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RESUMO 

Recentemente, os estudos sobre acústica marinha têm se tornado um importante tópico, 

não apenas para a comunidade oceânica, mas também para pesquisadores da área de 

comunicações. A exploração de combustíveis fósseis, a busca por energia alternativa, 

sistemas de classificação através de assinaturas ou mesmo a detecção de ruídos sísmicos são 

alguns exemplos de aplicação. Entender os fenômenos que ocorrem nas camadas do oceano é 

essencial para sistemas de comunicação subaquáticos, como uma rede de sensores e, 

consequentemente, determinar os protocolos mais adequados a serem utilizados em redes 

subaquáticas. Dessa forma, este estudo é dividido em duas partes. A primeira, apresentada 

neste trabalho, objetiva, inicialmente, realizar um estudo sobre as camadas oceânicas e como 

estas podem influenciar, segundo as constantes variações, na comunicação de uma rede de 

sensores. Na segunda parte, apresentada em trabalhos futuros, será feito um estudo para a 

costa brasileira, mais especificamente para a costa do estado do Rio de Janeiro, onde será 

analisado o comportamento de cada camada, simulação de diversas condições e por fim a 

proposta do melhor arranjo de sensores. 
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camadas oceânicas. 

 

INTRODUÇÃO 

O principal parâmetro considerado na propagação sonora em ambiente subaquático é a 

velocidade, a qual depende da compressibilidade e da densidade do meio. Portanto, essa varia 

em cada ponto do oceano, a cada instante de tempo e em virtude da dinâmica do ambiente 

marinho. Para o ambiente aquático a equação da velocidade do som é empírica e dependente 

dos parâmetros de temperatura, salinidade e pressão (em geral convertida para profundidade) 

[1], [2]. 

O ambiente submarino é horizontalmente estratificado e por isso podemos descrever o 

oceano em camadas horizontais, onde a velocidade do som depende da temperatura nas 

regiões superiores e da pressão nas regiões mais baixas. A primeira camada, na superfície, 

conhecida como duto de superfície é aquecida pelo sol, cuja temperatura e profundidade 

variam dependendo das estações do ano. Em latitudes médias, essa camada tende a ser 

isotérmica, isto é, a temperatura tende a ser uniforme em toda a camada fazendo assim, com 

que a velocidade não varie. Esse fenômeno ocorre porque a água é completamente misturada 

devido a fatores como: ondas, vento e as correntes de convecção. Logo abaixo existe uma 

segunda camada, onde geralmente se formam as zonas de sombras. Nesta, a temperatura 

diminui com a profundidade e, à medida que a temperatura diminui a velocidade do som 

também diminui. No entanto, há um ponto em maior profundidade, a partir do qual as 



mudanças de temperatura são rápidas, fazendo com que a velocidade do som aumente com a 

pressão. Essa região é conhecida como camada profunda [2]. 

Devido às propriedades físicas das camadas, o som irá se comportar de formas distintas. 

Assim, na prática existem aplicações específicas para cada uma das camadas. Por exemplo: 

Nas camadas superiores, o som se propaga a grandes distâncias, desta forma, grande parte dos 

nós das redes de sensores subaquática está localizada nessa região. Essas redes são 

fundamentais para coleta de dados oceanográficos tendo diversas aplicações como controle da 

qualidade da água; Na região formada entre a camada superior e profunda cria-se uma região 

de sombra, em que um submarino pode se esconder. Assim qualquer submarino equipado 

com um batitermógrafo (BathyThermography), poderia usá-lo para determinar onde a zona de 

sombra se localiza em relação ao barco que está o perseguindo e, assim, ser praticamente 

invisível para o sonar inimigo; A região profunda se inicia na interface entre a água e os 

sedimentos marinhos e prolonga-se ao longo das camadas subterrâneas. As camadas 

subterrâneas tem grande foco em pesquisa, utilizando redes de sensores subaquáticas, para 

aplicação em exploração offshore de petróleo e gás, predições sísmicas e prevenção de 

desastres naturais [3]. 

 

OBJETIVOS 

Os canais acústicos submarinos apresentam grande atraso de propagação, limitada 

largura de banda e alta probabilidade de erro. As principais dificuldades de se implantar esse 

tipo de rede subaquática são: o alto custo de colocação dos nós no mar profundo, a posição do 

nó não permanecer fixa devido à correnteza e o meio físico variável que gera diferentes 

atenuações e por consequência varia a intensidade do sinal. O objetivo deste trabalho é 

determinar os protocolos mais adequados a serem utilizados em redes de sensores 

subaquáticas, a partir do estudo das perdas de propagação, espalhamento e absorção, que 

ocorrem nas camadas do oceano, para que assim, os protocolos possam ter um bom 

desempenho apesar das divergências impostas pelos canais acústicos [4]. 

