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Resumo - Este trabalho realizado no período de dois anos nos Laboratórios de Hidráulica e 

Hidrologia da FEIS/UNESP teve como objetivo o aprimoramento das cadeias de medição de ondas 

existentes. Neste sentido foram colocadas em operação duas sondas ADV (Acoustic Doppler 

Velocimeter) e uma cadeia de medição de nível de onda capacitiva. Uma campanha experimental 

foi iniciada comprovando modelos matemáticos de equações de ondas em águas rasas, notadamente 

modelos com base nas equações de Saint-Venant e Boussinesq. Numa segunda fase foram 

desenvolvidas no próprio laboratório, por necessidade de outros projetos, sondas de medição de 

perfil de ondas. Estas, agrupadas no número de três, formam um sistema de medição, que além de 

medir perfil, mede também a direção da propagação das ondas. A montagem final ocorreria em 

condições de campo (lago da UHE de Ilha Solteira) portanto os componentes apresentariam 

robustez necessária e a devida simplicidade de funcionamento, entre outras restrições. 

 

 

Abstract - This work was conducted in a two years period in the Hydraulics and Hydrology 

Laboratory of FEIS/UNESP and aimed to improve the wave measurement devices. For this 

purpose, two ADV probes (Acoustic Doppler Velocimeter) and a wave gauge array of capacitive 

probes were put in operation. An experimental campaign was started asserting the efficiency of 

shallow water waves mathematical models, mainly based on the equations of Saint-Venant e 

Boussinesq. In a second stage, measurement probes of water level that will be used in other projects 

were developed in the laboratory. These probes in a number of three, form a wave array that 

measures not only the free surface elevation but also the direction of propagation of waves. The 

final mounting would be conducted in field conditions (reservoir of Ilha Solteira Hydroelectric 

Plant), therefore the components should have the needed endurance and functionality among other 

constraints. 
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A SONDA DE VELOCIDADE ADV 

Princípio de funcionamento: 

A sonda ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) constitui-se em equipamento de nova geração, 

de alta resolução, que funciona com base no efeito Doppler acústico. Emite-se um sinal de ultra-

som de alta freqüência de 10MHz na água e, a partir da diferença da freqüência retornada aos 

sensores piezo-elétricos, determina-se através de DSP (Digital Signal Process) da sua placa de 

aquisição a velocidade do fluido em um volume de controle. A sonda fornece, com precisão de 

±1mm/s, as três componentes da velocidade, a partir das quais pode-se, via tratamento numérico, 

estimar o campo de velocidades orbitais e sua aceleração, inclusive a da coluna líquida vertical. 

O princípio do efeito Doppler baseia-se na diferença da freqüência emitida com a retornada 

aos sensores dada pela equação abaixo: 

( )CVFF sourcedopp ⋅−=.  

Onde: 

Fdopp. = freqüência Doppler de retorno 

Fsource = freqüência transmitida no meio 

C = velocidade do som no meio 

V = velocidade relativa entre a fonte e o receptor com o fluido do meio. 

Observa-se que a necessidade de se ter uma freqüência alta resulta em uma doppF  de maior 

módulo, analisável, portanto, com maior precisão. 

 

 
Figura 1: Efeito Doppler acústico em partículas fluidas 
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A figura 1 ilustra o fenômeno para um “trem” de pulsos de ultra-som de alta freqüência, que 

no caso da ADV é de 10 MHz, sendo refletida a um transdutor recebendo o sinal com freqüência 

alterada por efeito Doppler. 

Os três transdutores da sonda, devido a seu alinhamento, detectam as variações da freqüência 

em posições diferentes. Por processamento digital de sinais, a velocidade do líquido é determinada 

nas três direções (VX, VY, VZ) e outras informações qualitativas da medição são geradas. A figura 2 

mostra o alinhamento dos sensores piezo-elétricos com 30º em relação ao volume de amostragem e 

120º entre si horizontalmente: 

 
Figura 2: Sensores da sonda ADV 

 

O sinal emitido pelo cristal piezo-elétrico central reflete continuamente nas partículas 

dissolvidas na água, como sal ou matéria em suspensão, em todas as direções. Devido ao 

alinhamento dos três transdutores receptores, cada um deles traduz a velocidade do líquido no 

volume de controle calculada por DSP (Digital Signal Process). Os cristais piezo-elétricos 

utilizados na sonda têm a mesma propriedade; se lhes é aplicado um campo elétrico, o resultado é 

uma deformação mecânica; ou, ainda, se eles sofrerem uma deformação mecânica, resulta na 

criação de um campo elétrico medido como uma tensão entre suas placas paralelas. Os cristais 

emitem deformação mecânica de alta freqüência no líquido e a recebem de volta com boa 

amplitude. Um teste simples na sonda para medir sua eficiência e bom funcionamento é utilizar o 

programa de teste do sinal dos transdutores ADVCHECK. Ele mostra o retorno do sinal dos três 

transdutores no tempo, inclusive mostrando o sinal de retorno de eco do fundo do canal, utilizado 

para medir a distância ao canal. 

