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RESUMO 

 
 
Esta Dissertação de Mestrado apresenta estudos desenvolvidos pelo Instituto 

Militar de Engenharia em uma área da Marinha do Brasil, para fazer uma análise 

comparativa entre a diferença entre a utilização do sistema topocêntrico dos 

marégrafos que é referenciado ao nível médio dos mares (geoide) e do sistema 

geocêntrico adquirido pela altura geométrica GNSS. Para isso foram feitos 

levantamentos batimétricos utilizando o sistema multifeixe nas proximidades da DHN, 

em Ponta da Armação, Niterói, com o uso da técnica RTK. Os ensaios de campo foram 

realizados na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, nos dias 4 e 5 de setembro de 2018, 

pelo Engenheiro Agrimensor Walmor Pereira de Andrade Neto, com o apoio de dois 

Auxiliares de Topografia e um Timoneiro. A coleta dos dados foi feita em duas áreas, 

uma próxima e outra mais afastada do marégrafo da Ponta da Armação na DHN. 

Foram feitas comparações com os marégrafos da Ponta da Armação, Ilha Fiscal e 

Boqueirão sendo gerados modelos hidrodinâmicos com transferência e fixação do 

nível da água para o elipsoide. Foram realizadas comparações entre todos os modelos 

em função dos levantamentos utilizando a aplicação dos marégrafos e da diferença 

de nível gerada pela altura geométrica da embarcação fornecida pelo GNSS a bordo 

em relação à linha d’água. Todo o trabalho foi desenvolvido no programa HYPACK 

MAX com o processamento dos dados usando o método tradicional com medições 

locais de maré e o método RTK com informação de maré extraída por meio da altura 

geométrica fornecida pelo receptor GPS na embarcação. Este estudo permitiu 

comprovar estatisticamente que a técnica de levantamento RTK associado ao 

levantamento batimétrico multifeixe é altamente precisa, já sendo usada em obra de 

engenharia e dragagem e que com a criação de um modelo hidrográfico local poderia 

também ser utilizada pela Marinha do Brasil para a atualização e confecção de cartas 

náuticas, o que já vem sendo feito em alguns países do mundo, como o Japão, 

Estados Unidos da América e Canadá. 

.  
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ABSTRACT 

This Master's Dissertation presents studies developed by the Military Institute of 

Engineering in an area of the Brazilian Navy, to make a comparative analysis between 

the difference between the use of the topocentric tide gauge system that is referenced 

to the mean sea level (geoid) and the system geocentric element acquired by the 

geometric height GNSS. For this, bathymetric surveys were made using the multibeam 

system near DHN, in Ponta da Armação, Niterói, using the RTK technique. Field trials 

were conducted in Guanabara Bay, Rio de Janeiro, on September 4-5, 2018, by 

Survey Engineer Walmor Pereira de Andrade Neto, with the support of two Surveyors 

and a Helmsman. Data were collected in two areas, one near and the other away from 

the Ponta da Armação tide gauge in DHN. Comparisons were made with the tide 

gauges of Ponta da Armação, Ilha Fiscal and Boqueirão and hydrodynamic models 

were generated with water level transfer and fixation to the ellipsoid. Comparisons 

were made between all models as a function of the surveys using the application of 

the tide gauges and the level difference generated by the geometric height of the 

vessel provided by the GNSS on board in relation to the waterline. All work has been 

done in the HYPACK MAX program with data processing using the traditional method 

with local tidal measurements and the RTK method with tide information extracted 

using the geometric height provided by the GPS receiver on the vessel. This study 

made it possible to statistically prove that the RTK survey technique associated with 

multibeam bathymetric survey is highly accurate, already being used in engineering 

and dredging work and that with the creation of a local hydrographic model could also 

be used by the Brazilian Navy to update it. and making nautical charts, which is already 

being done in some countries around the world, such as Japan, the United States of 

America and Canada. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 

O transporte está presente em toda e qualquer atividade econômica e, em função 

disso, ele é fundamental para o desenvolvimento em uma cidade, região ou país. Ele 

viabiliza de forma eficaz os deslocamentos para satisfação de necessidades pessoais 

ou coletivas, produzindo benefícios na mobilidade e acessibilidade. Ele é o 

responsável pela grande parcela dos custos logísticos dentro das empresas, com 

participação significativa no produto interno bruto (PIB) em nações com relativo grau 

de desenvolvimento. Segundo Viana (2007), obras de infraestrutura de transporte 

encurtam distâncias, melhoram e agilizam a mobilidade, contribuindo para geração de 

novas tecnologias.  

Existem cinco sistemas de transportes - ferroviário, rodoviário, aéreo, aquaviário 

e dutoviário. Segundo Kruger et al. (2018), estima-se que cerca de 60% dos custos 

logísticos são na área de transporte, significando, portanto, até três vezes o lucro de 

uma empresa. Apesar dos avanços em tecnologias que permitem a troca de 

informações em tempo real, o transporte continua sendo fundamental para que seja 

atingido o objetivo logístico. Sendo esse objetivo como o produto certo, na quantidade 

certa, na hora certa, no lugar certo, ao menor custo possível (GUEDES, 2015). 

No que se refere ao sistema de transportes aquaviário, as hidrovias fazem parte 

da história das civilizações antigas, que já utilizavam rotas pelos rios e mares para 

deslocar cargas ou pessoas. No início, o transporte era feito em grandes troncos de 

árvores, até que surgiram as primeiras embarcações. Atualmente, com o avanço da 

tecnologia, surgiram muitos tipos de embarcações, os quais atravessam rios e mares. 

Segundo Kruger et al. (2018), o transporte hidroviário, juntamente com o ferroviário, 

são os meios mais econômicos para transportar grandes quantidades de cargas.  

Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ (2018), o 

transporte hidroviário no Brasil, nas modalidades fluvial e marítima, de mercadorias e 

de passageiros, responde por mais de 90% do comércio internacional do Brasil. Na 

modalidade fluvial é o mais econômico e limpo, no entanto é o menos utilizado no 

país. Há regiões, entretanto, que dependem quase que exclusivamente dos rios, como 
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é o caso da Amazônia, onde as distâncias são grandes e as rodovias ou ferrovias 

inexistem (CARVALHO, 2002). 

A partir de 1950, Pós-Segunda Guerra Mundial, teve início o transporte de 

matérias primas e de mercadorias ao longo da costa brasileira, A maioria dos portos 

brasileiros não acompanharam a evolução tecnológica do transporte marítimo, que 

exige águas mais profundas, disponibilidade de frentes de atracação, instalações de 

grande capacidade e especializadas para movimentação de contêineres e granéis. A 

partir da década de 60 o transporte aquaviário passou a utilizar contêiner, alterando o 

modo operacional da cadeia logística, desde o produtor ao consumidor. 

O transporte hidroviário no Brasil é regulado pela ANTAQ, que tem por objetivos 

implementar as políticas formuladas pelo Ministério da Infraestrutura e regular, 

supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de transporte 

aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária. O Brasil apresenta 

um imenso potencial para utilização da navegação fluvial, com 63 mil km de rios e 

lagos/lagoas, distribuídos em todo o território nacional, deste total, mais de 40 mil km 

são potencialmente navegáveis. Nos últimos anos têm sido realizadas várias obras, 

com o intuito de tornar mais rios brasileiros navegáveis. 

Levantamentos hidrográficos para criação e atualização de cartas náuticas são 

fundamentais para o planejamento portuário e determinação de hidrovias. Esses 

levantamentos precisam ser requisitados pelos prestadores de serviços e analisados 

pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN). Uma vez aproveitados passam a 

entrar em vigor com novos valores visando sempre a segurança da navegação. O 

acesso de mega navios aos portos brasileiros tem se tornado cada vez mais 

necessário em função da demanda mundial de transporte de grandes quantidades de 

cargas por um menor custo possível. 
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1.1  Objetivos 

 

 

1.1.1  Geral 

 

 

Demonstrar a precisão e eficiência da tecnologia GNSS (do inglês Global 

Navigation Satellite System) RTK (do inglês Real Time Kinematic) em levantamento 

batimétrico multifeixe para a determinação da altitude elipsoidal do nível d’água por 

meio da antena GPS (do inglês Global Position System) instalada na embarcação. 

Comparar a tecnologia GNSS RTK ao método tradicional de análise de marés e ajuste 

pelo desnível calculado pelos marégrafos. Apresentar todas as distorções e trazer a 

possibilidade de sua aplicação para a confecção e ou atualização de bases 

hidrográficas a partir de um modelo topográfico local ou sua aplicação direta em obras 

de dragagem. 

 

 

1.1.2  Específicos 

 

 

Comparar a tecnologia GNSS RTK ao método tradicional de análise de marés e 

ajuste pelo desnível calculado pelos marégrafos. Apresentar todas as distorções e 

trazer a possibilidade de sua aplicação na hidrografia. 

 

 

1.2  Justificativa 

 

 

Tendo em vista os inúmeros avanços no mundo com o advento da digitalização 

contemporânea, a agrimensura, cartografia e a hidrografia apresentaram profundas 

transformações, principalmente a partir de 1990, com o surgimento do GNSS e do 

sonar multifeixe. 
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O ideal é todo terminal portuário dispor de Serviços de Hidrografia com diversos 

objetivos, tais como produção de levantamentos, controle da manutenção de fundos 

em áreas portuárias (dragagens), monitoramento de erosão costeira ou de 

enchimentos artificiais (engenharia costeira) e gestão da zona costeira. 

O Serviço de Hidrografia executa sistematicamente levantamentos hidrográficos 

dos fundos dos acessos aos terminais, bacias de manobra e no estacionamento do 

cais. Os resultados desses estudos são distribuídos em forma de plantas aos serviços 

de Vessel Traffic Service (VTS), que é uma central de monitoramento obrigatório das 

embarcações para todos os Portos com todas as informações pertinentes a cada 

navio e aos Práticos, como meio de auxílio a navegação e das manobras necessárias 

do movimento portuário. 

Todas as zonas portuárias deveriam ter levantamentos hidrográficos com 

sistematização da periodicidade, com protocolo com o Instituto Hidrográfico local. 

O serviço de hidrografia é também responsável pela identificação das áreas 

sujeitas a assoreamentos e que necessitam de dragagens. Esta informação é 

transmitida aos serviços de dragagens que podem, assim, planejar e executar a 

manutenção de modo a otimizar a operacionalidade portuária. 

É igualmente necessário um número suficiente de marégrafos para cobrir toda a 

área e gerar um plano topográfico local (zoneamento de marés), com a colaboração 

do Instituto Hidrográfico local. 

Baseado no anexo da Resolução 2969 da ANTAQ o Brasil possui 235 instalações 

portuárias, sendo 37 considerados Portos Públicos (administrado pela União – seja 

através das Companhias Docas, municípios, estados ou consórcios públicos). 

A necessidade de toda essa elaboração hidrográfica com a batimetria 

automatizada sendo a base para todo o levantamento faz do GPS uma ferramenta 

essencial. O uso da altitude elipsoidal na batimetria, gerada pelo GPS na embarcação 

é amplamente usado em diversos países. Sendo assim, o objeto de dissertação é de 

grande importância para o desenvolvimento desse método no Brasil. 

 

  

http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/HIDROGRAFIA/DRAGAGENS
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1.2.1  Fundamentos 

 

 

Vários estudos foram realizados servindo de fundamento para a justificativa. Isso 

mostra o quanto a análise de marés feitas por meio de GNSS são importantes. Essa 

metodologia é amplamente utilizada em todo o mundo, conforme é apresentado em 

alguns artigos.  

a) no artigo “Marés árticas por meio do GPS do gelo marinho”, Rose et al. (2012) 

mostraram que é possível interpolar a altitude elipsoidal do GPS para o nível zero 

definido pela maré vertical, com deslocamento centimétrico. Esse estudo serviu para 

demonstrar que é possível realizar o monitoramento de marés usando o emprego de 

receptores GPS. 

b) no artigo “Marés terrestres observadas por gravidade e GPS no sudeste do 

Alasca”, Sato et al. (2008) desenvolveram um estudo monitorando as marés terrestres 

por gravidade e com a utilização de GPS empregando o método de processamento 

por ponto preciso (PPP), que é um serviço online gratuito para o pós-processamento 

de dados GNSS. Chegou-se à conclusão que o método PPP funciona muito bem para 

esse tipo de aplicação. A recuperação dos sinais de maré com a aferição dos dados 

GPS aliados a medidores de pressão e dados de batimetria são fundamentais pela 

grande variação da velocidade das correntes de maré na área do mar na região de 

estudo. Esse estudo serve para demonstrar que o GPS é amplamente utilizado para 

o monitoramento de marés, tornando-se viável o uso da técnica RTK para essa 

determinação. É pertinente operar no modo RTK, aliados a realização de trabalhos de 

batimetria, se possível, utilizando na embarcação um sonar multifeixe, o que melhora 

a precisão. 

c) no artigo “O papel fundamental das moções em terra nas variações de nível do 

mar costeiro, síntese global de altimetria multisatélite, dados de marés e medições 

GPS”, Pfeffer e Allemand (2016) fizeram observações de 258 estações de GPS no 

mundo ao longo de vinte anos, possibilitando a realização de análises que melhoraram 

a interpretação de todos os dados disponíveis com melhoras de previsões futuras. 

Esse estudo mostrou o quanto é difundido o uso do GNSS para a definição de altitudes 

elipsoidais. O grau de importância se dá pelo número de estações definidas e 

estudadas em todo o mundo. 
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d) no artigo “Movimento vertical da terra ao longo da costa do Mar Negro a partir 

da altimetria por satélite, medidores de marés e GPS”, Avsar et al. (2017) constataram 

que para monitorar os movimentos terrestres ao longo das costas, as medições de 

estações GPS são fundamentais para se ter uma precisão mais acurada. Esse estudo 

serviu para demonstrar o quanto é pertinente o uso da altimetria por satélites para a 

definição da variação de marés e que seria interessante a instalação de uma rede 

GNSS ao longo de toda a costa do Brasil. Dessa forma, possibilitaria a investigação 

das alterações ocorridas no nível do mar, tendo em vista que melhoraria 

significativamente o monitoramento geoide/elipsoide, provando que o conteúdo da 

dissertação é de grande importância científica. 

e) no artigo “Séries temporais do mar e análise de maré oceânica a partir de sinais 

de múltiplos caminhos em cinco locais de GPS em diferentes partes do mundo”, 

Löfgren et al. (2014) observaram séries temporais para a realização da análise de 

marés oceânicas a partir de sinais de múltiplos caminhos oriundos de estações 

localizadas em diferentes partes do mundo. Esse trabalho demonstrou a importância 

do emprego de estações GPS para a avaliação dos níveis de marés.  

f) no artigo “Efeito da maré sólida na série temporal do GPS”, Yin et al. (2010) 

realizaram uma abordagem da utilização da tecnologia do sistema de posicionamento 

GPS e chegaram à conclusão que é uma ferramenta útil para estudar os movimentos 

crustais e geodinâmicos ao longo dos anos. Foi constatado que a precisão de longo 

alcance das observações por GPS é bem maior que as obtidas por métodos 

geodésicos tradicionais. Esse estudo teve importância por utilizar tecnologias 

semelhantes da que foi usada no decorrer do presente trabalho de dissertação, 

mostrando que o uso da tecnologia GPS é eficaz para o levantamento de oscilações 

de maré, assim como a utilização da altura geométrica para esse fim. 

 

 

1.3  Estrutura do Trabalho 

 

 

Para cumprir a meta esta dissertação está organizada nos seguintes capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução – estão as considerações iniciais sobre a pesquisa, 

contextualizando o tema do trabalho e apresentado a problemática a que o estudo se 
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refere. Nesse capítulo estão apresentados os objetivos geral e específicos, as 

justificativas e seus fundamentos e a estrutura do texto da dissertação. 

Capítulo 2 – Conceitos Fundamentais e Revisão Bibliográfica – contém a evolução 

dos levantamentos hidrográficos, descrevendo o histórico desde os primórdios dos 

levantamentos hidrográficos até a atualidade, os conceitos fundamentais sobre o 

levantamento batimétrico com todas as suas peculiaridades, a revisão bibliográfica da 

geodésia espacial aplicada a hidrografia, com o estado da arte da tecnologia GNSS e 

a revisão bibliográfica da geodésia física aplicada a hidrografia. 

Capítulo 3 – Materiais e Métodos – são apresentadas as informações sobre os 

materiais e métodos utilizados no trabalho, apresentando o local escolhido para o 

estudo, os marégrafos selecionados para toda análise comparativa, todos os 

equipamentos utilizados para os levantamentos e toda a metodologia desenvolvida ao 

longo de todo trabalho científico.  

Capítulo 4 – Estudo de Casos – são apresentados o transporte de coordenadas 

da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo para a área de estudo, mostrando o 

processamento e ajuste dos dados, o levantamento das duas áreas escolhidas para 

o desenvolvimento de todo trabalho, com a visualização dos erros, processamento e 

edição dos dados levantados, com geração dos vetores para as áreas de estudo, 

finalizando com a análise do comportamento das superfícies.  

Capítulo 5 – Conclusões e Recomendações – apresentam-se nesse capítulo as 

conclusões indicadas pela pesquisa a partir da análise dos resultados e indicações de 

pesquisas futuras sobre o tema  

Capítulo 6 – Referências Bibliográficas – Relação de fontes citadas ao longo do 

texto e que serviram de embasamento para o desenvolvimento da pesquisa. 

