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1  INTRODUÇÃO 

Executar a cartografia em áreas submersas sempre foi um grande desafio e 

uma necessidade para o homem, especialmente no que diz respeito à segurança da 

navegação.  Trata-se de tarefa difícil e dispendiosa, ainda nos dias atuais. Existem 

muitas regiões ainda não cartografadas, inclusive nas cartas náuticas produzidas pelos 

órgãos responsáveis, devido às dificuldades de levantamentos nestas áreas. Entre elas, 

pode-se citar áreas com presença de recifes, bancos de areia e lodo, formações 

rochosas submersas e áreas de baixa profundidade, também conhecidas como áreas de 

alto fundo.  

O Brasil, por possuir extenso litoral e grande quantidade de rios navegáveis, 

utiliza estes tanto para o transporte de pessoas e cargas, como para o lazer e turismo. 

Por esta razão, cartas de navegação confiáveis e constantemente atualizadas são 

requeridas. A execução e controle dos levantamentos hidrográficos, bem como a 

produção e edição das cartas náuticas, são atribuições da Marinha do Brasil, através da 

Diretoria de Hidrografia e Navegação - DHN.  

Devido à dinâmica dos sistemas hídricos, algumas cartas náuticas podem  

tornar-se desatualizadas em pouco tempo, no que diz respeito às informações 

batimétricas. Ocorrem processos de deposição e erosão nos canais, rios e áreas 

costeiras, os quais causam a formação de bancos de areia e lodo. Muitas vezes, nestas 

áreas não é possível executarem-se levantamentos batimétricos convencionais 

utilizando-se ecobatímetros a bordo de barcos ou navios. Isto devido ao fato de que 

nestas regiões a profundidade torna-se bastante rasa resultando-se, por conseguinte, em 

áreas não cartografadas. Além disso, os processos erosivos no âmbito marinho, muitas 

vezes, desenvolvem-se rapidamente, alterando sensivelmente a localização da linha de 

costa. Por isso, é de suma importância avaliar o crescimento destas áreas de 

sedimentação e erosão para se proporem medidas mitigatórias. 
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O presente trabalho propõe uma metodologia alternativa para obtenção de 

profundidades, para atualização de mapas batimétricos, que venha a suprir a 

dificuldade de levantamentos em áreas rasas. Esta metodologia resulta da integração 

de imagens de satélites de alta resolução e de dados batimétricos obtidos com 

ecobatímetro de feixe único e posicionamento da embarcação com o GPS Diferencial 

(DGPS).  

Através de imagens de satélite é possível estabelecer-se uma correlação entre 

a resposta espectral e a profundidade e, através desta correlação, produzir cartas 

batimétricas com base em todos os pixels representativos de áreas submersas da 

imagem. No entanto, fatores como turbidez da água, características do fundo, ângulo 

de iluminação, materiais em suspensão, profundidade, entre outros, alteram a resposta 

espectral da água. Por isso, são necessários cuidados na interpretação dos dados.  

No caso de levantamentos com ecobatímetros de feixe único, o mapeamento 

é realizado com base em profundidades de alguns pontos coletados na área a ser 

mapeada. A precisão dependerá, logicamente, da escala na qual é realizado o 

levantamento, ou seja, da precisão nominal do equipamento utilizado e do afastamento 

entre as linhas de sondagem. Considerando-se a representação de um levantamento 

batimétrico na escala 1:25.000, o afastamento entre as linhas de sondagem, segundo as 

normas da DHN, deverá ser de 250m (ver seção 2.1.3). Em se  tratando de 

determinação de profundidades através de uma imagem do satélite IKONOS II, cuja 

resolução espacial é de 1m no modo pancromático e de 4m no modo multiespectral, a 

quantidade de pontos com profundidades estimadas será superior à de um 

levantamento batimétrico nesta escala.  

Para a realização deste estudo, selecionou-se uma área-teste no litoral 

paranaense. Trata-se da região situada entre as ilhas Sepultura e do Capinzal, na baía 

de Guaratuba. Nas regiões do canal com maior profundidade, realizou-se um 

levantamento batimétrico com auxílio de um ecobatímetro de feixe único para a 

determinação das profundidades e utilizando-se o método de posicionamento por 
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satélites artificiais com envio de correções em tempo real - DGPS (Differential Global 

Positioning System), para o posicionamento da embarcação durante o levantamento. 

Parte dos dados provenientes das sondagens permitiram correlacionar a imagem de 

satélite podendo-se, então, obter da mesma as profundidades de todo o canal.  

Objetiva-se com este trabalho, portanto, verificar a viabilidade do uso de 

dados de sensores remotos de alta resolução para estimativa de profundidades de 

corpos d'água. Especificamente, o objetivo pode ser alcançado através da análise de 

regressão entre a profundidade e a resposta espectral, utilizando-se alguns dados de 

profundidade obtidos em levantamento batimétrico no local. A partir da determinação 

dos parâmetros do modelo, com base em informações de alguns perfis de sondagem, 

pode-se então estimar profundidades para toda a imagem . 

O presente trabalho se justifica devido à ampla utilização da navegação no 

Brasil e, conseqüentemente, à necessidade de cartas de navegação atualizadas. Como 

isto requer dispêndios financeiros e  de tempo, um método alternativo para estimativa 

de profundidades, com custos menores em relação a um levantamento batimétrico, 

torna-se viável. Além disso, dados de sensores remotos podem ser vantajosos para 

mapeamento de águas rasas, onde não é possível realizarem-se levantamentos com 

ecobatímetros. 

Na seção 2 (Revisão da Literatura) encontram-se apresentados os conceitos 

fundamentais necessários ao desenvolvimento do trabalho, relacionados aos temas 

Levantamentos Hidrográficos, Posicionamento por Satélites Artificiais GPS e  

Sensoriamento Remoto. Na seção 3 (Materiais e Métodos) são descritas as 

metodologias empregadas no desenvolvimento do trabalho, bem como os 

procedimentos adotados nos levantamentos de campo. Na seção 4 (Resultados e 

Discussões) apresentam-se os resultados obtidos, bem como a análise dos mesmos. Na 

seção 5 (Conclusões e Recomendações) apresentam-se as conclusões decorrentes do 

trabalho realizado e as recomendações para possíveis trabalhos futuros. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1  LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS 

2.1.1  Definições  

Segundo a Portaria n. 53 /MB: 

Entende-se como Levantamento Hidrográfico (LH), o conjunto de trabalhos executados na 
obtenção de dados batimétricos, geológicos, maregráficos, fluviométricos, topo-
geodésicos, de ondas, de correntes e outros, em áreas marítimas, fluviais, lacustres e em 
canais naturais ou artificiais, navegáveis ou não, desde que não tenham como finalidade a 
pesquisa e a investigação científica, de que trata o Decreto n° 96.000, de 02 de maio de 
1998 (BRASIL, 2002).  

Os Levantamentos Hidrográficos podem destinar-se à confecção ou 

atualização de cartas e publicações náuticas, ou à pesquisa e investigação científica. Os 

que se destinam à construção das cartas náuticas são realizados exclusivamente pela 

DHN, através do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). Os demais podem ser 

executados por entidades nacionais extra-Marinha, e são regulamentados pelo art. 37 

do Decreto-lei 243 de 28 de fevereiro de 1967, o qual foi regulamentado pela Portaria 

Ministerial 53/MB de 01 de março de 2002 (BRASIL, 2002). 

O Decreto 96.000 de 02 de maio de 1998, que dispõe sobre a realização de 

pesquisa e investigação científica na plataforma continental e em águas sob jurisdição 

brasileira, regulamenta os levantamentos com a finalidade de pesquisa e investigação 

científica. Estes devem ser autorizados e controlados pelo CHM, podendo 

posteriormente ser utilizados para atualização de documentos cartográficos (cartas 

náuticas e roteiros).  

As cartas náuticas são documentos cartográficos que resultam de 

levantamentos de áreas oceânicas, mares, baías, rios, canais, lagos, lagoas, ou qualquer 

outra massa d’água navegável e se destinam a servir de base à navegação. 

Representam os acidentes terrestres e submarinos, fornecendo informações sobre 
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profundidades, perigos à navegação (bancos, pedras submersas, cascos soçobrados ou 

qualquer outro obstáculo à navegação), natureza do fundo, fundeadouros e áreas de 

fundeio, auxílios à navegação (faróis, faroletes, bóias, balizas, luzes de alinhamento, 

radiofaróis, etc.), altitudes e pontos notáveis aos navegantes, linha de costa e de 

contorno das ilhas, elementos de marés, correntes e magnetismo e outras indicações 

necessárias à segurança da navegação (MIGUENS, 2000, p.40). 

2.1.2  Classificação dos Levantamentos Hidrográficos Quanto à Precisão 

Em um levantamento hidrográfico, não é possível selecionar pontos estáveis 

de observação (marcos) e tampouco repetir as observações. Por isso, as determinações 

da profundidade e da posição horizontal devem ser simultâneas. A posição horizontal 

pode ser obtida utilizando-se métodos de posicionamento Diferencial por satélites 

artificiais GPS (DGPS) ou amarrando a posição da embarcação a três ou mais pontos 

em terra, por métodos de levantamento topográfico convencional. Quanto à 

profundidade, ela pode ser obtida através de observações com ecobatímetros, com 

sistemas laser aerotransportados, por informações de radares altimétricos ou com 

imagens de satélite. A escolha dos métodos para determinação das profundidades é 

função da precisão almejada. 

De acordo com os diferentes requisitos de precisão, foram definidas quatro 

ordens de levantamento: Ordem Especial, Ordem 1, Ordem 2 e Ordem 3 (BRASIL, 

1999, p. 09): 

• Ordem Especial: são de aplicação restrita a áreas críticas 

específicas, de folga mínima sob a quilha e onde as características 

do fundo sejam potencialmente perigosas à navegação, como 

portos, atracadouros e canais críticos. Estas áreas devem ser 

obrigatoriamente designadas de maneira explícita pelo órgão 

responsável pela qualidade do levantamento e todas as fontes de 

erro devem ser obrigatoriamente minimizadas. Nos levantamentos 
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de Ordem Especial faz-se necessário o uso de linhas de sondagem 

com espaçamento próximo, em conjunção com equipamento 

multitransdutor, sonar de varredura lateral ou ecobatímetro multi-

feixe de alta resolução, de forma a se obter uma ensonificação 

integral de fundo (100%). Deve-se assegurar que elementos 

cúbicos superiores a 1 metro possam ser discernidos pelo 

equipamento de sondagem. Pode ser necessário o uso de um sonar 

de varredura lateral em conjunção com um ecobatímetro multi-

feixe em áreas onde possam ser encontrados pequenos obstáculos 

que constituam perigo à navegação; 

• Ordem 1: destinam-se às áreas portuárias, canais de acesso, rotas 

recomendadas, canais de navegação interior e áreas costeiras com 

grande densidade de tráfego mercante, onde a folga sob a quilha 

seja menos crítica e as propriedades geofísicas do fundo sejam 

menos perigosas à navegação (como fundo de lama ou arenoso). 

Os levantamentos desta ordem devem limitar-se às áreas com 

profundidades menores que 100m. Embora o requisito de 

ensonificação do fundo seja menos rigoroso do que no de Ordem 

Especial, exige-se a completa ensonificação do fundo em áreas 

cujas características deste sejam potencialmente perigosas à 

navegação. Nestas áreas, deve-se assegurar que elementos cúbicos 

maiores que 2m até profundidades de 40m, ou maiores que 10% da 

profundidade em áreas de profundidades maiores de 40m, possam 

ser discernidos pelo equipamento de sondagem; 

• Ordem 2: destinam-se às áreas com profundidades menores de 

200m, não abrangidas pela Ordem Especial e Ordem 1 e onde uma 

descrição geral da batimetria seja suficiente para assegurar a 

inexistência de obstruções capazes de colocar em risco as 
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embarcações suscetíveis de transitar ou operar na referida área. É o 

critério a ser adotado para uma variedade de usos marítimos que 

não justificam levantamentos hidrográficos de uma ordem mais 

alta. Pode ser necessária uma ensonificação completa do fundo em 

áreas cujas características deste e o risco de obstruções, sejam 

potencialmente perigosos à navegação, e 

• Ordem 3: destinam-se a todas as áreas não abrangidas pela Ordem 

Especial, Ordens 1 e 2 e onde as profundidades sejam superiores a 

200m. 

2.1.3  Escala do Levantamento e Densidade de Sondagem 

 A escala na qual o levantamento será representado tem influência na 

precisão mínima com que as medições devem ser realizadas e a quantidade de detalhes 

a serem representados. Atualmente, o critério utilizado pela Marinha do Brasil é de 

que o erro gráfico máximo permitido na carta náutica é de 0,2mm. Então, em função 

da precisão que se deseja obter, determina-se a escala de representação do 

levantamento.  

A escala adotada deve ser analisada em função do prazo requerido e recursos 

disponíveis, da finalidade do levantamento e da complexidade topográfica do fundo ou 

da linha de costa. A escala de representação do levantamento não deve nunca ser 

menor que a escala em que será produzida a carta, podendo ser igual ou maior que 

esta. Em portos, ancoradouros, canais e áreas de praticagem a hidrografia deve ser 

levantada em escala maior ou igual a 1:10.000. Áreas de aproximação a portos e 

ancoradouros e outras águas usadas regularmente para a navegação devem ter a  

hidrografia levantada em escala igual ou maior a 1:20.000 e nunca menor que 

1:25.000. Áreas costeiras com profundidades de até 30 ou 40m, onde navios de grande 

calado operam ou onde há existência de obstáculos, levantada em escala igual ou 

maior a 1:50.000. Em profundidades entre 30 e 200m, levantada em escala menor que 
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1:50.000, dependendo de fatores como importância da área coberta e profundidade e 

configuração do fundo. A escala não deve ser menor que 1:100.000, exceto em 

circunstâncias excepcionais  (FELIX, 1996, p. 05). 

As linhas de sondagem devem ser dispostas regularmente e podem ser 

paralelas, circulares, radiais ou em ziguezague (fig. 1). Quanto à orientação, no caso de 

áreas marítimas ou de lagos, as linhas devem ter um sentido aproximadamente 

perpendicular à costa ou margem, e no caso de rios ou canais, elas devem ter um 

sentido perpendicular ao talvegue1 do rio ou ao eixo do canal, para permitirem uma 

apreciação mais exata da declividade do fundo e um traçado mais correto das 

isobatimétricas (linhas de mesma profundidade) (FELIX, 1996, p. 04). 
 

FIGURA 1 - SISTEMAS DE LINHAS DE SONDAGEM 
 
 

 
               paralelas              ziguezague 

                    
    circulares               radiais 

 
 

 
 
 
 
 

FONTE: ADAPTADO DE  FELIX, 1996, p.04 
 

A Marinha do Brasil estabelece que o afastamento entre as linhas de 

sondagem principais deve ser equivalente a não mais que 10mm na escala de 

representação do levantamento. Linhas de verificação perpendiculares às linhas de 

sondagem regular devem ser executadas. Dependendo das condições do leito 

submarino torna-se possível, através das linhas de verificação, obter-se a precisão do 

                                                 
1 Talvegue: Linha imaginária que passa pela parte mais profunda de um vale, seja sob a água ou não 



  
9 

posicionamento, da sondagem e das reduções da maré. O intervalo entre as linhas de 

verificação deve ser em torno de 10 vezes o intervalo adotado nas linhas de sondagem 

regular, não podendo ser superior a 15 vezes (FELIX, 1996, p.06).  

2.1.4  Intervalo entre as Posições 

O intervalo entre as posições (tops), plotadas na Folha de Bordo (folha 

original que contém as profundidades) não deve ser, em princípio, maior que 40mm. 

Se a embarcação segue uma rota em arco, o intervalo deve ser reduzido a fim de 

permitir precisão na plotagem das sondagens intermediárias. A DHN adota como 

padrão 20mm como intervalo entre as posições, e desta forma, entre duas posições 

plotadas na Folha de Bordo, deve-se inserir mais 3 profundidades intermediárias, para 

que o espaçamento final entre as sondagens seja de 5mm (FELIX, 1996, p.07).  

Através da aplicação de uma regra de três, calcula-se o intervalo de tempo 

entre os tops, para que as posições tenham um intervalo de 20mm entre si, 

conhecendo-se a escala do levantamento e a velocidade da embarcação de sondagem. 

A escolha das sondagens ao longo das linhas de sondagens será efetuada dando-se 

prioridade aos pontos altos, aos pontos baixos e aos pontos de mudança na inclinação 

do perfil. Desta forma, as sondagens intermediárias devem ser selecionadas em 

intervalos não menores que 5mm na escala da representação do levantamento, exceto 

quando o fundo é suave, podendo então o intervalo ser aumentado para 10mm 

(FELIX, 1996, p. 07). 

2.1.5  Posicionamento 

Atualmente, a DHN utiliza o sistema Diferencial GPS (DGPS) em tempo 

real para posicionamento de embarcações, navegação e em levantamentos 

hidrográficos. Um dos meios de comunicação empregado para transmitir as correções 

diferenciais é através das freqüências das ondas dos radiofaróis existentes na costa 
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brasileira. Maiores informações sobre o uso desta rede de radiofaróis para envio de 

correções podem ser encontradas em BRIONES (1999). 

2.1.6 Marés e Níveis de Redução 

As profundidades obtidas em levantamentos hidrográficos incluem a 

variação da maré no instante da medição. Esta variação pode ser de metros de uma 

região para outra, de acordo com as condições locais. Devido a isso, é adotado um 

plano de referência, denominado nível de redução, em relação ao qual todas as 

profundidades obtidas são referidas, eliminando assim os efeitos da maré. Isto garante 

ao navegante não encontrar, normalmente, profundidades menores que as 

representadas nas cartas náuticas, devendo encontrar profundidades maiores devido à 

maré no instante em que se encontra.  

