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RESUMO: A aquisição e o processamento de dados de sonar, relativos à ambientes com 
existência de hidrocarbonetos, envolve uso de sensores acústicos dentre os quais merecem 
destaque o Ecobatímetro Multifeixe (Multibeam Echosounder) e o Sonar de Varredura Lateral 
(Side Scan Sonar). É possível com estes métodos imagear plumas ascendentes de gás na 
coluna d’água, com evidentes implicações exploratórias, ambientais, e para o monitoramento 
geomecânico. Tanto a geometria de aquisição quanto as condições locais são parâmetros 
determinantes para controle da resolução das feições de interesse, e desta forma, a calibração 
das condições de aquisição é fundamental para se utilizar estes métodos com sucesso. Neste 
contexto, um experimento controlado foi conduzido com o objetivo de simular uma exsudação 
gasosa no fundo do lago Paranoá (em Brasília – DF), a partir da injeção de ar comprimido no 
fundo do lago (alvo submerso), o qual originou uma pluma ascendente na coluna d’água, que 
pôde ser imageada utilizando-se um Ecobatímetro Multifeixe com frequências elevadas (190 e 
420 kHz). O Equipamento utilizado nesta aquisição foi o Ecobatímetro Multifeixe da marca 
Teledyne Reson, modelo SeaBat T50-P. O experimento consistiu basicamente na aquisição de 
dados sobre um alvo submerso conhecido, sem e com a presença de bolhas de gás. Para isso, 
foi necessário construir um alvo com uma superfície conhecida, para servir de referência, com 
um sistema de injeção controlada de ar. Foram utilizadas duas placas de acrílico de 1x2 
metros, montadas em uma estrutura metálica. O sistema de injeção de ar foi construído com 
tubos de PVC de ½’’, presos às placas de acrílico, perfurados de forma coincidente às 
perfurações feitas nas placas para saída do ar. O alvo foi colocado no local do experimento 
com o auxílio de cordas. Para a injeção de ar foi utilizada uma embarcação auxiliar com 
compressor de ar alimentado por um gerador de eletricidade. As dimensões do alvo foram 
definidas para se obter a melhor resolução para as profundidades típicas do lago Paranoá. A 
profundidade do lago Paranoá na área deste experimento foi de cerca 15 metros, e equivalente 
à altura típica de voo dos AUV’s (Autonomous Underwater Vehicles) empregados na aquisição 
submarina deste tipo de dado. Foi possível, a partir dos dados obtidos criar um modelo da 
variação dos pontos de retroespalhamento com a profundidade, e verificar que, apesar de o 
levantamento ter sido realizado em águas rasas, a rigidez das bolhas é um fator preponderante 
para que ocorra o retroespalhamento, e consequentemente para a sua detecção, sendo de 
menor importância o tipo de gás em seu interior. Apesar de existirem mais pontos de 
retroespalhamento em menores profundidades, o valor médio de sua intensidade aumenta com 
a profundidade. Como a rigidez das bolhas é maior com a profundidade, elas entrem em 
ressonância mais facilmente, o que aumenta sua capacidade de retroespalhar o sinal. 
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