Capítulo 7 – Apêndice – Relação de informações obtidas dos processamentos e 

ajustes das bases GNSS que serviram de apoio para todo trabalho. 

Capítulo 8 – Anexos – Relação das bases da Rede Brasileira de Monitoramento 

Contínuo que serviram de apoio para o transporte de coordenadas planialtimétricas. 
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2  CONCEITOS FUNDAMENTAIS E REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

 

 

2.1  Evolução dos Levantamentos Hidrográficos 

 

 

Os primeiros tipos de cartas hidrográficas são conhecidos pelo nome de 

Portulanos, sendo datadas a partir do século XIII. Os Portulanos eram cartas náuticas, 

principalmente da região europeia, que continham informações sobre as rotas 

comerciais mais indicadas. Nestas cartas, já eram marcados pontos críticos da 

navegação, tais como pedras e bancos de areia, embora não fossem dadas 

profundidades. A origem destas cartas partiu principalmente da Itália, região onde 

existiram distintas escolas de cartografia. A seguir serão exibidos exemplos destas 

cartas (PACHECO, 2017).  

 

 

FIG. 2.1: Portulano do mar Mediterrâneo  
Fonte: Atlas de Cresques, 1375 
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O primeiro mapa com alguma representação hidrográfica que se tem notícia, trata-

se da reprodução do Mapa ou Carta Portuguesa de 1574, que mostra como era a vista 

da Baía de Guanabara. São apresentados morros ao lado da entrada da Baía de 

Guanabara com muitas ilhas e ilhotas. São mostrados também rios e suas fozes, os 

primeiros povoados, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e a Cidade Velha, 

perto do local de fundação do Rio de Janeiro (LAMEGO, 1964). 

 

 

FIG. 2.2: Carta portuguesa de 1574 com vista a Baía de Guanabara 

Fonte: http://www.riodejaneiroaqui.com/portugues/baia-guanabara-mapa.html 

 

Já no ano de 1584, foi publicado o atlas Espelho dos Mares, onde foi descrito todo 

litoral europeu, da Noruega até o estreito de Gibraltar. Esta coletânea de cartas 

possuía características distintas dos antigos Portulanos, pois traziam informações de 

http://www.riodejaneiroaqui.com/portugues/local-de-fundacao.html
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pontos notáveis da terra, informações mais detalhadas sobre o leito do oceano e 

também sobre os portos registrados. 

Em 1681 também foi iniciado um mapeamento do litoral da Grã-Bretanha, com os 

mesmos fins de navegação e comércio, além do conhecimento da costa bretã. O 

desenvolvimento destas cartas proporcionou a criação do primeiro escritório de 

hidrografia, em 1795 (IHO, 2005).  

 

 

FIG. 2.3: Mapeamento - sul da costa inglesa  

Fonte: Royal College of Physicians, 2007 

 

Em 1872 foi feita a primeira expedição com fins de pesquisar cientificamente os 

oceanos à exceção do Ártico. Um dos grandes feitos da viagem de 4 anos do HMS 

Challenger foi a obtenção de 372 medidas batimétricas (~ 1/1.000.000 km²) (TIZARD 

et al., 1885). 

O HMS Challenger foi um navio da Marinha Real Britânica, construído no 

Woolwich Dockyard, Inglaterra, tendo sua construção finalizada no dia 13 de fevereiro 

de 1858. Ele foi um dos principais navios que participaram da Expedição Challenger 

(GARRISON, 2016). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_Real_Brit%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Woolwich_Dockyard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Expedi%C3%A7%C3%A3o_Challenger
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FIG. 2.4: HMS Challenger 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:HMS_Challenger_(1858).jpg 

 

Foi a invenção do sonar passivo pelo francês Paul Langevin, durante a I Guerra 

Mundial e, posteriormente o sonar ativo por britânicos e americanos, que possibilitou 

a investigação do fundo dos oceanos de maneira sistemática. Desse tempo até os 

dias atuais muito se ganhou em termos tecnológicos, porém os princípios físicos que 

regem a propagação do som na água permanecem os mesmos (SHARIPOV, 2008). 

Os principais métodos de investigação do fundo e sub-fundo subaquático que 

utilizam a propagação de ondas acústicas são a sísmica, a sonografia e a batimetria. 

Esses sistemas de aquisição funcionam segundo o mesmo princípio: emissão, 

transmissão e reflexão de ondas acústicas entre dois ou mais meios físicos de 

propriedades elásticas distintas (coluna d‘água, camadas sedimentares, etc.) 

(SOUZA, 2006). 

 

 

FIG. 2.5:  Sistema de aquisição 

Fonte: AYRES, 2014 
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A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) expõe que desde os trabalhos realizados por Eakin em 1939, o processo 

de levantamento batimétrico mudou muito pouco (BRUK, 1985). Porém, os 

equipamentos utilizados para este processo evoluíram bastante. A maneira mais 

simples de medir a profundidade é por meio do “sounding weight” ou o mastro. 

Na década de 1980 este procedimento evoluiu para o “sonic sounding” utilizando 

equipamentos com frequências de 60 e 120 kHz e também para “Subsurface Interface 

Radar” que operam de 300 a 1000 kHz emitindo pulsos eletromagnéticos ao invés de 

ondas sonoras. Outro avanço significativo foi na determinação do posicionamento 

durante o levantamento. Vários métodos e equipamentos foram desenvolvidos com 

este fim como: active responder, passive reflector, doppler, inertial, Satélite, manual 

(óptico), beacons e astronomical (BRUK, 1985). 

 

 
FIG. 2.6: Equipamentos utilizados na década de 1930 

Fonte: EAKIN, 1939 
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FIG. 2.7: Esquema de equipamentos utilizados na década de 1980 em 

levantamentos hidrográficos 

Fonte: BRUK, 1985 

 

Na década de 90 já se encontravam equipamentos sonares comercialmente 

operando em 200kHz e o GPS como técnicas de levantamento (MORRIS, 1997). 

Segundo Carvalho et al. (2000), em reservatórios, a escolha do método depende 

do porte da área a ser levantada e dos recursos disponíveis, podendo ser utilizado 

desde réguas e trena até o Differencial Global Position System (DGPS) e 

ecobatímetros digitais. 

Outro método muito utilizado para a definição planimétrica antes do advento da 

tecnologia GNSS era o uso da topografia convencional, inicialmente com teodolito e 

posteriormente com estações totais. Até hoje a topografia convencional é 

recomendada para áreas sem coberturas de satélites ou em regiões rasas que seja 

mais interessante o uso dessa tecnologia (FRAGA et al., 2018). 
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FIG. 2.8: Batimetria com topografia convencional 

Fonte: FRAGA et al. 2018 

 

À DHN, na qualidade de Serviço Hidrográfico Brasileiro, cabe manter, por meio do 

Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), todas as Cartas Náuticas em Águas 

Jurisdicionais Brasileiras atualizadas. Além das cartas náuticas em papel, o CHM 

produz, também, cartas raster e cartas náuticas eletrônicas (Electronic Navigational 

Chart – ENC). 

Segundo a DHN, 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 que se destinam a servir de base à 

navegação. São geralmente construídas na Projeção de Mercator e representam os 

acidentes terrestres e submarinos. 

As cartas fornecem informações sobre profundidades, perigos à navegação 

(bancos, pedras submersas, cascos soçobrados ou qualquer outro obstáculo à 

navegação), natureza do fundo, fundeadouros e áreas de fundeio. Outra função 

fundamental é o auxílio à navegação (faróis, faroletes, boias, balizas, luzes de 

alinhamento, radiofaróis, etc.). Existem ainda outras indicações necessárias à 

segurança da navegação, como altitudes e pontos notáveis aos navegantes, linha de 

costa e de contorno das ilhas, elementos de marés, correntes e magnetismo, que 

também são representadas nas cartas. 
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As Normas Técnicas para construção das cartas náuticas são ditadas pela 

Organização Hidrográfica Internacional (OHI, 2005). 

Segundo a DHN, o que concerne às cartas náuticas em papel, a Base de 

Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN) é responsável pela sua impressão. A venda 

e distribuição são realizadas pela Empresa Gerencial de Projetos Navais 

(EMGEPRON). 

Atualmente não existe mais a reimpressão da carta em grandes tiragens, mas sim, 

trabalha-se com o processo de impressão sob demanda. Quando qualquer cliente 

realiza a compra de uma carta, a mesma é impressa e entregue atualizada, até o 

último aviso aos navegantes naquela data. 

A FIG. 2.9 representa a natureza das cartas náuticas atuais desenvolvidas pela 

DHN. 

 

 

FIG. 2.9: Carta náutica da Baía de Guanabara 
Fonte: DHN 

 

http://www.cartasnauticasbrasil.com.br/
http://www.cartasnauticasbrasil.com.br/
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Segundo a DHN, as cartas náuticas raster estão disponibilizadas gratuitamente 

para download no formato NOAA-BSB versão 3.0. A sua utilização não dispensa o 

uso concomitante das cartas náuticas em papel, atualizadas até o último aviso aos 

navegantes. Recomenda-se especial atenção para a necessidade de adoção do 

DATUM World Geodetic System, 1984 (WGS-84), tanto no receptor GPS quando no 

programa de visualização utilizado.  

Quanto às cartas náuticas eletrônicas (ENC, do inglês Eletronic Navigational 

Chart), elas são disponibilizadas exclusivamente por intermédio de distribuidores 

internacionais dos Centros de Coordenação Regional / Regional ENC Coordination 

Centre (RENC): International Centre for ENC’s (IC-ENC), operado pelo Serviço 

Hidrográfico do Reino Unido (www.ic-enc.org). 

 

 

2.2  Levantamento Batimétrico  

 

 

Segundo a Agência Nacional de Águas – ANA (2013), o levantamento 

propriamente dito compreende duas componentes: o posicionamento planimétrico da 

embarcação no instante da determinação da profundidade e a mensuração desta 

profundidade. 

A profundidade é determinada multiplicando-se o tempo medido pela velocidade 

do som na água do mar e dividindo por 2. 

 

𝑷 =  𝟏
𝟐 ⁄ 𝑻. 𝑽𝒔𝒐𝒎  EQ. 2.1 

 

Onde: 

𝑃 = profundidade 

𝑇 = tempo 

𝑉𝑠𝑜𝑚 = velocidade 

 

As profundidades deverão ser mensuradas com um equipamento de registro 

contínuo digital ou analógico, por meio de um terminal chamado transdutor, 

devidamente instalado na lateral ou no fundo da embarcação. A velocidade da 

https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-segnav/cartas-raster
http://www.ic-enc.org/
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embarcação deverá ser lenta, entre 2 a 5 nós1, garantindo a coleta mínima de uma 

profundidade associada a uma coordenada planimétrica ao longo da linha de 

sondagem percorrida. 

Deve-se determinar, de forma precisa, a profundidade de imersão do transdutor e 

efetuar a aferição do ecobatímetro durante os dias de sondagem. Recomenda-se o 

uso de uma placa de aferição ou perfilador de velocidade do som, lançados na 

profundidade média da área em estudo (CARVALHO, 2000). 

Para a definição da profundidade por transdutor, existem dois tipos de sistemas: 

- o monofeixe, composto por apenas um transdutor de feixe único, que permite a 

verificação da profundidade apenas na região imediatamente abaixo da embarcação; 

- o multifeixe, que utilizam um arranjo de transdutores dispostos lateralmente onde 

cada um emite um feixe e permite 100% de cobertura do fundo marinho. 

A tecnologia multifeixe é relativamente recente e desenvolvida no final da década 

de 80, evoluindo rapidamente. Sua principal vantagem é o recobrimento total do fundo 

do mar. Essa tecnologia possibilita avaliar melhor os obstáculos do fundo marinho e 

traz rapidez para todo o levantamento, principalmente com o aumento da 

profundidade (ANA, 2012). 

Em seguida será apresentado na FIG. 2.10 um esquema ilustrativo mostrando 

uma embarcação desenvolvendo um levantamento monofeixe e um levantamento 

multifeixe. 

 

     Monofeixe       Multifeixe 

 

FIG. 2.10: Esquema de sondagens monofeixe e multifeixe  
Fonte: NOAA, 2007 

                                            

1 1 nó = 1,852 km/h 
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Mesmo após o desenvolvimento dos ecobatímetros multifeixe, Ferrari (2006) 

afirma que o método de levantamento monofeixe ainda é um meio válido na realização 

de estudos batimétricos para determinadas condições de levantamentos. Em 

trabalhos em áreas onde se tem profundidades pequenas, os sonares multifeixes irão 

se comportar como um sonar monofeixe. Sendo assim, deve-se empregar o 

monofeixe quando se leva em conta a relação custo/benefício.  

As características de um ecobatímetro são determinadas pelos seus transdutores, 

sendo seus parâmetros: frequência acústica; dimensão da banda; abertura do feixe; 

e comprimento do pulso. As frequências acústicas empregadas nos levantamentos 

batimétricos podem variar de 8 kHz a 200 kHz. Quanto menor a frequência empregada 

maior será o alcance do sinal e a penetração no solo submerso, por exemplo, uma 

frequência de 8 a 16 kHz (LF) possui um alcance maior que 10 km, já uma frequência 

de 200 a 300 kHz (VHF) possui um alcance menor que 100m (OHI, 2005).  

Existem equipamentos de feixe simples que podem operar com uma frequência 

ou com duas frequências. No primeiro caso o interesse é na determinação do solo 

submerso, já no segundo, além da determinação do solo, o interesse também estará 

na profundidade e na textura do solo submerso. 

Acoplado ao ecobatímetro deverá ser instalado um receptor GPS diferencial, 

visando à determinação da posição da embarcação durante a sondagem. O método 

empregado é o DGPS, o qual consiste na determinação das coordenadas da estação 

móvel mediante o emprego das correções diferenciais geradas numa estação de 

referência. Estas correções são enviadas por um sistema de comunicação, por 

exemplo, rádio de transmissão, celular, satélite geoestacionário, e dentro de um 

formato apropriado Radio Technical Committee for Maritime Service (RTCM). Quando 

são empregadas as correções diferenciais da fase da onda portadora ou da própria 

onda portadora tem-se o RTK, método mais aplicado nos levantamentos batimétricos 

(KRUEGER, 1996).  

Segundo ANA (2013), é necessário realizar a correção dos erros de 

posicionamento em relação aos movimentos da embarcação. Estes movimentos são 

calculados por meio de sensores inerciais ou unidades de medida inercial (IMU). A 

situação do equilíbrio da embarcação pode ser determinada por meio de três 

receptores GPS. Dessa forma, é necessário conhecer a distância entre as antenas 

instaladas na embarcação. Com isso é possível calcular a resolução das 
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ambiguidades da fase da onda portadora e consequentemente a obtenção da posição 

da antena acoplada ao ecobatímetro (IHO, 2005). 

Na indisponibilidade de sensores inerciais ou compensadores de ondas é 

necessário realizar uma filtragem manual. Neste caso é necessário prática e 

conhecimento do comportamento da topografia submersa (RAMOS, 2007). 

O valor final das isóbatas do fundo submerso será fruto da profundidade 

mensurada em campo devidamente corrigida devido às suas flutuações operacionais. 

Por esta razão, deve-se instalar no mínimo uma seção de réguas limnimétricas, com 

pelo menos uma referência de nível (RN) associada. A cota deverá obrigatoriamente 

estar atrelada ao mesmo referencial altimétrico que definiu o nível operacional normal, 

sendo realizadas leituras conforme necessidades de observação em campo. 

Para evitar a necessidade de número excessivo de réguas sugere-se a utilização 

do sistema GPS/RTK, capaz de estimar a posição altimétrica do barco com acurácia, 

processo muito utilizado em alguns países do mundo, como EUA, Canadá e Japão, 

não sendo aceito ainda pela Marinha do Brasil (ELIAS, 2003 e SIMÕES, 2007).  

 

 

2.2.1  Teoria dos Erros 

 

 

Segundo Nardez et al. (2011), os erros em batimetria podem ser divididos em 

grupos: 

- grandes erros, ou blunders; 

- erros causados por defeitos mecânicos e/ou eletrônicos (desgaste do 

equipamento, rachaduras no transdutor, aterramento, cabos defeituosos); 

- erros sistemáticos, que são causados por perda da calibração, desalinhamento 

de sensores, etc. Estes erros podem ser removidos ou corrigidos quando 

identificados. Um erro sistemático bem significativo nos levantamentos batimétricos é 

a determinação incorreta da posição dos sensores na embarcação durante as 

sondagens; 

- erros aleatórios, que ocorrem em função de fatores variáveis ao longo do 

levantamento (condição de mar, ruídos). São tratados estatisticamente e tendem a se 

anular. 
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2.2.2  Ângulo do Feixe 

 

 

Segundo Krueger (1996), o ângulo do feixe determina a área efetivamente 

sondada sobre o fundo do mar e, quanto ao ângulo de incidência do feixe (sistemas 

multifeixe), a precisão da medida batimétrica vai ser degradada em direção aos feixes 

externos. A quantidade de energia que retorna ao equipamento é muito pequena 

devido a perdas na direção oposta e a relação sinal/ruído resultante é muito baixa. Os 

feixes internos utilizam amplitude e os feixes externos utilizam fase para 

reconhecimento da profundidade. 

Em seguida são apresentados valores de frequência e suas respectivas variações 

na TAB.2.1. 