 

METODOLOGIA 

Para uma análise da aplicação dos protocolos na rede acústica é necessário, primeiro, 

levantar o comportamento dos fatores que alteram a propagação do som na água, e 

principalmente o perfil da curva da velocidade do som. A partir desse perfil, pode-se dividir o 

oceano em camadas, e assim, descrever o comportamento da onda e os principais fenômenos. 

Após esse embasamento teórico, a diretriz de estudo será voltada para a rede de sensores, que 

é definida como um conjunto de nós que operam individualmente, a fim de formar uma rede e 

unir as informações de cada um com a intenção de monitorar algum fenômeno; e os 

protocolos utilizados nas várias camadas da sua pilha de protocolos, em uma abordagem 

bottom-to-up (de baixo para cima) [5]. 

O estudo será concentrado em três classes de protocolos da camada de Controle de 

Acesso ao Meio (MAC - Medium Access Control), levando em consideração o grande atraso 

de propagação, baixa banda passante, um eficiente consumo de energia e a mobilidade dos 

nós. A primeira classe é baseada em Acesso Múltiplo por Divisão em Frequência (FDMA - 

Frequency Division Multiple Access); o Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA - 

Time Division Multiple Access); e o Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA - Code 

Division Multiple Access). A segunda classe é de protocolos baseados em acesso aleatório, 

sendo o pioneiro o Aloha original até o mais atual, de Acesso Múltiplo com Sensoriamento da 

Portadora (CSMA -Carrier Sense Multiple Access). A última classe é de protocolos baseados 

em reserva e escalonamento, como o Controle de Acesso ao Meio Baseado em Reserva (R-

MAC – Reservation Based MAC) [6]. 



RESULTADOS PREVISTOS 

Após a analise feita neste trabalho, pôde-se verificar que a comunicação subaquática 

possui suas limitações. Limitações essas que estão contidas em diferentes formas em cada 

uma das camadas do oceano, e que exigem uma maior atenção na implementação de 

aplicações baseadas em redes de sensores submarinos. 

A taxa de transmissão na comunicação acústica é limitada pelas características de 

propagação no meio. Com isso, na prática não se devem considerar taxas acima de 10 Kbps, 

que é a taxa útil máxima que se consegue alcançar com os atuais modens acústicos 

submarinos [7]. 

Como a taxa de transmissão do canal acústico é reduzida, as aplicações não devem gerar 

um grande volume de dados, já que muitas transmissões ocupariam muito tempo do canal 

acústico, limitando a escalabilidade da rede em relação ao número de nós. Os dados devem 

ser transmitidos em pacotes pequenos, que apresentam maior probabilidade de sucesso na 

recepção acústica, por serem menos suscetíveis às interferências do meio.  

Em suma, em relação ao consumo total de energia e o atraso total na rede, temos como 

principais protocolos o Broadcast-MAC, o R-MAC, UW-MAC e UWAN-MAC. O 

Broadcast-MAC é o protocolo de controle de acesso mais convencional da subcamada MAC. 

É um protocolo simples que implementa um algoritmo de backoff para regular a escuta do 

canal, não conserva energia, mas é eficiente em redes com baixo tráfego, e apresenta um 

baixo atraso. O R-MAC (Reservation Based MAC) é o protocolo confiável baseado em 

reserva de canal, proposto para redes acústicas submarinas, que conserva energia, com maior 

atraso. O UW-MAC (Underwater MAC) é um protocolo desenvolvido exclusivamente para 

redes acústicas submarinas, que utiliza como método de acesso o CDMA em portadora única. 

Ele proporciona baixa retransmissão de pacotes, o aumento da eficiência energética e 

autonomia de operação. O UWAN-MAC (Underwater Acoustic Network MAC) é um 

protocolo MAC baseado em CSMA, que visa à eficiência no uso de energia [8]. 

 

 

CONCLUSÕES 

A escolha do protocolo mais adequado irá depender do tipo de aplicação que se deseja 

implementar, independente da complexibilidade de cada um, assim como os tipos de 

aplicação irão depender das camadas do oceano. Essas camadas têm distintos perfis de 

velocidades que variam em relação à salinidade, temperatura e pressão, que afetam 

diretamente na largura de banda e na propagação, logo, na taxa de dados transmitidos 

podendo gerar maiores erros. 

Concluindo assim, que para o efetivo sucesso da implementação da rede acústica 

submarina, não há um protoco melhor que o outro, e sim um mais adequado para cada 

ambiente e aplicabilidade. 
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