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José Otávio Goulart Pecly 1  
 
 

RESUMO – A utilização de perfiladores acústicos de correntes caracteriza um modo ágil e seguro 
para medir vazões em rios e estuários. Em seções localizadas em estuários, é necessário realizar as 
medidas de forma rápida para evitar as variações devidas ao efeito das marés. Por outro lado, é 
desejável que a duração das medidas seja longa o suficiente para reduzir a incerteza dos resultados. 
A disponibilidade comercial de instrumentos com diferentes características representa a possibilidade 
de produção de dados em massa. Entretanto, os usuários de tais sistemas devem prestar atenção 
especial aos procedimentos de garantia de qualidade dos dados. Com este enfoque, este artigo 
apresenta uma formulação simplificada para avaliar os fatores que determinam menores ou maiores 
incertezas nos valores de vazão medida por perfiladores acústicos de correntes. Ao considerar as 
características instrumentais, a geometria das seções e os procedimentos de medida, chegamos à 
descrição do conceito de tempo de exposição e sua relevância para a qualidade das medidas. 
 
ABSTRACT – The use of acoustic current profilers characterizes an agile and safe alternative to 
measure discharge in rivers and estuaries. For sections located in estuaries, it is necessary to take 
measurements quickly to avoid flux variations due to the effect of tides. On the other hand, it is 
desirable to take measurements with long durations to reduce the uncertainty of the results. The 
commercial availability of instruments with characteristics different represents the possibility of mass 
production of data. However, users of such systems should pay special attention to data quality 
assurance procedures. With this focus, this paper presents a simplified formulation to evaluate the 
main factors that determine uncertainties in the discharge values measured by acoustic current 
profilers. When considering the instrumental characteristics, the geometry of the sections and the 
measurement procedures, we reach the description of the concept of exposure time and its relevance 
to the quality of the measurements. 
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INTRODUÇÃO 

A disponibilidade comercial dos ADCPs (Acoustic Doppler Current Profilers) a partir da 

década de 80 representou não somente uma evolução, mas uma revolução na hidrometria clássica. 

Com o passar do tempo, os ADCPs deixaram de ser instrumentos apenas científicos e se tornaram 

ferramentas de produção de dados em massa devido à redução de custo pela produção em série. 

A necessidade de obter dados de vazão com pequenas incertezas alavancou o 

desenvolvimento de métodos e técnicas bem como a integração entre os dados de ADCPs com dados 

de outros instrumentos embarcados tais como o ecobatímetro e o GPS diferencial. 

Alguns tipos de instrumentos e seus aplicativos bem como procedimentos de campo são 

descritos por Simpson (2001) e Gamaro (2012). 

Os aplicativos especializados na comunicação e controle dos instrumentos, na visualização 

dos dados em tempo real, e no cálculo da vazão líquida são parte fundamental no processo de medida 

em rios e estuários (Simpson & Oltmann, 1993; Morlock, 1996; Genz et al., 2010) e como suporte 

para melhoria da qualidade das medidas. 

Como parte do processo de melhoria na qualidade dos dados obtidos, uma série de 

procedimentos de escritório e de campo foram estabelecidos para orientar a seleção de instrumentos, 

a configuração de parâmetros operacionais e os procedimentos de campo necessários à redução da 

incerteza dos dados obtidos (Lipscomb, 1995; Callede et al., 2000; Mueller et al., 2013). 

De acordo com a WMO (2008), a incerteza associada a medidas hidrológicas deve atender a 

um critério de qualidade e, para o caso de medidas do escoamento superficial, deve ser inferior a 5%. 

A obtenção de estimativas para a vazão líquida com incertezas inferiores a 5% requer cuidados 

especiais quanto à seleção, configuração e utilização de ADCPs. 

Neste artigo, é apresentada uma revisão e discussão sobre os principais fatores que contribuem 

para a incerteza das medidas de vazão, sob o ponto de vista instrumental e operacional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A medida de vazão líquida através de ADCPs (Acoustic Doppler Current Profilers) é uma 

técnica bem estabelecida. Os valores de vazão são calculados por um aplicativo que utiliza os valores 

de velocidade da água e do barco, de profundidade e do tempo decorrido obtidos do ADCP. Detalhes 

sobre o método são apresentados por Simpson & Oltmann (1993) e Mueller et al. (2013). A Figura 1 

ilustra uma seção idealizada e indica as áreas medida (i) e extrapoladas (ii a v) da seção transversal. 
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Figura 1 – Diagrama de uma seção transversal idealizada. A região delimitada em cor verde indica a parcela 

medida da seção transversal (i) pelo ADCP. Note que há áreas não medidas no topo (superfície) (ii), no 

fundo (iii), à esquerda (iv) e à direita (v). 

 

A legenda qij representa o valor de vazão medida em uma das células, ao longo da vertical, 

abaixo da posição ocupada pelo ADCP. As células ao longo da horizontal são definidas pelo 

movimento do barco de suporte do instrumento entre posições próximas às margens opostas. 

