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A determinação de perfis de terrenos e, em particular, perfis de praia, consiste em medir as alturas e distâncias de 
pontos do terreno com relação a uma referência. São muitas as técnicas para medir desníveis, dentre eles destacam-se as 
técnicas de nivelamento topográfico, tais como o Nivelamento Geométrico, o Trigonométrico, o Barométrico e as que 
fazem uso do Sistema de Posicionamento Global (GPS). Também podem ser utilizadas, em algumas situações, 
mangueiras com água. Outra possibilidade é utilizar distanciômetros a laser e também os que funcionam com ultrassom, 
ambos denominados por trenas eletrônicas que, com uma adequada montagem, podem ser utilizados para a medição de 
desníveis e, consequentemente, a determinação de perfis de terreno e de praia. O processo de medida utilizado pelas 
trenas eletrônicas consiste em determinar o intervalo de tempo de propagação de um pulso, gerado eletronicamente, 
desde a sua emissão até o instante da recepção do pulso refletido em um alvo. Considerando-se o valor da velocidade de 
propagação do pulso no meio, é possível determinar a distância total percorrida pelo pulso pela multiplicação desta 
velocidade pelo intervalo de tempo de ida e volta do pulso. A metade desta distância corresponde à distância que se 
deseja registrar. No caso dos dispositivos que fazem uso do ultrassom, a umidade do ar, a temperatura e a pressão 
atmosférica, interferem na velocidade de propagação do som, a qual, na maioria dos equipamentos, è considerada como 
sendo 340 m/s. Isto faz com que haja uma perda de precisão no processo de medida, devido às constantes variações das 
condições atmosféricas de um local para outro, as quais interferem na velocidade com que o som é propagado no meio. 
Neste projeto de pesquisa foi feita a montagem física e o desenvolvimento dos sistemas eletrônicos de um equipamento 
cujo diferencial consiste em: a) possibilitar a determinação da velocidade de propagação do som no meio, no momento 
da utilização e quantas vezes for desejado. Este procedimento corresponde a calibrar a velocidade do som, o que faz 
com que a precisão das medidas de distância seja maior; b) permitir que sejam feitas medidas da altura de um ponto da 
superfície do terreno até uma referência e também da profundidade da água, por meio de uma adequada configuração do 
equipamento e tratamento das medidas coletadas; e, c) a utilização de uma unidade remota de monitoramento e 
acionamento do processo de medida. Quando do acionamento de uma tecla na unidade remota, quase que 
instantaneamente a leitura da medida efetuada pode ser visualizada em um display eletrônico possibilitando o registro 
da medida da altura, ou da profundidade da água, em uma caderneta de campo, pelo operador da unidade remota. Para a 
operação do sistema são necessários dois operadores, um para acionamento do procedimento de medida, e registro da 
mesma, e outro para deslocar, posicionar e nivelar o aparelho nos pontos onde se deseja efetuar as medidas. Neste 
projeto de pesquisa procurou-se desenvolver o aparelho como uma ferramenta de fácil e rápida utilização. Como 
continuação do projeto está sendo desenvolvida a possibilidade de armazenamento das informações relativas às medidas 
em um sistema de “data logger” com o uso de cartões de memória. Também está sendo desenvolvido um processo de 
calibração do aparelho por meio de MMQ. Pretende-se que o aparelho seja utilizado, principalmente, para a 
determinação de perfis de praia, visto que ele possibilita a determinação das alturas de pontos emersos e submersos. 
Outra aplicação em que se está trabalhando é a possibilidade de utilização do sistema no monitoramento do nível da 
água em lagos, rios ou tanques, para que, remotamente, seja possível enviar sinais de alerta para situações onde o nível 
da água atinja valores desejados ou mesmo níveis críticos que afetem a segurança. O autor optou por denominar o 
aparelho por “Profundômetro”. 
 
 
  