 
TAB. 2.1: Análise do ângulo do feixe  

Frequência Ângulo do feixe Profundidade Pegada 
Cobertura 

linear 

200 kHz 7º 10 m 4,67 m² 1,22 m 

200 kHz 7º 100 m 469 m² 12,22 m 

27 kHz 15º 100 m 2188 m² 26,4 m 

27 kHz 15º 1.500 m 487.441 m² 394 m 

12 kHz 18º 1.500 m 705.482 m² 474 m 

12 kHz 18º 3.000 m 2.833.850 m² 950 m 

Fonte: SOUZA, 2006 

 

2.2.3  Movimentos de uma Embarcação 

 

 

Segundo Ferreira (2013) uma embarcação possui seis movimentos a serem 

considerados durante a sondagem, compostos por três translações e três rotações ao 

longo dos três eixos coordenados. Esses movimentos são descritos segundo um 

sistema local e tridimensional de coordenadas cartesianas com origem, 

preferencialmente, no centro de massa da embarcação na altura da lâmina d’água 

estática, sendo seus eixos e movimentos assim definidos pela FIG. 2.11: 
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Os eixos são: 

X: eixo ao longo da embarcação, sendo positivo no sentido de sua navegação; 

Y: eixo transversal à embarcação, sendo positivo no sentido de bombordo (à 

esquerda do sentido de navegação), e 

Z: eixo vertical, positivo para o alto da embarcação. 

As translações são: 

Surge: translação ao longo do eixo longitudinal (X) da embarcação de sondagem; 

Sway: translação ao longo do eixo transversal (Y) da embarcação, e 

Heave: translação no eixo vertical (Z) da embarcação. 

As rotações são: 

Roll: rotação em torno do eixo longitudinal da embarcação; 

Pitch: rotação em torno do eixo transversal da embarcação, e 

Yaw: rotação em torno do eixo vertical da embarcação. 

 

 

FIG. 2.11.: Os movimentos de uma embarcação  
Fonte: PAULO e HOLMES, 2011 

 

Uma embarcação está sujeita a seis movimentos. Para a batimetria o que mais 

interessa são as três rotações (roll, pitch e yaw), que descrevem a atitude da 

embarcação de sondagem, e a translação no eixo vertical (heave). O movimento de 

yaw também é conhecimento com heading (rumo). Sensores inerciais ou sensores 
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inerciais com integração de informação GNSS e sensores de proa (geralmente 

girobússolas ou agulha fluxgate) podem determinar esses movimentos. Os sensores 

inerciais aplicam as leis de movimento de Newton e são compostos por giroscópios, 

que são empregados para determinar as rotações em torno deste centro de massa e, 

por conseguinte, permitem analisar a situação de equilíbrio da embarcação e por 

acelerômetros, que são usados para medir as acelerações do centro de massa da 

embarcação, fornecendo assim as forças que agem sobre o mesmo. Quando os 

sensores inerciais são utilizados, devem ser instalados no centro da embarcação de 

sondagem, servindo para a determinação do roll, pitch e heave (IHO, 2005; SIMÕES, 

2007). 

Para a batimetria monofeixe medidas pelos sensores inerciais, as rotações roll e 

pitch somente são significativas quando estes ângulos forem superiores à metade da 

largura do feixe acústico emitido pelo transdutor. Dessa forma, conforme as condições 

do ecobatímetro, a profundidade e a meteorologia local, estas rotações poderão ser 

desconsideradas (IHO, 2005). 

O heave tem efeito dominante diante de todos os efeitos que provocam 

deslocamentos verticais, podendo chegar a 0,20m. Podendo ser medido por sensores 

inerciais ou ainda por compensadores de ondas. No caso da utilização de 

compensador de ondas, ele deve ser fixado na vertical do transdutor para medir o 

efeito heave de forma efetiva. Quando não é possível a aplicação desses sensores, 

será necessário realizar uma filtragem manual onde deve haver a prática e o 

conhecimento do comportamento da topografia submersa (IHO, 2005; RAMOS, 2007). 

A rotação em torno do eixo Z (yaw/heading), também conhecido como proa, é 

usualmente obtida através de duas antenas GNSS instaladas numa linha base e 

orientadas longitudinalmente à proa da embarcação de sondagem, dois receptores 

GNSS e uma unidade de integração da informação. Esse método produz uma 

precisão superior à dos sensores de proa.  

Para levantamentos multifeixe é importante a determinação do yaw. Quando se 

trata de levantamentos com feixe simples, desde que a antena GNSS usada no 

posicionamento esteja instalada de forma centrada em relação ao transdutor, as 

variações do yaw não são significativas. Caso não seja possível alinhar a antena 

GNSS e o transdutor de forma centrada na vertical, é necessário corrigir os dados do 
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efeito do yaw para garantir a perfeita correlação entre a sondagem e o posicionamento 

da embarcação (ARTILHEIRO et al., 2004; IHO, 2005).  

Abaixo, na FIG. 2.12. é apresentado um esquema ilustrativo representando os 

principais movimentos da embarcação que influenciam na precisão dos 

levantamentos batimétricos. 

 
FIG. 2.12: Movimentos da embarcação 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimentos_da_embarcação 
 

 

2.2.4  Velocidade de Propagação do Som na Água 

 

 

É importante conhecer a velocidade de propagação do som na água para se 

conhecer a profundidade e o ecobatímetro utiliza uma técnica que mede a 

profundidade indiretamente. Os corpos d’água juntamente com seus limites, 

constituem um meio extremamente complexo para a propagação som. A velocidade 

de propagação do som na água deve ser determinada de forma cuidadosa para evitar 

a introdução de erros sistemáticos na obtenção das profundidades (IHO, 2005). 

A velocidade do som na água é aproximadamente quatro vezes maior que no ar. 

A explicação para este fenômeno é que conforme aumenta a densidade do meio, 

aumenta a velocidade de propagação das ondas mecânicas. A densidade da água 

não é constante e depende de três fatores: temperatura, pressão e salinidade. Quanto 
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à salinidade, afeta as profundidades somente em ambiente marinho e geralmente é 

medida em partes por mil, por influenciar muito pouco (IHO, 2005; MATIAS, 2010). 

Pressão e temperatura são fatores que merecem uma atenção especial, isso 

porque influenciam de maneira considerável na variação de velocidade do som na 

água. A temperatura é o fator dominante na variação de velocidade do som na água, 

porém, em maiores profundidades o fator dominante passa a ser a pressão.  

A temperatura decresce até os 1000m e a partir dessa profundidade passa a ser 

basicamente. A medida de profundidade é muito sensível à variação de temperatura, 

1°C, por exemplo, ocasiona uma variação de aproximadamente 4,5 m/s na velocidade 

de propagação do som. A pressão aumenta com a profundidade e a taxa de variação 

da velocidade de propagação do som é de 1,6 m/s para cada 10 atmosferas (IHO, 

2005). 

Utiliza-se um modelo matemático que comporte esses elementos para determinar 

a velocidade do som em um determinado corpo d’água. Quando se usa sondadores 

de feixe simples com o feixe acústico próximo da vertical é suficiente a utilização de 

um valor médio de velocidade de propagação do som na água. Os sondadores 

multifeixe com feixes oblíquos que são mais sensíveis aos efeitos da refração. Desta 

forma é necessário conhecer o perfil de variação da velocidade do som ao longo da 

coluna d’água (IHO, 2005). 

 

 

2.2.5  Princípios Físicos e Geométricos do Pulso Sônico 

 

 

Alguns princípios físicos e geométricos também afetam a propagação das ondas 

sonoras e estão diretamente ligados ao desempenho dos ecobatímetros. 

Os princípios físicos que representam as alterações sofridas pelo pulso desde a 

sua emissão até a sua capacitação são a dispersão, a absorção, a reflexão, e a 

refração. A onda sonora é atenuada, ou seja, perde energia na propagação, pela 

dispersão e pela absorção (MIGUENS, 2000). 

Alguns elementos afetam a geometria da onda sonora, como: a frequência, o 

comprimento de onda e a abertura do feixe cônico emitido pelo transdutor. A 

frequência determina o alcance do pulso, bem como a sua penetração nos 
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sedimentos. Embora pouco discriminativa, as frequências menores são capazes de 

atingis maiores profundidades.  

A abertura do feixe cônico emitido pelo transdutor no que se refere ao ângulo de 

abertura é importante, pois define a máxima inclinação que o barco pode ter em ambos 

os eixos sem a necessidade de efetuar as correções de atitude da embarcação de 

sondagem. 

 

 

2.2.6  Marés e seus Efeitos para a Hidrografia 

 

 

Segundo Wahr (1995), as marés são alterações cíclicas do nível das águas do 

mar e oceanos promovidas pela Lua e pelo Sol (este último com menor intensidade, 

devido à distância) sobre o campo gravitacional da Terra. Os efeitos das marés são 

promovidos pelas subidas e descidas periódicas do nível das águas em que a 

amplitude e periodicidade são influenciadas por fatores locais.  

As diferenças na aceleração sofrida pela variação da intensidade do campo 

gravimétrico, associada aos movimentos relativos da Terra em relação à Lua e ao Sol, 

fazem com que as massas de água sofram uma série de deformações. 

Segundo Ayres (2014), a redução do nível de maré é crítica nas marés costeiras, 

com o efeito de maré amplificado, sendo importante em casos de levantamentos para 

segurança da navegação. As marés oceânicas são comumente desconsideradas, 

mas podem ser fator importante no caso de projetos de locação de plataformas fixas. 

A finalidade é referenciar todas as leituras ao nível médio dos mares. 

Nas tabelas de marés aparecem uns coeficientes de marés que nos indicam a 

amplitude da maré prevista (diferença de alturas entre as consecutivas preamar e 

baixa-mar de um lugar). 

Segundo Wahr (1995), a medição do nível médio do mar foi tradicionalmente feita 

com base nas leituras dos marégrafos, que são instrumentos que permitem medir a 

variação do nível das águas num determinado local. Excluindo as flutuações devidas 

às ondas, a fatores meteorológicos e às marés e outros fatores astronômicos, obtém-

se uma leitura do nível médio do mar durante determinado período por referência ao 

DATUM utilizado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_m%C3%A9dio_do_mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_m%C3%A9dio_do_mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amplitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Periodicidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_grav%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_grav%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9grafo
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O marégrafo é o instrumento que registra automaticamente o fluxo e o refluxo das 

marés em um determinado ponto da costa. Sendo usado para calcular o nível médio 

do mar e estudar o comportamento das marés. Suas observações também são 

usadas para calcular o zero hidrográfico (altura arbitrariamente um pouco abaixo do 

nível mínimo do mar) e o nível de referência na cartografia. 

Os marégrafos são classificados em dois tipos de acordo com o modo de registro 

do fenômeno, o analógico e o digital. 

O marégrafo analógico é o equipamento mais utilizado no Brasil, segundo Cleary 

(1989) este marégrafo pode ser de dois tipos: com uma régua graduada ou um 

linígrafo de boia. A utilização da régua tem o problema da presença constante de um 

operador para leitura do nível e também da imprecisão das medidas quando há 

ondulações na água (CARVALHO, 2008). Já o linígrafo de boia consiste em registrar 

a variação da maré numa banda de papel, havendo a necessidade de trocar o papel 

e os dados precisarem ser digitalizados, criando uma fonte de erros. 

Entretanto, os marégrafos modernos possuem acumuladores digitais dos dados, 

o que facilita o registro dos dados. Os equipamentos que se enquadram no último tipo 

de marégrafo citado são classificados como marégrafos digitais. 

Os marégrafos digitais são divididos em três categorias: subsuperfície, superfície 

e sensoriamento remoto. 

Os equipamentos de subsuperfície por estarem totalmente submersos 

apresentam a incrustação como principal desvantagem aos outros métodos remotos. 

Essa desvantagem prejudica na sensibilidade dos sensores, tornando a manutenção 

mais prolongada e com maior frequência. A utilização de anti-incrustantes minimiza 

esse problema, mas pode prejudicar a fauna e/ou flora do local. 

Os marégrafos de pressão servem para medir variações em águas profundas e 

em alto-mar, com uso limitado em áreas restritas. Seu funcionamento consiste no 

registro da quantidade de coluna d’água que está acima dele e na variação dessa 

coluna. Ficam presos ao fundo de estuários em plataformas rígidas que evitam o 

movimento do aparelho. 

Os instrumentos de superfície e de sensoriamento remoto, por permanecerem 

parte submersa ou fora da água, possuem um custo de aquisição e instalação mais 

elevado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_m%C3%A9dio_do_mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_m%C3%A9dio_do_mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zero_hidrogr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estu%C3%A1rio
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Os Marégrafos de boia e pêndulo possuem um flutuador preso a um cabo ou a 

uma fita de aço que transmite o movimento decorrente da variação de nível de água. 

Por fim é acoplado a um sistema que mobiliza uma pena sobre um gráfico de papel 

em movimento. 

Uma das ações desenvolvidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para o cumprimento de sua missão institucional é o estabelecimento de um 

conjunto homogêneo de marcos geodésicos com altitudes de alta precisão em todo o 

território nacional. Esse conjunto de marcos geodésicos é formalmente denominado 

Rede Altimétrica de Alta Precisão (RAAP) do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). 

Segundo o IBGE, atualmente, grande parte das altitudes da RAAP refere-se ao 

DATUM de Imbituba, isto é, ao nível médio do mar no Porto de Imbituba (SC) entre 

1949 e 1957. A pequena porção da RAAP existente no Amapá não pôde ser 

conectada ao DATUM de Imbituba, levando à utilização do nível médio no Porto de 

Santana entre 1957 e 1958. 

A Rede Maregráfica Permanente para Geodésia (RMPG) foi concebida em 1996 

pelo então Departamento de Geodésia do IBGE em 2013. A Coordenação de 

Geodésia tem a finalidade de determinar e acompanhar a evolução temporal e 

espacial dos dados altimétricos do SGB. Cinco estações já se encontram em 

operação: a estação de Macaé (RJ); a estação de Imbituba (SC); a estação de 

Salvador (BA); a estação de Santana (AP); e a estação de Fortaleza (CE). 

Outra estação maregráfica ainda será estabelecida na Região Norte, no porto de 

Belém. O conjunto de estações da RMPG permitirá que o nível médio do mar seja 

determinado ao longo de toda a costa brasileira e correlacionado com as observações 

pretéritas. Além disso, a rede proporcionará a vinculação entre esses resultados e 

todos os demais referenciais altimétricos, trazendo grandes benefícios aos usuários 

da RAAP em regiões costeiras. 

 

 

2.2.7  Limpeza dos Dados 

 

 

Esta etapa de processamento consiste em retirar os valores anômalos da matriz 

de dados batimétricos obtidos, chamados de “Spikes”, que podem ser gerados devido 
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a condição de mar ruim durante a operação, velocidade excessiva da embarcação e 

taludes muito acentuados no fundo marinho. Em sistemas multifeixe, spikes 

acontecem com mais frequência nos feixes externos, devido ao alto ângulo de 

incidência.  

A limpeza dos dados de batimetria multifeixe é realizada através de processo 

estatístico. Determina-se uma célula com tamanho específico que irá compreender 

certa quantidade de leituras. Calculam-se os parâmetros estatísticos como média, 

mediana e desvio padrão. Sendo assim, retiram-se os valores de dentro da célula que 

estejam n (NSIGMA) vezes acima da média da célula. 

 

 

2.2.8  Cobertura e Densidade de Coleta de Dados 

 

 

O ideal é que a perfilagem seja contínua, ou seja, que todo o fundo seja 

continuamente sondado, sem intervalos e que a taxa de aquisição do equipamento 

deve ser configurada de acordo com estes critérios e com a “pegada” do sinal no fundo 

do mar. 

Para se obter o máximo de informações batimétricas possíveis, de uma maneira 

geral, a taxa de aquisição de dados segue a seguinte fórmula: 

 

𝑻𝑨 =  (
𝒁

𝑽
) . 𝒕𝒈 (

∅

𝟐
)  EQ. 2.2 

 

Onde: 

𝑇𝐴 = Taxa de aquisição 

𝑍 = Profundidade 

𝑉 = Velocidade de levantamento 

∅ = ângulo do feixe do transdutor  
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2.2.9  Programa HYPACK 

 

 

O HYPACK é um programa comercial, desenvolvido pela Coastal 

Oceanographics,Inc., para "windows". Tem como objetivo principal auxiliar nos 

levantamentos hidrográficos, permitindo a entrada simultânea de dados coletados por 

diferentes sensores (por exemplo: ecobatímetro, GPS, medidor de vazão e correntes). 

Ele é composto de módulos, dentre esses, pode-se citar: planejamento, levantamento, 

edição, volumes, modelos e o CAD. 

O planejamento permite ao usuário rever graficamente os dados levantados ou 

criar novas linhas, as quais podem ser paralelas, radiais, ou perpendiculares aos 

offsets. Com o módulo levantamento pode-se ter a entrada de nove sensores para 

coleta dos dados simultaneamente. Ainda existe a possibilidade de acompanhar, em 

tempo real, a posição do barco na área em questão, os perfis, as informações 

levantadas, o ecograma, e outros. 

A edição é um módulo de grande valia para o usuário desse programa. O principal 

editor proporciona uma interface gráfica que pode editar as linhas levantadas, os perfis 

de sondagem, e, simultaneamente, os dados em texto. É possível ainda aplicar 

correções quanto às marés, às correntes, à arfagem, à guinada, ao rolamento e à 

velocidade do som. 

Esse programa permite o cálculo de volumes por diversos métodos 

computacionais, incluindo área média, prismoidal, contornos e Triangulated Irregular 

Network Models (TIN). Esse modelo permite ao usuário criar um modelo de rede 

triangular irregular para dados hidrográficos e topográficos. Também pode-se calcular 

os volumes em canais, em contínua mudança de dimensões. 