Em função das marés, são definidos os planos de referências de marés, entre 

eles (MIGUENS, 1996, p.232): 

• Nível de redução (NR): nível ao qual são referidas as alturas das 

marés e as sondagens2. Corresponde, nas cartas náuticas 

brasileiras, normalmente, ao nível médio das baixa–mares de 

sizígia (MLWS) do local. É um nível abaixo do qual o mar não 

desce, senão raramente; 

• Nível Médio do Mar (NM): altura média da superfície do mar em 

todos os estágios de oscilação da maré, observados em um longo 

período de tempo (maior que 18,6 anos); 

• MHWS (Mean High Water Springs): média das PM de sizígia ou 

altura da PM média de sizígia. Altura média, deduzida de uma 

longa série de observações, das alturas das PM de sizígia; 

• MHWN (Mean High Water Neaps): média das PM de quadratura 

ou altura da PM média de quadratura. Altura média, deduzida de 
                                                 
2 Sondagens: profundidades representadas nas cartas náuticas 
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uma longa série de observações, das alturas das PM de quadratura; 

• MHW (Mean High Water): Média das PM ou altura da PM média, 

isto é, altura média, deduzida de uma longa série de observações, 

das alturas de todas as PM. 

• Altura da maré – Cota vertical NR: nível do mar, em um 

determinado instante; 

• MLWN (Mean Low Water Neaps): média das BM de quadratura 

ou altura da BM média de quadratura, isto é, altura média, 

deduzida de uma longa série de observações, das alturas das BM 

de quadratura; 

• MLW (Mean Low Water): média das baixa–mares ou altura da 

BM média, isto é, altura média, deduzida de uma longa série de 

observações, das alturas de todas as BM; 

• MLWS (Mean Low Water Springs): média das BM de sizígia ou 

altura da BM média de sizígia, isto é, altura média, deduzida de 

uma longa série de observações, das alturas das BM de sizígia. É o 

nível adotado pela DHN como Nível de Redução (NR) nas Cartas 

Náuticas brasileiras; 

• Sondagem ou profundidade cartografada: distância vertical do NR 

ao fundo do mar, em um determinado local; 

• Profundidade real em um determinado instante (ou profundidade 

do local no instante considerado): soma da sondagem com a altura 

da maré no instante considerado; 

• Altitude: Distância vertical entre o ponto considerado e o Nível 

Médio do mar; 

• Altura de um objeto: distância vertical entre o seu tope e a sua 

base (ou o terreno que a circunda).  
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FIGURA 2 - PLANOS DE REFERÊNCIAS DE MARÉS 
 

 
 

FONTE: ADAPTADO DE  MIGUENS, 1996, p.233 
 

O usuário de informações de profundidade, deve estar a tento às definições 

das profundidades exemplificadas na figura 3. 
 

FIGURA 3 - DEFINIÇÕES DE PROFUNDIDADES 
 

 
 

FONTE: ADAPTADO DE MIGUENS, 1996, p.234 
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Em qualquer instante, a profundidade (C) é igual à sondagem (D) acrescida 

da altura da maré (E): 

C = D + E         (1) 

Nos ecobatímetros, mede-se, normalmente, a distância vertical (B) entre a 

quilha do navio (local onde, em geral, instala-se o transdutor) e o fundo do mar que, 

somada ao calado (A) dará a profundidade (C): 

C = B + A         (2) 

2.1.7 Programa para Levantamentos Hidrográficos - HYPACK 

O programa HYPACK, desenvolvido pela Coastal Oceanographics, permite 

planejar um levantamento hidrográfico e coletar/editar/plotar os dados. 

Através do módulo survey, opção design, pode-se importar uma base 

cartográfica do local do levantamento, por exemplo no formato dxf e, sobre esta 

planejar as linhas de sondagem. A opção interface test permite verificar se a instalação 

dos cabos do sistema de posicionamento (DGPS, por exemplo) e do ecobatímetro está 

correta. A opção survey é utilizada para a coleta dos dados e controle do levantamento. 

O módulo processing permite o pós-processamento dos dados coletados. 

Através da opção book é possível editar os dados hidrográficos, alterando dados de 

posição e profundidade e aplicando correções de maré. A opção tide gera as correções 

de maré a serem aplicadas, em função de dados maregráficos pré-existentes. Pode-se 

calcular o volume da região levantada através da opção volume.  

As opções acima descritas são apenas algumas das existentes no programa, 

ou seja, as principais. Demais informações sobre ele podem ser encontradas em 

HYPACK FOR WINDOWS, EBERLE (1994, p.44) e no site da Coastal 

Oceanographics, fabricante do programa. 
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2.1.8  Obtenção de Profundidades  

As medições de profundidade devem ser reduzidas ao datum da carta ou do 

levantamento pela aplicação da altura do nível da água ou da maré.  

As sondagens para obtenção das profundidades e mapeamento de riscos à 

navegação podem ser realizadas com os seguintes equipamentos (BRASIL, 1999, 

p.24): 

• Ecobatímetro de Feixe Único (Single Beam Echo-Sounder - 

SBES); 

• Sonar de Varredura Lateral (Side Scan Sonar - SSS); 

• Ecobatímetros Multi-feixe (Multi Beam Echo-Sounder - MBES); 

• Sistemas de Varredura; e 

• Laser Aerotransportado (são capazes de medir profundidades de 

até 50m ou mais, desde que a água seja clara). 

Radares altímetros, como o europeu ERS (European Remote Sensing 

Satellite) e o canadense RADARSAT, também são capazes de fornecer dados de 

profundidade. Porém, os métodos tradicionais de levantamentos batimétricos ainda são 

os mais comuns e que fornecem os melhores resultados. O que se pode perceber é a 

evolução nos equipamentos utilizados para estes fins, que permitem uma total 

ensonificação do fundo, determinando e mapeando perigos submersos, dando mais 

segurança à navegação. 

2.1.8.1  Ecobatímetros 

Os ecobatímetros são equipamentos utilizados para a obtenção de 

profundidades. Seu princípio de funcionamento baseia-se na medida acurada do tempo 

necessário  para um pulso acústico ser transmitido, refletido pelo fundo (eco) e 

retornar ao receptor:  

     p = 0,5 * v * t        (3) 
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Sendo: 

p = profundidade; 

v = velocidade de propagação do som na água, e 

t = tempo gasto pelo sinal para ir ao fundo e retornar 

É importante a determinação da velocidade do som na água para evitar a 

introdução de um erro sistemático na obtenção da profundidade. A velocidade do som 

na água pode variar aproximadamente de 1.420m/s a 1.580m/s, dependendo da  

temperatura, salinidade e, em baixas temperaturas, da pressão (EBERLE, 1994, p.31). 

Os ecobatímetros são constituídos basicamente de (FELIX, 1996, p.27): 

• gerador de pulso: dispositivo automático que provoca a emissão de 

vibrações; 

• gerador de alta tensão: gera uma voltagem elevada para excitação 

do emissor; 

• emissor: converte a energia elétrica fornecida pelo gerador de alta 

tensão em vibrações sonoras, e as transmite para a água; 

• receptor: recebe as vibrações sonoras refletidas pelo fundo do mar 

e as transforma em vibrações elétricas; 

• amplificador: amplifica as oscilações elétricas geradas no receptor 

e transmite-as para o registrador; e 

• registrador: transforma o intervalo de tempo decorrido entre a 

emissão do impulso sonoro e a recepção do seu eco em registros 

de profundidades, em função da velocidade de propagação do som 

na água. 

O gerador de pulso produz periodicamente um pulso de energia elétrica, o 

qual é enviado ao registrador e, ao mesmo tempo, ao emissor, que converte o pulso 

recebido de energia elétrica em um pulso de energia ultra-sônica e o emite 

verticalmente para a coluna d'água. Parte da energia ultra-sônica é refletida pelo fundo, 

ou outro meio sólido, e retorna ao receptor como um eco. O sinal recebido pelo 
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receptor, tendo sido amplificado e filtrado pelo amplificador, é enviado ao registrador 

que converte automaticamente o tempo entre a transmissão do pulso e a recepção do 

eco em distância ou em profundidade da água, através da multiplicação da metade do 

intervalo de tempo pela velocidade do som na água, e grava isto em papel e/ou em 

arquivo digital (ODOM HYDROGRAPHIC SYSTEMS, p.2). 

Nos ecobatímetros atuais, o emissor e o receptor constituem um único 

elemento chamado transdutor, sendo que o mesmo pode ser instalado no casco 

(ecobatímetro fixo) ou na borda da embarcação (ecobatímetro portátil).  

O alcance do som emitido pelo emissor é função da potência da emissão, da 

atenuação do som na água e dos ruídos de interferência. Estes fatores podem ser 

relacionados com a freqüência. Para baixas freqüências obtém-se maior potência, 

pequena absorção e grande interferência de ruídos externos. Para altas freqüências 

obtém-se menor potência, grande absorção e pequena interferência de ruídos externos 

(FELIX, 1996, p.28). 

Antes de cada levantamento, faz-se necessária a calibração do ecobatímetro 

visando a obtenção de medidas acuradas de profundidades. Para tal, utiliza-se um 

disco de calibração, que pode ser um disco de 30 a 40cm de diâmetro, suspenso por 

um cabo/corda graduado. Deve-se abaixar o disco em linha reta, alinhado com o centro 

do transdutor, em várias profundidades, observando a profundidade no cabo graduado 

e a profundidade detectada pelo aparelho. A calibração deve ser realizada, no mínimo, 

até 70% da profundidade máxima. Através desta pode-se então ajustar os parâmetros 

de velocidade do som e sensibilidade do fundo.  

Os ecobatímetros possuem um gravador gráfico de papel, que registra as 

profundidades em escala adequada, e que permite correções manuais em casos de 

dúvida sobre as profundidades registradas. Os dados podem ser visualizados também 

em forma digital para ecobatímetros que possuam o dispositivo adequado para este 

fim, como o módulo DIGITRACE. Os dados podem ainda ser enviados em tempo real 

para um computador portátil acoplado ao ecobatímetro, utilizando um programa 
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apropriado como o HYPACK, e armazenados para posterior processamento. 

2.2  SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (NAVSTAR-GPS) 

2.2.1 Fundamentos 

Baseado no princípio de posicionamento de um objeto através do rastreio de 

satélites artificiais, surgiu o sistema NAVSTAR-GPS (Navigation System with Time 

and Ranging - Global Positioning System). 

O NAVSTAR-GPS  é um sistema de rádio-navegação, de abrangência 

global, desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América - 

DoD (Department of Defense). Constitui-se de uma constelação básica de 24 satélites 

artificiais (completa desde março de 1994) e de cinco estações de controle terrestres.  

O sistema oferece aos usuários a possibilidade de rastreio simultâneo de pelo 

menos quatro satélites acima do horizonte, 24 horas por dia, em qualquer local da 

superfície terrestre, independente das condições meteorológicas ou de intervisibilidade 

entre pontos. Proporciona dados referentes a tempo, velocidade e posicionamento.   

O princípio fundamental do posicionamento com receptores GPS está 

baseado em determinações simultâneas de pseudodistâncias (PRi
j), entre a estação e 

pelo menos quatro satélites com coordenadas conhecidas em um sistema de referência 

global, como o WGS-84. A figura 4 ilustra o princípio do posicionamento absoluto 

com receptores GPS. 
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FIGURA 4 - PRINCÍPIO DO POSICIONAMENTO ABSOLUTO COM O GPS 
 

 
 

FONTE: ADAPTADO DE SEEBER, 1993, p. 210 
 

O sistema é constituído pelos segmentos espacial, de controle e do usuário.  

O segmento espacial foi concebido para uma constelação básica de 24 

satélites artificiais, dispostos em seis planos orbitais igualmente espaçados de 60º, com 

quatro satélites em cada plano defasados de 90º na órbita, numa altitude aproximada 

de 20.200km. Os planos orbitais são inclinados de 55º em relação ao Equador e o 

período orbital médio é de aproximadamente 12 horas siderais. As órbitas são quase 

circulares e os satélites possuem relógios de Rubídio, Césio ou Maser de Hidrogênio 

(MONICO, 2000, p.23). Os satélites têm como função enviar aos usuários sinais dos 

códigos, das portadoras, mensagens de navegação e identificação dos satélites, com 

informações de navegação e identificação. Os sinais transmitidos pelos satélites GPS 

são modulados em duas freqüências f1 e f2, baseadas numa freqüência fundamental f0 = 

10,23 MHz, produzida pelos relógios atômicos. Pela multiplicação eletrônica de f0 por 

154 e 120 são geradas as freqüências das portadoras L1 (1.575,42 MHz) e L2 (1.227,60 

MHz) respectivamente (SEEBER, 1993, p.214).  
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O segmento de controle ou terrestre é composto por 5 Estações de Controle 

distribuídas pelos continentes, sendo elas: Colorado Springs, Hawai, Ascension Island, 

Diego Garcia e Kwajalein. As estações de Ascension Island, Diego Garcia e Kwajalein 

possuem antenas para transmitir os dados para os satélites e a estação de Colorado 

Springs é a estação de controle central (MCS - Master Control Station). Este segmento 

tem como função (SEEBER, 1993, p.213): 

• monitorar e controlar o sistema de satélites continuamente; 

• determinar o sistema de tempo GPS; 

• predizer as efemérides dos satélites e o comportamento dos 

relógios dos satélites, e 

• atualizar periodicamente a mensagem de navegação para cada 

satélite. 

O segmento dos usuários é constituído por todos os usuários, civis e 

militares, que empregam receptores GPS tanto para navegação quanto para 

posicionamento. 

2.2.2 Métodos de Posicionamento 

O posicionamento está relacionado à determinação da posição de um objeto 

em relação a um referencial. Subdivide-se então em posicionamento absoluto ou por  

ponto, quando as coordenadas estão associadas diretamente ao geocentro, e 

posicionamento relativo, quando as coordenadas estão relacionadas a um referencial 

materializado por um ou mais vértices com coordenadas conhecidas. Pode ser ainda 

classificado em estático, no caso em que o objeto a ser posicionado permanece em 

repouso, ou em cinemático, quando o objeto está em movimento (MONICO, 2000, 

p.185). A figura 5 mostra um organograma simplificado dos métodos e das técnicas de 

posicionamento com o GPS.  
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FIGURA 5 -  ORGANOGRAMA SIMPLIFICADO DOS MÉTODOS E TÉCNICAS 
DE POSICIONAMENTO GPS 

 
 

 

 

O método de posicionamento absoluto caracteriza-se por usar apenas um 

receptor para a coleta de dados. Seu princípio fundamental está baseado nas medidas 

das pseudodistâncias com o uso dos códigos. Na tabela 1 observa-se a precisão que 

pode ser obtida com este método de posicionamento, com a utilização dos códigos P e 

C/A, em função das técnicas de segurança AS e SA e segundo o tipo de usuário. Pode-

se melhorar a precisão no posicionamento absoluto com um maior tempo de 

observação. Este tipo de posicionamento pode ser realizado no modo estático ou 

cinemático. 
 

TABELA 1 - PRECISÃO NO POSICIONAMENTO ABSOLUTO 
 

Técnicas de segurança Usuários SPS Usuários PPS 
SA  AS C/A P C/A P 

Ativada Ativada 100 m - 40 m 20 m 
Desativada Ativada 40 m - 40 m 20m 

Ativada Desativada 100 m 95 m 40 m 20 m 
Desativada Desativada 40 m 20 m 40 m 20 m 

 
FONTE: SEEBER, 1993, p. 291 
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O método de posicionamento relativo caracteriza-se por envolver dois ou 

mais receptores num levantamento, sendo que um deles permanece fixo em uma 

estação de coordenadas conhecidas e o(s) outro(s) ocupa(m) o(s) ponto(s) de interesse 

(estação de coordenadas desconhecidas), realizando observações simultâneas de sinais 

de no mínimo quatro satélites comuns. Atualmente, pode-se realizar um 

posicionamento relativo com o uso de apenas um receptor, utilizando-se dados de uma 

ou mais estações pertencentes à rede de Sistemas de Controle Ativos, como a RBMC -

Rede  Brasileira de Monitoramento Contínuo. Utilizando-se este método de 

posicionamento tem-se uma significativa redução de erros, especialmente do erro do 

relógio do satélite, das efemérides e da propagação do sinal na atmosfera. Pode-se 

utilizar diferentes tipos de observações, como o da fase do código, da fase do código 

suavizada pela portadora e da fase da portadora (MONICO, 2000, p. 205). A qualidade 

do posicionamento relativo é superior à do posicionamento absoluto. No entanto, ela 

depende de fatores como comprimento das linhas de base3, tempo de observação das 

seções, número de satélites observados e as portadoras empregadas.  

A técnica estática subdivide-se em estático clássico e estático rápido (com 

uma ocupação ou com re-ocupação). A técnica estático clássico possui um tempo de 

observação que vai de minutos a algumas horas dependendo de alguns fatores como 

distância entre os pontos (linha de base), número de satélites rastreados, geometria 

entre satélites, observáveis utilizadas, precisão desejada, entre outros (KRUEGER, 

1999, p.21). 

A técnica estático rápido consiste na determinação das incógnitas durante um 

menor tempo de observação, ou seja, minutos. Desta forma, faz-se necessária a 

determinação das ambigüidades por algum dos métodos descritos em SEEBER (1993, 

p.254). Em geral utiliza-se a combinação das fases das portadoras e dos códigos. Neste 

caso, os receptores devem apresentar as observáveis L1 e L2. Para melhorar o 

posicionamento pode-se empregar o rastreio de mais de 6 satélites. Para os casos em 

                                                 
3 Linha de base: é o vetor de posição entre a estação de referência e as demais estações 
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que se faz apenas uma visita, o rastreio em cada ponto deve ter uma duração de 10 a 

20 minutos. Já para os casos em que se realizem duas visitas aos marcos, deve-se 

permanecer de 5 a 7 minutos e após aproximadamente 55 minutos retornar ao primeiro 

marco e assim aos demais. Este método apresenta uma maior eficiência e rapidez em 

relação ao estático clássico, entretanto, uma precisão inferior (KRUEGER, 1999, 

p.22). 