O processamento do sinal, para resultar em velocidade, é feito na placa de aquisição, que 

utiliza a velocidade de propagação do som na água e os dados de freqüência dos transdutores. Os 

resultados da velocidades são mostrados na tela do micro, podendo ser salvos em arquivo de dados. 
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Análise de dados com o software WinADV 

Um programa que calcula vários parâmetros de uma só vez e que foi largamente utilizado na 

análise de resultados é o WinADV. Ele foi desenvolvido pelo departamento norte-americano do 

interior pelo engenheiro Tony L. Wahl e disponibilizado pelo site da Sontek 

(http://www.sontek.com/). Usando no micro a versão 32Bits do software com Win 95 e o tempo 

para gerar os resultados foi em tempo real. 

 

 
Figura 3: Tela do software WinADV 

 

Nele os dados podem ser lidos diretamente dos arquivos e visualizados graficamente, assim 

como pode-se fazer análises de histogramas, transformada rápida de Fourier (FFT) e estatísticas dos 

sinais salvos. O software fornece gráficos de velocidade, correlação e sinal-ruído por tempo, 

histogramas e FFT e pode processar dados para tabelas (seqüência de velocidades etc... e análise 

estatística). O Help do programa tem detalhadamente todas as informações de uso, inclusive as 

equações e fórmulas utilizadas no cálculo das análises, algumas com a fonte bibliográfica. 

Um exemplo de uso pode ser a medição da velocidade horizontal e vertical utilizando-se 

média quadrática (RMS) que indica a energia nas velocidades orbitais quando da passagem de uma 

onda tipo “soliton”, por exemplo.  
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Figura 4: “Soliton” delimitada por ‘flags’ 

 
Clicando agora em “stats summary” e correndo a lista, verifica-se RMS[Vx] e RMS[Vz]; os 

valores são 18,40 e 2,56 cm/s[RMS], respectivamente. Outras análises podem ser executadas, como 

a obtenção do espectro em freqüência das componentes da velocidade, como ilustrado na figura 5. 

 

 
Figura 5: Espectro em freqüência de uma velocidade orbital 

 

Nota-se que a componente Vy só tem ruídos, pois estava transversal ao canal e não tinha, 

portanto, energia no espectro de freqüência. O valor da componente horizontal é maior que o da 

vertical, e tanto uma como a outra tem componentes de baixa freqüência – abaixo de 3 Hz. 

 

Estudo de caso 

O estudo de caso realizado durante a pesquisa foi a obtenção da comprovação experimental de 

modelos matemáticos de ondas de águas rasas da “classe Boussinesq”, mais especificamente o 

modelo de Serre. A hipótese utilizada é de que a variação da componente vertical da velocidade 

orbital varia linearmente entre o fundo e a superfície livre. 
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Como forma de ensaio experimental na tentativa de se estimar a energia da onda, foi utilizado 

o valor RMS das velocidades calculado pelo WinADV como descrito acima. 

 

 
Figura 6: Evolução da componente vertical da velocidade orbital com a profundidade 

 

Estimativas do campo de aceleração vertical das partículas fluidas têm apontado para um fator 

de até 30% da aceleração gravitacional (resultados de ordem numérica), valor este a ser verificado 

experimentalmente a partir da sonda ADV. 

Análises demonstram linearidade das velocidades orbitais (Vx - horizontal, Vz – vertical) com 

a distância ao fundo do canal, montado experimentalmente com resultados ilustrados na figura 7. 

 

 
Figura 7: Velocidades orbitais RMS com a profundidade 
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Com relação à aceleração da coluna liquida, calculada por derivada pontual da velocidade, 

ocorreu linearidade com a profundidade novamente. As acelerações são mostradas na figura 8 e as 

acelerações máximas na figura 9. 

 

 
Figura 8: Acelerações em quatro diferentes posições ao fundo do canal. 

 

 
Figura 9: Acelerações máximas em quatro diferentes posições ao fundo do canal. 

