Figura 13 um pico de 0,50m na altura significativa,  em contraposição a 0,48m 

indicado pelo ADCP-Waves. Entretanto o pico está um pouco adiantado na Figura 13. Alvez isso 
seja devido à maior resolução temporal das leituras do transdutor, que oferecem uma leitura a cada 
minuto. A parte final da amostra indica que o ADCP-Waves subestimou as pequenas alturas em 
relação ao transdutor de pressão. 

A Figura 14 apresenta outro evento pelo ADCP-Waves, com um zoom menor, abrangendo 4 
dias entre 01 e 05 de fevereiro. O espaço entre as linhas verticais corresponde a 8 horas. Cada linha 
vertical . Observa-se no dia 04 de fevereiro uma altura significativa de cerca de 0,60m. 

 

Figura 14: Medição de evento pelo ADCP-Waves no dia 04 de fevereiro, com altura significativa de 
cerca de 0,60m. 

 
O mesmo evento do dia 4 de fevereiro é apresentado na Figura 15 a partir do sensor de 

pressão. 
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Figura 15: Medição do mesmo evento da Figura 14 pelo tratamento dos sinais de pressão. 
 
Observa-se novamente uma subestimação do pico calculado a partir do transdutor de pressões, 

de cerca de 0,50m, versus 0,60m do ADCP-Waves. 
 

CONCLUSÕES 
 
Os resultados demonstram que é possível monitorar continuamente os estados de agitação do 

lago com transdutor de pressão acoplado a um programa dedicado para compensação da atenuação 
dos sinais com a profundidade de instalação e com o aumento da frequência das oscilações de 
pressão.  

O protótipo de software empregado pode ser facilmente implantado em qualquer ambiente, 
para proporcionar um cálculo a cada minuto do estado da superfície. Assim, pode ser 
disponibilizado, praticamente em tempo real, dados da profundidade média, altura significativa e 
período das ondas dominantes. 

As vantagens do transdutor de pressão em relação ao ADCP-Waves são o baixo custo 
relativo, a maior frequência de aquisição de dados, com menor consumo de energia e menor 
utilização de banda do rádio de telecomunicação de dados, e possibilidade de instalação em locais 
mais rasos. Acrescenta-se ainda como vantagem a maior resolução na detecção de ondas pequenas. 

As diferenças observadas nas alturas significativas produzidas pelos dois equipamentos não 
podem ser dirimidas a favor de nenhuma das técnicas, uma vez que o ADCP-Waves operou no 
limite operacional da frequência de ondas, e a filtragem do espectro de pressões foi realizada de 
forma arbitrária, para garantir o funcionamento seguro do programa sem estouros (overflows) 
numéricos no cálculo da função de transferência. 

Para resolver as dúvidas sobre a eficiência dos dois métodos estão sendo planejadas 
observações de campo por método independente, como filmagem da superfície. 
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