O método de cálculo da vazão a partir de dados de ADCPs permite realizar medidas em seções 

transversais de modo ágil, com boa resolução espacial e gerar resultados com baixas incertezas. 

Os principais fatores que afetam a qualidade dos resultados dependem de características 

instrumentais, de características da seção transversal, e de procedimentos de medida. 

Em situações práticas, a parcela de vazão correspondente à área medida representa, 

tipicamente, de 70 a 90% da vazão total calculada. Assim, neste artigo, a discussão está direcionada 

para a parcela da vazão medida pelo ADCP. Detalhes sobre os métodos de extrapolação para as áreas 

não medidas da seção são apresentados por Mueller et al. (2013). 

A Figura 1 indica uma área retangular, representando uma célula individual, cuja vazão qik é 

calculada por um aplicativo dedicado. 

A vazão na célula qik pode ser escrita em termos dos componentes dos vetores velocidade da 

água e velocidade do barco (Mueller et al., 2013) como 

,    ( )j k w b w bq u v v u t z         (1) 

onde: 
uw  componente da velocidade da água em x 
vw  componente da velocidade da água em y 
ub  componente da velocidade do barco em x 
vb  componente da velocidade do barco em y 
t  tempo entre ensembles 
z  espessura da camada 
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Para o caso de uma seção ideal, onde o transect é descrito em linha coincidente à direção do 

eixo y, podemos simplificar a análise e reescrever a Eq. (1) como 

,    j k w bq u v t z         (2) 

A forma usual de estimar a incerteza combinada (ISO, 2008) de q (sem os índices j, k por 

simplicidade) em função de variáveis de entrada xi , não correlacionadas, consiste na aplicação da 

relação 
2

2 2

1
( ) ( )

N

c i
i i

qu q u x
x

 
   
      (3) 

onde: 

 uc (q) é a incerteza combinada de q 
 xi  são estimativas das variáveis de entrada 
 q/xi  são coeficientes de sensibilidade obtidos de derivadas parciais de q em relação a xi 
 u (xi)  são as incertezas padrão associadas a xi 
 

A incerteza no valor de q pode ser estimada método de propagação de incertezas (ISO, 2008; 

WMO, 2012). A Eq. (3) pode ser aplicada à Eq. (2) resultando na expressão 

       2 2 2 22 2 2 2 2( )  ( ) ( ) ( ) ( )c b w w b w b w bu q v t z u u u t z u v u v z u t u v t u z             (4) 

Rearranjando e reescrevendo a Eq. (4), obtemos: 
2 22 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) c w b

w b

u q u u u v u t u z
q u v t z

                             
  (5) 

Então, a incerteza relativa da vazão medida corresponde à soma da incerteza relativa de cada 

variável usada no cálculo. Cabe notar que maiores velocidades do escoamento e o ajuste de camadas 

de maiores espessuras tendem a reduzir a incerteza relativa da vazão medida na célula qik. 

A partir das contribuições de cada célula ao longo da seção transversal, a vazão total medida 

pelo instrumento será, então, obtida por 

,
1 1

   
Nverticais Ncamadas

M j k
j k

Q q
 

        (6) 

onde: 
Nverticais número de verticais ao longo da seção transversal 
Ncamadas número de camadas (bins) em uma vertical 
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Parâmetros que contribuem para a incerteza da vazão medida 

Neste ponto, relembramos que área da seção transversal é dividida em parcelas medida e 

extrapoladas de acordo com algoritmos proprietários. Como indicado na Figura 1, a área total da 

seção é dividida nas subseções: (i) medida, (ii) topo, (iii) fundo, (iv) esquerda e (v) direita de modo 

que definimos a vazão total Q calculada em uma seção transversal como 

M T F E DQ Q Q Q Q Q          (7) 

onde: 
QM  vazão calculada para a subseção medida 
QT  vazão extrapolada para a subseção do topo 
QF  vazão extrapolada para a subseção do fundo 
QE  vazão estimada para a subseção esquerda 
QD  vazão estimada para a subseção direita 
 

A proporção entre as parcelas medida e extrapoladas depende basicamente da geometria da 

seção, de características do instrumento e da instalação do instrumento no barco utilizado nos 

procedimentos de medida. A Tabela 1 apresenta valores de vazão medida e extrapoladas em seções 

transversais de rios com vazões pequenas, médias e grandes. 

 
Tabela 1 – Valores de vazão líquida total obtidos em seções típicas de rios de pequeno, médio e grande porte 

e percentual da vazão nas subseções medida e extrapoladas. 

Rio / Frequência do 

Instrumento (kHz) 

Vazão (m3 s-1) Percentual da vazão por subseção (%) 

Q (1) QM QT QF QE QD 

Paraíba do Sul / 1200 273 72 17 9 < 1 < 1 

Paraguai / 1200 2820 80 9 10 < 1 < 1 

Amazonas / 600 98400 91 4 5 < 0,1 < 0,1 
(1) vazão total calculada por aplicativo do fabricante 

 

A partir da Tabela 1 cabem os seguintes comentários: (i) o percentual da parcela medida 

aumenta com o aumento da vazão total; (ii) as parcelas extrapoladas para a superfície e para o fundo 

diminuem com o aumento da vazão total; e (iii) as parcelas extrapoladas para as margens são muito 

pequenas, inferiores à incerteza associada ao método. 