Todos esses volumes podem ser plotados, impressos ou tabulados. O HYPACK 

pode efetuar a transferência de dados hidrográficos para sistemas AutoCad e 

Intergraph. Permite total exportação de linhas levantadas, sondagens, linhas e áreas 

digitalizadas, boias, seções de perfis transversais, contornos em duas e três 

dimensões. Esse programa ainda conta com programas geodésicos para auxiliar o 

usuário, com verificações estatísticas que podem ser calculadas e mostradas a ele 

graficamente.  
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2.3  Geodésia Espacial Aplicada a Hidrografia 

 

 

2.3.1  Sistema Global de Navegação por Satélite 

 

 

Foi a partir da 10ª Conferencia de Navegação Aérea, em 1991, que a 

nomenclatura GNSS surgiu. A International Civil Aviation Organization (ICAO) 

reconheceu que o sistema de navegação do século XXI proporcionaria um sistema 

global de navegação. Baseava-se em um conjunto de satélites artificiais, 

proporcionando dados de navegação e de observações em tempo real. 

Em seguida foram apresentadas duas possibilidades, o Ground Based 

Augmentation System (GBAs) e o Satellite Based Augmentation System (SBAs). No 

primeiro caso, são as constelações de satélites aumentadas por estações instaladas 

em terra. No segundo caso, este aumento se dá por satélites geoestacionários. 

Atualmente das constelações de satélites existentes as mais empregadas são o 

Navigation System with Time And Ranging - Global Positioning System (NAVSTAR-

GPS, sistema americano) e o Global Navigation Satellite System, sistema russo 

(GLONASS, do russo Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema). 

Outras constelações estão ganhando força, mas ainda estão em fase de 

aprimoramento como o GALILEO (European Satellite Navigation System, sistema 

europeu) e o COMPASS (sistema chinês). Estes sistemas são compostos por 

segmentos: espacial, de controle e do usuário (MONICO, 2008).  

 

 

2.3.2  Sistema de Posicionamento Global (NAVSTAR – GPS) 

 

 

A “Era Espacial” iniciada com o lançamento do primeiro satélite artificial, o 

SPUTNIK I (4 de outubro de 1957), marcou uma mudança radical em muitas ciências 

e em particular nos métodos de posicionamento. A primeira ideia de utilização do 

efeito Doppler-Fizeau na determinação de órbitas dos satélites artificiais remonta à 

mesma época e é devida a Guier e Weiffenbach. 
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Posteriormente McClure sugeriu a operação inversa: utilizar a frequência Doppler 

de um satélite de órbita conhecida para posicionar o observador. Desenvolvido pela 

Universidade John Hopkins o sistema denominado Navy Navigation Satellite System 

(NNSS), também conhecido como TRANSIT, entrou em operação em 1967. Até 

recentemente prestou um eficiente apoio para o posicionamento geodésico e para a 

navegação marítima. Entretanto, razões relacionadas com a estrutura do sistema, não 

permitiam que o mesmo fosse usado para a navegação aérea e impunham restrições 

diversas aos posicionamentos acima referidos. 

Isso levou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos a investir na concepção 

de um novo sistema. Proveniente da fusão em 1973 de dois projetos, TIMATION (Time 

Navigation) da Marinha e 621B da Força Aérea, nasceu o que veio a ser denominado 

de NAVSTAR/GPS. 

A princípio foi desenvolvido para fins militares, e desde o início, com um acesso 

limitado para usuários civis. Tendo como objetivo determinar instantaneamente a 

posição tridimensional, velocidade e informações sobre o tempo de um usuário, em 

qualquer lugar na Terra ou próximo a ela. Sendo independente das condições 

meteorológicas, em um referencial global e homogêneo, com base em medidas e 

distâncias (SEBEER, 2003).  

De acordo com a U.S. Coast Guard Navigation Center (2019), o NAVSTAR-GPS 

apresenta atualmente uma constelação de 29 satélites ativos. Consistindo incialmente 

de uma constelação básica de 24 satélites, divididos em seis planos orbitais a 

aproximadamente 20.200 km de altitude acima da superfície terrestre. 

O sistema garante que pelo menos quatro satélites possam estar disponíveis para 

serem observados simultaneamente acima do horizonte, em qualquer lugar da terra, 

24 horas por dia, para a realização de medidas do posicionamento em tempo real. 

Essa configuração é necessária para que se possam corrigir os erros de sincronismo 

do relógio envolvido no processo (MONICO, 2008). 

Além do Anti-Spoofing (AS), que codifica o código preciso (P) sobre as duas fases 

da onda portadora L1 e L2 em um código secreto denominado código Y, o Department 

of Defense (DoD) implementou, durante vários anos, uma outra restrição conhecida 

como Selective Availability (SA). Por meio da mesma era introduzido um erro 

proposital e conhecido, podendo ser nas efemérides e/ou no relógio do satélite. 
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Durante a sua vigência a restrição ocorreu somente no relógio. A partir de 2 de 

maio de 2000, por decreto presidencial, o DoD dos Estados Unidos da América 

desativou o SA. A ideia do DGPS foi eliminar os efeitos sistemáticos, em particular, 

aquele resultante do Selective Availability (SA) nas aplicações do GPS em navegação. 

Evidentemente que outros efeitos sistemáticos também são eliminados, desde que 

ocorram nas duas estações. 

De acordo com The GPS Standard Positioning Service Signal Specification 

(1995), o Standard Positioning Service (SPS) fornece ao usuário a frequência L1, 

transmitida por todos os satélites, contendo o código de aquisição (C/A) e a 

mensagem de navegação. O código preciso (P) é reservado para uso militar, não 

fazendo parte do SPS. Mesmo com esses códigos ativos a precisão do 

posicionamento absoluto ainda é boa para algumas aplicações, com 

aproximadamente 13 metros e 22 metros, horizontal e vertical, respectivamente 

(MONICO, 2008). 

 

 

2.3.3  Sistema Global de Navegação Via Satélite (GLONASS)  

 

 

Esse sistema foi concebido na década de 70, na antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) pelo Soviet Union’s Scientific Production Association of 

Aplied Mechanics, e atualmente é desenvolvido e operado pela Russian Federation 

Space Forces. O segmento espacial da concepção do sistema consiste de uma 

constelação de 24 satélites ativos e três de reserva. 

São distribuídos em três planos orbitais, com orbitas aproximadamente circulares 

fazendo com que a repetição do período orbital seja de oito dias siderais, com uma 

altitude de 19.100 km. As mensagens de navegação são moduladas na portadora e 

contêm informações sobre as órbitas (efemérides), almanaque e saúde dos satélites 

(SEBEER, 2003). De acordo com a Federal Space Agency (2019), 28 é o número total 

de satélites que compõe essa constelação para o ano de 2019. 

Analogamente ao sistema GPS, o sistema GLONASS transmite sinais das 

portadoras L1 e L2, moduladas por dois códigos binários. As mensagens de 

Navegação, entretanto, as frequências dos códigos C/A e P são quase metade do 
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GPS, tornando, teoricamente, a acurácia das pseudodistâncias do GLONASS pior do 

que a do GPS (MONICO, 2008). 

Embora exista essa diferença nas frequências desses dois sistemas, elas são 

relativamente próximas, tornando possível fazer uso de uma antena combinada e um 

amplificador comum no mesmo equipamento. Isso viabiliza o desenvolvimento de 

equipamentos que rastreiam satélites de ambos os sistemas simultaneamente 

(LEICK, 2004). 

 

 

2.3.4  Erros dos Sistemas  

 

 

Os principais erros derivam do sincronismo dos relógios dos satélites, efemérides, 

sincronismo dos relógios dos receptores, ionosfera, troposfera e efeitos de 

multicaminho (BORRE, 2007). 

Os erros no sistema podem afetar o resultado final do posicionamento. Sabe-se 

que eles existem, logo é necessário tentar minimizá-los e quando possível eliminá-los. 

Todos esses parâmetros influenciam diretamente na qualidade do posicionamento. 

No entanto, aplicando-se a Dupla Diferença de Fase é possível eliminar os erros 

referentes ao estado dos relógios do satélite e do receptor em relação ao tempo GPS, 

e consequentemente, podem reduzir os demais erros.  

Os erros atmosféricos (ionosfera e troposfera) podem ser minimizados, ou 

praticamente eliminados se a linha de base formada (distância entre as estações base 

e móvel) for curta, ou seja, não for superior a 10 km. O mesmo pode ocorrer para o 

erro de orbita, caso a linha de base seja superior a 80 km recomenda-se o emprego 

das efemérides precisas (MONICO, 2008). 
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2.3.5  Diluição da Precisão (DOP)  

 

 

A precisão do posicionamento pontual depende essencialmente da precisão para 

o levantamento de uma pseudodistância e da configuração geométrica dos satélites 

com relação à antena do receptor.  

Os DOP’s são utilizados para verificar a qualidade do posicionamento GPS, pois 

representam uma medida para a geometria (KENNEDY, 2002). A partir do DOP 

derivam-se:  

 HDOP, ou Diluição da Precisão Horizontal, é a combinação da diluição da 

precisão na direção Norte (N) e Este (E);  

 VDOP, ou Diluição da Precisão Vertical;  

 PDOP, ou Diluição da Precisão da Posição, é a combinação de ambas 

componentes, vertical e horizontal, do erro de posição causado pela geometria 

dos satélites;  

 TDOP, ou Diluição da Precisão do Tempo; e  

 GDOP, ou Diluição da Precisão da Geometria, é a combinação do PDOP e TDOP.  

Porém, o PDOP é o mais utilizado para verificar a qualidade do posicionamento 

devido à sua consideração tridimensional. Onde pode ser interpretado como valor 

inverso do volume de um tetraedro formado das posições dos satélites observados e 

do usuário 

Segundo Krueger (2011), uma boa geometria corresponde a um PDOP inferior a 

cinco, para o método relativo, com observação de pelo menos cinco satélites. 

 

 

2.3.6  Métodos de Posicionamento  

 

 

Por meio do GPS, o posicionamento diz respeito à determinação da posição de 

objetos em relação a um referencial específico. Pode ser realizado a partir de 

diferentes técnicas e observáveis, sendo fornecidos níveis de precisão que variam na 

casa do metro até poucos milímetros. 
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Normalmente, é efetuado a partir da fase de batimento da onda portadora e/ou da 

pseudodistância. Devido à precisão da medida da fase da onda portadora ser da 

ordem de milímetros, ela é a observável indispensável na obtenção de 

posicionamentos que requeiram melhor precisão. A pseudodistância é mais utilizada 

em posicionamentos com precisão de ordem métrica, pois utiliza o código para 

determinar a distância entre o satélite e o receptor. 

A FIG. 2.13 a seguir, mostra por meio de um fluxograma toda a estrutura de 

métodos e técnicas utilizados pelo GPS. 

 

FIG. 2.13: Organograma simplificado dos métodos e das técnicas de 
posicionamento com o GPS 

Fonte: CARVALHO, 1999 

 

Conforme apresentado no fluxograma o posicionamento GPS pode ser 

classificado em:  

 Absoluto – quando as coordenadas estão associadas diretamente ao geocentro; 

 Relativo – o vetor formado entre as estações base e móvel é calculado, 

possibilitando a determinação das coordenadas desta estação que estão 

atreladas a um referencial materializado por um ou mais vértices de coordenadas 

conhecidas; e  
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 Diferencial – quando as coordenadas da estação móvel são determinadas em 

tempo real, tendo sido calculadas com o emprego das correções diferenciais 

geradas na estação de referência e enviadas por um meio de comunicação para 

uma estação móvel. A precisão depende da linha de base para os diferentes 

métodos de posicionamento.  

  
 

2.3.6.1  Método Absoluto  

 

 

Também chamado na literatura de posicionamento por ponto ou isolado, pode ser 

realizado com as técnicas estática (antena estática) ou cinemática (antena em 

movimento). É caracterizado pelo uso isolado de apenas um receptor visando a 

determinação das coordenadas de um ponto sobre a superfície terrestre, referidas ao 

sistema de referência vinculado ao sistema de posicionamento por satélites adotado, 

por exemplo, para o GPS é o WGS-84 (G1150) (refinado para a semana GPS 1150) 

(IBGE, 2019). 

Em geral este método possibilita a determinação destas coordenadas em tempo 

real sendo então denominado de posicionamento por ponto (PP). Neste tipo de 

posicionamento normalmente são utilizados receptores de navegação, empregando-

se para o cálculo da posição de pontos sobre a superfície terrestre, geralmente, a 

pseudodistância (PD) derivada do código C/A presente na portadora L1 e a 

mensagem de navegação. Neste método de posicionamento, no Serviço de 

Posicionamento Padrão, as precisões planimétricas alcançadas na prática são de 

aproximadamente 13 metros e 25 metros (95%), horizontal e vertical, respectivamente 

(SEEBER, 2003).  

Entende-se por pseudodistância a distância formada entre o satélite e o receptor, 

por meio da seguinte equação:  

 

  𝑷𝑫𝒓
𝒔 = 𝒑𝒓

𝒔 + 𝒅𝒑𝒓
𝒔 + 𝒄[𝒅𝒕𝒓 − 𝒅𝒕𝒔] + 𝑰𝒓

𝒔 + 𝑻𝒓
𝒔 + 𝒅𝒎𝒓

𝒔 + 𝜺
𝑷𝑫

𝒔
𝒓
    EQ. 2.3 

 

Onde: 

𝑐 = é a velocidade da luz (𝑚/𝑠); 
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𝑝𝑟
𝑠 = é a distância geométrica entre o satélite s no instante da transmissão do sinal 

e o receptor 𝑟 no instante da recepção (𝑚); 

𝑑𝑝𝑟
𝑠 = é o erro na distância geométrica geralmente devido ao erro da órbita do 

satélite (𝑚); 

𝑑𝑡𝑟 e 𝑑𝑡𝑟 = é o erro do relógio do satélite em relação ao tempo GPS no instante 𝑡𝑠 

e 𝑡𝑟, (𝑠); 

𝑡𝑟 e 𝑡𝑠 = é o tempo de recepção e transmissão do sinal no receptor (𝑠); 

𝐼𝑟
𝑠 e 𝑇𝑟

𝑠 = são os efeitos ionosférico e troposférico (𝑚); 

𝑑𝑚𝑃𝐷 
𝑠
𝑟
 = é o erro de multicaminho na pseudodistância (𝑚); 

𝜀
𝑃𝐷

𝑠
𝑟
 = é o erro da pseudodistância devido aos efeitos não modelados e aleatórios 

(𝑚). 

 

Para a medida da fase se batimento da onda portadora, a qual é determinada a 

partir da diferença entre a fase gerada pelo satélite (𝜑), no instante de transmissão do 

sinal, e sua réplica gerada pelo receptor (𝜑𝑟). No instante de recepção do sinal. 

Apenas uma medida fracionária é obtida, restando um número inteiro de ciclos no 

instante inicial de rastreio, denominado de ambiguidade 𝑁𝑟
𝑠. A equação da fase de 

batimento da onda 𝜑𝑟
𝑠, é dada por:  

 

𝝋𝒓
𝒔 = 𝒇 (

𝝆𝒓
𝒔+𝒅𝝆𝒓

𝒔−𝑰𝒓
𝒔+𝑻𝒓

𝒔+𝒅𝒎𝝋𝒓
𝒔

𝒄
) + 𝒇(𝒅𝒕𝒓 − 𝒅𝒕𝒔) + [𝝋𝒔(𝒕𝟎) − 𝝋𝒓(𝒕𝟎)] − 𝑵𝒓

𝒔 + 𝜺𝝋𝒓
𝒔  EQ. 2.8 

 

Onde:  

𝑓 = é a frequência nominal da fase (Hertz); 

𝜑𝑠(𝑡0) = é a fase inicial do satélite, corresponde à época de referência 𝑡0 (ciclos); 

𝜑𝑟(𝑡0) = é a fase recebida no receptor correspondente à época de referência 𝑡0 

(ciclos); 

𝑑𝑚𝜑𝑟
𝑠  = é o erro de multicaminhos da fase (𝑚); 

𝜀𝜑𝑟
𝑠  = é o erro da fase da onda portadora devido a efeitos não modelados e 

aleatórios (ciclos). 

 

Como verificado na equação é necessário a determinação das ambiguidades, 

que, por definição, é uma incógnita correspondente ao número de ciclos inteiros 
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formados entre o instante de transmissão e da recepção do sinal. Este termo existe 

na equação quando se utiliza a onda portadora. Quando se emprega o código, ele não 

existe, visto que, o código não é ambíguo. Os efeitos ionosféricos, a refração 

troposférica, multicaminho e outros erros não modelados, bem como a geometria dos 

satélites, afetam a solução das ambiguidades (HOFMANN-WELLENHOF et al., 2001). 

 

 
2.3.6.2  Método de Posicionamento Relativo Estático  

 

 

Nesse método de levantamento faz-se necessário o rastreio simultâneo de uma 

estação base e a estação com coordenadas a determinar por pelo menos quatro 

satélites visíveis ao mesmo tempo. Tem que se levar em conta a ocupação do ponto 

por um período mínimo de vinte minutos, podendo ser de horas em função da linha 

de base (distância entre receptores). 

Levantamentos realizados com linhas de base curtas, comprimento inferior a 10 

km, em locais onde não haja ocorrência de obstrução e sob condições ionosféricas 

favoráveis, 20 minutos são suficientes para se conseguir solução das ambiguidades 

com receptores de monofrequência (IBGE, 2019).  

