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1.RESUMO 

Sonares são dispositivos subaquáticos que utilizam ondas mecânicas, 

ultrassônicas ou infrassônicas, para localização de corpos subaquáticos através da 

captação dos impulsos sonoros gerado pelo corpo ao se locomover, indicando sua 

direção e possivelmente imagens. O princípio de funcionamento dos sonares e a 

tecnologia empregada nestes instrumentos tem sido emprestados para outras áreas 

do conhecimento como medicina, construção civil, entre outras. Neste trabalho 

objetiva-se estudar características e funcionalidades dos sonares e como sua 

tecnologia pode ser empregada para outras aplicações. 

2.INTRODUÇÃO 

Oceanos e mares correspondem a quase dois terços da superfície terrestre e 

seus fundos não são diretamente acessíveis à observação humana [1], visto que a 

aproximadamente 100 m de profundidade as radiações eletromagnéticas, incluindo a 

luz visível, já foram absorvidas e só se pode investigar tais áreas por dispediosos 

meios submersíveis e com uso de luz artificial [2][4]. A propagação do som na água 

facilitou o conhecimento elementar do fundo de um oceano: sua profundidade, 

designada por batimetria.  

Levantamentos batimétricos, que empregarm sensores acústicos 

(ecobatímetro mono-feixe ou multi-feixe)  e o sonar (“sound navigation and ranging”) 

seguem princípio simples: emite-se um impulso sonoro por um dispositivo instalado 

na embarcação cuja frequencia é normalmemente de de 10 kHz a 30 kHz. O sinal 

sonoro propaga-se na água em todas as direções até encontrar um obstáculo que 

pode ser o fundo do mar (nas sondagens batimétricas) ou um objeto (no caso dos 

sonares). O tempo decorrido entre a emissão do sinal e a recepção do eco refletido 

do obstáculo é convertido em distância ou profundidade, visto que a velocidade do 

som na água é aproximadamente1500 m/s [1][3]. 

3.OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo é ampliar a compreensão de princípios da  

Ondulatória utilizados nos sonares,  características e funcionalidades destes 

instrumentos, e como sua tecnologia pode ser empregada para outras aplicações 

em diversas outras áreas.  

4.METODOLOGIA 
Este estudo está sendo realizado por meio de Pesquisa Bibliográfica 

consultando a literatura científica e técnica: livros, revistas e periódicos com 



conteudo relacionado ao tema. Consultas a contedos disponibilizados na Internet 

tambem estão sendo feitas. 

5.DESENVOLVIMENTO 

Há dois tipos de sonares - ativos e os passivos. A origem destes nomes vem 

do fato de que o primeiro tem um emissor e um receptor de ondas e o segundo 

somente um receptor. O funcionamento de um sonar ativo depende da emissão de 

pulsos sonoros, os chamados pings e a recepção dos mesmos. Com o intervalo de 

tempo entre a emissão e a recepção, o sonar calcula a distância. Porém, este 

cálculo é muito relativo pois há variações de atenuações com a temperatura, 

pressão ou profundidade, taxa de salinidade do meio de propagação,entre outros 

fatores [2].  

O sonar passivo somente detecta variações sonoras no meio, mas há mais 

imprecisão nas medidas. O sonar passivo é usado em algumas embarcações 

pesqueiras e em submarinos de propulsão nuclear ou de ataque. Nas embarcações 

pesqueiras, ele é usado para localizar peixes e não atrair baleias ou golfinhos. 

Contudo, o uso para tal finalidade é raro. Já nos submarinos é de vital importância, 

pois sem o sonar eles operariam as cegas visto ser [1][2]. 

Para os submarinos o sonar passivo apresenta algumas desvantagens, como 

a necessidade de usar mais de uma unidade para uma medição aceitável, 

normalmente são 6. Ele é extremamente sensível às hélices e pás do submarino que 

podem interferir em suas medições, por isso deve-se navegar entre 5 a 10 nós. Mas 

sua vantagem é que ele é mais discreto, não tem sua localização revelada pelos 

pings, por isso a preferência pelo uso em submarinos de ataque. E muitas vezes 

consegue um alcance maior, quase o dobro, que os sonares ativos na superfície 

reconhecendo inicialmente a direção dos ruídos [4]. 

  Para evitar uma colisão entre submarinos com sonar passivo e animais de 

grande porte, como a baleia, é utilizado o DEMON (Demodulated Noise), um 

componente do sonar que mede a velocidade do alvo através do número de pás, de 

hélices do alvo e sua quantidade de revoluções por minuto. O DEMON é chamado 

de SONAR de banda estreita por essas características [4] [2]. 

O Sonar ativo é um item indispensável para pesca, tanto profissional quanto 

amadora. Já para as embarcações de médio porte para cima, o uso é obrigatório, 

após o naufragio do RMS Titanic. Os navios de guerra também utilizam o sonar 



ativo, como existe uma série de torpedos posicionados para uma possível defesa de 

submarinos, eles não ligam para o conhecimento de sua localização, pois a intenção 

geralmente é conquistar território, tornando uma base de operações [2][3]. 

Sabendo dos limites de percepção da audição humana, de 20Hz a 5kHz,o 

modelo dos princípios de ondas sonoras usado nos sonares, foi aplicado a outras 

funções além da superfície de qualquer meio aquático. Muitas delas estão inseridas 

em nosso cotidiano, principalmente na Medicina, como no caso de exames de 

ultrassonografia. Já na Odontologia, ondas ultra sônicas são usadas para dilatações 

de vasos sanguíneos,através de vibrações do tipo magnetoestritiva, vibrações essas 

que convertem a corrente elétrica em oscilações mecânicas aplicadas em uma lima 

com o objetivo de limpar, desinfetar, irrigar e dar forma ao canal radicular [1]. 

Na construção, a hidrométrica, parte da hidrologia, utiliza um tipo específico 

de sonar, o ADCP (Acoustic Doppler Current Profile) ou então Correntômetro 

Acústico, ele é usado para medir a vazão de líquidos e sólidos. Com o ADCP 

constata-seimpactos em dutos subaquáticos, em projetos de travessia, e calcula a 

estimativa de carga sedimentar, entre outros. O ADCP utiliza do efeito Doppler, 

variando sua frequência 38kHz a vários MHz [1] [2]. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Fundamentos de ondulatória são utilizados em sonares e permitem 

implementar uma tecnologia que não somente beneficia batimetria e explorações 

maritimas mas tambem aplicacoes em muitas outras areas do conhecimento. 
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