A tabela 2 indica a precisão obtida para os métodos de posicionamento 

estático clássico e estático rápido em função do comprimento da linha de base e da 

duração do levantamento. 

 
TABELA 2 - PRECISÕES PARA POSICIONAMENTO RELATIVO ESTÁTICO CLÁSSICO E 

RÁPIDO 
 

Técnicas Comprimento da 
Linha de base 

Duração do Levantamento Precisão (1σ) Linha de base; 
Altitude (2x) 

Estático 
Fase da portadora/ 
Dupla freqüência 

> 10km 
entre 20 e 40km 

>1 h (≥ 4 svs) 
6 a 24 h (≥ 4 svs) 

1,5 a 5mm + 0,01 a 1 ppm 
1,5 a 5mm + 0,01 a I ppm 

Estático rápido 
Fase da portadora/  
Dupla freqüência 

< 5km 
> 15km 

5 a 8 min (≥ 5svs e GDOP ≤ 6) 
8 a 20 min (≥ 5svs e GDOP ≤ 6) 

5 a 20mm + 1ppm 
5 a 20mm + 1ppm 

 
FONTE: KAHMEN, 1997 apud CARVALHO, 1999, p. 36 
 

O modo cinemático consiste na determinação das coordenadas dos pontos, a 

partir de um ponto de coordenadas conhecidas, com o receptor em movimento. Esta 

técnica pode ser subdividida em: 

• cinemático contínuo; 

• stop and go, e  

• pseudocinemático. 

Maiores informações podem ser obtidas, por exemplo, em CARVALHO, 

1999. 
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2.2.3  GPS Diferencial - DGPS 

Para algumas aplicações, como posicionamento de embarcações em 

levantamentos hidrográficos, a utilização do método absoluto de posicionamento não 

proporciona a acurácia necessária. Quando sob o efeito da SA ativada o 

posicionamento absoluto fornece precisões horizontais em torno de 100m (SEEBER, 

1993 , p.287). Já o método relativo, apresenta os inconvenientes da vulnerabilidade às 

perdas de sinais e a necessidade de pós-processamento dos dados. Nestes casos, faz-se 

necessário o uso do DGPS (Differential GPS). 

O princípio básico deste método consiste em utilizar-se simultaneamente 

dois receptores, assim como no método relativo, um instalado em uma estação fixa de 

coordenadas conhecidas, denominada de estação de referência, e um outro em uma 

estação itinerante, normalmente em permanente movimento, denominada estação 

móvel. A partir da estação de referência são calculadas correções, denominadas 

correções diferenciais, as quais são utilizadas pela estação móvel no processo de 

cálculo de sua posição. As correções são enviadas em tempo real por meio de um 

sistema de comunicação (rádio de transmissão, linha telefônica ou satélites de 

comunicação) e dentro de um formato apropriado, definido pela RTCM (Radio 

Technical Committee for Marine Service). A figura 6 ilustra o princípio deste método. 

As correções referem-se às correções das posições ou das pseudodistâncias. 

Utilizam-se as pseudodistâncias por serem elas mais flexíveis, havendo necessidade 

apenas da constelação de satélites GPS da estação móvel ser uma subconstelação de 

satélites GPS da estação de referência (SEEBER, 1993, p.288). As correções 

consistem na diferença entre as pseudodistâncias verdadeiras e as calculadas para cada 

um dos satélites na estação de referência. A aplicação desse sistema diferencial 

possibilita uma minimização da influência dos erros do relógio do satélite, das 

efemérides e da propagação do sinal na atmosfera. Se esses erros forem os mesmos 

para as estações de referência e móvel, pode-se dizer, que eles serão eliminados pelas 

correções. As grandezas observadas nesse sistema são a fase do código, a fase do 
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código suavizada pela portadora e a fase da portadora (KRUEGER, 1996, p.52). 
 

FIGURA 6 - MÉTODO DE POSICIONAMENTO DGPS 
 

 
 

FONTE: ADAPTADO DE SEEBER, 1993, p.342 
 

A precisão relativa alcançada é inferior a 10m, podendo ser subdecimétrica, 

dependendo da observável utilizada. No caso de se utilizar a fase do código, obtém-se 

uma precisão relativa de 1 a 10m. Com o código suavizado pela portadora, precisão 

relativa de 1 a 3m, e menor que o metro para a fase da portadora (SEEBER, 1993, 

p.343). A precisão obtida ainda pode ser influenciada por alguns fatores, como a 

distância entre a estação de referência e a móvel, bem como a qualidade do sistema de 

comunicação (KRUEGER, 1996, p.53). 

O DGPS possibilita uma obtenção da posição da estação móvel em tempo 

real. No âmbito da navegação, interessa trabalhar com esse sistema, então, é necessário 

observar mais alguns fatores de grande importância na obtenção da precisão 

(KRUEGER, 1996, p.54): 

• cálculo das correções; 

• taxa de atualização dos dados; e 

• transferência dos dados 
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No que diz respeito à distância entre as estações, verifica-se que as condições 

atmosféricas que atuam em cada estação, bem como a influência dos erros do satélite 

(principalmente o erro de órbita), são distintas para cada estação. Devido a isso, as 

correções geradas na estação de referência minimizam somente parte dos erros na 

estação móvel. Quanto à qualidade do sistema de comunicação, a transmissão das 

correções da estação de referência deve ser realizada de forma a garantir a integridade 

das correções. É necessário observar em qual faixa de freqüência se dá essa 

comunicação, analisando as suas vantagens e desvantagens (KRUEGER, 1996, p.53). 

O cálculo das correções depende essencialmente da precisão das 

coordenadas da estação de referência, do erro das medidas (receptor), do programa que 

calcula as correções e do local em que é instalada a antena. A precisão dessas 

correções para uma condição ótima é inferior a 20cm. A condição ótima significa que 

o receptor utilizado na estação de referência é de alta precisão (de dupla freqüência 

com 9 a 12 canais paralelos e com técnica de minimização de ruídos), as coordenadas 

da estação de referência apresentam alta precisão no sistema de referência adotado 

(por exemplo centimétrica no WGS84), é empregado um programa de confiança para a 

determinação e controle das correções, e a antena está numa posição livre de 

influências do efeito multicaminho. 

Quanto à taxa de atualização dos dados, a influência dos erros temporais 

sujeita ao efeito da técnica de segurança SA (sobre taxa de 30s) e não sujeita a 

modificações lineares, depende da qualidade das correções e também da idade dos 

dados. Para se obter uma precisão submétrica é desejável uma taxa de transferência 

dos dados de 1 a 2 segundos (KRUEGER, 1996, p.54). 

2.2.4 Inovações no Sistema GPS 

Para aumentar a acurácia e beneficiar os usuários civis e militares, ocorreram 

e ainda deverão ocorrer mudanças nos segmentos de controle e espacial 

(principalmente na estrutura dos sinais). Algumas destas mudanças são listadas a 
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seguir (MONICO, 2000, p.270): 

• Eliminou-se a SA (Selective Availability) e pretende-se inserir a 

SD (Selective Denial – proibição seletiva); 

• Estabeleceu-se o IBEG, um grupo executivo para assuntos sobre 

GPS, com membros do DoD e DoT, o que significa que o controle 

do GPS passou a ter também membros da comunidade civil; 

• Foi anunciada a AII (Accuracy Improvement Initiative – Iniciativa 

para Melhoria da Acurácia) que integrará até 14 estações 

monitoras do NIMA (National Imagery and Mapping Agency), 

resultando em melhorias na qualidade da órbita e correções dos 

relógios dos satélites; 

• Os satélites dos Blocos IIR e IIF terão navegação autônoma (Auto-

Nav). Atualmente, as órbitas e relógios dos satélites são 

controlados por estações terrestres, e com o Auto-Nav, estes dados 

vão ser transferidos entre os satélites, sem necessidade de 

intervenção do controle terrestre, por mais de 60 dias, e 

• Dois novos sinais civis deverão fazer parte do GPS no futuro. O 

primeiro será dado pela modulação do código C/A sobre a já 

existente portadora L2 (estará disponível nos satélites do Bloco 

IIF), que atualmente tem disponível apenas o código P. O segundo 

será baseado sobre uma nova portadora, denominada L5, com 

freqüência de 1.176,45 MHz. 

O sinal L5 estará disponível nos satélites GPS do Bloco IIF, com início dos 

lançamentos agendado para 2005. Este sinal está localizado numa banda que é 

protegida mundialmente para a rádio-navegação aeronáutica, não causando 

interferências aos sistemas já existentes, formando um sistema de rádio-navegação 

mais robusto para muitas aplicações na aviação, bem como para usuários marítimos, 

terrestres, ferroviários, entre outros. Na taxa atual de reabastecimento dos satélites 
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GPS, é possível prever que os três sinais civis (L1-C/A, L2-C/A e L5) estarão 

disponíveis para capacidade inicial de operação em 2010, e para total capacidade de 

operação aproximadamente em 2013 (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION 

USA). 

Em 29 de janeiro deste ano, ocorreu o lançamento da nave Delta 2 em Cape 

Canaveral Air Force Sation, Flórida - E.U.A., transportando o satélite NAVSTAR 

GPS-2R8. Este satélite é o oitavo lançado do Bloco II e irá substituir o 22º satélite que 

foi lançado há dez anos atrás, juntando-se à constelação de 26 espaçonaves 

operacionais (BANKE, 2003). 
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2.3  SENSORIAMENTO REMOTO 

2.3.1  Definições e Fundamentos 

Segundo LILLESAND & KIEFER (1994, p.01) "Sensoriamento Remoto é a 

ciência e arte de se obter informações sobre um objeto, área ou fenômeno através da 

análise de dados obtidos por um artifício que não está em contato com o objeto, área 

ou fenômeno sobre investigação". Inclui-se em sensoriamento remoto, portanto, as 

informações obtidas através de fotografias aéreas e imagens de satélite, amplamente 

utilizadas em cartografia. 

Devido ao fato de ser uma técnica aplicada, os sensores são extremamente 

dependentes do desenvolvimento tecnológico em relação a aspectos ópticos, a 

detectores do sensor, ao veículo que sustenta o sensor, aos sistemas de transmissão e 

aos equipamentos de tratamento. Atualmente, a tecnologia permite a obtenção de 

imagens de alta resolução espectral e espacial, por exemplo.  

Os dados de sensoriamento remoto, provenientes de sensores utilizados na 

obtenção de imagens terrestres, a bordo de aviões ou de plataformas espaciais, são 

coletados através da distribuição de energia eletromagnética. Estes sensores têm o 

seguinte processo de aquisição dos dados (fig. 07): 

1. Ocorre a propagação, através da atmosfera, da energia proveniente 

de alguma fonte de energia, como o sol; 

2. As feições na superfície da Terra interagem com esta energia; 

3. Ocorre a retransmissão da energia através da atmosfera, e 

4. O sensor registra e arquiva a energia retransmitida. 
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FIGURA 7 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DOS DADOS PELOS SENSORES REMOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FONTE: ADAPTADA DE CHUVIECO (1990, p. 26) 
 

A energia eletromagnética não diz respeito somente à luz visível, inclui 

também, por exemplo, os raios ultravioletas, raios-X e as ondas de rádio. No entanto, 

para o sensoriamento remoto, interessa a energia eletromagnética compreendida entre 

o espectro visível e o infravermelho, e as microondas, utilizadas pelos sensores de 

radar. 

A energia radiante pode ser descrita em função de seu comprimento de onda 

ou freqüência. A sucessão dos valores de comprimento de onda é contínua, permitindo 

estabelecer-se uma série de bandas onde a radiação eletromagnética tem um 

comportamento similar. A organização destas bandas de comprimentos de onda ou 

freqüência é denominada espectro eletromagnético. Este compreende desde os 

comprimentos de onda mais curtos como os raios gama e raios-X, até os comprimentos 

de onda mais largos como as microondas. Estas bandas são freqüentemente agrupadas 

em (CHUVIECO, 1990, p.49): 
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• Espectro Visível: situa-se entre os comprimentos de onda de 0,4 a 

0,7µm; é a única radiação eletromagnética que pode ser percebida 

pelo olho humano; distinguem-se três bandas elementares que se 

denominam azul (0,4 a 0,5µm), verde (0,5 a 0,6µm) e vermelho 

(0,6 a 0,7µm); 

• Infravermelho Próximo: situa-se entre os comprimentos de onda 

de 0,7 a 1,3µm; 

• Infravermelho Médio: situa-se entre os comprimentos de onda de 

1,3 a 8µm; 

• Infravermelho Distante ou Térmico: situa-se entre os 

comprimentos de onda de 8,0 a 14,0µm; 

• Microondas: compreende os comprimentos de onda superiores a 

1,0mm. 

Uma das grandes vantagens do sensoriamento remoto diz respeito justamente 

ao aumento da percepção do espectro eletromagnético. O olho humano tem a visão 

limitada e consegue perceber uma faixa limitada do espectro que é, por isso, 

denominada de espectro visível. Com os sensores artificiais tem-se acesso a outras 

faixas do espectro como o infravermelho e microondas. Outras vantagens que podem 

ser citadas, além de custo e tempo de obtenção das imagens, são a cobertura global e 

periódica da superfície terrestre, visão panorâmica, homogeneidade na tomada dos 

dados e formato digital das imagens. 

O sensoriamento remoto pode ser aplicado em diversos estudos que 

requeiram mapeamento dos recursos ambientais, tanto para exploração quanto para 

preservação. Pode-se citar, como exemplo, o seu uso em mapeamento da água 

superficial, verificação e controle da qualidade física da água e verificação de turbidez 

e conteúdo desta.  
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2.3.2  A Imagem Digital 

Uma imagem é a representação de uma cena, uma projeção do espaço 

tridimensional no espaço bidimensional. Na imagem digital, esta representação se dá 

através de uma matriz bidimensional, na qual cada elemento desta matriz armazena a 

radiância média de uma parcela do terreno equivalente ao tamanho do pixel, sob a 

forma de um número discreto denominado nível digital (DN - Digital Number). 

As principais características de uma imagem digital estão relacionadas às 

resoluções do sensor. A resolução espacial é definida pelo tamanho do pixel projetado 

no terreno. Quanta menor esta área unitária, maior a resolução espacial. A maneira 

mais comum de se determinar a resolução espacial de um sensor é pelo seu campo 

instantâneo de visada ou IFOV (Instantaneous Field of View). Este campo é 

determinado pelas propriedades geométricas do sistema sensor e define a área do 

terreno imageado que é “vista” pelo instrumento sensor de uma dada altitude e a um 

dado momento. O IFOV é medido pelas dimensões da área vista no terreno e, de uma 

forma simplificada, ele representa o tamanho do pixel (CROSTA, 1992, p.25). 

A resolução espectral indica o número de bandas espectrais e a largura do 

comprimento de onda coberto por cada banda. Quanto maior o número de bandas e 

menor a largura do intervalo, maior é a resolução espectral de um sensor (CROSTA, 

1992, p.25). Já a radiométrica é dada pelo número de níveis digitais, usados para 

expressar os dados coletados. Quanto maior o número de níveis, maior a resolução 

radiométrica do sensor (CROSTA, 1992, p.26). O sistema Landsat, por exemplo, 

oferece 256 níveis digitais por pixel (8 bits) e o sistema IKONOS fornece até 2048 

níveis (11 bits).  

A resolução temporal refere-se à freqüência de cobertura proporcionada pelo 

sensor, ou seja, à periodicidade com que ele adquire imagens da mesma porção da 

superfície terrestre. É função das características orbitais da plataforma, como altura, 

velocidade e inclinação, bem como do desenho do sensor, principalmente ângulo de 

observação e abertura (CHUVIECO, 1990, p.95). 
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2.3.3  Sistema IKONOS II 

O satélite IKONOS I foi perdido no lançamento. O satélite IKONOS II foi 

lançado então em 24 de setembro de 1999, e está operacional desde o início de janeiro 

de 2000. É operado pela Space Imaging que detém os Direitos de Comercialização em 

nível mundial. É o primeiro satélite comercial de alta resolução espacial, capaz de 

coletar dados pancromáticos com resolução espacial de 1 metro e multiespectrais com 

resolução de 4 metros. As principais características do satélite IKONOS II estão 

listadas na tabela 3. 

 
TABELA 3 - CARACTERÍSTICAS DO SATÉLITE IKONOS II 

 
Lançamento  24/09/1999  

Vandenberg Air Force Base, Califórnia 
Expectativa de operacionalidade Acima de 7 anos 
Resolução espacial  Pancromática = 1m (nominal a 26º nadir)  

Multiespectral = 4m (nominal a 26º nadir) 
Inclinação e tipo da Órbita  98,1º / Sol-síncrona 
Altitude  681 km 
Nº de revoluções em torno da Terra 14,7 a cada 24h 
Tempo despendido em cada revolução  98 min 
Resolução espectral  Pancromática (Pan) = 0,45 a 0,90 (µm) 

Multiespectral (MS)  = Banda 1: 0,45 a 0,52 (µm) 
                                    Banda 2: 0,51 a 0,60 (µm) 
                                    Banda 3: 0,63 a 0,70 (µm) 
                                    Banda 4: 0,76 a 0,85 (µm) 

Resolução Radiométrica  11 bits 
Resolução Espacial  - Nadir4: 

0,82m para banda pancromática 
3,20m para bandas multiespectrais 
- 26º fora do Nadir: 
1,00m para banda pancromática 
4,00m para bandas multiespectrais 

Área abrangida  11,3 km no Nadir 
13,8 km a 26º fora do nadir 

Período de Re-visita  2,9 dias no modo pancromático) e 1,5 dias no modo 
multiespectral 
Esses valores referem-se a alvos ao longo da latitude 
de 40º. O tempo de revisita para latitudes maiores 
será menor, enquanto que para as latitudes próximas 
ao Equador, o tempo será mais longo. 