Para linhas de base maiores que 10 km, recomendam-se a utilização de 

receptores de dupla frequência, bem como a utilização de efemérides e do erro do 

relógio do International GNSS Service (IGS); permitindo obter precisão de ordem 

centimétrica (MONICO, 2008).  

Para linhas de base de 10km, por exemplo, se as ambiguidades forem fixadas, a 

precisão relativa pode ser de milímetros, e para linhas de base da ordem de 100km, 

tem-se cerca de centímetros para a precisão relativa (MONICO, 2008).  
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2.3.6.3  Método de Posicionamento Relativo Cinemático  

 

 

Com precisão na ordem centimétrica (1 a 10 ppm), esse método consiste em se 

determinar uma coordenada para cada época de observação. Nesse caso, um 

receptor ocupa a estação base enquanto o outro permanece estacionado ou se 

deslocando sobre as feições de interesse. Portanto, no posicionamento cinemático, 

embora a antena esteja em movimento, a trajetória é descrita por uma série de pontos. 

Isso tem como consequência a necessidade de o usuário dispor de no mínimo 

cinco satélites, para que haja a redundância e a solução seja passível de ser obtida 

(MONICO e IBGE, 2019). Neste método é importante se aplicar um método de 

inicialização, por exemplo, o receptor móvel permanece estacionado por alguns 

minutos num ponto qualquer antes de percorrer a trajetória a ser descrita. 

 

 
2.3.6.4  Cinemático em Tempo Real (RTK) 

 

 

A técnica RTK de posicionamento diferencial tem sido utilizada desde 1985 em 

aplicações de alta precisão em tempo real. Embora utilize os mesmos fundamentos 

do DGPS, difere deste pelo tipo de variável observada e em consequência pela 

precisão obtida (MONICO, 2008). 

O RTK é um processo efetivado por um levantamento ou locação polar 

tridimensional baseado na determinação de linhas de base que visa à determinação 

das coordenadas de pontos geográficos (BAUER, 1997). Seu fundamento é o cálculo 

do vetor tridimensional (no sistema de coordenadas cartesianas relativas ao WGS 84) 

que une o ponto definido pela estação de referência ao ponto ocupado pela estação 

móvel (MONICO, 2008). 

A estação de referência transmite informações da fase da portadora em um 

formato padrão por meio de um enlace à estação móvel a fim de que esta determine 

suas coordenadas precisas em tempo real. Estas informações são observações 

brutas de fase da portadora (medidas não corrigidas de quaisquer erros) ou correções 

diferenciais correspondentes a estas observáveis (MONICO, 2008). 
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Segundo Wilgallis et al. (2002) o RTK limita-se a linhas de base entre 5 e 10 km 

em decorrência do alcance do enlace de comunicação das correções diferenciais e 

da utilização de apenas uma das portadoras para determinação das pseudodistâncias, 

ainda que a onda portadora L2 esteja disponível para acelerar a resolução das 

ambiguidades. 

 
 
2.3.6.5  Differential GPS (DGPS)  

 

 

O DGPS tem fundamento análogo ao RTK, em que a aplicação desse sistema 

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

efemérides e da propagação do sinal na atmosfera. Porém a observável usada é a 

pseudodistância a partir do código C/A (KRUEGER, 1996). Segundo Krueger (1996), 

a precisão alcançada com o emprego das correções do código C/A pode ser de 1 a 5 

metros com a SA desativada (seção 2.3.1), dependendo ainda da distância entre a 

estação de referência e a móvel (SEEBER, 2003). 

Se o usuário emprega a correção diferencial do código suavizado pela portadora, 

que consiste no fato de que as observações da fase da portadora são utilizadas para 

suavizar as observações do código com um filtro adequado, sem resolver as 

ambiguidades, a precisão obtida é inferior a 3 metros. Estas precisões eram muito 

importantes quando a SA estava ativada, por isto este método diferencial foi 

desenvolvido e aplicado em larga escala antes do ano 2000.  

 

 

2.3.6.6  Wide Area DGPS (WADGPS) 

 

 

Uma extensão do DGPS é o WADGPS , o qual utiliza um sistema de redes de 

estações de referência. São destinadas a cobrir regiões maiores e com maior precisão 

se comparadas com as estações de referência DGPS individuais, que têm um 

decréscimo da precisão em função do aumento da linha de base a uma taxa de 

aproximadamente 10 ppm (HOFMANN-WELLENHOF et al., 2001). No WADGPS, a 
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resolução das ambiguidades não é efetivada, permanecendo estas flutuantes, 

provendo precisões submétricas (GAO et al., 1997). 

A técnica PDGPS, fundamenta-se no conceito de uma rede de estações de 

referência em que as correções diferenciais são válidas para uma região e não mais 

para uma única estação, como no caso do DGPS e RTK, podendo atingir precisão 

decimétrica, mas geralmente atinge precisão submétrica. 

Em seguida será apresentado na FIG. 2.14 as precisões obtidas pelas diferentes 

técnicas GPS em função dos diferentes comprimentos de linha de base. 

 

 

FIG. 2.14: Precisão do posicionamento GPS para diferentes comprimentos de 
linha de base 

Fonte: WILLGALIS et al., 2002 

 

 

2.3.7  Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)  

 

 

O PPP pode ser definido como aquele em que se obtém por meio da observação 

das diferenças de fase de um receptor de dupla frequência (L1 e L2) somadas 

informações adicionais como as relativas às orbitas dos satélites (efemérides 

precisas) e erros dos relógios (IBGE, 2019). Segundo Marques et al. (2014), refere-se 

à obtenção da posição de uma estação com acurácia de poucos centímetros. Requer 
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a utilização de observações coletadas em receptores de dupla frequência juntamente 

com correções precisas de orbitas e relógios e também a modelagem de praticamente 

todos os efeitos envolvidos com a propagação dos sinais dos satélites. 

Os dados enviados ao sistema PPP-online do IBGE devem estar, 

obrigatoriamente, em formatos RINEX e, após passarem pelo processamento, 

fornecem as coordenadas do ponto observado com qualidade na ordem de 

centímetros. Destaca-se que esse sistema faz uso do aplicativo CSRS-PPP 

desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada 

(NRCan). Ressalta-se que o pós-processamento com o PPP, de acordo com Alves et 

al. (2011), só é possível quando se dispõe dos produtos necessários para a sua 

realização como órbitas precisas e correções para os relógios dos satélites. 

Esses produtos são de responsabilidade de organismos internacionais 

relacionados à Geodesia Espacial. A alta precisão do PPP pode ser confirmada com 

a eliminação dos erros de órbitas e o erro dos relógios dos satélites, pois estes quando 

ocorrem devem ser corrigidos ou modelados. No PPP, os receptores de dupla 

frequência com efemérides precisas são uma vantagem que garante esse processo 

mesmo com a correção dos dados, além de manter os dados intactos (FAUSTINO, 

2006).  

Segundo Mayer e Fuhrmann (2008), estes serviços têm como vantagens: 

reduções de custos, processamento automatizado, uso total e automático dos 

programas do IGS, uso global, economia de tempo e centímetros de precisão (usando 

as observações da fase da onda portadora, e resolução das ambiguidades). Quando 

se empregam as pseudodistâncias derivadas do código C/A, a precisão encontra-se 

na casa do metro, pois apenas os erros dos satélites e do receptor são modelados na 

solução (IBGE, 2019).  

 

 

2.3.8  Processamentos  

 

 

É através do pós-processamento que são inseridas as efemérides precisas, por 

exemplo, as finais que só ficam disponíveis depois de aproximadamente 15 dias da 

observação pelos centros de análises como o IGS. A partir das efemérides são 
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disponibilizados os parâmetros para corrigir o tempo do relógio do satélite, os 

parâmetros para determinar a órbita kepleriana do satélite e os parâmetros 

perturbadores desta órbita. O processamento pode ser realizado por meio de 

programas livres, proprietários ou pelo serviço online do IBGE.  

 

 
2.3.9  Ajustamento de Observações GNSS 

 

 

A obtenção da posição de uma estação terrestre a partir de medidas GNSS 

geralmente pode ser obtida a partir da técnica de ajustamento pelo Método dos 

Mínimos Quadrados (MMQ). 

O ajustamento só faz sentido nos casos em que o número de observações é maior 

que o número de incógnitas, ou seja, quando há redundância de informações. As 

observações são sujeitas às flutuações probabilísticas, de forma que os dados 

redundantes são geralmente inconsistentes com o modelo funcional e, assim, cada 

amostra fornecerá resultados diferentes. Para obter uma solução única, um critério 

adicional, tal como o MMQ, pode ser aplicado. 

Para a realização do ajustamento, utiliza-se o modelo matemático, o qual é 

composto pelo modelo funcional e pelo modelo estocástico. O modelo funcional 

descreve as propriedades determinísticas da realidade física. Por outro lado, o modelo 

estocástico descreve as propriedades não determinísticas (probabilísticas) das 

variáveis envolvidas, particularmente aquelas que representam as observações 

(MIKHAIL, 1976). 

Algumas vezes há a necessidade de expandir os parâmetros de um modelo 

funcional. Porém, pode-se obter um resultado equivalente modificando nesse caso o 

modelo estocástico. Esta equivalência proporciona uma grande flexibilidade na 

implementação de algoritmos de estimação (BLEWITT, 1998). 
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2.4  Geodésia Física Aplicada a Hidrografia 

 

 

2.4.1  Referencial Planimétrico 

 

 

A referência para a planimetria, antes do advento dos satélites artificiais, tinha 

como origem a adoção de um elipsoide. Fazia-se a fixação de coordenadas 

geodésicas a um ponto de origem e atribuição de um azimute inicial, como forma de 

orientar o elipsoide e de um valor para a altitude geoidal, para fixar o elipsoide no 

espaço (GEMAEL, 1987). Eram feitas observações astronômicas, obtendo-se a 

latitude (Φ𝐴) e a longitude (λA) astronômicas e convertendo-as em coordenadas 

geodésicas (Φ𝐺 , 𝜆𝐺), por meio das relações: 

 

𝚽𝑨  −  𝛌𝑮  = 𝛏   EQ. 2.4 

 

(𝝀𝚨 − 𝝀𝑮) 𝑪𝑶𝑺 (𝚽𝑮)  =  𝜼  EQ. 2.5 

 

Onde ξ e 𝜂 são componentes do desvio da vertical, determinadas por meio de 

medidas gravimétricas aplicadas às fórmulas de Vening meinesz. Ao longo dos 

tempos para os sistemas geodésicos tem havido um esforço permanente na intenção 

de determinar parâmetros do elipsoide que melhor se ajustasse a forma da terra. 

Por meio do posicionamento por satélite, a partir da década de 60, com o 

desenvolvimento da geodésia celeste (tridimensional), foi possível obter as 

coordenadas cartesianas do centro de fase da antena em uma estação de rastreio. 

Essas coordenadas eram referidas a um referencial geocêntrico, como por exemplo o 

International Terrestrial Reference Frame (ITRF) e o World Geodetic System-eight four 

(WGS-84). Essas coordenadas podem ser transformadas para “quase geocêntricas” 

ou “locais”, ou seja, com origem no centro do elipsoide, e convertidas em curvilíneas 

(Φ𝐺, 𝜆𝐺, h), onde h representa a altitude geométrica ou elipsoidal (MONICO, 2008). 

Um referencial geocêntrico é definido por uma rede de pontos e é estabelecido 

por dois importantes sistemas de referência: o celeste e o terrestre. Foram então 

denominados international Celestial Reference System (ICRS) e o international 

Terrestrial Reference System (ITRS), respectivamente. Mantidos por uma cooperação 
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internacional pelo IERS sob orientação da International association of Geodesy (IAG) 

e da International Astronomical Union (IAU). 

O IERS tem centros de análise para diferentes métodos de geodésia espacial, tais 

como: Very Long Baseline Interferferometry (VLBI), Satellite Laser Ranging (SLR), 

Lunar Laser Ranging (LLR), GPS e Doppler Orbitography and Radio Positioning 

Integrated by Satellite (DORIS) (MONICO, 2008). 

Para um dado sistema cartesiano tridimensional, faz-se a necessidade de uma 

convenção para a orientação dos eixos e para a posição da origem. Dessa forma, o 

ICRS é um sistema inercial ou fixo no espaço e a origem está no baricentro do sistema 

solar. O ITRS é um sistema terrestre ou fixo na terra e a origem está no centro de 

massa da terra incluindo os oceanos e a atmosfera. 

O U.S. DoD ligado ao NGA desde 1960 fornece o posicionamento e navegação 

em qualquer parte do mundo, por meio de informações espaciais. O sistema de 

referência estabelecido foi o WGS84 como a quarta versão de sistema de referência 

geodésico global (TORGE, 2001). A materialização do WGS84 é utilizada pelo GPS 

para referenciar as efemérides transmitidas (MONICO, 2008). 

Para obter a posição instantânea da antena de um receptor GPS em movimento, 

o usuário deve ter acesso às posições e ao sistema de tempo dos satélites em tempo 

real. Essas informações são acessadas via sinais dos satélites GPS, contidos nas 

efemérides transmitidas (MONICO, 2008). 

 

 
2.4.2  Referencial Altimétrico 

 

 

O campo gravitacional terrestre é o principal instrumento na determinação das 

dimensões e forma da terra e tem como objetivo fornecer subsídios para pesquisas 

acerca de seu comportamento dinâmico. 

A superfície geoidal, adotada como referencial altimétrico, é uma superfície 

equipotencial do campo da gravidade terrestre, que mais se aproxima do nível médio 

dos mares, sendo prolongado para os continentes (RIKITAKE et al., 1985). Não sendo 

conhecida matematicamente, a superfície do geoide não serve, portanto, para o 

posicionamento planimétrico. No entanto, sendo uma superfície de nível, é ideal como 
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referencial altimétrico, sendo usada para a representação da topografia terrestre e do 

mar (ZAKATOV, 1997). 

Na superfície topográfica o posicionamento altimétrico de um ponto é dado por 

sua distância ao geoide contada na vertical – altitude ortométrica (H). O 

posicionamento planimétrico, de outra forma, está vinculado à superfície do elipsoide 

de revolução, referencial adotado internacionalmente como aproximação da figura da 

terra. Ondulação geoidal é a nomenclatura dada à distância entre as superfícies 

geoidal e elipsoidal. A FIG. 2.15 a seguir apresenta a diferença entre os planos 

topográficos. 

 

 

FIG. 2.15: Superfícies de referências 

Fonte: http://www.ufrgs.br/engcart/Teste/conceitos.html 

 

A altitude elipsoidal (h) representa a separação entre a superfície física e a 

superfície elipsoidal ao longo da normal. Esta pode ser obtida a partir das coordenadas 

cartesianas referidas ao centro do elipsoide de referência, obtidas com bastante 

precisão através do uso do GPS. Mas como se pode observar na FIG. 2.16, ℎ1 =

ℎ2 𝑒 𝐻1 ≠ 𝐻2, esta altitude não tem vínculo com a gravidade, podendo ocorrer valores 

de altitudes iguais em pontos situados em diferentes níveis, ou vice-versa. 
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FIG. 2.16: Diferença entre altitudes  

Fonte: MATOS et al., 2000 

 

𝒉𝟏 = 𝒉𝟐 𝒆 𝑯𝟏 ≠ 𝑯𝟐  EQ. 2.6 
 

A determinação da altitude ortométrica pelo método tradicional envolve a 

materialização do geoide. Isto é feito por meio de um ponto fixo, cuja altitude sobre o 

nível médio dos mares seja conhecida. Geralmente convenciona-se o nível médio dos 

mares como altitude zero. Para materializar este ponto é necessária a instalação de 

um marégrafo e a geração de dados históricos de observações. O transporte de nível 

para outros pontos a partir deste ponto inicial permitirá, então, o cálculo das altitudes. 

São denominadas niveladas as altitudes obtidas pelo processo de nivelamento 

geométrico. As diferenças de altitudes medidas variam de acordo com o campo de 

gravidade da região, além das irregularidades topográficas. 

Na FIG. 2.17, as quantidades observadas ∆H correspondem às distâncias 

existentes entre as superfícies equipotenciais do campo da gravidade terrestre. A 

soma destes desníveis permite conhecer a diferença de altitude entre os pontos 

extremos de interesse. 

Nota-se que: 

 

𝚺𝑶
𝑨𝚫𝑯𝒊 ≠ 𝚺𝑨′

𝑨  𝚫𝑯𝒊 (𝑨)  EQ. 2.7 

 

Isto ocorre devido à forma elipsoidal da terra e a outras irregularidades 

menores na distribuição de massa. Portanto, o somatório dos desníveis entre dois 

pontos dependerá do trajeto percorrido. Sendo assim, a altitude nivelada não é 

unívoca. 
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FIG. 2.17: Altitude nivelada  
Fonte: MATOS et al., 2000 

 

É necessário introduzir uma grandeza física para dar um significado físico à 

altitude obtida por nivelamento, sendo feito por meio da aceleração da gravidade. 

Define-se, então, número geopotencial CA como sendo diferença entre o geopotencial 

WO no geoide e o geopotencial WA nesse ponto. Isso corresponde ao trabalho do 

campo de gravidade para transportar a unidade de massa entre as duas superfícies 

equipotenciais: 

 

𝑪𝑨  =  𝑾𝑶 − 𝑾𝑨  =  ∫ 𝒈𝒅𝑯
𝑨

𝑶
  EQ. 2.8 

 

Sendo dH a separação entre duas superfícies infinitamente próximas. 

