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Hidroacústia 

 
Na atualidade a hidroacústica é uma das metodologias mais aplicadas para os estudo de 
ambientes submersos e consiste basicamente na transmissão de som em altas freqüências 
para o interior de um corpo de água e na interpretação das reflexões da energia acústica em 
objetos ou organismos. 
 
Esta metodologia é aplicada na detecção, identificação e estimativa de recursos pesqueiros 
através das técnicas de eco-integração e eco-contagem, tradicionalmente realizadas nos 
oceanos.  Mais recentemente estas metodologias começaram a ser aplicadas em águas 
continentais, tanto em rios como lagos, para avaliação da ictiofauna, vegetação 
subaquática, batimetria e avaliação de características do fundo.  
 
A hidroacústica é uma técnica que quantifica e avalia os ecos provocados por alvos que 
podem ser organismos ou o próprio fundo. A interpretação dos ecos tem por objetivo  
caracterizar, dimensionar e geo-localizar os alvos geradores de ecos e assim gerar imagens 
do interior de um volume de água.  
 
O trabalho de pesquisa com hidroacústica consiste de prospecções com idas a campo e 
varreduras nas áreas de interesse, com armazenamento de dados e coleta de amostras dos 
organismos prospectados. Em laboratório são realizados os processamento e análises 
relacionais entre dados acústicos e amostras coletadas.  Dependendo das características das 
espécies e suas forma de agregação podem ser realizados cálculos de densidade de 
organismos por área prospectada e estimar biomassa. 
 
O Laboratório de Tecnologia Pesqueira e Hidroacustica é um setor de ensino e pesquisa do 
Instituto de Oceanografia da Universidade Federal de Rio Grande, localizado no município 
de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul.  Neste laboratório são realizados estudos em 
praticamente toda a costa do Brasil. Há cerca de 3 anos, o grupo de pesquisa tem investido 
o know-how em rios e reservatórios como forma de ampliar o conhecimento sobre estes 
ambientes.  Resultados de trabalhos realizados serão apresentados para exemplificar a 
potencialidade do método acústico sub-aquático. 
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