 
 

FONTE: IKONOS Product Guide, 2003, p.01 

                                                 
4 Nadir: ponto no terreno verticalmente abaixo do sensor 
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O sistema não adquire dados constantemente como outros satélites (por 

exemplo o Landsat). O agendamento de atividades do sensor é realizado pela 

operadora Space Imaging. Por esta razão, se uma imagem não está disponível nos 

arquivos da operadora, ela deve ser requisitada com no mínimo 60 dias de 

antecedência para que a imagem seja adquirida dentro das condições aceitáveis de 

cobertura de nuvens. O gravador do sensor tem capacidade de armazenar até 64Gbit de 

dados (aproximadamente 26 imagens inteiras de ambos os modos Pan e MS). Os dados 

são recebidos por estações terrestres em Fairbanks e Tromsoe. Uma rede de estações 

receptoras terrestres, pertencente às afiliadas da Space Imaging, está sendo construída 

para permitir o recebimento direto de dados em diversas áreas do globo. Atualmente, 

estão operantes as estações Dubai (Space Imaging Middle East), Japão (Space Imaging 

Japan) e Coréia (Space Imaging � urá). Uma estação em Ankara, na Turquia (Space 

Imaging � urásia) estará disponível brevemente (SPACEIMAGING, 2003). 

O sensor pode ser inclinado para adquirir imagens com mais de 700km de 

extensão para cada lado de sua rota. (com ângulo máximo de incidência de 26º), o que 

permite ao sensor re-visitar qualquer área da Terra numa média de 1,5 dias (resolução 

dos dados acima de 2m), apesar de que com diferentes ângulo do sensor e resolução. 

Em uma média de 2,9 dias a re-visita pode alcançar 1m de resolução numa área de 

cobertura de 300km para cada lado da rota do sensor (ângulo de incidência de 

aproximadamente 10º).  

Pode-se obter imagens no modo pancromático com 1 metro de resolução 

espacial, multiespectrais com 4 metros de resolução espacial, 4 bandas em arquivos 

separados ou combinação de três bandas em um único arquivo (RGB=321 ou 432) ou 

a fusão da imagem pancromática com a multiespectral, obtendo-se assim uma imagem 

de alta resolução espacial multiespectral. A desvantagem, quanto ao uso de imagens 

IKONOS fundidas, é que no processo de fusão a imagem tem seus níveis de cinza 

modificados. Além disso, as imagens fundidas estão disponíveis numa combinação 

colorida geralmente com as bandas do verde, vermelho e infravermelho próximo, o 
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que exclui, portanto, a banda do azul. 

Estão disponíveis produtos Georretificados, Ortorretificados, Stereo e 

ImageStak. Os produtos Georretificados são corrigidos geometricamente e 

referenciados a um determinado elipsóide e projeção cartográfica. O processo de 

correção remove distorções na imagem introduzidas pela geometria da coleta e 

reamostra a imagem para uma distância amostral do terreno - GSD5  uniforme. Podem 

ser encomendados em vários formatos e projeções e têm acurácia horizontal de 

aproximadamente 50m (CE6 90%). Estes produtos não são corrigidos utilizando-se 

pontos de controle terrestres. Nesta categoria incluem-se os produtos Geo Product 

Suite e Geo Ortho Kit. Este segundo inclui informações sobre a geometria da câmara 

no momento de aquisição da imagem. Com estas informações, o usuário pode produzir 

seus próprios produtos ortorretificados utilizando softwares comerciais, DTM (Digital 

Terrain Model) e, opcionalmente, pontos de controle terrestres. Os produtos Geo são 

obtidos com ângulo de elevação do sensor entre 60º e 90º. Para aumentar a acurácia 

posicional, o usuário do Geo Ortho Kit pode solicitar um ângulo de elevação entre 72º 

e 90º (IKONOS Product Guide, 2003, p. 03). 

Os produtos ortorretificados sofrem um processo de remoção das distorções 

da imagem introduzidas não só pela geometria da coleta mas também pelas variações 

no terreno. Podem ser corrigidos utilizando um DTM, gerado pelo IKONOS ou 

fornecido pelo usuário. Pontos de controle terrestres podem ser necessários para certos 

produtos, em função da geometria do sensor no instante de coleta dos dados e da 

acurácia requerida. Nesta categoria incluem-se os produtos Standard Ortho Product 

Suite, Reference Product Suite, Pro Product Suite, Precision Product Suite e 

PrecisionPlus Product Suite. No processo de ortorretificação dos produtos Precision 

são utilizados pontos de controle terrestres e modelos de elevação de alta qualidade 

(IKONOS Product Guide, 2003, p. 04).  

                                                 
5 GSD - Ground Sample Distance: a dimensão equivalente de um pixel no terreno. 
6 CE = circular error - indica que a posição real de um objeto está representada na imagem com a acurácia 
determinada em 90% dos casos. O CE90 pode ser relacionado com o RMS (Root Mean Square e com o US 
NMAS (National Map Accuracy Standard). 
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Para os produtos Reference e Precision é possível serem obtidos pares 

esteroscópicos com um metro de resolução espacial. Cada par contém uma imagem 

coletada com um baixo ângulo de elevação (acima de 60º) e uma imagem coletada 

com um alto ângulo de elevação (acima de 72º). O produto Reference Stereo tem uma 

acurácia horizontal de 25m CE90, correspondente a um NMAS 1:50.000, e vertical de 

22m LE907 enquanto que o produto Precision Stereo tem acurácia horizontal de 4m 

CE90, correspondente a um NMAS 1:4.800, e vertical de 5m LE90 (IKONOS Product 

Guide, 2003, p. 05). 

O produto ImageStak é a combinação de imagens coloridas com resolução 

espacial de 5m e ortorretificadas, provenientes do sensor IRS (Indian Remote Sensing), 

com imagens coloridas com resolução espacial de 1m e ortorretificadas IKONOS. 

Uma imagem IRS, cobrindo uma larga área é combinada e co-registrada com uma 

imagem IKONOS cobrindo uma área menor inclusa na área da imagem IRS. A 

imagem IRS colorida é obtida a partir da fusão da banda pancromática da imagem IRS 

com bandas multiespectrais do sensor Landsat, conhecido como processo fuse-

blending. O produto 5-meter Reference Color tem acurácia horizontal de 25m CE90 e 

o 1-meter Pro Color tem acurácia horizontal de 10m CE90 (SPACEIMAGING, 2003). 

A tabela 4 mostra um resumo das principais características de alguns dos 

produtos IKONOS, tais como níveis de acurácia e ângulo de elevação do sensor na 

aquisição da imagem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 LE90 = Linear Error: indica que a elevação real de um objeto está representada na imagem com  acurácia 
declarada em 90% dos casos. 
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TABELA 4 - NÍVEIS DE PRODUTOS IKONOS 
 

Acurácia Posicional8  
CE90 RMS NMAS 

Ortocorrigida 
 

Ângulo de 
Elevação 
de visada 

Mosaicado 
 

Opção 
stereo9 

Geo 15,0m* N/A N/A Não 60º a 90º Não Não 
Standard Ortho 50,0m** 25,0m 1:100.000 Sim 60º a 90º Não Não 
Reference 25,4m 11,8m 1:50.000 Sim 60º a 90º Sim Sim 
Pro 10,2m 4,8m 1:12.000 Sim 66º a 90º Sim Não 
Precision 4,1m 1,9m 1:4.800 Sim 72º a 90º Sim Sim 
PrecisionPlus 2,0m 0,9m 1:2.400 Sim 75º a 90º Sim Não 
 
* Isento de efeitos do terreno 
** Deve-se considerar acima de 75m CE90 para áreas de relevo muito acidentado como Cordilheira dos Andes 
ou Himalaia 
 

FONTE: IKONOS Product Guide, 2003, p.02 
 

As imagens comercializadas são previamente georeferenciadas e passam por 

um processo de reamostragem no qual os valores digitais são interpolados. Outra 

desvantagem, além da alteração dos valores digitais devido aos processos de fusão e 

georeferenciamento, é que dificilmente as imagens são obtidas de um ângulo vertical. 

No que diz respeito à determinação de profundidades em corpos d'água, isto implica 

que a resposta espectral da água obtida pela observação da reflectância, corresponde a 

um raio de incidência, e conseqüentemente de reflexão, inclinado. 

2.3.4 Comportamento Espectral de Alvos 

A adequada interpretação de uma imagem depende do conhecimento da 

interação entre a energia eletromagnética e os objetos na superfície da Terra, ou seja, 

do comportamento espectral dos alvos. Além da finalidade de interpretação, o 

conhecimento do comportamento espectral de alvos é necessário também na definição 

de novos sensores. 

A irradiância, que é o fluxo incidente sobre uma superfície por unidade de 

área, e que interage com os elementos na superfície terrestre, é alterada devido à 

                                                 
8 Acurácia posicional: é determinada através da confiabilidade de um objeto igualar-se à sua efetiva posição no 
terreno. Essa confiabilidade é definida em metros como um erro circular com 90% de confiança (CE90).  
9 Stereo: coleta de duas ou mais imagens da mesma área de interesse a partir de diferentes ângulos de visada. 
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combinação dos efeitos de absorção, espalhamento e transmissão, em proporções que 

dependem das características da superfície. Por isso, cada alvo tem um comportamento 

distinto. O efeito de absorção ocorre quando a radiação eletromagnética incidente 

sobre o alvo é transformada em outra forma de energia, como o calor. Quanto ao 

espalhamento, é a mudança de direção da radiação através do meio por refração, 

reflexão e difração. Estes efeitos dependem basicamente do comprimento de onda da 

energia. 

O fenômeno da reflexão ocorre quando os raios que incidem sobre uma 

superfície voltam para o meio no qual ocorreu a incidência. Quando os raios são 

refletidos em uma única direção, ou seja, eles são paralelos entre si, denomina-se de 

reflexão especular (fig. 8). Esse tipo de reflexão ocorre, por exemplo, na água parada 

de um lago. Quando os raios são refletidos em todas as direções, denomina-se reflexão 

difusa (fig. 9). 
 

FIGURA 8- FENÔMENO DA REFLEXÃO ESPECULAR 
 

    RAIOS    RAIOS 
INCIDENTES  REFLETIDOS 

 
 
 
 
 
 
 

SUPERFÍCIE  
REFLETORA 

 
 

FIGURA 9 - FENÔMENO DA REFLEXÃO DIFUSA 
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A maior parte das coberturas terrestres tende a comportar-se de modo 

intermediário quanto à reflexão, em função de suas características e do comprimento 

de onda em que se está observando. No espectro visível, por exemplo, o solo e a água 

parada apresentam um caráter quase especular, enquanto nos outros tipos de cobertura 

predomina o comportamento difuso. 

O fenômeno da refração (fig. 10) ocorre devido a um desvio que a luz sofre 

quando passa de um meio para outro de índice de refração diferente. Isto pode ocorrer, 

por exemplo, quando um feixe de luz passa do ar para a água. 
 

FIGURA 10 - FENÔMENO DA  REFRAÇÃO 
                                                       

                AR 
 
 
 
 
 

     ÁGUA 

 

 

O comportamento de uma cobertura no espectro visível está sujeito então a 

alguns fatores que alteram a resposta à radiação, sendo eles (CHUVIECO, 1990, p. 

61): 

• ângulo de iluminação solar; 

• modificações que o relevo introduz no ângulo de iluminação; 

• influência da atmosfera, principalmente quanto à dispersão em 

alguns comprimentos de onda; 

• variações do meio ambiente na cobertura (associação com outras 

superfícies, homogeneidade, estado fenólico), e 

• ângulo de observação, relacionado com a órbita do satélite e com 

as características do sensor. 

Além desses fatores, as coberturas refletem energia em distintos 

comprimentos de onda e, por isso, a caracterização de um tipo de cobertura é bastante 
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complexa. A mesma não tem um comportamento espectral único e permanente, que 

coincida com sua curva de reflectância espectral e que permita seu reconhecimento 

sem confusão com outra superfície. Porém, o conhecimento das curvas típicas de 

reflectância pode auxiliar na escolha das bandas mais apropriadas ao reconhecimento 

de uma cobertura. A figura 11 mostra a forma geral das curvas de reflectância 

espectral da vegetação, solo e água. 
 
FIGURA 11 - CURVAS TÍPICAS DA REFLECTÂNCIA ESPECTRAL DA ÁGUA, SOLO E        
                       VEGETAÇÃO 
 

 
 
 

FONTE: ADAPTADO DE LILLESAND E KIEFER, 1987, p.18 

2.3.5 Comportamento Espectral da Água 

Da radiação que atinge a superfície da água, parte penetra e parte é refletida, 

voltando para a atmosfera. A quantidade de radiação refletida depende das condições 

da superfície da água (plana ou ondulada) e principalmente do ângulo de incidência da 

radiação sobre esta. Ao penetrar na coluna d’água, a radiação é submetida a profundas 

alterações, tanto na sua intensidade quanto na sua composição espectral. Estas 

alterações dependem de fatores como quantidade de material dissolvido e quantidade 

de material em suspensão. A primeira alteração sofrida é a mudança de direção devido 

à refração provocada pela redução da velocidade ao penetrar no meio líquido. Em 
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seguida, parte da radiação é absorvida e transformada em outras formas de energia, por 

exemplo, química pela fotossíntese e calorífica pelo aquecimento da água. Outra parte 

da radiação sofre dispersão devido ao choque com partículas suspensas ou dissolvidas 

na água. Assim, a absorção e a dispersão são os dois principais fatores, responsáveis 

pela atenuação da radiação com a profundidade nos ecossistemas aquáticos 

(DEBERDT, 2002). 

A transparência da coluna d’água pode variar desde alguns centímetros até 

dezenas de metros. Essa região da coluna d’água é denominada zona eufótica e sua 

extensão depende, principalmente, da capacidade do meio em atenuar a radiação 

subaquática. O limite inferior da zona eufótica é geralmente assumido como sendo 

aquela profundidade onde a intensidade da radiação corresponde a 1% da que atinge a 

superfície. Do ponto de vista óptico, a transparência da água pode ser considerada o 

oposto da turbidez (DEBERDT, 2002).  

Entre as propriedades espectrais da água podem-se citar a absortância, a 

transmitância e a reflectância. A figura 12 mostra a absortância da água pura. No 

infravermelho próximo, uma espessura de alguns decímetros de água é suficiente para 

absorver toda radiação solar incidente num corpo d'água, enquanto que no 

infravermelho médio é preciso apenas alguns milímetros. Isto pode ser percebido 

também na curva de reflectância da água (fig.11), onde na região do infravermelho a 

reflectância é praticamente nula. No infravermelho próximo e no infravermelho médio 

os corpos d'água são praticamente negros e, portanto, facilmente identificáveis nas 

imagens, bem como úteis em métodos simplificados de correção atmosférica. Já no 

espectro visível, a água pura absorve pouca radiação incidente (SWAIN & DAVIS, 

1978, p. 254).               
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FIGURA 12 - CURVA DE ABSORTÂNCIA DA ÁGUA 
 
 

 
 
 

FONTE: ADAPTADO DE SWAIN & DAVIS (1978, p.255) 
 

Quanto à transmitância, a água pura transmite muita radiação incidente nos 

comprimentos de onda inferiores a 0,6µm. Este comportamento é semelhante ao dos 

oceanos e lagos limpos. A transmitância dos corpos d'água naturais diminui com o 

aumento da turbidez da água, enquanto que o comprimento de onda de máxima 

transmitância aumenta. A melhor região para as medidas espectrais da água é em torno 

de 0,48µm, onde a transmitância é máxima (SWAIN & DAVIS, 1978, p. 255).  

Na figura 13 estão ilustradas as curvas de transmitância de quatro diferentes 

tipos de água, para uma camada de 10 metros de profundidade. Percebe-se que a curva 

de transmitância de águas costeiras diminui em todos os comprimentos de onda em 

relação à água destilada ou oceânica.  Isto é provocado pelo aumento do espalhamento 

devido à maior concentração de partículas em suspensão, pela ação das ondas, por 

exemplo (SWAIN & DAVIS, 1978, p. 256). 
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FIGURA 13 - CURVA DE TRANSMITÂNCIA DA ÁGUA 
 

 
 

FONTE: ADAPTADO DE SWAIN & DAVIS, 1978, p. 256 
 

A reflectância de superfícies de água naturais dependem das propriedades 

espectrais da água e das substâncias dissolvidas e/ou em suspensão (fitoplânctons e/ou 

detritos de origem biológica, partículas minerais e matéria orgânica). As águas 

continentais são mais carregadas de sedimentos e matéria orgânica que as águas do 

mar. A água turva tem reflectância maior que a água limpa. O ponto de máxima 

reflectância da água turva também é maior que o da água limpa. A reflectância das 

águas continentais depende da profundidade e das características do fundo, quando 

elas são claras. Embora a água seja clara, os corpos de água naturais podem parecer 

escuros devido à influência dos elementos constituintes do seu fundo (SWAIN & 

DAVIS, 1978, p. 257). 
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No espectro visível manifestam-se várias condições dos corpos d'água, no 

entanto, nestes comprimentos de onda as interações da energia são bastante complexas 

e dependem de uma série de fatores como a reflexão especular, materiais suspensos na 

água, fundo do corpo d'água e variáveis climatológicas. Características da água como 

profundidade, quantidade de materiais em suspensão (clorofila, argilas e nutrientes) e 

rugosidade da superfície, podem alterar o comportamento espectral da água 

(CHUVIECO, 1990, p.68).  

Os aspectos climatológicos de uma região influenciam diretamente o corpo 

d’água, provocando sensíveis alterações no seu metabolismo. Num período de maior 

precipitação pode ocorrer um aumento na turbidez em função do grande aporte de 

material que é carreado pelas chuvas para o corpo d’água em questão. O vento por sua 

vez pode provocar uma mistura na água, ocasionando uma re-suspensão de nutrientes 

das partes mais profundas. 