Considerando um nivelamento geométrico com início no ponto O situado sobre o 

geoide (geopotencial 𝑊𝑂) acompanhado de determinações gravimétricas (FIG.2.18), 

o número geopotencial pode ser calculado na prática substituindo a integral da EQ. 

2.9 por uma soma finita de termos: 

 

𝑪𝑨  =  𝑾𝑶 − 𝑾𝑨  =  ∑𝑶
𝑨  𝒈∆𝑯𝒊 EQ. 2.9  

 

Sendo ∆𝐻𝒊 os desníveis brutos fornecidos pela operação de nivelamento e 𝑔 as 

médias dos valores observados da gravidade nas extremidades de cada sessão 

nivelada (TORGE, 2001). 
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FIG. 2.18: Número geopotencial  
Fonte: MATOS et al., 2000 

 

 
2.4.3  Geodésia Aplicada às Cartas Náuticas 

 

 

2.4.3.1 Maré como Nível de Referência 

 

 

A “força de maré” segue, basicamente, a lei da gravitação universal de Newton, 

fazendo com que as matérias se atraem na razão direta de suas massas e na razão 

inversa do quadrado da distância que as separa. Devido a sua proximidade, a lua é o 

corpo celeste que mais influencia a maré, seguindo-se o sol, devido a sua enorme 

massa. A influência de outros astros é bem menos significante (FELIPE, 2017). 

Os movimentos harmônicos compostos relativos a sol-terra-lua podem ser 

decompostos em vários movimentos harmônicos simples, expresso no todo por séries 

matemáticas (MIGUENS, 2000). 

A atração exercida pela Lua sobre um ponto na superfície ou interior da Terra 

depende da distância do ponto ao referido astro. Sendo assim a atração gravitacional 

exercida no lado da Terra que está mais próximo da Lua é maior do que a sentida no 

centro da Terra, ocorrendo o inverso com o lado oposto. Estas diferenças de atração 

resultam na força de maré cuja consequência é a formação de dois “bulbos”, um na 

face da Terra voltada para a lua e o outro no lado oposto (FELIPE, 2017). 

Em função do movimento diário de rotação da Terra, em um dado instante, um 

ponto específico da Terra estará mais próximo da Lua configurando maré alta -
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preamar (PM). Seis horas posteriores, a rotação da Terra terá levado esse ponto a 

900 da direção anterior, consequentemente, baixa-mar (BM). Em mais seis horas o 

mesmo ponto estará a 1800 em relação ao início, com maré alta novamente. Após 

mais seis horas (2700) volta à situação correspondente a 900. Logo, teoricamente a 

cada 24h 50min, que é a duração do dia lunar acontece duas PM e duas BM (FIG. 

2.19). 

Caso a Terra fosse completamente coberta de água, a altura máxima da maré 

seria de 1 metro. Como a Terra não é totalmente coberta de água, vários aspectos 

resultantes da distribuição das massas continentais contribuem para que a altura e a 

hora da maré variem de um lugar para outro. Em algumas baías e estuários as marés 

chegam a atingir mais de 10 metros de altura (PUGH, 1987). 

 

 

FIG. 2.19: Preamar e baixa-mar  
Fonte: MIGUENS, 2000 

 

 
2.4.3.2 Cartas Náuticas 

 

 

O referencial altimétrico das cartas náuticas não é os mesmos das cartas 

terrestres, pois, os dados batimétricos precisam estar relacionados com os efeitos da 

maré local, visando à segurança da navegação na região. 

Os levantamentos batimétricos (sondagens), sem o devido conhecimento do 

estado da maré, não terão nenhum valor, para reduzi-los a um nível de referência 

único. Consequentemente, para um levantamento hidrográfico, uma das primeiras 

providências é o estabelecimento de uma régua de marés e de um marégrafo, em 
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local apropriado para essas observações. Devem ser comparadas periodicamente as 

observações registradas no marégrafo com as leituras da régua de maré, para que 

seja determinada a sua escala e a correspondência do seu zero com o zero 

hidrográfico (RAMOS E KRUEGER, 2009). 

Na região onde será construída uma carta, escolhe-se um local de natureza 

permanente, como capeamento do cais, soleira de igreja, etc. e nele se instala uma 

Referência de Nível (RN). A posição da RN (coordenadas geográficas) é fixada sobre 

o elipsoide de revolução adotado pelo país. A altitude da RN é determinada por 

nivelamento geométrico em relação ao zero hidrográfico, sendo necessária a 

observação preliminar de duas PM e duas BM. 

As altitudes são todas referidas ao nível médio (NM) e as profundidades do mar 

são referidas a um determinado nível de redução (NR) (RAMOS E KRUEGER, 2009). 

O NR é definido segundo a Organização Hidrográfica Internacional OHI (2008) como: 

“um plano tão baixo que a maré, em condições normais, não fique abaixo dele”. O NR 

é empregado como o zero das informações de maré, o que facilita o trabalho do 

navegante. Para saber a profundida de um local em determinado instante, bastará 

somar o valor da sondagem registrada na carta a altura da maré nesse instante. 

O NM é obtido pela média das alturas horárias de uma longa série de observações 

horárias das alturas do mar. Durante 15 dias já se consegue uma análise aproximada, 

mas o período mínimo desejável é de 29 dias (uma lunação). Em casos excepcionais, 

pode-se obter, embora precariamente, resultados na análise de dois períodos de 24 

horas. Uma vez determinado o NM, esse deverá ser perpetuado por meio da RN 

permanentemente, passando a ser a origem de todas as altitudes, que serão 

calculadas em relação a ele. 

  



71 

3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

As pesquisas hidrográficas tradicionais medem o leito marinho referenciado na 

linha d'água (nível médio dos mares). As distintas reduções das profundidades 

medidas são feitas usando sensores de oscilação da água pelas mudanças de nível 

na área de pesquisa. O produto tradicional do levantamento hidrográfico é 

bidimensional e é reduzido a uma vertical localizada de dado relativo. Fernandes 

(2006), Arentz e Barroso Júnior (2009) relataram que a precisão obtida com técnicas 

de posicionamento GNSS pode permitir que instituições hidrográficas medissem com 

precisão o fundo do mar no mesmo nível de referência dimensional dos marégrafos. 

Modernas missões de altimetria gravimétrica, Radar e Light Detection And 

Ranging (LIDAR) sobre o mar e terra estão sendo posicionadas com o GNSS, 

referenciadas ao elipsoide e transferidas para o geoide. A aquisição de medições 

batimétricas simultâneas no mesmo nível de referência abre um novo cenário para 

novas aplicações de dados batimétricos. 

Instituições como a DHN beneficiar-se-iam com a adoção desse método por não 

ter que implantar, dependendo da missão, infraestrutura de apoio em terra, como 

medidores de marés. O uso dos dados na referência elipsoidal melhoraria a eficiência 

do processo batimétrico na coleta e processamento dos dados, atualmente afetada 

pela descontinuidade das profundidades nas bordas das cartas, existindo a 

necessidade de ser feito o zoneamento de marés. 

Os dados altimétricos de batimetria RTK não são de muita utilidade para o usuário 

sem a devida redução a um DATUM local oficial de referência. Em águas mais 

profundas que 200 metros as profundidades são reduzidas ao nível médio do mar. 

Nas águas com menos de 200 metros, o DATUM de referência é reduzido à média 

das baixas marés de sizígia por meio da autoridade hidrográfica local e estão 

vinculadas as marcas de referência que são constituídas em uma rede de referência 

vertical nacional. 

Para ajustar a batimetria utilizando o sistema RTK ao mesmo DATUM de 

referência, é preciso calcular a altura geoidal e aplicar para todo o modelo, ou aplicar 

uma modelagem geodésica como o Modelo de Ondulação Geoidal Brasileiro 
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(MAPGEO) 2015, que não possui precisão compatível para bases cartográficas de 

alta precisão. Este trabalho descreverá testes aplicando o desnível executado por 

ambos os métodos, a fim de se fazer uma comparação entre o sistema tradicional dos 

marégrafos e o uso da altitude elipsoidal gerada pela embarcação no levantamento 

batimétrico RTK, mostrando todas as disparidades. 

 A metodologia foi desenvolvida a fim de se obter levantamentos batimétricos de 

alta precisão (centimétrico). As seções de levantamento foram criadas de forma a se 

obter sobreposição de 100% nas faixas.  

Foi utilizada para todo o levantamento hidrográfico uma embarcação de alto 

desempenho que atendesse a correção de todos os movimentos inerciais. Os 

equipamentos foram instalados seguindo todos os critérios cartográficos de precisão, 

sendo medido todos os off sets necessários para o controle de todo o levantamento.  

Determinou-se para a referência de todo levantamento uma base no marégrafo 

de Ponta da Armação, que serviu de orientação para o GPS na embarcação, para os 

processamentos e ajustes de todos os dados. A antena do receptor base ficou em 

uma área livre de obstruções, não tendo interferência de edificações estando livre de 

multicaminhamento. 

Foram escolhidas duas áreas para os levantamentos batimétricos (Área 1 e Área 

2), uma ao lado do marégrafo de Ponta da Armação e outra a aproximadamente 800m 

de distância.  

Foi realizada a calibragem de todos os equipamentos e o patch test para que 

fossem mapeados todos os desvios da embarcação. Em seguida, a embarcação se 

deslocou para as áreas e foram feitas as varreduras de todas as seções 

desenvolvendo todo levantamento. 

No término de todo trabalho de levantamento, realizou-se a descarga de todos os 

dados, processamento e análise dos dados processados. 

Em seguida a FIG. 3.1 apresenta um fluxograma mostrando toda metodologia 

aplicada ao trabalho científico contendo todas as etapas e equipamentos usados no 

decorrer do estudo em questão. 
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FIG.3.1: Fluxograma da metodologia adotada 

 

Será desenvolvido em seguida um breve comentário sobre cada etapa contida no 

fluxograma, explicando os métodos aplicados e equipamentos utilizados no decorrer 

do estudo em questão. 
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 Escolha da área de trabalho 

Para o desenvolvimento da dissertação foi escolhido uma área na Baía de 

Guanabara nas proximidades do CHM, próximo ao marégrafo da Ponta da Armação 

em Niterói, Rio de Janeiro. Nesta mesma área foram selecionadas duas subáreas 

para que fossem realizados os levantamentos batimétricos, uma junto ao marégrafo 

de Ponta da Armação e outra a aproximadamente 800m do mesmo marégrafo. 

Conforme ilustra o mapa da FIG.3.2, temos uma visão geral da área de estudo assim 

como a vista dos marégrafos mais próximos que são o de Ponta da Armação e da Ilha 

Fiscal. 

 

 

 

FIG.3.2: Abrange toda a região de estudo e onde foi escolhido a área 1 e área 2 
dos levantamentos batimétricos. 

 

 Seleção de todos os marégrafos ativos disponíveis na região do 

trabalho 

Foram usadas para comparações no estudo todas as estações ativas que 

estavam disponíveis pela Marinha do Brasil na Baía de Guanabara. Estas estações 
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estão localizadas na cidade de Niterói, no Centro do Rio de Janeiro e na Ilha do 

Governador. 

A FIG. 3.3 mostra a plotagem com a disposição de todas as estações maregráficas 

utilizadas nesse trabalho científico. A Estação Maregráfica de Ponta da Armação, 

materializada pela referência de nível MT-2994 L situada no Centro de Niterói. A 

Estação Maregráfica da Ilha Fiscal, materializada pela referência de nível 93517 SAT, 

situada no Centro do Rio de Janeiro. E a Estação Maregráfica do Boqueirão, 

materializada pela referência de nível MT-72164, situada na Ilha do Governador, Rio 

de Janeiro. Todas as RN fazem parte da rede altimétrica do IBGE e suas descrições 

(F-41) com todas as observações, estão disponíveis no anexo 1, 2 e 3.  

 

 

FIG.3.3: Disposição das Estações Maregráficas 
 

 Transporte de coordenadas planialtimétricas para as RN dos 

marégrafos 

Foram feitos transportes de coordenadas a partir de duas redes de monitoramento 

contínuo do IBGE para todas as RN utilizadas no trabalho. Essas estações utilizadas 

foram a RIOD, localizada em Parada de Lucas no IBGE e a ONRJ, localizada em São 

Cristóvão no Observatório Nacional do Rio de Janeiro. A planilha contendo todas as 
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informações relativas a essas duas estações do IBGE encontra-se disponíveis no 

anexo 4 e 5. 

Para o rastreio das referências de níveis foram utilizados receptores de dupla 

frequência com linhas de base que não excederam 20 km, com ocupação de 1 hora, 

atendendo a todas as especificações para se obter a precisão almejada. 

Para o transporte de coordenadas foi utilizado o método estático de rastreio com 

ocupação simultânea de duas estações de referência para a estação a ser definida, 

configurando triângulos com respectivos ajustes após o processamento dos dados. 

 

 Preparação para a sondagem 

Para o desenvolvimento dos levantamentos batimétricos foi utilizada a RN MT-

2994 L como base planialtimétrica, fazendo sua instalação antes de começar o 

levantamento e recolhendo após o término dos trabalhos. O intervalo de gravação foi 

de 1 segundo com 100 de elevação de máscara da antena. 

Foi feita a instalação de todos os equipamentos na embarcação, atendendo a 

todos os critérios cartográficos para esse tipo de levantamento com o mapeamento 

do posicionamento de todos os equipamentos posicionados na embarcação. A 

FIG.3.4 apresenta uma foto com o multifeixe 2024 sendo instalado na embarcação 

juntamente com os demais equipamentos. 

 

 

FIG.3.4: Foto dos equipamentos na embarcação  
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 Criação dos parâmetros geodésicos 

O trabalho foi desenvolvido utilizando o sistema de coordenadas planas UTM, 

MC=-45o e no sistema geodésico de referência WGS-84. Como as estações da RBMC 

estavam no sistema geodésico de referência SIRGAS-2000, foi feita a transferência 

de coordenadas do SIRGAS-2000 para o WGS-84.  

 

 Construção da área de sondagem 

A construção das linhas de sondagem seguiu o padrão clássico com a 

determinação da primeira linha de sondagem, informando posteriormente quantas 

linhas se desejou para a direita ou para a esquerda da linha principal e qual o 

afastamento entre linhas que seria adotado.  

Tanto a área 1 como a área 2 foram geradas com seções e espaçamentos de 

forma a se obter dados suficientes para a checagem de todo o trabalho. 

Conforme mostra a FIG.3.5, a área 1 possui sete linhas espaçadas a cada 5 m, 

com comprimento de 250 m, cobrindo uma área de 7.500 m2 quadrados.   

 

 

FIG.3.5: Planejamento da área 1 
 

Conforme mostra a FIG.3.6, a área 2 possui cinco linhas espaçadas a cada 15 m, 

com comprimento de 280 m, cobrindo uma área de 10.800 m2.   
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FIG.3.6: Planejamento da área 2 
 

 Escolha dos equipamentos utilizados na sondagem 

Os equipamentos utilizados para os levantamentos batimétricos seguem todas as 

preconizações estabelecidas pelo trabalho atendendo as precisões para o 

desenvolvimento da dissertação. 

Em seguida serão apresentados todos os equipamentos utilizados nos 

levantamentos batimétricos, mostrando o diagrama de bloco com todos os itens que 

comporam os levantamentos. Será apresentado também cada equipamento com as 

principais características e precisões. 

O diagrama de bloco representa todos os instrumentos instalados na embarcação, 

FIG.3.7.  

 

 

FIG.3.7: Diagrama de bloco 
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 Sensor de movimento inercial NovAtel, modelo – IMU – CPT 

Este sensor possui giroscópio de fibra ótica e acelerômetros de micro-eletro-

mecânica (MEMS, do inglês Micro Electro-Mechanical Systems), resistente a 

ambientes severos, fácil integração com receptores NovAtel, posicionamento 

consistente e estável com precisão de 1 cm + 1ppm, apresentado pela FIG. 3.8. 

 

 

FIG.3.8: Sensor de movimento inercial 
 

 Ecobatímetro Multifeixe R2SONIC, modelo – 2024 

O multifeixe R2Sonic representa o que é de mais avançado em tecnologia de 

levantamento Multifeixe. 

Os diversos modelos correspondem às variadas formas de aplicação de 

levantamentos e profundidades, podendo chegar até 4.000m em operação. 

Com frequência ajustável de 200-400kHz e opcional de Ultra High Resolution 

UHR-700kHz (Ultra high resolution) e sistema inercial integrado. Na aplicação desse 

multifeixe para essa dissertação foi utilizado o modelo 2024 que possui precisão 

centimétrica sendo apresentado na FIG.3.9. 

 

 

FIG.3.9: Multifeixe R2SONIC, modelo – 2024 

 

 Perfiladores Valeport, modelo – MIDAS SVP Soud  

É o mais preciso perfilador de velocidade do som no mundo, feito de titânio com 

grande capacidade de memória, possui precisão de 0,02m/s para o cálculo da 
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velocidade do som, 0,01oc para a temperatura e 0,01% de alcance para a pressão, 

sendo apresentado na FIG.3.10.  

 

 

FIG.3.10: Perfiladores Valeport, modelo – MIDAS SVP Soud 
 

 Rádio modem Pacific Crast, modelo – ADL Vantage  

ADL Vantage é um link de dados wireless avançado e de alta velocidade 

construído para resistir aos rigores do posicionamento preciso e pesquisas 

GNSS/RTK. Possui altas taxas de transmissão, longo alcance, potência de 

transmissão configurável, banda configurável e alta e baixa potência, apresentado na 

FIG.3.11. 