Procedimentos para obter medidas de boa qualidade buscam maximizar a parcela da vazão 

medida QM . Desse modo, é importante entender quais variáveis afetam a incerteza dos valores de 

vazão medida pelo instrumento. 
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Para os propósitos deste artigo, os valores das vazões laterais esquerda e direita e suas 

incertezas são considerados pequenos, menores do que a incerteza atribuída ao método, e não serão 

discutidos. 

A incerteza das parcelas extrapoladas para o topo QT e para o fundo QF também não serão 

discutidas neste trabalho ao considerar: (i) seus valores representam uma parcela bem menor do que 

a vazão total; e (ii) a vazão na superfície e no fundo é obtida a partir de extrapolação dos perfis de 

velocidade na região medida e, assim, menores incertezas são diretamente dependentes da qualidade 

dos dados de velocidade na vertical, qualquer que seja o método de extrapolação selecionado. 

A incerteza2 instrumental do ADCP para a vazão na região medida QM (ou subseção) do 

canal é estimada (Marsden, 1994 apud Morlock, 1996) por 
1/2    ( )MQ t d W h v        (8) 

onde: 
  desvio padrão para um único ping 
t  tempo de um ping 
h  espessura da camada 
d  profundidade da subseção medida 
W  largura da subseção medida 
v  velocidade média do barco 
 

O desvio padrão para um ping depende basicamente da frequência de operação do instrumento 

e da tecnologia empregada no processamento interno do ADCP. Maiores frequências de operação 

resultam em medidas com menor desvio padrão mas implicam na redução do alcance máximo dos 

instrumentos. 

A melhoria na qualidade da medida pode ser obtida pela configuração adequada do 

instrumento, de modo a reduzir o desvio padrão da medida de velocidade do escoamento e otimizar 

o valor da espessura da camada. A configuração com camadas de menores espessuras aumenta a 

discretização vertical mas, por outro lado, também aumenta o desvio padrão instrumental. O usuário 

deve observar a mínima espessura de camada de acordo com o manual do fabricante de cada 

instrumento. 

Considerando que a geometria da seção, representada pela largura e profundidade média, não 

está sob controle do usuário, a Eq. (8) induz a necessidade de realizar as travessias na seção com as 

menores velocidades possíveis para a embarcação. Essa equação introduz o conceito de redução das 

incertezas das medidas pelo aumento do tempo de exposição. O tempo de exposição é considerado 

crítico para a qualidade das medidas e refere-se ao tempo total da medida (Mueller et al., 2013). 

 
2 O termo incerteza é utilizado neste artigo em substituição ao termo erro utilizado no artigo citado. 
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Os mesmos princípios e considerações gerais se aplicam em casos de medidas em áreas 

estuarinas (Simpson & Oltmann, 1993). Como etapas adicionais, os transects devem ser realizados a 

intervalos de tempo pré-estabelecidos de modo a descrever as variações das correntes de maré e, 

consequentemente, de vazão ao longo de um ciclo completo de marés. Medidas adicionais devem ser 

realizadas para determinar a necessidade de corrigir os valores medidos em função de variações na 

velocidade de propagação do som devidas a variações de salinidade. 

Em seções localizadas em estuários, é necessário rapidez na execução de medidas para evitar 

variações no fluxo devido aos efeitos das marés durante o tempo de medida. Nessas condições é 

necessário encontrar uma solução de compromisso entre a necessidade de realizar medidas rápidas e 

a necessidade de um longo tempo para reduzir as incertezas da medida. 

 

Unidades das grandezas 

Por simplicidade, no manuscrito foram omitidas as unidades das grandezas. Informa-se que 

todas as variáveis são expressas em unidades do SI (distâncias em m, tempos em s, velocidades em 

m s-1 e vazões em m3 s-1). 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

As medidas de vazão utilizando dados de ADCPs são realizadas de modo ágil e seguro. No 

interesse de otimizar a qualidade dos dados obtidos, atenção deve ser dada à uma série de aspectos 

relacionados ao tipo de instrumento, à seção transversal e aos procedimentos de medida. Entre as 

recomendações básicas, estão incluídas: 

i. usar o instrumento de frequência mais alta com alcance suficiente para a seção transversal; 

ii. usar o maior tamanho de camada que ainda propicie uma discretização adequada na vertical; 

iii. manter a menor inclinação possível da embarcação durante os transects; 

iv. realizar um número par de transects para os quais a variação relativa do resultado seja menor 

do que um limiar definido pelo usuário (por exemplo, 5%); 

v. realizar o transect com a menor velocidade possível para a embarcação. 

 

Como atividade adicional, empregar métodos para corrigir os dados para o movimento de 

sedimentos no fundo, se necessário. 

Em estuários, em locais com variações de densidade, devem ser realizadas medições de salinidade 

para a correção das velocidades medidas e, portanto, das vazões calculadas. 
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