2.3.6  Georeferenciamento de Imagens 

A imagem de satélite pode apresentar deformações como rotações, 

translações, diferença de fatores de escala nos eixos x e y e não ortogonalidade entre 

os eixos, em relação ao referencial da projeção cartográfica a ser utilizada como base 

num determinado estudo. Para que a imagem digital possa ser utilizada para fins 

cartográficos, obtenção de coordenadas em referencial geodésico, integração com SIG 

– Sistemas de Informações Geográficas, entre outros, é necessário que a mesma seja 

corrigida segundo um sistema de coordenadas pré-determinadas. Este procedimento de 

correção é denominado georeferenciamento de imagens, que consiste em, com base 

em dados de mapas ou obtidos em campo (coordenadas de alguns pontos de apoio e de 

controle obtidas, por exemplo, com GPS), determinar parâmetros de transformação do 

referencial de imagem para o referencial cartográfico a ser utilizado. Com base nestes 

parâmetros, pode-se obter equações de transformação de um referencial para outro e, 

conseqüentemente, gerar uma nova imagem, livre de distorções geométricas e 
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georeferenciada. 

A etapa mais importante do georeferenciamento é o planejamento dos pontos 

de apoio e controle. Aspectos como quantidade de pontos, localização e distribuição 

dos mesmos, bem como a precisão na obtenção de suas coordenadas, são de 

fundamental importância. 

O tamanho e complexidade geométrica da imagem irão definir a quantidade 

de pontos necessária. No caso de imagens com regiões com muitos acidentes 

geográficos, por exemplo regiões de serras, deve-se aplicar polinômios de segundo ou 

terceiro grau. O grau da equação de transformação influi diretamente na quantidade de 

pontos necessários, quanto maior o grau, maior o número de pontos (CHUVIECO, 

1990, p.256).  

Quanto à localização, é recomendável que sejam pontos claramente 

identificáveis na imagem e no mapa ou em campo, preferencialmente intervenções 

humanas na paisagem e não sujeitos ao dinamismo temporal. Os pontos devem ser 

distribuídos uniformemente sobre toda a área abrangida pela imagem. Deste modo 

evitam-se erros devidos à uma ponderação excessiva de algum setor da área de estudo, 

principalmente em regiões com contrastes topográficos, como serra e mar 

(CHUVIECO, 1990, p.256). 

Quando o georeferenciamento é realizado entre imagens (registro), torna-se 

mais rápido o processo, pois a identificação de pontos comuns entre duas imagens é 

mais fácil do que entre uma imagem e um mapa. Além disso, alguns pontos 

selecionados na imagem, podem ser de difícil acesso em campo, o que não ocorre 

quando se realiza um registro entre imagens. 
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2.3.7 Estimativa de Profundidades através de Valores de Reflectância 

Dados de profundidade podem ser obtidos, por exemplo, através de 

levantamentos ecobatimétricos, dados de radar, laser aerotransportado e imagens de 

satélite. Em 1970, POLCYN, BROWN e SATTINGER, citado por LYZENGA, 

desenvolveram um modelo para estimativa de profundidades de corpos d'água através 

de técnicas de sensoriamento remoto, baseados no modelo simples de reflectância da 

água. No entanto, este modelo despreza os efeitos devidos à dispersão e à reflexão 

interna na superfície da água.  De acordo com o modelo simples de reflectância da 

água, a radiância em uma dada banda de comprimento de onda (i) pode ser escrita 

como: 

 Li = Lsi + kirBiexp (-Kifz)               (4) 

Onde: 

Li  =  radiância na banda i; 

Lsi =  radiância observada sobre água profunda (devida à reflexão externa da 

superfície da água e dispersão na atmosfera); 

ki  =  constante que inclui irradiância solar, transmitância da atmosfera e da superfície 

de água, e redução da radiância devido à refração da superfície de água; 

rBi = reflectância do fundo; 

Ki = coeficiente de atenuação efetivo da água; 

f   = fator geométrico para cálculo do comprimento do caminho através da água, e 

z   = profundidade da água. 

A profundidade pode ser obtida utilizando-se regressão linear: 

Z = a0i + a1i Xi                                      (5) 

Sendo: 

i   = banda; 

Xi = ln (Li - Lsi); 

a0i = (1/kif) ln (kirBi); e 

a1i = -1/Kif 
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O algoritmo desenvolvido por POLCYN, BROWN e SATTINGER, assume 

que se pode encontrar um par de bandas para as quais a razão entre as reflectâncias do 

fundo é a mesma para todos os tipos de fundo numa certa cena. Considerando-se 

fundos do tipo A e B, tem-se: 

b
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1         (6) 

Onde rA1 é a reflectância para o tipo de fundo A na banda 1, e assim 

sucessivamente. A profundidade pode então ser calculada através da equação: 
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Onde R é a razão entre os sinais refletidos do fundo nas duas bandas: 
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Se a relação expressa na equação 6 for verdadeira, a profundidade calculada 

por este método não é afetada pelas mudanças na composição do fundo presentes na 

cena. Está também livre das mudanças na qualidade da água se a diferença entre os 

coeficientes de atenuação (K1 - K2) resultar constante. Porém, é difícil encontrar um 

par de bandas que satisfaça a esta condição e à equação 6.  

Lyzenga (1978) mostrou que a relação da reflectância observada (ou 

radiância) em função da profundidade e do fundo pode ser descrita por: 

    Rw = (Ad -R∞) exp (-gz) + R∞       (9) 

Onde R∞ é a reflectância da coluna de água se a água fosse visualmente 

profunda; Ad  é o albedo10 do fundo; z é a profundidade, e g é função dos coeficientes 

de atenuação difusa tanto para a luz incidente quanto para a refletida. A Equação 5 

pode ser re-arranjada para descrever a profundidade em termos de reflectâncias e do 

albedo: 

          z = g-1 [ln(Ad - R∞) - ln(Rw - R∞)]     (10) 

 

                                                 
10 Albedo = é a razão entre a quantidade de radiação solar refletida pelo objeto e a quantidade total que ele 
recebe 
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A estimativa da profundidade a partir de uma única banda, usando a eq. 10, 

dependerá do albedo Ad, com um decréscimo no mesmo resultando num aumento da 

profundidade estimada. Lyzenga (1978, 1985) mostrou que duas bandas podem 

permitir uma correção para o albedo na determinação da profundidade e criou a partir 

da equação 5 a solução linear mostrada na equação 11: 

    Z = a0  + aiXi + ajXj       (11) 

Onde: 

    Xi = ln [Rw (λi) - R∞(λi)]      (12) 
 

As constantes a0, ai e aj usualmente são determinadas por regressão linear 

múltipla (ou técnica similar). Para qualquer solução para profundidade para sensores 

passivos, variações na limpeza da água e na variação espectral na absorção atribuem 

complicações adicionais (Philpot 1989; Van Hengel and Spitzer 1991). A solução pela 

transformação linear acima tem cinco variáveis que devem ser determinadas 

empiricamente: R∞(λi),  R∞(λj), a0, ai e aj. Ter que ajustar cinco coeficientes empíricos 

pode ser problemático para áreas largas, mesmo com variações relativamente pequenas 

nas condições de qualidade da água. Além disso, quando o albedo do fundo é baixo, o 

que pode ocorrer com presença densa de macro-algas, Ad  é menor que R∞. Como 

resultado, a profundidade não pode ser encontrada sem usar um algoritmo inteiramente 

novo, porque X é indefinido se (Ad - R∞) é negativo (logaritmo de um número 

negativo). 

Em 1978, LYZENGA testou o método de POLCYN, BROWN  

SATTINGER e o por ele proposto, chegando aos resultados expostos na tabela 5. No 

entanto, Lyzenga não especifica a origem dos dados multiespectrais e de profundidade 

utilizados na realização dos testes (LYZENGA, 1978). 
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TABELA 5 - ERROS NAS PROFUNDIDADES ESTIMADAS ATRAVÉS DOS MÉTODOS DE 
POLCYN, BROWN E SATTINGER E O DE LYZENGA 

 
Profundidade (m) Erro método POLCYN (m) Erro método LYZENGA (m) 

1 0,7 0,3 
2 1,1 0,5 
3 2,0 0,7 
4 3,0 0,8 
5 4,5 0,9 
6 6,7 1,0 

 
FONTE: ADAPTADO DE LYZENGA, 1978 

 

PEREDES e SPERO (1983), citado em  ABDULLAH, MATJAFRI  e DIN 

(2000), adaptaram o modelo mostrado na equação 5 para um caso de várias bandas (n), 

resultando em: 

z = a0 + a1X1 + a2X2 + ... + anXn                                     (13) 

ABDULLAH, MATJAFRI  e DIN (2000) realizaram estudos de atualização 

de mapas batimétricos através de imagens de sensoriamento remoto, para o Estreito de 

Penang na Malásia. A partir de dados obtidos em levantamento batimétrico utilizando 

ecobatímetro, e imagens dos sensores Landsat TM e SPOT de 1997, produziram 

mapas batimétricos com base no algoritmo derivado do exposto na eq. 13, para o caso 

de três bandas (eq. 14).  

 z = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X1X2 + a5X1X3 + a6X2X3 + a7X1X2X3  (14) 

Utilizando os dados batimétricos e os dados de reflectância obtidos das 

imagens (para as bandas 1, 2 e 3), eles encontraram os melhores coeficientes para o 

algoritmo estudado. Alguns dados foram utilizados para calibração do modelo de 

regressão e outros para verificação. Os mapas batimétricos obtidos apresentaram-se 

bastante similares entre si e em comparação ao obtido com os dados do levantamento 

batimétrico. O principal erro detectado originou-se do efeito da turbidez da água. A 

tabela 6 apresenta um resumo dos resultados obtidos. 
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TABELA 6 - ERROS OBTIDOS PARA O MODELO DE REGRESSÃO  
 

Calibração Validação  
SPOT LANDSAT SPOT LANDSAT 

Erro Médio Quadrático (m) 4,7 4,6 6,5 5,12 
 

FONTE: ADAPTADO DE ABDULLAH, MATJAFRI E DIN (2000) 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

O método proposto neste estudo, para fins de estimativa de profundidades 

através de imagens de satélite de alta resolução, consiste na determinação de 

parâmetros de correlação entre profundidades medidas e valores de níveis digitais. A 

análise do comportamento dos dados (profundidades versus níveis digitais) permitiu a 

elaboração de um modelo matemático para a determinação de tais parâmetros.  

A partir de alguns dados de profundidade, obtidos por meio de um 

levantamento batimétrico, dispensando um levantamento completo em campo, 

diminuindo custos e tempo de execução, foram determinadas profundidades de alguns 

pontos, ao longo de linhas de sondagem, que foram relacionados com seus pixels 

homólogos na imagem georeferenciada. A determinação dos pares homólogos 

permitiu a aplicação do modelo proposto. 

A elaboração do estudo englobou as seguintes etapas: 

1. Escolha da área de estudo; 

2. Planejamento e execução dos levantamentos de campo: 

• Escolha e implantação de uma estação de referência; 

• Seleção e determinação das coordenadas precisas de pontos 

de apoio terrestres para georeferenciamento da imagem; 

• Cálculo da escala do levantamento batimétrico, densidade e 

espaçamento entre as linhas de sondagem e execução do 

levantamento batimétrico, e 

• Implantação de uma régua maregráfica para determinação 

das variações da maré no decorrer do levantamento 

batimétrico. 

3. Processamento dos dados oriundos dos levantamentos de campo; 

4. Determinação do modelo matemático a ser utilizado; 

5. Processamento da imagem de satélite, e 
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6. Análise dos resultados obtidos. 

Os equipamentos utilizados na elaboração deste trabalho foram: 

• 2 receptores GPS de dupla freqüência, 12 canais, Ashtech ZXII 

(fig. 14); 

• sistema de comunicação (par de rádios Pacific Crest com 

potências de 35W e 2W, e antenas onidirecionais); 

• uma régua graduada com comprimento total de 5m para leituras de 

maré (fig. 15); 

• um ecobatímetro de feixe único modelo SDH-13A da Odom 

Hydrographic Systems, Inc., que opera numa freqüência de 

208kHz, com capacidade para realizar medidas para profundidades 

entre 0,35m e 123m, com módulo Digitrace e um transdutor (fig. 

16);    

• um teodolito digital T100 - Leica;      

• um nível NI030 - Zeiss;                           

• imagem IKONOS, resultado da fusão da banda pancromática com 

resolução espacial de 1m com as bandas multiespectrais com 

resolução espacial de 4m, composição colorida R=infrared, G=red 

e B=green, resolução espacial de 1m, 11 Bits, nível de 

processamento Standard Geometrically Corrected, adquirida pelo 

sensor em 16/09/2001, ângulo de elevação solar = 53,322º; 

• Programa HYPACK para planejamento, execução e 

processamento dos dados do levantamento hidrográfico;  

• Programa PRISM para processamento dos dados GPS;  

• Programa ENVI - Environment for Visualizing Images, para 

processamento de imagens de satélite, e 

• Programa SURFER para geração do Modelo Digital do Terreno a 

partir dos dados batimétricos. 
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FIGURA 14 - RECEPTOR ASHTECH ZXII 
 
 

 
 

 
FIGURA 15 - RÉGUA MAREGRÁFICA 
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FIGURA 16 - ECOBATÍMETRO E TRANSDUTOR 
 

 

 
 

 

 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

Para a realização deste estudo, selecionou-se uma área-teste no litoral 

paranaense (fig. 17), a qual abrange o canal de fundo arenoso localizado entre as ilhas 

Sepultura e do Capinzal, na baía de Guaratuba, entre as latitudes 25º51'05" S e 

25º51'50" S e entre as longitudes 48º36'10" W e 48º34'50" W. Escolheu-se esta área de 

estudo após análise da imagem IKONOS (fig. 18) e da carta náutica da região (fig. 19). 

Nesta,  percebe-se uma grande generalização das profundidades e, analisando-se a 

variação dos níveis digitais da imagem, pôde-se perceber uma grande variação dos 

mesmos, o que implica numa variação de profundidades, já que existe uma correlação 

entre a resposta espectral obtida pelo sensor e a profundidade da coluna d'água. 
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FIGURA 17 - LOCALIZAÇÃO DA BAÍA DE GUARATUBA NO LITORAL PARANAENSE 

 

 
 

FONTE: ADAPTADO DE MATA ATLÂNTICA PARK HOTEL, 2003 
 

FIGURA 18 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO - IMAGEM IKONOS 
 

 
 

FONTE: IKONOS, 2001 
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FIGURA 19 - CARTA NÁUTICA DA ÁREA DE ESTUDO 
 

 
 

FONTE: DHN, 1996 

3.2 IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Devido à inexistência de um marco com coordenadas geodésicas precisas 

conhecidas próximo à área de estudo, fez-se necessária a implantação de uma estação 

de referência para apoiar os levantamentos de campo com a aplicação do GPS 

Diferencial. Optou-se por instalar a estação de referência no píer do Iate Clube de 

Caiobá, conforme ilustra a figura 20.  

As coordenadas precisas desta estação foram obtidas através de um 

posicionamento relativo, utilizando-se dois receptores geodésicos de dupla freqüência 

Ashtech ZXII. A estação base foi instalada no marco existente no morrote de 

Matinhos, de coordenadas geodésicas conhecidas                               latitude 

(ϕ)=25º49'05,7799"S, longitude (λ)=48º31'49,1364"W e altitude (H)=14,321m 

(referidas ao elipsóide WGS-84 - World Geodetic System 1984), e outro receptor 

(estação itinerante) foi instalado no ponto a ser determinado no Iate Clube de Caiobá. 

Por se tratar de uma linha de base com aproximadamente 6,3km, ocupou-se o ponto  

durante aproximadamente uma hora e dez minutos, utilizando-se o método de 
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posicionamento relativo estático, com taxa de gravação dos dados de 15s. Os dados 

foram pós-processados no programa comercial PRISM da Ashtech.  
 

FIGURA 20 - LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 

  

 

 
  

     
 
 

3.3 DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE APOIO PARA 

GEOREFERENCIAMENTO DA IMAGEM 

Para que fosse possível correlacionar os pontos com profundidades 

determinadas no levantamento batimétrico com seus pixels homólogos na imagem, 

fez-se necessário o georeferenciamento da imagem com o uso de pontos de apoio 

terrestres. Por tratar-se de uma região coberta por água e com presença de ilhas 

cercadas por mangues, foram selecionados um total de 14 pontos, sendo localizados 

estes nos municípios de Matinhos, mais especificamente no balneário de Caiobá, e no 

município de Guaratuba. Destes 14 pontos, 9 foram usados no georeferenciamento e os 

demais na verificação. As figuras 21 e 22 ilustram a disposição dos pontos empregados 

no georeferenciamento. 

 

 



  
57 

FIGURA 21 - DISPOSIÇÃO DOS PONTOS DE APOIO - IMAGEM IKONOS 
 

 
 
 

FIGURA 22 - DISPOSIÇÃO DOS PONTOS DE APOIO 
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As coordenadas dos pontos foram obtidas utilizando-se receptores GPS com 

um posicionamento relativo, técnica estático rápido, com ocupação de cada ponto por 

cerca de 15 minutos, e empregou-se uma taxa de gravação dos dados de 5s. Utilizou-se 

como estação base (de referência) a estação implantada no Iate Clube de Caiobá (seção 

3.2). Os dados foram pós-processados utilizando-se o programa comercial PRISM. 

3.4 PLANEJAMENTO DO LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO 

Como a imagem IKONOS apresenta uma resolução espacial de 1m, 

determinou-se a escala do levantamento batimétrico em função desta resolução. A 

DHN estabelece que o erro gráfico máximo permitido na carta náutica é de 0,2mm e 

que a escala de execução do levantamento não deve nunca ser inferior à escala em que 

será confeccionada a carta náutica (ver item 2.1.3). Para que o erro gráfico de 0,2mm 

corresponda a um erro no terreno de 1m, definiu-se então a escala de representação do 

levantamento como 1:5.000. A partir desta definição foram planejadas as linhas de 

sondagem, sendo elas perpendiculares e transversais ao canal. O afastamento entre as 

mesmas, conforme as normas da DHN, deve ser no máximo igual a 10mm na escala 

do levantamento o que resultou, para a escala definida, em 50m (ver item 2.1.3). No 

entanto, a fim de se evitar a ocorrência de feriados12, adotou-se o afastamento entre as 

linhas de sondagem igual a 40m. A tolerância adotada para feriados é de 1mm, 

equivalente a 5m na escala definida para o levantamento efetuado neste estudo.  