 

 

FIG.3.11: Rádio Modem Pacific Crast, modelo – ADL Vantage 

 

 Receptores DGPS NovAtel, modelo FlexPak6 

Receptor de desempenho personalizado necessário para qualquer aplicação. 

Capaz de rastrear todas as constelações atuais. O FlexPak6 assegura o 

posicionamento GNSS de alto desempenho. Compacto e robusto, rastreia 

constelação GPS / Glonass / Galileo / Compass, atualizável até 100 Hz, portadoras 

L1 / L2 / L2C / L5 / AltBOC, L-Band / PPP, Opção D - Duas antenas para Heading, 

com opção para RTK, com precisão de 0,5cm + 0,5ppm. Segue na FIG.3.12. 
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FIG.3.12: Receptores DGPS NovAtel, modelo FlexPak6 
 

 Realização da sondagem 

Nesta fase existe a necessidade de um preparo para o início do trabalho de 

sondagem sendo feito o uso de algumas ferramentas disponíveis no programa 

respeitando critérios técnicos para o devido controle de todo o trabalho. 

As principais ferramentas utilizadas foram: 

A inserção das informações simultâneas à sondagem, visualização da 

embarcação, configuração das principais informações do trabalho, configuração dos 

parâmetros para a navegação, seleção dos alvos visualizados na tela de sondagem, 

escolha do arquivo de linhas de sondagem, carregar os arquivos de contorno ou de 

desenho para a realização da sondagem, início da sondagem e inversão do sentido 

de uma linha selecionada.  

 

 Pré-processamento  

Uma vez adquirido os dados de campo, será visualizado se ocorreram falhas de 

levantamento nas áreas de sondagem (“feriados”). Caso isso ocorra, existe a 

necessidade de fazer um novo levantamento para compor toda a área. 

Nesse trabalho de dissertação após o pré-processamento todos os dados foram 

checados e validados, tendo sido cumprido todos os passos e atingido todas as 

precisões desejáveis. 

 

 Edição de Maré que será Aplicada às Sondagens 

Para o levantamento sistemático, os dados de maré não são inseridos em tempo 

real com o levantamento. São utilizados dados provenientes de um marégrafo 

instalado próximo à área sondada.  

As profundidades brutas adquiridas no campo foram reduzidas as alturas de maré 

acima do nível de redução na área de sondagem. Para que tal tarefa fosse possível, 

foi realizada a construção um arquivo de marés baseados nos dados dos marégrafos. 
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Pode-se inserir a maré manualmente de acordo com uma planilha elaborada por 

um auxiliar que faz as leituras analogicamente, ou carregar digitalmente usando um 

arquivo com os valores de maré de acordo com o dia e a hora extraídos de um 

marégrafo. No caso dessa dissertação foram requeridos ao DHN os dados digitais 

com o registro da leitura dos dias de levantamento batimétrico dos três marégrafos 

que foram utilizados como referência e também os valores obtidos por meio da altitude 

elipsoidal fornecida pelo receptor GPS instalado na embarcação. 

 

 Processamento 

O processamento corresponde à fase de retirada de “spikes”, que são pontos 

planialtimétricos que por qualquer motivo não atingiram as precisões preconizadas e 

possuam algum problema de posicionamento.  

Uma vez selecionados os arquivos de dados brutos de sondagem e de maré, é 

apresentada a tela principal do pré-processamento, onde está representada a rota 

percorrida pela embarcação e o seu ecograma digital, tendo o trabalho para a 

finalidade dessa dissertação sido finalizado nessa fase. 

 

 Análise estatística 

Para esse trabalho em questão, após o levantamento, processamento, checagem 

e validação de todos os dados, deu-se início as comparações entre as bases 

hidrográficas geradas quando aplicadas as três referências de níveis e a base gerada 

quando aplicada a altitude elipsoidal pelo GNSS instalado na embarcação. 

Várias comparações foram desenvolvidas e esse tratamento estatístico foi 

realizado no programa HYPACK MAX.   
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4  ESTUDO DE CASOS 

 

 

 

O trabalho foi desenvolvido em etapas seguindo uma ordem característica para 

levantamento batimétrico por meio de: transporte de coordenadas; levantamento das 

duas áreas escolhidas na região; processamento e edição dos dados levantados; 

visualização dos vetores para as áreas; resultados e discussões e análise do 

comportamento das superfícies. 

Todos os dados altimétricos gerados pela embarcação que serviram de objeto de 

análise estatística foram referenciados ao elipsoide do SGR WGS-84. Os dados 

levantados pelos três marégrafos ao longo dos dias de levantamento batimétrico 

foram referenciados ao elipsoide do SGR WGS-84. Os levantamentos batimétricos 

assim como o processamento, edição e análise estatística dos dados, foram 

executados no programa HYPACK MAX. 

 

 

4.1  Transporte de Coordenadas 

 

 

Para que fossem feitos os transportes de coordenadas para os três marégrafos 

ativos da região de estudo, foram usadas como bases duas estações ativas do IBGE. 

Estas estações pertencem a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. São elas a 

RIOD, instalada em Parada de Lucas, Rio de Janeiro e a ONRJ, instalada em São 

Cristovão, Rio de Janeiro. Foram definidas coordenadas planas e altitudes elipsoidais 

para as referências de níveis dos respectivos marégrafos. A planilha contendo todas 

as informações pertencentes as bases ONRJ e RIOD estão disponíveis nos ANEXOS 

4 e 5. 

Todos os resultados finais das coordenadas das estações a serem definidas foram 

processados e ajustados no programa Leica Geosystem, usando sempre duas 

estações bases da RBMC para os pontos a serem definidos, estando disponíveis no 

APÊNDICE.  
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Segue na TAB.4.1 os valores de coordenadas processados e ajustados para as 

referências de níveis das estações maregráficas que serviram de base para todo o 

trabalho. 

 

TAB. 4.1: Resultado dos dados processados e ajustados 
Estação Coordenadas Valores Ajuste Precisão Situação 

MT-72164 

Este 689089,811 m 0,000 m 0,006 m   

Norte 7479830,006 m -0,000 m 0,008 m   

Altitude elipsoidal -3,737 m 0,000 m 0,016 m   

ONRJ 

Este 682133,191 m 0,000 m - Fixo 

Norte 7466927,821 m 0,000 m - Fixo 

Altitude elipsoidal 35,636 m 0,000 m - Fixo 

RIOD 

Este 673825,218 m 0,000 m - Fixo 

Norte 7475648,023 m 0,000 m - Fixo 

Altitude elipsoidal 8,630 m 0,000 m - Fixo 

MT- 2994 L 

Este 691343,739 m 0,000 m 0,006 m   

Norte 7468204,750 m -0,003 m 0,007 m   

Altitude elipsoidal -4,232 m 0,008 m 0,014 m   

93517 SAT 

Este 688116,248 m 0,000 m 0,005 m   

Norte 7466750,042 m 0,000 m 0,006 m   

Altitude elipsoidal -3,543 m 0,000 m 0,016 m   

 

Na TAB. 4.1, nota-se que as estações ONRJ e RIOD serviram de base para todos 

os transportes, pois, na coluna Situação dessa tabela, estão como fixo. É possível 

visualizar que todas as precisões foram atendidas para este tipo de trabalho. Os 

ajustes foram realizados a partir das estações ONRJ e RIOD para cada Referência de 

Nível do IBGE. 

Em seguida será descrito como foram feitos os transportes de coordenadas para 

cada Referência de Nível com o transporte das altitudes elipsoidais até o zero da 

régua. 
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4.1.1  Transporte de coordenadas da RBMC RIOD e ONRJ para RN MT-2994 L 

 

 

A FIG. 4.1 apresenta a chapa da RN MT-2994 L e a FIG. 4.2 apresenta a foto do 

equipamento no local da ocupação, onde foi feito o niveladamento GNSS. Foi feita 

uma ocupação de 1 hora com um receptor GPS de dupla frequência. Esta estação 

serviu de base para todo o levantamento batimétrico assim como de referência para 

a análise comparativa entre as diferenças de altitudes obtidas pelo GNSS da 

embarcação e as desse marégrafo. 

A coordenada altimétrica da RN MT-2994 L próxima ao marégrafo pertence à rede 

altimétrica do IBGE e o transporte de coordenadas forneceu a essa RN uma altitude 

elipsoidal com precisão centimétrica conforme foi visualizado na TAB. 4.2. 

 

 

FIG. 4.1: Chapa da RN MT-2994 L  

 

 

FIG. 4.2: Vista panorâmica da ocupação da RN MT-2994 L 
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Para a análise comparativa, todos os dados altimétricos foram referenciados ao 

elipsoide, tanto os gerados pelo GNSS da embarcação como os determinados pelos 

marégrafos. 

Com o transporte de coordenadas, foi determinada uma altitude elipsoidal para a 

RN MT-2994 L e baseado no croqui da descrição da Estação Maregráfica de Ponta 

da Armação (F-41), número 50141 foram feitos transportes de altitudes elipsoidais 

para o zero da régua. Com isso, foi possível transferir os valores medidos de maré 

para a referência elipsoidal. 

A FIG. 4.3 apresenta o croqui extraído da F-41, número 50141 mostrando os 

transportes de altitudes elipsoidais até chegar ao zero da régua a partir da altitude 

elipsoidal da Referência de Nível MT-2994 L. 

 

 

FIG. 4.3: Diagrama 50141 

Fonte: CHM  
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4.1.2  Transporte de coordenadas da RBMC RIOD e ONRJ para a RN 93517 SAT 

 

 

A FIG. 4.4 apresenta a foto da chapa da RN 93517 SAT e a FIG. 4.5 apresenta a 

foto do equipamento no local da ocupação, onde foi feito o nivelamento GNSS. Foi 

feita uma ocupação de 1 hora com um receptor GPS de dupla frequência. Essa 

estação serviu de referência para a análise comparativa entre a diferença de altitudes 

obtida pelo GNSS da embarcação e do marégrafo. 

A coordenada altimétrica da RN 93517 SAT próxima ao marégrafo pertence à rede 

altimétrica do IBGE e o transporte de coordenadas forneceu a essa RN uma altitude 

elipsoidal com precisão centimétrica. 

 

 

FIG. 4.4: Chapa da RN 93517 SAT 
 

 

FIG. 4.5: Vista panorâmica da ocupação da RN 93517 SAT 
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Para a análise comparativa, todos os dados altimétricos foram referenciados ao 

elipsoide, tanto os gerados pelo GNSS da embarcação como os determinados pelos 

marégrafos. 

Com o transporte de coordenadas foi determinada uma altitude elipsoidal para a 

RN 93517 SAT e baseado no croqui da descrição da Estação Maregráfica da Ilha 

Fiscal (F-41), número 50140 foram feitos transportes de altitudes elipsoidais para o 

zero da régua. Com isso, foi possível transferir os valores medidos de maré para a 

referência elipsoidal. 

A FIG. 4.6 apresenta o croqui extraído da F-41, número 50140 mostrando o 

transporte de altitudes ortométricas para elipsoidais até chegar ao zero da régua a 

partir da altitude elipsoidal da Referência de Nível RN 93517 SAT. 

 

 

 FIG. 4.6: Diagrama 50140 

Fonte: CHM 
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4.1.3  Transporte de coordenadas da RBMC RIOD e ONRJ para a RN MT-72164 

 

 

A FIG. 4.7 apresenta a foto da chapa da RN MT-72164 e a FIG. 4.8 apresenta a 

foto do equipamento no local da ocupação, onde foi feito o nivelamento GNSS. Foi 

feita uma ocupação de 1 hora com um receptor GPS de dupla frequência. Essa 

estação serviu de referência para a análise comparativa entre a diferença de altitudes 

determinadas pelo GNSS da embarcação e do marégrafo. 

A coordenada altimétrica da RN MT-72164 próxima ao marégrafo pertence à rede 

altimétrica do IBGE e o transporte de coordenadas forneceu a essa RN uma altitude 

elipsoidal com precisão centimétrica. 

 

 

FIG. 4.7: Chapa da RN MT-72164 
 

 

FIG. 4.8: Vista panorâmica da ocupação da RN MT-72164 
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Para a análise comparativa, todos os dados altimétricos foram referenciados ao 

elipsoide, tanto os gerados pelo GNSS da embarcação como os determinados pelos 

marégrafos. 

Com o transporte de coordenadas foi determinada uma altitude elipsoidal para a 

RN MT-72164 e baseado no croqui da descrição da Estação Maregráfica do 

Boqueirão (F-41), número 50127 foram feitos transportes de altitudes elipsoidais para 

o zero da régua. Com isso, foi possível transferir os valores medidos de maré para a 

referência elipsoidal. 

A FIG. 4.9 apresenta o croqui extraído da F-41, número 50127 mostrando o 

transporte de altitudes ortométricas para elipsoidais até chegar ao zero da régua a 

partir da altitude elipsoidal da Referência de Nível RN MT-72164. 

 

 

FIG. 4.9: Diagrama 50127 

Fonte: CHM 
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4.2  Levantamento das duas Áreas Escolhidas na Região 

 

 

Foram realizados todos os levantamentos batimétricos nas duas áreas de estudo 

com o uso da tecnologia multifeixe. Tanto o levantamento da Área 1 como da Área 2 

tiveram sua base instalada na RN MT-2994 L, base esta que serviu de orientação e 

de correção planialtimétrica para todo o levantamento, tendo sido feito por meio da 

metodologia RTK. 

Quatro pessoas foram encarregadas pelo desenvolvimento do trabalho, um 

Engenheiro agrimensor, dois técnicos da A2 Marine Solution e um timoneiro 

responsável pela navegação da embarcação. 

As duas áreas tiveram suas altitudes definidas em função da altitude do GNSS 

instalado na embarcação e na determinação das altitudes elipsoidais de todos os 

marégrafos ativos existentes na região. 

O levantamento da Área 1 foi desenvolvido em uma área ao lado do marégrafo de 

Ponta da Armação, tendo sido percorrida todas as linhas planejadas atingindo a 

cobertura total da área planejada. A FIG.4.10, apresenta as linhas levantadas de toda 

a área 1. 

 

 

FIG. 4.10: Linhas batimétricas da Área 1 
 

O levantamento da Área 2 foi desenvolvido em uma área afastada a 

aproximadamente 800m do marégrafo de Ponta da Armação, tendo sido percorrida 

todas as linhas planejadas atingindo a cobertura total da área planejada. A FIG.4.11, 

apresenta as linhas levantadas de toda a área 2. 
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FIG. 4.11: Linhas batimétricas da Área 2 
 

 

4.3  Processamento e Edição dos Dados Levantados 

 

 

Após o levantamento das duas áreas foi feito o processamento de todos os dados 

com a devida análise para checar se as áreas foram totalmente cobertas e se foi 

atingida a precisão preconizada pelo projeto. Embora a análise da checagem da 

precisão seja feita em função de valores baseado em dados estatísticos, no programa 

é possível fazer uma análise visual. Na FIG. 4.12, é possível ver toda cobertura 

multifeixe da área 1 do lado esquerdo e a visualização do encaixe das sobreposições, 

mostrando que o levantamento atingiu uma alta precisão e exatidão. 

 

 

FIG. 4.12: Cobertura da área 1 e sobreposição 
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Assim como ocorreu na Área 1, na FIG. 4.13, é possível ver toda cobertura 

multifeixe da Área 2 do lado esquerdo e a visualização do encaixe das sobreposições, 

mostrando que o levantamento atingiu uma alta precisão e exatidão. 

 

 

FIG. 4.13: Cobertura da Área 2 e sobreposição 
 

Para efeito de visualização, fez-se uma plotagem das duas áreas levantadas em 

um plano de fundo com um sensor de alta resolução da Digital Globe. Esses dados 

foram tratados no programa arcview, conforme é visto na FIG. 4.14. 

 

 

FIG. 4.14: Vista aérea das duas áreas levantadas no projeto 
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Em seguida foram gerados vetores com suas respectivas distâncias para que 

fossem feitas todas as comparações. Não existe distância da RN MT-2994 L para a 

Área 1, pois essa área está ao lado dessa referência de nível. A distância da RN MT-

2994 L para a Área 2 é de 783 metros. A distância da Área 1 para a RN 93517 SAT 

foi de 3.465 metros e a distância da Área 2 para essa referência de nível foi de 2.740 

metros. Já a distância da Área 1 para a RN MT-72164 foi de 11.691 metros e da Área 

2 para essa mesma RN de 12.083 metros. 

A FIG. 4.15, apresenta um croqui com a visualização dos vetores de distâncias 

para a ÁREA 1. 

 

 

FIG. 4.15: Distâncias para a Área 1 a partir das RNs 
 

A FIG. 4.16, apresenta um croqui com a visualização dos vetores de distâncias 

para a área 2. 
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FIG. 4.16: Distâncias para a Área 2 a partir das RNs 
 

 

4.4  Resultados e Discussões 

 

 

Foram feitas comparações quando aplicados às variações de marés de cada 

marégrafo com as altitudes elipsoidais geradas pelo GPS da embarcação em cada 

área. Requisitou-se à Marinha do Brasil dados dos três marégrafos nos dias de 

levantamento realizados. 

Para cada área levantada foram atribuídos dados de maregrafia e dados da 

altitude elipsoidal gerada pelo receptor GPS da embarcação. Esses dados foram 

analisados estatisticamente, usando sempre como referência na comparação os 

dados gerados pelos marégrafos.  