 

Estimando a aceleração próxima à superfície, nota-se que ela pode chegar a 1,04 m/s2, ou seja, 

a valores da ordem de 10,6% da aceleração da gravidade, para os movimentos ascensionais e da 

ordem de 28,2% ou 2,56 m/s2 para os movimentos descensionais. Os resultados experimentais 

estão, em 1a ordem, em consonância com o modelo proposto por Boussinesq e a posteriori por Serre 

que consideram uma evolução linear da componente vertical da velocidade (Freitas Maciel, 

1993;2001; Nascimento, 2001). 
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Outra análise realizada para ondas com lâmina de água de 25 cm indicam linearidade na 

distribuição da velocidade orbital embora não seja mais uma onda “soliton”. A análise foi realizada 

para o primeiro ciclo da onda, ou seja, a passagem da primeira frente de onda. As outras foram 

desconsideradas, pois continham refluxos do canal com interferências à medição. 

 

 
Figura 10: Velocidades orbitais RMS com a profundidade 

 

Pode-se notar que a aproximação de que a variação da velocidade vertical é linear e que a 

horizontal é por aproximação constante. A observação se baseia em que o coeficiente linear 

horizontal é pequeno e desprezível em relação a parcela constante. Quanto a parcela vertical, esta 

tem valor inicial zero e evolui linearmente à superfície. 

 

 

ONDÓGRAFO DIRECIONAL 

O projeto do ondógrafo visa desenvolver competências dentro da FEIS/UNESP em projeto e 

execução de sensores de instrumentação a serem utilizados em campo e estabelecer parâmetros para 

sua utilização. Neste período de estágio foi montado um ondógrafo analógico implementado desde 

o projeto até a montagem eletrônica e partes construtivas físicas, necessárias ao uso externo em 

campo. O projeto inicial, após estudos, foi modificado até a versão final implementada na prática. 

Esta versão de sonda adquiriu recursos visando adequações práticas e otimização de projeto. 

Ensaios de laboratório visando a verificação do bom funcionamento foram realizados. Esses ensaios 

permitiram constatar a boa performance do sensor observando-se que o resultado final foi de uma 

sonda robusta e extremamente simples em termos de montagem. 

Existem atualmente ondógrafos sendo utilizados em laboratórios no Brasil e exterior a custos 

elevados se comparado aos custos de produção da parte eletrônica desta proposta. 
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Trabalhos já desenvolvidos tais como o de Borges (2001) fazem uso de ondógrafo 

implementado na COPPE/UFRJ com sucesso na Lagoa de Araruama/RJ. 

Outros trabalhos publicados desenvolvem sondas capacitivas com alto grau de linearidade de 

resposta e aplicabilidade em líquidos condutores e não-condutores com funcionamento satisfatório. 

Tais sensores trabalham com altas freqüências a fim de evitar ruídos e variações de componentes da 

sonda como a temperatura, por exemplo, que trabalham com capacitâncias muito pequenas. 

O aparato experimental desenvolvido deverá ser utilizado principalmente no lago da barragem 

de Ilha Solteira de forma a revelar o perfil de ondas e suas direções, e deverá ser desenvolvido de 

forma versátil de maneira a ser montado e utilizado em qualquer local de experimentação futura. 

 

Sonda Capacitiva 

O modelo mais clássico de um sensor capacitivo é o de um fio condutor elétrico imerso 

verticalmente em um líquido, sendo o capacitor formado pelas duas “placas”, condutor e líquido, e 

um dielétrico, isolante (verniz, capa de borracha, etc.), conforme figura 11. 

 
 

Líquido

Isolante Fio Metálico 
    (Cobre) 

  
Figura 11: Esquema do sensor. 

 

Para este tipo de sensor capacitivo, a capacitância é dada pela seguinte equação geral: 

C = ϕ (K, r1, r2, h) 

 

Onde: 

K: constante dielétrica do material; 

r2: raio do condutor com o isolante; 

r1: raio do condutor sem o isolante; 

h: nível de imersão da sonda; 

ϕ: função de ajuste experimental. 
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Tem-se observado, a partir de dados da literatura, e daqueles obtidos em nossas campanhas 

experimentais, uma variação “quase” linear da capacitância com relação ao nível de imersão da 

sonda no líquido, assim como a dependência desta linearidade com a regularidade da camada 

isolante do condutor. Parente (1986), por exemplo, estudou o comportamento de sensores de nível 

do tipo capacitivo com diferentes tipos de isolantes (vidro e plástico), chegando a uma lei global de 

capacitância dada por: 

)/r(rlog
K0,2416C
1210

×
=        [pf/cm] 