Quanto ao intervalo entre as posições, conforme exposto no item 2.1.4, a 

DHN adota como padrão 5mm como espaçamento final entre as sondagens, o que 

resulta, para a escala do levantamento definida, num espaçamento de 25m. 

 

 

                                                 
12 Feriados = são claros nas áreas hidrografadas que ocorrem quando o afastamento entre as linhas de sondagem 
resulta superior a 10mm, devido, por exemplo, a deslocamentos da embarcação durante o levantamento. 
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3.5 EXECUÇÃO DO LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO 

Os levantamentos batimétricos foram executados nos dias 11, 12 e 13 de 

junho de 2002, utilizando para posicionamento da sonda o método Diferencial GPS  

(DGPS). Foram utilizados dois receptores GPS Ashtech ZXII, um par de rádios 

operando em UHF e antenas para transmissão e recebimento das correções diferenciais 

em tempo  real, baterias de motos e automóveis para suprimento dos equipamentos, 

uma embarcação, 2 computadores portáteis, disco para calibração do ecobatímetro, 

ecobatímetro de feixe único e transdutor.  

Após a instalação de todos os equipamentos nas estações de referência e 

móvel, e antes de se iniciar o levantamento batimétrico, é necessário calibrar o 

ecobatímetro. Para tal, confeccionou-se uma placa para calibração, conforme ilustrado 

na figura 23. Esta placa consiste de uma chapa de latão, com furos em sua superfície, 

visando permitir a passagem da água. Uma corda é amarrada a 3 pontos da borda da 

placa, e graduada de meio em meio metro. Essa placa é abaixada na coluna d'água, sob 

o transdutor. Sabendo-se a profundidade já submersa da placa (observando-se a 

graduação na corda), verifica-se se a profundidade indicada pelo ecobatímetro está 

correta, alterando-se a velocidade do som, se necessário, até que as profundidades 

verificadas no ecobatímetro e na corda sejam coincidentes. Na execução do 

levantamento batimétrico deste estudo, a velocidade do som utilizada foi de 1.500m/s. 

A figura 24 ilustra como é realizada a calibração do ecobatímetro. 

 
 
. 
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FIGURA 23 - PLACA PARA CALIBRAÇÃO DO ECOBATÍMETRO 
 

 
                                 Planta     Vista Lateral 
 

 
FIGURA 24 - CALIBRAÇÃO DO ECOBATÍMETRO 
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Utilizando-se o programa HYPACK, pré-planejou-se as linhas de sondagem, 

num total de 2 blocos, sendo: um bloco com perfis dispostos de maneira perpendicular 

ao canal e outro com perfis transversais ao canal (fig. 25). 

 
FIGURA 25 - LINHAS DE SONDAGEM PLANEJADAS 

 
 

 

        Bloco I 

        Bloco II 

 

Na estação de referência (ver seção 3.2) foram montados os seguintes 

equipamentos (fig. 26): 

• 1 Receptor Ashtech Z-XII, com opção de GPS Diferencial e 

antenna geodésica; 

• 1 rádio Pacific Crest, operando na potência de 35W, faixa UHF em 

FM, com velocidade de transmissão dos dados de 4.800 bps e 

antena onidirecional, e 

• 1 notebook. 
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FIGURA 26 - EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESTAÇÃO DE REFERÊNCIA  
 
 

 
 
 
 
       NOTEBOOK     RÁDIO     RECEPTOR 
 

 

ANTENA GEODÉSICA 

 
 
 

A partir da estação de referência foram transmitidas continuamente as 

correções diferenciais GPS para o posicionamento da estação móvel, através do 

sistema de rádio. Foram utilizadas correções diferenciais das pseudodistâncias, geradas 

na estação de referência, no formato RTCM 2.0. As observações utilizadas foram as da 

fase do código P suavizada pela portadora L1. Maiores informações sobre este formato 

de transferência dos dados e sobre as mensagens diferenciais, podem ser encontradas 

em KRUEGER (1996). 

A estação móvel consistiu de uma embarcação com os seguintes 

equipamentos a bordo (figs. 27 e 28):  

• 1 Receptor Ashtech Z-XII, com opção para GPS Diferencial e 

antena cinemática; 

• 1 rádio Pacific Crest, operando na potência de 2W, faixa UHF em 

FM, com velocidade de transmissão dos dados de 4.800 bps e 
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antena onidirecional; 

• 1 ecobatímetro; 

• 1 transdutor, e 

• 1 notebook com o programa HYPACK instalado. 

O sistema de comunicação foi ligado ao receptor GPS de maneira a 

possibilitar um posicionamento diferencial em tempo real. A antena cinemática GPS 

foi instalada de forma centrada em relação ao transdutor, estando ambos fixados na 

borda da embarcação. Ao notebook foram conectados o receptor GPS e o 

ecobatímetro. O programa hidrográfico HYPACK permitiu o armazenamento 

simultâneo dos dados de posicionamento bidimensional fornecidos pelo receptor GPS 

e dos dados de profundidade fornecidos pelo ecobatímetro, bem como a execução do 

levantamento batimétrico pré-planejado.  
 

FIGURA 27 - ESTAÇÃO MÓVEL 
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FIGURA 28 - ESQUEMA DE MONTAGEM DO TRANSDUTOR E DA  
ANTENA GPS NA ESTAÇÃO MÓVEL 

 

 

 

O programa HYPACK permite que se visualize na tela do computador, em 

tempo real, o posicionamento da embarcação, com base na posição calculada pelo 

sistema GPS Diferencial. Desta forma, pode-se percorrer as linhas de sondagem pré-

planejadas, podendo-se, inclusive, visualizar o afastamento da embarcação em relação 

à linha planejada, evitando-se os feriados (seção 3.4). A figura 29 ilustra o programa 

em funcionamento durante o levantamento, estando a embarcação destacada com o 

círculo vermelho. Com o emprego dele, conduziu-se o levantamento batimétrico do 

canal (fig. 18). 
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FIGURA 29 - VISUALIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO DA EMBARCAÇÃO NO  
SOFTWARE HYPACK 

 

 
 
 

3.6 VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO 

Durante o levantamento batimétrico, foram determinadas as profundidades 

ao longo de perfis de sondagem transversais ao canal e de perfis de verificação. Os 

perfis de verificação foram dispostos de modo perpendicular aos de sondagem visando 

permitir a verificação da qualidade do levantamento batimétrico (ver seção 2.1.3). A 

verificação foi realizada comparando-se as profundidades obtidas para os pontos de 

intersecção entre os perfis. A figura 30 ilustra os pontos de intersecção. Foram 

selecionados 6 perfis transversais denominados T1 a T6 (pertencentes ao bloco I) e 2 

perfis de verificação denominados L1 e L2 (pertencentes ao bloco II). Estes 

encontram-se na área selecionada da imagem para aplicação do modelo proposto. 
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FIGURA 30 - PONTOS DE VERIFICAÇÃO DO LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO 
 
 

 
 

3.7 IMPLANTAÇÃO DA RÉGUA MAREGRÁFICA  

Devido à inexistência de uma régua maregráfica próxima à área de estudo, 

fez-se necessária a implantação de uma, a qual foi instalada no Iate Clube de Caiobá 

(fig. 15), para determinação das variações de maré durante o levantamento. De 

maneira a se realizar as reduções de maré sobre os dados de profundidade, observações 

de maré foram realizadas ao longo do levantamento, em intervalos de trinta minutos, 

com precisão de ordem centimétrica. A posição da régua maregráfica - ponto C, foi 

obtida através de um transporte de coordenadas, realizado a partir de duas estações 

com coordenadas geodésicas conhecidas. Utilizou-se a estação de referência - ponto A 

(fig. 20) e implantou-se um outro ponto auxiliar - ponto B, próximo à estação de 

referência e à régua, obtendo-se as coordenadas do mesmo através de um 

posicionamento relativo estático rápido, com receptores geodésicos GPS. A figura 31 

ilustra a disposição destes pontos.  
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FIGURA 31 - POSICIONAMENTO DA RÉGUA MAREGRÁFICA 

COORDENADAS EM UTM 
 
 

 

 

Devido à inexistência de uma Referência de Nível próxima ao local de 

implantação da régua maregráfica, fez-se um nivelamento a partir da estação de 

referência, utilizando-se a sua altitude elipsoidal como referência para este estudo. 

3.8 REDUÇÕES MAREGRÁFICAS  

Como explanado anteriormente, na seção 2.1.6, as alturas das marés e das 

sondagens devem ser referidas ao Nível de Redução que, por sua vez, é um nível 

abaixo do qual o mar não desce, senão raramente (MIGUENS, 1996). Analisando-se 

as observações de maré, adotou-se como nível de redução igual a 2,50m, devido ao 

fato de que em nenhum momento deste levantamento o nível do mar esteve abaixo 

deste nível. 
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As observações de maré coletadas foram então referidas a este nível de 

redução e inseridas no programa HYPACK, através do módulo TIDE, que calculou os 

arquivos de correções de maré pelo método Spline, gerando curvas de maré para os 

períodos deste levantamento.  

Durante o levantamento podem ocorrer perdas de informações tanto de 

posicionamento quanto de profundidade. No programa HYPACK, através do módulo 

EDITING, é possível editar os dados, inclusive excluindo os pontos onde ocorreram 

falhas. Realizou-se então a edição dos dados e, através deste mesmo módulo, aplicou-

se as curvas de maré para a redução das profundidades ao referido nível. 

3.9 ESTIMATIVA DE PROFUNDIDADES A PARTIR DE VALORES DIGITAIS  

Analisando-se a imagem IKONOS, percebeu-se que havia na imagem uma 

região com presença de ondas e reflexo, conforme ilustra a figura 32, o que altera os 

valores digitais. Devido a isso, os perfis dos blocos I e II foram dispostos fora desta 

área, para a realização deste estudo.  
 

FIGURA 32 - REGIÃO DE ONDAS NA IMAGEM 
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Como a proposta desta dissertação consiste em se processar uma imagem de 

alta resolução espacial para fins de estimativa de profundidade, a partir de alguns 

dados de batimetria coletados em campo, não foram utilizados todos os perfis no 

processo de determinação dos parâmetros de correlação entre profundidade e valores 

digitais. Desta forma, utilizaram-se 12 de um total de 24 perfis, sendo eles: 1, 3, 5, 7, 

9, 11, 18, 20, 22, 24, 26 e 28. O intervalo existente entre os perfis 11 e 18 deve-se ao 

fato de que as informações referentes aos perfis 13 a 17 foram perdidas durante o 

levantamento.  

Os dados de profundidade obtidos neste levantamento batimétrico 

correspondem a afastamentos de aproximadamente um metro ao longo de cada perfil, 

contudo, para determinação do modelo matemático, utilizaram-se dados com 

afastamento em torno de 5 metros, desconsiderando-se os dados intermediários. 

Como o pixel pode conter uma resposta espectral falsa, por exemplo devido 

à presença de sombras, analisou-se não somente o valor do pixel correspondente ao 

ponto no perfil, mas os pixels dentro de uma vizinhança de 3 x 3, para se obter o valor 

médio do valor digital da vizinhança. Para isto, aplicou-se um filtro passa-baixa (da 

média) à imagem, utilizando-se o programa ENVI. Sobre a imagem filtrada, observou-

se então o valor digital dos pixels homólogos aos pontos dos perfis, na banda 

correspondente ao verde no espectro eletromagnético.  

Com os dados de profundidade (editados e referidos ao nível de redução) e 

espectrais (obtidos a partir da imagem), foram geradas planilhas no programa EXCEL 

para cada perfil de sondagem. Plotaram-se então os dados de profundidade e de valor 

digital para analisar-se o comportamento dos mesmos. A figura 33 mostra um dos 

perfis (perfil 1 do bloco I do levantamento batimétrico), indicando que o valor digital 

do pixel decresce com o aumento da profundidade de maneira exponencial, sendo que, 

para profundidades em torno de 3m, já não é possível identificar-se variações no valor 

digital em função da profundidade. Isto porque, para profundidades maiores que 3m, 

nesta região de estudo e com a imagem utilizada, a resposta espectral que retorna ao 
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sensor do satélite é muito baixa, em virtude da dispersão, absorção e espalhamento da 

energia eletromagnética na coluna d'água. Este comportamento foi detectado para 

todos os perfis. 
 

FIGURA 33 - COMPORTAMENTO DOS DADOS ESPECTRAIS EM  
RELAÇÃO À PROFUNDIDADE - PERFIL 1 / BLOCO I 

 

 

 

Observando-se o comportamento exponencial dos dados percebeu-se que, 

após uma transformação logarítmica dos valores digitais, utilizando-se uma regressão 

linear, seria possível encontrar parâmetros que permitissem estimar profundidades 

através de valores digitais. Os modelos anteriormente propostos (ver seção 2.3.7) 

envolviam diversas incógnitas difíceis de serem determinadas. Já o método proposto 

neste estudo considera que, a partir de alguns dados de profundidade coletados em 

campo é possível estabelecer a relação entre a imagem de alta resolução espacial e 

radiométrica e a profundidade do corpo d'água, determinando-se facilmente os 

parâmetros de correlação entre as grandezas analisadas.  

O modelo proposto é dado por: 

          Z = a0 + a1* ln DN      (15) 
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Sendo: 

a0 e a1  =  parâmetros de correlação entre profundidades e valores digitais; 

Z =   profundidade, e  

ln DN =  logaritmo neperiano do valor digital do pixel (digital number) na banda  

     considerada. 

Por tratar-se de uma regressão linear, os parâmetros a0 e a1 são os 

coeficientes que definem a reta, sendo a0 o ponto de interceptação da reta no eixo y e a1 

o coeficiente de inclinação da mesma. Para o cálculo dos parâmetros foram utilizados 

os valores das profundidades e dos logaritmos neperianos dos níveis de cinza, para 

cada ponto considerado. 

Como os valores digitais variam para uma mesma profundidade, e alguns 

destes valores diferem muito quando comparados com os demais, calculou-se a média 

e o desvio padrão dos valores digitais encontrados para uma mesma profundidade. Os 

valores digitais que diferiram mais que um desvio padrão foram desconsiderados para 

evitar a introdução de observações errôneas. 

Utilizando-se o programa MICROSOFT EXCEL, calculou-se os parâmetros 

a0 e a1,  para todo o conjunto de dados (dos 12 perfis selecionados para os cálculos de 

regressão) e também para intervalos distintos de profundidades, conforme tabela 7. 

Estes intervalos foram definidos de modo que abrangessem os limites inferiores 

(0,30m, 0,60m e 0,80m), e acrescentando cerca de 0,50m o limite superior para cada 

intervalo, observando-se os valores de profundidades encontrados nos dados. Daí 

explica-se a existência de valores não cheios, pois não os mesmos não foram 

interpolados 

 

 

 

 

. 
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TABELA 7 - INTERVALOS DE PROFUNDIDADES 
  

Intervalos (m) 
0,3 - 1,00 0,6 - 1,00 0,8 - 1,00 
0,3 - 1,53 0,6 - 1,53 0,8 - 1,53 
0,3 - 2,03 0,6 - 2,03 0,8 - 2,03 
0,3 - 2,51 0,6 - 2,51 0,8 - 2,51 
0,3 - 3,01 0,6 - 3,01 0,8 - 3,01 
0,3 - 3,48 0,6 - 3,48 0,8 - 3,48 
0,3 - 4,00 0,6 - 4,00 0,8 - 4,00 
0,3 - 4,50 0,6 - 4,50 0,8 - 4,50 
0,3 - 4,97 0,6 - 4,97 0,8 - 4,97 

 

Os parâmetros de regressão encontrados foram utilizados para se calcular as 

profundidades dos pixels em função de seus valores digitais, tanto para os perfis 

utilizados na regressão quanto para os demais utilizados na verificação. Procedeu-se 

então ao cálculo da diferença entre as profundidades verdadeiras e estimadas, gerando-

se gráficos comparativos dos erros encontrados para os diferentes intervalos de 

profundidade, os quais são apresentados na seção 4.7. 

3.10 GERAÇÃO DO MAPA BATIMÉTRICO 

Utilizando-se os dados batimétricos coletados em campo, corrigidos dos 

efeitos de maré e referidos ao nível de redução adotado (seção 3.8), gerou-se, 

utilizando-se o programa SURFER, um modelo digital do terreno e um mapa 

batimétrico que ilustram o comportamento do relevo submerso. Foram testados alguns 

interpoladores e, analisando-se os resíduos calculados, adotou-se como resultado o que 

produziu os menores resíduos, correspondente ao interpolador do inverso da distância 

ao quadrado. Maiores informações sobre geração de modelos digitais de terreno e 

interpoladores podem ser encontradas em SURFER (1999). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 COORDENADAS DA ESTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Os dados coletados no levantamento de campo descrito na seção 3.2, foram 

pós-processados com auxílio do programa comercial PRISM, da Ashtech. A melhor 

solução foi obtida com o processamento da fase da portadora L1. A tabela 8 mostra as 

coordenadas geográficas da estação de referência, referidas ao elipsóide WGS-84, bem 

como os valores dos desvios-padrão e RATIO resultantes do processamento dos dados. 

As coordenadas foram obtidas com precisão relativa centimétrica. Esta precisão foi 

almejada visando tratar-se de uma estação de referência para o envio das correções 

diferenciais para a estação móvel (embarcação) durante todo o levantamento 

batimétrico. Observando-se a tabela 8 constata-se que o RATIO está acima de 95, 

conforme preconiza o manual do programa PRISM. 

 
TABELA 8 - COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA ESTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 
Latitude Longitude Altitutde 

Elipsoidal (m) 
 (m) σy (m) σz (m) RATIO 

25º50'41,13715" S 48º34'51,76501" W 2,1244 0,012880 0,013202 0,010484 99,953 

4.2 GEOREFERENCIAMENTO DA IMAGEM 

Os dados coletados em campo, conforme descrito na seção 3.3, foram 

processados através do programa comercial PRISM, da Ashtech. A tabela 9 apresenta 

as coordenadas geográficas dos pontos, referidas ao elipsóide WGS-84, bem como os 

desvios-padrão (σx, σy, σz)  e RATIO, a observável (obs) que forneceu o melhor 

resultado no processamento, o número de satélites e se houve a fixação das 

ambigüidades.  

Como os pixels da imagem seriam correlacionados com seus homólogos no 

terreno, as coordenadas dos pontos de apoio para o georeferenciamento da imagem 

foram coletadas com precisão centimétrica, exceto para os pontos ARCO e CANT, 
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cuja precisão foi decimétrica, visando um georeferenciamento preciso.  
 

TABELA 9 - COORDENADAS GEOGRÁFICAS DOS PONTOS DE APOIO PARA  
GEOREFERENCIAMENTO DA IMAGEM 

 
Ponto Latitude Longitude Altitude 

Elip(m) 
σx 
(m) 

σy (m) σz (m) RATIO obs. Nº     
satel 

Fixação 
Ambig. 

ARE1 25º 52' 32,94" S 48º 35' 40,98" W 4,45 0,036 0,059 0,022 80,241 L1 7 F 
ARE2 25º 52' 33,15" S 48º 35' 30,59" W 2,58 0,019 0,020 0,009 99,962 L1 9 F 
FER1 25º 51' 55,99" S 48º 34' 16,58" W 2,11 0,012 0,014 0,017 99,553 L1 8 F 
FER2 25º 51 18,58" S 48º 34' 10,80" W 1,80 0,024 0,034 0,042 99,365 L2 7 F 
FUTE 25º 52' 54,83" S 48º 35' 31,77" W 4,20 0,012 0,013 0,012 99,988 L1 6 F 
IAG2 25º 52' 26,76" S 48º 34' 43,50" W 3,87 0,011 0,012 0,009 100,00 L1 10 F 
ARCO 25º 50' 03,05" S 48º 32' 21,34" W 3,01 0,289 0,394 0,267 87,633 L2 8 F 
ASFA 25º 49' 43,60" S 48º 33' 19,26" W 10,79 0,012 0,018 0,009 100,00 L1 6 F 
CANT 25º 52' 47,05" S 48º 34' 05,21" W 3,81 0,486 0,578 0,306 98,517 L1+L2 6 F 
COPE 25º 49' 42,37" S 48º 33' 00,91" W 7,68 0,022 0,034 0,019 99,006 L2 7 F 
MAPI 25º 50' 43,63" S 48º 32' 20,45" W 2,71 0,011 0,016 0,015 99,989 L1 6 F 
PISC 25º 50' 36,51" S 48º 34' 49,38" W 4,67 0,006 0,006 0,006 100,00 L1 5 F 
PONT 25º 52' 21,74" S 48º 33' 53,31" W 3,58 0,027 0,028 0,016 98,092 L1 6 F 
TREV 25º 52' 01,53" S 48º 34' 11,12" w 3,49 0,017 0,016 0,009 99,956 L1 8 F 

 

Conforme explanado na seção 3.3, 9 dos 14 pontos de apoio foram utilizados 

no georeferenciamento da imagem, e os demais (5 pontos) para a verificação. O 

georeferenciamento foi realizado utilizando-se o programa ENVI. O método de 

georeferenciamento empregado foi o RST (Rotate, Stretch, Translate) que inclui 

movimentos de rotação e translação além do fator de escala. Este método era o mais 

adequado para o caso deste estudo pois a imagem foi adquirida previamente 

georeferenciada e, por isso, o georeferenciamento realizado não exigiu transformações 

mais complexas do referencial existente para o desejado. Como não eram desejáveis  

alterações significativas dos valores digitais dos pixels, utilizou-se o método de 

reamostragem vizinho mais próximo. A tabela 10 mostra os erros dos pontos de apoio 

após o georeferenciamento. 

Como os pixels seriam correlacionados a seus pontos homólogos 

provenientes do levantamento batimétrico, pré-estabeleceu-se que o 

georeferenciamento seria aceito se os erros fossem inferiores a dois pixels. O erro 

médio quadrático (RMS - Root Mean Square) calculado para todos os pontos foi de 

0,6786 pixel, resultando num georeferenciamento satisfatório. Analisando-se os pontos 
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de verificação, os erros também se apresentaram inferiores a dois pixels. 
 

TABELA 10 - ERROS DOS PONTOS DE APOIO APÓS O GEOREFERENCIAMENTO 
 

Ponto Erro em X (pixel) Erro em Y (pixel) RMS (pixel) 
ARCO -0,05 0,24 0,25 
PISC -0,26 0,76 0,80 
IAG2 0,17 0,81 0,83 
FUTE -0,39 0,02 0,39 
FER1 0,15 -0,80 0,82 
ARE1 0,37 -0,33 0,50 
CANT -0,23 0,51 0,56 
MAPI 0,04 -0,06 0,07 
FER1 0,20 -1,15 1,17 

4.3 LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO 

Conforme visto na seção 3.4, em função da precisão almejada definiu-se a 

escala de representação do levantamento batimétrico igual a 1:5.000. De acordo com 

as prescrições da DHN, determinou-se então o afastamento entre as linhas de 

sondagem de 40m e o intervalo entre posições (tops) de 25m.  

A  porção da carta náutica referente à área de estudo foi digitalizada com 

auxílio do software Maxicad, obtendo-se os limites do canal onde foi realizado o 

levantamento batimétrico. O arquivo com extensão dxf foi então utilizado para o 

planejamento das linhas de sondagem através do programa HYPACK. A figura 25 

ilustra o planejamento realizado. 

Durante o levantamento, devido às condições de navegabilidade do canal, 

não foi possível percorrer-se todas as linhas de sondagem planejadas. Além disso, os 

dados referentes aos perfis 13 a 17 do bloco I (local indicado com o círculo tracejado 

em vermelho na figura 34) foram perdidos devido a falhas no equipamento. A figura 

34 ilustra as linhas de sondagem executadas durante o levantamento batimétrico para 

os blocos. 
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FIGURA 34 - LINHAS DE SONDAGEM EXECUTADAS 
 
 

 

 

4.4 RÉGUA MAREGRÁFICA 

A partir de duas estações com coordenadas conhecidas (A = estação de 

referência e B = ponto auxiliar), realizou-se um levantamento em campo, utilizando-se 

um teodolito eletrônico com precisão de 10", e coletaram-se as medidas necessárias à 

determinação das coordenadas da régua maregráfica (C). Foram observados os ângulos 

entre os alinhamentos AB-AC e BA-BC, bem como o comprimento do alinhamento 

AB (fig. 33). 

A partir dos dados coletados em campo e, utilizando-se as equações de 

Puissant para transporte de coordenadas, determinaram-se as coordenadas geodésicas, 

referidas ao elipsóide WGS-84, da régua maregráfica: 

• latitude = 25º50'41,58267" S 

• longitude = 48º34'51,83994" W 
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A altitude elipsoidal da régua foi determinada através de um nivelamento 

geométrico a partir da estação de referência, sendo que o desnível obtido desta estação 

para a régua maregráfica foi de -5,25m. A altitude elipsoidal desta régua resultou em   

-3,1256m. 

Durante a execução do levantamento batimétrico, foram realizadas 

observações de maré (seções 3.7 e 3.8), com precisão centimétrica. A tabela 11 mostra 

as observações realizadas no dia 12/06/2002. As mesmas foram referidas ao nível de 

redução equivalente a 2,50m (seção 3.8), e aplicadas às observações de profundidade 

através do programa HYPACK, gerando profundidades corrigidas dos efeitos de maré. 

 
TABELA 11 - OBSERVAÇÕES DE MARÉ - 12/06/2002 

 
Horário Leitura (m) 
10:30h 3,52 
11:00h 3,45 
11:30h 3,50 
12:00h 3,55 
12:30h 3,60 
13:00h 3,70 
13:30h 3,85 
14:00h 4,05 
14:30h 4,22 
15:00h 4,30 
15:30h 4,40 
16:00h 4,50 
16:30h 4,55 

4.5 VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO 

Conforme explanado na seção 3.6, efetuou-se a avaliação da qualidade do 

levantamento a partir dos perfis de verificação. A tabela 12 mostra a diferença entre as 

profundidades obtidas para os pontos de intersecção entre os perfis de sondagem e os 

de verificação. 
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TABELA 12 - VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO 
 

Perfis de Verificação  
DIFERENÇAS (m) 

 Perfis de  
Sondagem 

L1 L2 
T1 0,10 - 
T2 0,15 0,05 
T3 0,00 0,05 
T4 0,12 0,13 
T5 0,06 0,10 
T6 0,02 0,36 

 

De acordo com as preconizações da DHN, para este estudo, as profundidades 

deveriam ter precisão em torno de 0,25m para levantamentos de Ordem Especial, entre 

0,25m e 0,50m para Ordem 1, e entre 0,50m e 1,00m para Ordens 2 e 3, para níveis de 

confiança de 95%. Com as diferenças calculadas para alguns pontos de intersecção dos 

perfis, verifica-se que, para esse grupo amostral, em 90,9% elas são inferiores a 0,25m 

e em 9,1% elas estão entre 0,25m e 0,50m, o que é bastante satisfatório para este 

estudo, já que, na carta náutica utilizada como parâmetro de comparação neste estudo, 

o espaçamento entre as curvas isobatimétricas é de um metro. Cabe ressaltar que o 

ecobatímetro utilizado na coleta dos dados tem precisão decimétrica. A verificação 

demonstrou a excelente qualidade do levantamento batimétrico. 

4.6 GERAÇÃO DO MAPA BATIMÉTRICO 

Os dados de profundidade provenientes do levantamento batimétrico, 

corrigidos dos efeitos de maré, foram utilizados para geração do mapa batimétrico e do 

modelo digital do terreno para o canal em estudo, utilizando o programa SURFER. 

Geraram-se os mapas utilizando-se os interpoladores inverso do quadrado da distância, 

vizinho mais próximo e mínima curvatura. Calculando-se as diferenças entre os dados 

de entrada e os interpolados, obteve-se os menores resíduos com a utilização do 

interpolador inverso do quadrado da distância (SOUZA, TEDESCO & KRUEGER, 

2003). A média dos resíduos foi de -0,00635196497 e o desvio padrão de 

0,109706329. O resíduo mínimo encontrado foi de -0,738116026 e o máximo de 
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0,937106848. A figura 35 ilustra as informações batimétricas geradas e a figura 36 

ilustra o Modelo Digital de Profundidades. 
 

FIGURA 35 - INFORMAÇÕES BATIMÉTRICAS 
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FIGURA 36 - MODELO DIGITAL DE PROFUNDIDADES 
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4.7 APLICAÇÃO DO  MODELO DE REGRESSÃO 

Utilizando-se o modelo proposto (eq. 15), foram calculados os parâmetros do 

modelo linear, empregando-se para tal os dados de profundidade coletados em campo 

com o levantamento batimétrico (dos perfis selecionados para determinação dos 

parâmetros) e os níveis digitais extraídos da imagem, para os intervalos de 

profundidade delimitados (ver tabela 7). A tabela 13 apresenta os parâmetros a0 e a1 

calculados.  
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TABELA 13 - PARÂMETROS CALCULADOS DO MODELO DE CORRELAÇÃO 
 

Interv.prof. 
(m) 

a1 a0 Interv.prof. 
(m) 

a1 a0 Interv.prof. 
(m) 

a1 a0 

0,3-1,00 -1,2553 6,0437 0,6-1,00 -0,6499 2,8960 0,8-1,00 0,0279 -0,7058 
0,3-1,53 -1,7078 8,6140 0,6-1,53 -1,1822 5,8804 0,8-1,53 -1,1224 5,5736 
0,3-2,03 -1,7948 90,0995 0,6-2,03 -1,5035 7,6266 0,8-2,03 -1,5599 7,9158 
0,3-2,51 -2,1478 11,0156 0,6-2,51 -1,9706 10,1398 0,8-2,51 -2,1028 10,7969 
0,3-3,01 -2,5183 13,0020 0,6-3,01 -2,4122 12,4855 0,8-3,01 -2,6078 13,4409 
0,3-3,48 -2,7363 14,1680 0,6-3,48 -2,6588 13,7923 0,8-3,48 -2,8945 14,9387 
0,3-4,00 -2,9269 15,1970 0,6-4,00 -2,8661 14,9024 0,8-4,00 -3,1328 16,1979 
0,3-4,50 -3,1786 16,5660 0,6-4,50 -3,1338 16,3493 0,8-4,50 -3,4336 17,8036 
0,3-4,97 -3,1786 16,5660 0,6-4,97 -3,3257 17,3837 0,8-4,97 -3,6508 18,9602 

 

Pode-se perceber que, à medida que são incorporados nos cálculos dos 

parâmetros os valores referentes às profundidades superiores, a inclinação da reta (a1) 

se altera, bem como o ponto de interceptação no eixo y (a0), para que o modelo ajuste 

uma reta a todo o conjunto de dados. A figura 37 ilustra as retas obtidas para as 

profundidades a partir de 30cm, sendo que as retas se sucedem da esquerda para a 

direita, de acordo com o intervalo de profundidades. No eixo x estão representadas as 

profundidades e no eixo y os valores digitais. 
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FIGURA 37 - REGRESSÕES OBTIDAS COM O MODELO LINEAR PARA  
PROFUNDIDADES A PARTIR DE 30cm 

 

 

Os parâmetros foram então aplicados para estimar profundidades a partir dos 

valores de níveis digitais, para os 11 perfis de verificação (2, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 

25 e 27). Calculou-se então a diferença entre as profundidades verdadeiras e as 

profundidades estimadas. Os valores resultantes da diferença foram classificados como 

erros. Posteriormente, calculou-se a média e o desvio padrão dos erros obtidos para os 

limites especificados. A tabela 14 apresenta um resumo dos resultados obtidos. 

Percebe-se que os erros são inferiores a 60cm, sendo que os maiores erros ocorreram 

para os intervalos  que abrangem profundidades superiores a 4,00m. Isto se deve ao 

fato de que, acima de 4,00m de profundidade da coluna d'água, para esta região de 

estudo, não há uma variação significativa dos valores digitais, isto porque 

praticamente toda a energia eletromagnética incidente é absorvida, transmitida e 

dispersa pela coluna d'água.  

Utilizando-se as profundidades a partir de 30cm, obtiveram-se erros 

superiores aos obtidos utilizando-se profundidades a partir de 60cm e 80cm. Isto 

porque, para profundidades baixas (áreas rasas) a influência da resposta espectral do 

fundo é muito forte. Para o caso deste estudo, com fundo arenoso e lodoso, os níveis 

digitais dos pixels locados em áreas rasas apresentaram valores altos e variáveis, 

evidenciando a influência do fundo. 
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TABELA 14 - ERROS OBTIDOS APÓS A APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 
 

Intervalo de profundidades (m) Média dos erros absolutos (m) Desvio padrão (m) Erro máximo (m) 
0,3 - 1,00 0,23071836 0,26162638 -0,44308 
0,3 - 1,53 0,15171851 0,194322541 -0,45985 
0,3 - 2,03 0,15098107 0,191844773 -0,4714 
0,3 - 2,51 0,18303241 0,225122401 -0,58213 
0,3 - 3,01 0,21157054 0,270625265 -0,71629 
0,3 - 3,48 0,25901799 0,334607099 -0,89465 
0,3 - 4,00 0,32433741 0,436039969 -1,38142 
0,3 - 4,50 0,43575496 0,589504461 -1,74593 
0,3 - 4,97 0,5241625 0,696818045 -2,16666 
0,6 - 1,00 0,10236278 0,125578582 0,229894 
0,6 - 1,53 0,08179185 0,111190784 -0,27819 
0,6 - 2,03 0,11427353 0,142944077 -0,34563 
0,6 - 2,51 0,17258229 0,212748334 -0,52131 
0,6 - 3,01 0,21225044 0,272365834 -0,71742 
0,6 - 3,48 0,26399077 0,341000816 -0,89891 
0,6 - 4,00 0,33421921 0,445938673 -1,3829 
0,6 - 4,50 0,45157149 0,603000017 -1,7447 
0,6 - 4,97 0,54441037 0,712398533 -2,16642 
0,8 - 1,00 0,01511667 0,019121478 -0,02461 
0,8 - 1,53 0,06963887 0,094446396 -0,27336 
0,8 - 2,03 0,10654695 0,136209008 -0,33671 
0,8 - 2,51 0,16779589 0,208127211 -0,57045 
0,8 - 3,01 0,20602879 0,26409369 -0,71241 
0,8 - 3,48 0,26001844 0,333152242 -0,88295 
0,8 - 4,00 0,33278024 0,441752299 -1,37329 
0,8 - 4,50 0,45516988 0,603623265 -1,74959 
0,8 - 4,97 0,54996951 0,715399498 -2,16507 

 

Após a aplicação das correções de maré, em função do nível de redução 

estabelecido, algumas profundidades resultaram em valores negativos. Isto porque o 

nível de redução foi estabelecido em função das leituras maregráficas realizadas no 

local onde a mesma estava instalada, sendo que em momento algum o nível da água 

resultou inferior a 2,50m neste local. No entanto, na região do canal, devido à presença 

de bancos de areia em formação, durante a maré baixa verificaram-se profundidades 

medidas de 30cm. Após a redução ao nível 2,50m, estas profundidades de 30cm 

resultaram iguais a -1,23m. Para evitar o uso de profundidades negativas, após as 

mesmas terem sido corrigidas dos efeitos da maré, utilizou-se a equivalência de 

valores mostrada na tabela 15. Esta tabela apresenta as profundidades equivalentes às 
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corrigidas da maré, utilizando-se como nível mais baixo da água o igual a 30cm, para 

os intervalos estabelecidos. 