 

Os circuitos condicionadores dos sinais foram desenvolvidos de forma analógica 

implementados através de variação de capacitância. Esta capacitância do contato da haste sensora e 

a água altera a resposta de carga de uma “Bomba de Corrente”, que nada mais é uma fonte de 

corrente em rampa constante, que carrega o capacitor sensor. Visto que o sensor é uma junção 

resistência-capacitância, a sua carga com tensão constante é uma resposta de 1ª ordem exponencial, 

portanto o efeito resistivo existe. Mas esse efeito resistivo é variável devido à condutividade da 

água, o que é muito indesejável. Com a carga por corrente constante o efeito capacitivo é 

predominante, pois a característica de carga é uma rampa linear, desta forma a resistência 

equivalente pode ter valores altos ou baixos. Essa resposta foi obtida em um circuito originalmente 

utilizado para converter freqüência em tensão, mas que pode ter este uso em medidores de 

capacitância, como foi relatado por Goldrick (1970) com transdutores de pressão. A resposta final 

da sonda foi avaliada; e via tratamento em software, sua calibração foi verificada. 

Para a alimentação do conjunto de sondas uma fonte ac/dc (127-200 V / 12 V) regulada foi 

montada. A fonte serve também de interconexão para os cabos de sinais das sondas à placa de 

captura A/D. 

O software de captura e tratamento de sinais, originalmente para automação, ELIPSE/SCADA 

contou com aplicação desenvolvida para esta aquisição de dados. 

Partindo de informações de Goldrick (1970), o projeto inicial de utilizar resposta de filtros 

ativos foi suplantada em simplicidade e precisão pela atual. O circuito montado utilizou um circuito 

comercial National LM2917N-8 e um oscilador local de precisão e baixo consumo CMOS LMC555 

para a freqüência de conversão. A resposta usual de saída do circuito conversor Freqüência x 

Tensão é: 

110 CRfVKV incc ⋅⋅⋅⋅=  

 

Pode-se, portanto observar que a resposta em relação às entradas é linear e proporcional. A 

figura 12 ilustra o circuito e suas principais formas de onda de resposta: 
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Figura 12: Circuito conversor Freqüência-Tensão. 

 

Quando se aplica uma freqüência de entrada variável, a tensão do pino 3 varia linearmente. 

A freqüência de entrada independe do tipo da sua forma de onda pois o circuito ‘schmit-trigger’ de 

entrada alimenta a “Bomba de Corrente” com onda quadrada. O capacitor C1 recebe carga em 

rampa de corrente com 150µA e controla o período de carga de C2 e R1 com 150µA também. Existe 

portanto um pequeno “ripple” de tensão no pino 3 que é facilmente limitado por C2, uma vez que a 

tensão V0 tem amplitude mais alta. Na seqüência, a tensão passa por uma amplificação e através do 

transistor de saída pode ter várias cargas e realimentações possíveis com o uso do pino 7. O circuito 

já possui também internamente um regulador a diodo “zener” com tensão de 7,65 (V) útil para 

garantir a estabilidade de alimentação que interfere na resposta de saída. 

O oscilador de entrada foi implementado com um circuito LMC555 astável, operando em 

aproximadamente 15KHz com circuito adicional regulador de 7.5 (v). 

O circuito final foi descrito no software Eagle Layout Editor 4.01 no qual gerou a placa de 

circuito impresso como mostrado na figura 13: 

 

 
Figura 13: Circuito completo de cada sonda do ondógrafo. 
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Dessa forma as placas foram montadas e ensaiadas em laboratório. A parte física das sondas 

foi montada utilizando-se, como em Borges (2001), partes de apoio isoladas presas em hastes de 

aço inox sustentando fios “wire-up” esticados, com tração controlada, pois as hastes apresentam 

alto coeficiente de dilatação térmica mudando o comprimento e características elétricas do “wire-

up”, alterando as leituras. 

Os isoladores foram feitos em Nylon cilíndricos torneados e furados, mantendo a disposição 

dos fios capacitivos espaçados corretamente como nos croquis da figura 14. 

 

 
Figura 14: Croquis da sonda e diagrama de blocos. 

 

Observa-se que para otimizar o funcionamento pode-se ajustar o valor do resistor R2 visando 

aumentar o “range” da sonda. A idéia é utilizar para isso um “trimpot” de ajuste. Mas se a idéia é 

aumentar o “range” com otimização da capacitância por nível da água, o que leva a melhoria da 

estabilidade de saída, ao invés de passar dois fios sensores, passam-se quatro, ou seja, duas idas e 

voltas nos espaçadores aos quais já estão preparados para isto.  