 
TABELA 15 - EQUIVALÊNCIA DOS VALORES DE PROFUNDIDADE  

PARA OS INTERVALOS ESTABELECIDOS 
 

Prof. corrigida de maré (m) Prof. equivalente (m) 
-1,23 0,30 
-0,94 0,60 
0,53 1,00 
0,00 1,53 
0,50 2,03 
0,98 2,51 
1,48 3,01 
1,95 3,48 
2,47 4,00 
2,97 4,50 
3,44 4,97 

 

Gráficos comparativos foram gerados com as profundidades estimadas e 

verdadeiras, para os intervalos de dados estabelecidos. A figura 38 mostra o gráfico 

comparativo de profundidades gerado para as profundidades entre 0,3m e 1,53m e a 

figura 39 para as profundidades entre 0,3m e 4,97m. Observando-se a figura 38 

percebe-se que as maiores diferenças entre as profundidades verdadeiras e estimadas 

ocorrem para as profundidades mais baixas, regiões rasas, chegando a cerca de 45cm, 

mantendo-se em torno de 10cm a 20cm para as demais profundidades. Isto comprova a 

influência da resposta do fundo, anteriormente citada. Para regiões rasas, onde não há 

grande variabilidade das profundidades e, conseqüentemente, dos valores digitais, o 

modelo proposto não ajusta adequadamente os parâmetros para a correlação. 

Analisando-se a figura 39, que engloba todo o conjunto de dados, percebe-se que os 

maiores erros ocorrem para as profundidades superiores a 3,50m (equivalente a 1,95m 

no gráfico). Também nas áreas rasas ocorrem erros mais significativos, isto porque, 

utilizando-se todo o conjunto de dados, incorpora-se aos parâmetros de correlação do 

modelo proposto, os dados referentes às baixas profundidades (para as quais há 

confusão com a resposta do fundo) e às profundidades maiores (para as quais não há 

variação dos valores digitais em função da absorção quase que total da energia 
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eletromagnética incidente). 
 
 

FIGURA 38 - GRÁFICO COMPARATIVO DE PROFUNDIDADES VERDADEIRAS E 
ESTIMADAS PARA INTERVALO DE 0,30m A 1,53m  

 

 

 
FIGURA 39 - GRÁFICO COMPARATIVO DE PROFUNDIDADES VERDADEIRAS E 

ESTIMADAS PARA INTERVALO DE 0,30m A 4,97m  
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Em função destes resultados foram realizadas investigações para outros 

intervalos de profundidades, excluindo-se as profundidades inferiores a 60cm em um 

primeiro estudo, e as inferiores a 80cm em um segundo estudo. A figura 40 mostra o 

gráfico comparativo de profundidades gerado para as profundidades entre 0,6m e 

1,53m e a figura 41 para as profundidades entre 0,6m e 4,97m. 
 

FIGURA 40 - GRÁFICO COMPARATIVO DE PROFUNDIDADES VERDADEIRAS E 
ESTIMADAS PARA INTERVALO DE 0,60m A 1,53m 
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FIGURA 41 - GRÁFICO COMPARATIVO DE PROFUNDIDADES VERDADEIRAS E 
ESTIMADAS PARA INTERVALO DE 0,60m A 4,97m 

 
 

 

 

Observando-se a figura 40, percebe-se que o erro nas profundidades rasas 

reduziu em comparação com os erros da regressão realizada utilizando-se os dados a 

partir de 30cm de profundidade. Isto porque para 60cm de coluna d'água, já há uma 

influência menor do fundo do que para 30cm de coluna d'água. A figura 41 mostra 

que, utilizando-se os dados de profundidade entre 0,60m e 4,97m, obtém-se um 

resultado bastante similar ao resultado obtido utilizando-se todos os dados.  

Como se percebeu que, a partir de 3,50m de profundidade os erros são 

elevados, analisou-se o modelo de regressão para o intervalo 0,60m a 3,01m 

(excluindo-se os dados relativos às baixas e altas profundidades). A figura 42 mostra o 

resultado obtido. 
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FIGURA 42 - GRÁFICO COMPARATIVO DE PROFUNDIDADES VERDADEIRAS E 
ESTIMADAS PARA INTERVALO DE 0,60m A 3,01m 

 

 

 

Utilizando-se os dados referentes às profundidades de 0,60m a 3,01m 

obtiveram-se os melhores parâmetros para o modelo de regressão, que resultaram em 

diferenças menores entre as profundidades verdadeiras e estimadas. Em comparação 

com a figura 41, percebe-se que os erros foram reduzidos para as regiões mais críticas 

de baixas e altas profundidades. Isto porque, não se  utilizando os dados destas áreas 

para o cálculo dos parâmetros de correlação para o modelo de regressão, os erros 

inerentes a essas regiões não são computados e, portanto, não influenciam na 

regressão. Os resultados obtidos para o modelo de regressão, bem como os gráficos 

gerados com estes resultados, para os dados de profundidade acima de 0,80m, 

apresentaram-se bastante similares aos obtidos com dados de profundidade a partir de 

0,60m. Isto porque, para profundidades de 0,60m e 0,80m a resposta do fundo é muito 

parecida. Para este intervalo, de 0,60m a 3,01m, tem-se então a seguinte equação para 

o modelo (seção 3.9): 

    Z = -2,4122 * ln DN + 12,4855    (eq. 16) 
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A figura 43 ilustra o comportamento dos erros para o intervalo entre 0,3m e 

1,53m, a figura 44 para o intervalo entre 0,3m e 4,97m e a figura 45 para o intervalo 

entre 0,6m e 3,01m. 
 

FIGURA 43 - COMPORTAMENTO DOS ERROS PARA O INTERVALO DE 0,30m A 1,53m 
 

 
FIGURA 44 - COMPORTAMENTO DOS ERROS PARA INTERVALO DE 0,30m A 4,97m 
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FIGURA 45 - COMPORTAMENTO DOS ERROS PARA INTERVALO DE 0,60m A 3,01m 

 

 

Analisando-se as figuras 43, 44 e 45 percebe-se que, com a retirada dos 

dados de baixa e alta profundidade no cálculo dos parâmetros de regressão, diminuem 

os erros sobre as profundidades estimadas. Utilizando-se todos os dados, chega-se a 

obter erros em torno de 2,0m. No entanto, excluindo-se os dados de profundidades 

superiores a 3,01m, bem como os inferiores a 0,60m, os erros obtidos são inferiores a 

1,0m. Isto porque, para esta região de estudo, profundidades em torno de 3,01m ou 

mais possuem valores digitais muito similares (ver figura 33), o que influencia de 

maneira errônea no cálculo dos parâmetros do modelo de regressão. 

As figuras 46 e 47 demonstram o porquê da escolha do intervalo 0,6m a 

3,01m como o de melhor resultado. A figura 46 mostra os erros obtidos para o 

intervalo de 0,6m a 2,51m e a figura 47 para o intervalo de 0,6m a 3,48m. 

Observando-se a figura 46 , percebe-se que os erros são aleatórios, ou seja, não se nota 

um padrão de comportamento, bem como para o intervalo de 0,6m a 3,01m. Já na 

figura 47, percebe-se uma tendência dos erros a formarem uma parábola aberta para 

baixo. Para o intervalo 0,6m a 3,01m, o comportamento dos erros ainda se mostra 
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aleatório, e os valores dos mesmos estão em torno de 0,60m. Já para o intervalo 

superior, os erros apresentam-se superiores a 0,80m.  
 

FIGURA 46 - COMPORTAMENTO DOS ERROS PARA INTERVALO DE 0,60m A 2,51m 
 

 
 

FIGURA 47 - COMPORTAMENTO DOS ERROS PARA INTERVALO DE 0,60m A 3,48m 
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Este comportamento dos erros mostra claramente que o uso do modelo linear 

não se ajusta bem para profundidades elevadas. Como se pode perceber na figura 33, a 

relação entre a resposta espectral e a profundidade é assintótica para valores de 

profundidade superiores a 3,00m, ou seja, eles se alinham formando quase uma reta 

horizontal. Isto devido à absorção e dispersão da energia eletromagnética pela coluna 

d'água, sendo estas maiores quanto maior a profundidade. Por isto, a tentativa de 

ajustar uma função linear falha quando são adotados intervalos com valores de 

profundidade superiores a 3,00m. Na figura 37, percebe-se que as retas mais 

apropriadas (que mais se aproximam do comportamento dos dados), foram as obtidas 

para os intervalos de baixas profundidades. À medida que são inseridas no modelo as 

profundidades maiores, o modelo deixa de ser válido. 

Utilizando-se os parâmetros encontrados para o intervalo de 0,60m a 3,01m 

de profundidade, extrapolou-se o modelo para todos os dados. A figura 48 mostra o 

comportamento dos erros obtidos. A média dos erros obtidos foi de 0,4582m, com 

desvio padrão de 0,5272m e erro máximo de -2,1363m. 
 

FIGURA 48- COMPORTAMENTO DOS ERROS PARA EXTRAPOLAÇÃO DO MODELO 
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Percebe-se novamente o comportamento tendencioso de aumento dos erros 

para as profundidades acima de 3,00m, bem como o aumento dos valores dos mesmos. 

Contudo, para profundidades até em torno de 3,50m, o modelo extrapolado apresenta 

erros nas profundidades estimadas inferiores a 1,00m e de comportamento aleatório, 

mostrando que o modelo pode ser utilizado para estimar as profundidades de todo o 

canal. 

As figuras 49, 50 e 51 mostram a comparação entre as profundidades 

medidas, no levantamento batimétrico, e as estimadas, com o modelo, utilizando-se os 

parâmetros obtidos para o intervalo de 0,6 a 3,01m, para os perfis de verificação 2, 10 

e 21 do Bloco I. 

 
FIGURA 49- COMPARAÇÃO ENTRE PROFUNDIDADES MEDIDAS E ESTIMADAS ATRAVÉS 

DA APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO, PARA O PERFIL 2 DO BLOCO I 
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FIGURA 50- COMPARAÇÃO ENTRE PROFUNDIDADES MEDIDAS E ESTIMADAS ATRAVÉS 
DA APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO, PARA O PERFIL 10 DO BLOCO I 

 

 

 
FIGURA 51- COMPARAÇÃO ENTRE PROFUNDIDADES MEDIDAS E ESTIMADAS ATRAVÉS 

DA APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO, PARA O PERFIL 21 DO BLOCO I 
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Analisando-se as figuras 49, 50 e 51, percebe-se que, após a aplicação do 

modelo proposto, as profundidades estimadas apresentam valores similares às 

profundidades medidas. As figuras 52, 53 e 54 ilustram os erros obtidos para estes 

perfis (2, 10 e 21 do Bloco I). 
 

FIGURA 52- ERROS OBTIDOS APÓS APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO  
PARA O PERFIL 2 DO BLOCO I 
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FIGURA 53- ERROS OBTIDOS APÓS APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 
PARA O PERFIL 10 DO BLOCO I 

 

 
 
 

FIGURA 54- ERROS OBTIDOS APÓS APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 
PARA O PERFIL 21 DO BLOCO I 
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A figura 55 mostra a porcentagem dos erros inferiores a 0,25m, 

compreendidos entre 0,25m e 0,50m e entre 0,50m e 1,0m, para os perfis de 

verificação 2, 10 e 21. Analisando-se o gráfico, percebe-se que, para estes perfis, 89% 

dos erros obtidos são inferiores a 0,50m, o que representa um resultado bastante 

satisfatório na aplicação do modelo proposto, podendo ser este aplicado para fins de 

levantamentos de ordem 1 (segundo preconizações da DHN). 

 
FIGURA 55 - PORCENTAGENS DE ERROS INFERIORES A 0,25m, ENTRE 0,25m E 0,50m E 

ENTRE 0,50m E 1,0m PARA OS PERFIS 2, 10 E 21 DO BLOCO I 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1 CONCLUSÕES 

O escopo deste estudo consistia em avaliar a viabilidade de se estimar 

profundidades de corpos d'água com base em valores digitais de imagens IKONOS. O 

intuito foi alcançado através da elaboração de um modelo matemático de correlação 

entre valores digitais e profundidades, e posterior processamento da imagem em 

função de dados batimétricos obtidos em levantamento hidrográfico, utilizando-se o 

modelo proposto. 

A fim de se obterem dados de profundidade para a área de estudo, realizou-

se um levantamento batimétrico utilizando-se a conexão dos sistemas ecobatimétrico e 

GPS. O levantamento foi realizado seguindo-se as prescrições da DHN - Diretoria de 

Hidrografia e Navegação, as quais são baseadas nas normas da OHI - Organização 

Hidrográfica Internacional, que estipulam que, para o caso de levantamentos visando a 

confecção de cartas náuticas na escala 1:25.000, a acurácia horizontal das medidas 

deve ser de 2m.  

De modo a se avaliar a precisão das profundidades obtidas no levantamento, 

procedeu-se a verificação da qualidade do levantamento batimétrico. Para 90,9% dos 

dados do grupo amostral utilizado na verificação, as diferenças entre as profundidades 

obtidas nos perfis de sondagem e nos de verificação foram inferiores a 0,25m, 

ressaltando-se que o ecobatímetro utilizado apresenta precisão decimétrica. Dessa 

forma, os dados de profundidade puderam ser utilizados para as finalidades deste 

estudo por apresentarem precisão que atende a levantamentos de Ordem Especial, de 

acordo com as preconizações da DHN. Na carta náutica utilizada como parâmetro de 

comparação neste estudo, o espaçamento entre as curvas isobatimétricas é de um 

metro.  

Com os dados espectrais provenientes da imagem, e de profundidades 

provenientes do levantamento, testou-se o modelo proposto, fazendo-se diversas 
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análises para intervalos distintos de profundidades. Pôde-se observar que, a inserção 

de dados referentes a baixas profundidades (em torno de 30cm) no cálculo dos 

parâmetros do modelo de correlação, influencia erroneamente no cálculo dos 

parâmetros, isto em função da forte influência do fundo na resposta espectral obtida 

pelo sensor para estas áreas rasas.  

Para a área da imagem de satélite deste estudo, a inserção de dados de 

profundidades superiores a 4,00m, também influenciou erroneamente na determinação 

dos parâmetros, em virtude de que, para profundidades superiores a 4,00m a resposta 

espectral é bastante similar, não havendo diferenciação dos valores com o aumento da 

profundidade. Utilizando-se dados de profundidades entre 0,60m e 3,01m calcularam-

se parâmetros que permitiram a estimativa das profundidades a partir de valores 

digitais com menores erros. Os erros obtidos (diferenças entre profundidades 

verdadeiras e estimadas) foram em média de 0,26m, sendo que o erro máximo obtido 

foi de 1,38m. 

Extrapolando-se o modelo obtido para o intervalo 0,6m a 3,01m, para todo o 

conjunto de dados (inclusive para profundidades superiores a 3,0m), obteve-se um erro 

médio de 0,46m, sendo que o erro máximo obtido foi de 2,14m. E extrapolando-se 

para os dados referentes a profundidades inferiores a 3,0m, observou-se que 89% dos 

erros obtidos são inferiores a 0,50m. 

Conforme as preconizações da DHN, para este estudo as profundidades 

deveriam ter precisão em torno de 0,25m para levantamentos de Ordem Especial, entre 

0,25m e 0,50m para Ordem 1, e entre 0,50m e 1,00m para Ordens 2 e 3, para níveis de 

confiança de 95%. Com base nestes valores, e avaliando-se os resultados obtidos, 

conclui-se que as profundidades estimadas poderiam ser utilizadas na 

confecção/atualização de cartas náuticas de Ordem 1, em regiões de profundidades até 

3,0m. 

Apesar de estudos para estimativa de profundidades terem sido realizados 

anteriormente, os mesmos empregaram imagens provenientes dos sensores Landsat e 
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SPOT. As características particulares das imagens IKONOS, no entanto, permitiram o 

desenvolvimento de um novo modelo. O fato de a imagem possuir resolução 

radiométrica de 11 bits amplia a possibilidade de observação da variação dos valores 

digitais em função da profundidade já que, numa imagem de 8 bits, estas informações 

são condensadas. Além disso, a vantagem de se utilizar uma imagem com resolução 

espacial de um metro para estimativa de profundidade é evidente. Comparando-se com 

uma imagem do satélite Landsat, por exemplo, um pixel continha informação espectral 

referente a uma área de 900m2, enquanto que, em uma imagem IKONOS, o pixel 

contém informação espectral correspondente a uma área de 1m2.  

Com a utilização de apenas alguns perfis de sondagem do levantamento 

batimétrico, pôde-se determinar os parâmetros de correlação do modelo e 

subseqüentemente estimar as profundidades, com resultados bastante satisfatórios, 

comprovando a viabilidade do método proposto.  

5.2 RECOMENDAÇÕES 

Em regiões onde não existem dados batimétricos ou estes estão muito 

desatualizados, especialmente os de difícil acesso, bem como locais onde estão 

ocorrendo processos de sedimentação e erosão, os quais devem ser permanentemente 

monitorados, com profundidades em torno de 5,0m, poderia ser de grande valia a 

aplicação deste método. Com base em alguns dados de profundidade, dispensando um 

levantamento batimétrico completo na área de estudo, é possível estimar-se o relevo 

submarino, permitindo a atualização das cartas náuticas.  

No entanto, há que se verificar a qualidade dos dados espectrais a serem 

utilizados, procurando não utilizar dados em áreas de sombra ou com ondas, que 

alteram os valores digitais. A qualidade da água (limpeza, turbidez, tipo de fundo, 

sedimentos em suspensão) irá influenciar também diretamente sobre os valores 

digitais. Por isso, recomenda-se uma análise prévia da imagem de satélite disponível 

para a região de estudo, antes do processo de determinação dos parâmetros. 
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Recomenda-se que outros estudos sejam realizados utilizando-se o modelo 

proposto, mas para diferentes imagens e dados batimétricos, a fim de se verificar as 

profundidades mínimas e máximas que podem ser resolvidas com o modelo proposto. 
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