 

Fonte de Alimentação e Interconexão 

Para alimentar as três sondas capacitivas e interconectá-las à placa de aquisição de dados, foi 

montada a fonte de alimentação. Esta, inicialmente receberia da sonda o sinal em forma de corrente 

no padrão industrial (4 a 20mA) como em Borges (2001). Nesta referência, a fonte fornecia 24 V e 

estava ligada em série com um resistor ligado à terra. Neste caso, visando compatibilizar com a 

alimentação de data-logger, a alimentação foi padronizada em 12 V com fonte linear utilizando 

transformador 127/220 V para 12 V, retificação, filtragem, regulação e interconexão. A figura 15 

ilustra o layout da fonte e o seu esquema elétrico. O circuito da fonte também incorpora um filtro 

passa-baixa passivo RC com freqüência de corte em torno de 60Hz a se evitar ruídos de alta 
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freqüência no sinal das sondas à aquisição. No painel da fonte estão disponíveis todas as entradas e 

saídas, com bastante recursos a se flexibilizar o uso, como mostrado na figura 16. 

 

 
Figura 15: Esquema elétrico e layout da fonte de alimentação. 

 

 
Figura 16: Painel da fonte de alimentação. 

 

Calibração Estática e Verificação Experimental 
Em laboratório foi verificado o funcionamento da sonda montada onde puderam-se observar 

suas características, a saber: 

 

 
Figura 17: Sonda completa montada. 



XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                      14 

A calibração estática da sonda foi executada com uma cuba graduada em centímetros. A tensão 

foi medida com um multímetro FLUKE ajustado em tensão CC com 4+1 dígitos. Os resultados 

comprovam a alta linearidade de resposta observando o gráfico de calibração da figura 18. 

 

 
Figura 18: Gráfico da calibração estática. 

 
Neste momento avaliamos que a sensibilidade da sonda que está na ordem de: 

cmmVcmV /9,35/0359,0 ==∆  

 

A aquisição de dados, com placa de captura Computerboards CIO-DAS802/16, no 

ELIPSE/Scada, que é um software originalmente para automação e controle semelhante ao 

LabView, ocorre em tempo real com dados podendo ser exportados para Excel. Desta forma 

descarta-se a aquisição via DOS, operando somente no Windows. A tela está adaptada para este uso 

com valores em volt (V) o que pode ser convertido facilmente em altura de onda com os dados de 

calibração. 
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Figura 19: Exemplo de captura de dados via ElipseSCADA/PC. 

 
Na montagem da sonda pudemos compará-las com outras sondas capacitivas. Na ocasião, 

sondas desenvolvidas pela COPPE/UFRJ estavam montadas no laboratório de Hidráulica da 

Feis/UNESP juntamente com sondas desenvolvidas por  Picolo, utilizando sondas micro-

controladas executando aquisição e comunicação serial com o PC. A característica de resposta 

basicamente é a mesma. As ondas ensaiadas tiveram valores semelhantes mas em escala de 

calibração (mV/cm) diferentes. 

  

 
Figura 20: Sonda capacitiva desenvolvida (esq.), sonda capacitiva da COPPE (centro) e sonda 

micro-controlada (dir.). 

 
Comentários Finais 

Conforme explicitado nesta comunicação técnico-científica, ainda que faltem alguns pontos a 

serem montados e diagnosticados mais detalhadamente, a proposta da sonda configura uso e montagem 

relativamente simples. É bem verdade que tal “simplicidade” se justifica pelo contato e convivência 

com este tipo de problema já há algum tempo, por parte desses autores, junto à equipe de trabalho de 

ondas gravitacionais do DEC/FEIS/UNESP. A calibração provou poder se obter alta linearidade com 
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poucos componentes. Na comparação experimental com outras sondas acabou-se observando que elas 

têm respostas semelhantes e que todas, da mesma forma, apresentaram ruídos na leitura, uma vez que a 

leitura foi feita pela mesma placa de aquisição. A adoção da CIO-DAS08-16 e um condicionador de 

sinais na captura A/D, pode melhorar as leituras, ponto este a ser ainda verificado. 

De uma forma geral, a proposta é viável e simples, tanto para capacitar o Ondógrafo em 

níveis operacionais, quanto viabilizar sua própria construção no laboratório da FEIS/UNESP. 

Quanto às sondas ADV, estas apresentam alta confiabilidade, permitindo obter perfis de 

velocidades que têm verificado hipóteses dos modelos matemáticos. 
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