Em seguida, serão apresentados todos os processamentos das áreas associados 

a cada marégrafo juntamente com os dados altimétricos gerados pelo receptor GPS 

da embarcação. 
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4.4.1  Levantamento multifeixe da Área 1 usando o marégrafo da Ponta da Armação 

 

 

Por meio da TAB. 4.2, são apresentados todos os valores do levantamento 

multifeixe para a Área 1, usando o marégrafo da Ponta da Armação como referência 

e em seguida a altitude elipsoidal da embarcação. 

 
TAB. 4.2: Processamento multifeixe para Área 1 a partir do marégrafo de Ponta 

da Armação 
Feixe Ângulo 

Limite(o) 
Máxima 

Discrepância(m) 
Diferença 
Média(m) 

Desvio 
Padrão(m) 

95% Nível de 
Confiança(m) 

0 0,46 0,01 0,01 0,03 

5 0,61 0,02 0,02 0,04 

10 0,61 0,01 0,02 0,04 

15 0,61 0,01 0,02 0,04 

20 0,65 0,01 0,02 0,04 

25 0,65 0,01 0,02 0,04 

30 0,66 0,01 0,02 0,04 

35 1,79 0,01 0,02 0,05 

40 1,79 0,01 0,03 0,05 

45 2,01 0,01 0,03 0,06 

50 2,01 0,01 0,03 0,06 

55 2,01 0,01 0,03 0,06 

60 2,01 0,01 0,03 0,06 

65 2,01 0,01 0,03 0,06 

70 2,01 0,01 0,03 0,06 

75 2,01 0,01 0,03 0,06 

 

Foi realizado todo o levantamento batimétrico da Área 1 e por meio de análise 

estatística foi feita uma comparação entre os modelos gerados pelas altitudes 

elipsoidais dadas pelo marégrafo da Ponta da Armação (referência fixa) e as altitudes 

elipsoidais obtidas pelo GPS da embarcação. 

Constatou-se que o desvio padrão foi de 2 cm, que a média da diferença entre as 

superfícies geradas foi de 1 cm e que em 95% dos casos a precisão foi de 4 cm, 

conforme visto nas FIG. 4.17 e FIG. 4.18. 
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FIG. 4.17: Diferença de superfícies entre h do GPS e h do marégrafo da Ponta 
da Armação para a Área 1 – gráfico 

 

 

FIG. 4.18: Diferença de superfícies entre h do GPS e h do marégrafo da Ponta 
da Armação para a Área 1 – valores 
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4.4.2  Levantamento multifeixe da Área 2 usando o marégrafo da Ponta da Armação 

 

 

Por meio da TAB. 4.3, são apresentados todos os valores do levantamento 

multifeixe para a Área 2, usando o marégrafo da Ponta da Armação como referência 

e em seguida a altitude elipsoidal da embarcação. 

 

TAB. 4.3: Processamento multifeixe para a Área 2 a partir do marégrafo de 
Ponta da Armação 

Feixe Ângulo 

Limite(o) 
Máxima 

Discrepância(m) 
Diferença 
Média(m) 

Desvio 
Padrão(m) 

95% Nível de 
Confiança(m) 

0 0,33 0 0 0 

5 0,34 0,06 0,01 0,03 

10 0,34 0,06 0,01 0,03 

15 0,34 0,06 0,01 0,03 

20 0,60 0,06 0,01 0,03 

25 0,60 0,06 0,01 0,03 

30 0,60 0,06 0,01 0,03 

35 0,62 0,06 0,01 0,03 

40 1,40 0,06 0,02 0,03 

45 2,06 0,06 0,02 0,03 

50 2,06 0,06 0,02 0,03 

55 2,06 0,06 0,02 0,03 

60 2,06 0,06 0,02 0,04 

65 2,06 0,06 0,02 0,04 

70 2,06 0,06 0,02 0,04 

75 2,06 0,06 0,02 0,04 

 

Foi realizado todo o levantamento batimétrico da Área 2 e por meio de análise 

estatística foi feita uma comparação entre os modelos gerados pelas altitudes 

elipsoidais dadas pelo marégrafo da Ponta da Armação (referência fixa) e as altitudes 

elipsoidais obtidas pelo GPS da embarcação. 

Constatou-se que o desvio padrão foi de 2 cm, que a média da diferença entre as 

superfícies geradas foi de 6 cm e que em 95% dos casos a precisão foi de 3 cm, 

conforme visto nas FIG. 4.19 e FIG. 4.20. 
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FIG. 4.19: Diferença de superfícies entre h do GPS e h do marégrafo da Ponta 
da Armação para a Área 2 - gráfico 

 

 

FIG. 4.20: Diferença de superfícies entre h do GPS e h do marégrafo da Ponta 
da Armação para a Área 2 – valores 

 

  



100 

4.4.3  Levantamento multifeixe da Área 1 usando o marégrafo da Ilha Fiscal 

 

 

Por meio da TAB.4.4, são apresentados todos os valores do levantamento 

multifeixe para a Área 1, usando o marégrafo da Ilha Fiscal como referência e em 

seguida a altitude elipsoidal da embarcação. 

 

TAB. 4.4: Processamento multifeixe para Área 1 a partir do marégrafo da Ilha 
Fiscal 

Feixe Ângulo 

Limite(o) 
Máxima 

Discrepância(m) 
Diferença 
Média(m) 

Desvio 
Padrão(m) 

95% Nível de 
Confiança(m) 

0 0,54 0 0 0 

5 0,69 0,09 0,02 0,04 

10 0,69 0,09 0,02 0,04 

15 0,69 0,09 0,02 0,04 

20 0,73 0,09 0,02 0,04 

25 0,73 0,09 0,02 0,04 

30 0,73 0,09 0,02 0,04 

35 0,94 0,09 0,02 0,04 

40 1,68 0,09 0,02 0,05 

45 1,93 0,09 0,03 0,06 

50 1,93 0,09 0,03 0,06 

55 1,93 0,09 0,03 0,06 

60 1,93 0,09 0,03 0,06 

65 1,93 0,09 0,03 0,06 

70 1,93 0,09 0,03 0,06 

75 1,93 0,09 0,03 0,06 

 

Foi realizado todo o levantamento batimétrico da Área 1 e por meio de análise 

estatística foi feita uma comparação entre os modelos gerados pelas altitudes 

elipsoidais dadas pelo marégrafo da Ilha Fiscal (referência fixa) e as altitudes 

elipsoidais obtidas pelo GPS da embarcação. 

Constatou-se que o desvio padrão foi de 2 cm, que a média da diferença entre as 

superfícies geradas foi de 9 cm e que em 95% dos casos a precisão foi de 4 cm, 

conforme visto nas FIG. 4.21 e FIG. 4.22. 
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FIG. 4.21: Diferença de superfícies entre h do GPS e h do marégrafo da Ilha 
Fiscal para a Área 1 - gráfico 

 

 

FIG. 4.22: Diferença de superfícies entre h do GPS e h do marégrafo da Ilha 
Fiscal para a Área 1 – valores 
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4.4.4  Levantamento multifeixe da Área 2 usando o marégrafo da Ilha Fiscal 

 

 

Por meio da TAB.4.5, são apresentados todos os valores do levantamento 

multifeixe para a Área 2, usando o marégrafo da Ilha Fiscal como referência e em 

seguida a altitude elipsoidal da embarcação. 

 

TAB. 4.5: Processamento multifeixe para Área 2 a partir do marégrafo da Ilha 
Fiscal 

Feixe Ângulo 

Limite(o) 
Máxima 

Discrepância(m) 
Diferença 
Média(m) 

Desvio 
Padrão(m) 

95% Nível de 
Confiança(m) 

0 0,24 0 0 0 

5 0,44 0,15 0,02 0,03 

10 0,44 0,15 0,02 0,03 

15 0,44 0,15 0,02 0,03 

20 0,69 0,15 0,02 0,03 

25 0,69 0,15 0,02 0,03 

30 0,69 0,15 0,02 0,03 

35 0,69 0,15 0,02 0,03 

40 1,31 0,15 0,02 0,03 

45 1,96 0,15 0,02 0,03 

50 1,96 0,15 0,02 0,03 

55 1,96 0,15 0,02 0,04 

60 1,96 0,15 0,02 0,04 

65 1,96 0,15 0,02 0,04 

70 1,96 0,15 0,02 0,04 

75 1,96 0,15 0,02 0,04 

 

Foi realizado todo o levantamento batimétrico da Área 2 e por meio de análise 

estatística foi feita uma comparação entre os modelos gerados pelas altitudes 

elipsoidais dadas pelo marégrafo da Ilha Fiscal (referência fixa) e as altitudes 

elipsoidais obtidas pelo GPS da embarcação. 

Constatou-se que o desvio padrão foi de 2 cm, que a média da diferença entre as 

superfícies geradas foi de 15 cm e que em 95% dos casos a precisão foi de 3 cm, 

conforme visto nas FIG. 4.23 e FIG. 4.24. 
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FIG. 4.23: Diferença de superfícies entre h do GPS e h do marégrafo da Ilha 
Fiscal para a Área 2 - gráfico 

 

 

FIG. 4.24: Diferença de superfícies entre h do GPS e h do marégrafo da Ilha 
Fiscal para a Área 2 – valores 

 

  



104 

4.4.5  Levantamento multifeixe da Área 1 usando o marégrafo de Boqueirão 

 

 

Por meio da TAB.4.6, são apresentados todos os valores do levantamento 

multifeixe para a Área 1, usando o marégrafo de Boqueirão como referência e em 

seguida a altitude elipsoidal da embarcação. 

 

TAB. 4.6: Processamento multifeixe para a Área 1 a partir do marégrafo de 
Boqueirão 

Feixe Ângulo 

Limite(o) 
Máxima 

Discrepância(m) 
Diferença 
Média(m) 

Desvio 
Padrão(m) 

95% Nível de 
Confiança(m) 

0 0,52 0 0 0 

5 0,67 0,08 0,02 0,04 

10 0,67 0,07 0,02 0,04 

15 0,67 0,07 0,02 0,04 

20 0,71 0,07 0,02 0,04 

25 0,71 0,07 0,02 0,04 

30 0,74 0,07 0,02 0,04 

35 1,19 0,07 0,02 0,04 

40 1,70 0,07 0,02 0,05 

45 1,95 0,07 0,03 0,05 

50 1,95 0,07 0,03 0,05 

55 1,95 0,07 0,03 0,05 

60 1,95 0,07 0,03 0,05 

65 1,95 0,07 0,03 0,05 

70 1,95 0,07 0,03 0,05 

75 1,95 0,07 0,03 0,05 

 

Foi realizado todo o levantamento batimétrico da Área 1 e por meio de análise 

estatística foi feita uma comparação entre os modelos gerados pelas altitudes 

elipsoidais dadas pelo marégrafo de Boqueirão (referência fixa) e as altitudes 

elipsoidais obtidas pelo GPS da embarcação. 

Constatou-se que o desvio padrão foi de 2 cm, que a média da diferença entre as 

superfícies geradas foi de 7 cm e que em 95% dos casos a precisão foi de 4 cm, 

conforme visto nas FIG. 4.25 e FIG. 4.26. 
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FIG. 4.25: Diferença de superfícies entre h do GPS e h do marégrafo de 
Boqueirão para a Área 1 - gráfico 

 

 

FIG. 4.26: Diferença de superfícies entre h do GPS e h do marégrafo de 
Boqueirão para a Área 1 – valores 
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4.4.6  Levantamento multifeixe da Área 2 usando o marégrafo de Boqueirão 

 

 

Por meio da TAB. 4.7, são apresentados todos os valores do levantamento 

multifeixe para a Área 2, usando o marégrafo de Boqueirão como referência e em 

seguida a altitude elipsoidal da embarcação. 

 

TAB. 4.7: Processamento multifeixe para a Área 2 a partir do marégrafo do 
Boqueirão 

Feixe Ângulo 

Limite(o) 
Máxima 

Discrepância(m) 
Diferença 
Média(m) 

Desvio 
Padrão(m) 

95% Nível de 
Confiança(m) 

0 0,21 0,14 0,02 0,04 

5 0,41 0,13 0,01 0,03 

10 0,41 0,13 0,01 0,03 

15 0,67 0,13 0,01 0,03 

20 0,67 0,13 0,01 0,03 

25 0,67 0,13 0,01 0,03 

30 0,67 0,13 0,01 0,03 

35 0,69 0,13 0,01 0,03 

40 1,33 0,13 0,02 0,03 

45 1,99 0,13 0,02 0,03 

50 1,99 0,13 0,02 0,03 

55 1,99 0,13 0,02 0,03 

60 1,99 0,13 0,02 0,04 

65 1,99 0,13 0,02 0,04 

70 1,99 0,13 0,02 0,04 

75 1,99 0,13 0,02 0,04 

 

Foi realizado todo o levantamento batimétrico da Área 2 e por meio de análise 

estatística foi feita uma comparação entre os modelos gerados pelas altitudes 

elipsoidais dadas pelo marégrafo de Boqueirão (referência fixa) e as altitudes 

elipsoidais obtidas pelo GPS da embarcação. 

Constatou-se que o desvio padrão foi de 2 cm, que a média da diferença entre 

as superfícies geradas foi de 13 cm e que em 95% dos casos a precisão foi de 3 cm, 

conforme visto nas FIG. 4.27 e FIG. 4.28. 
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FIG. 4.27: Diferença de superfícies entre h do GPS e h do marégrafo de 
Boqueirão para a Área 2 - gráfico 

 

 

FIG. 4.28: Diferença de superfícies entre h do GPS e h do marégrafo de 
Boqueirão para a Área 2 – valores 
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4.5  Análise do Comportamento das Superfícies 

 

 

Para a análise do comportamento das superfícies foi criada uma tabela com todos 

os valores referentes aos marégrafos analisados para as áreas, apresentando a 

diferença entre o geoide e o elipsoide. 

Para o marégrafo da Ponta da Armação que estava ao lado da Área 1, atribuiu-se 

a distância zero e foi constatado estatisticamente que tanto os dados obtidos pelo 

marégrafo como pelo DGPS em uma localidade pontual (aproximadamente 100 

metros), praticamente não existe diferença. 

Abaixo, TAB. 4.8, constam todos os valores das distâncias e erros para os 

marégrafos e as áreas de levantamento. 

 

TAB. 4.8: Distância das áreas para os marégrafos e diferença entre as 
superfícies 

Marégrafos Distância(m) Diferença entre as superfícies(cm) 

A1/Ponta da Armação 0 -1 

A2/Ponta da Armação 782,969 6 

A1/Ilha Fiscal 3.465,278 9 

A2/Ilha Fiscal 2.740,393 15 

A1/Boqueirão 11.690,650 7 

A2/Boqueirão 12.083,053 13 

 

Notou-se que, conforme se afasta cada marégrafo das áreas de levantamento, os 

erros entre as altitudes elipsoidais dos referidos marégrafos em relação as altitudes 

elipsoidais do receptor GPS da embarcação vão aumentando. Existe uma tendência 

para a diferença em função do aumento da distância para as áreas levantadas tendo 

em vista que a superfície elipsoidal tende a se afastar da superfície geoidal quando 

aumenta a distância. Houve uma contrariedade quando se refere ao marégrafo da Ilha 

Fiscal, com a necessidade de se realizar um estudo local para verificar o 

comportamento do geoide no local, apesar da alta precisão alcançada no 

levantamento, mostrando um comportamento anormal. 

Apesar de existir um aumento da diferença em função do aumento da distância, 

houve um caso em que para distâncias maiores se obteve uma diferença menor do 
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que para distâncias menores. Dessa forma, foi criada a TAB. 4.9 para realizar a 

análise dos erros.  

 

TAB. 4.9: Distância das áreas para os marégrafos e diferença entre as 
superfícies 

Marégrafos 
Diferença entre 
superfície(cm) 

Variação da 
superfície entre as 

áreas 1 e 2(cm) 

A1/Ponta da Armação -1 
7 

A2/Ponta da Armação 6 

A1/Ilha Fiscal 9 
6 

A2/Ilha Fiscal 15 

A1/Boqueirão 7 
6 

A2/Boqueirão 13 

 

As diferenças dos erros em todas as estações para as áreas 1 e 2 mantiveram 

praticamente os mesmos valores (6cm), mostrando a coerência dos dados e 

apresentando uma maior distorção em função da localidade das áreas escolhidas do 

que em função das distâncias para os marégrafos. Essa anomalia muito 

provavelmente deva ser em função da geologia local ou características gravimétricas 

distintas para toda região e afeta o comportamento do geoide no local. 

Com o uso da TAB. 4.8, foi gerado um gráfico representativo de valores conforme 

pode ser visto na FIG 4.29. 

 

 

FIG. 4.29: Linha de tendência entre as superfícies marégrafos/área 
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Em função disso foram criadas duas linhas de tendência para toda a região, uma 

linear e outra polinomial. Essas linhas são meramente ilustrativas e apresentam uma 

visualização de disparidade em função da distância aplicada dos marégrafos. 

Nota-se que a diferença entre as superfícies quando se aplica os marégrafos para 

a superfície gerada pela antena do receptor a bordo sempre aumenta em função da 

distância, mas esse aumento não é uniforme para essa região. 

Existe a necessidade de fazer o levantamento de toda a área para poder gerar um 

modelo para a transferência do geoide para o elipsoide, pois o erro nessa região não 

é linear, sendo assim não é possível gerar uma fórmula de linha de tendência para a 

aplicação com respectivo resultado com inserção de novas distâncias. 
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5  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 

Essa pesquisa realizada pelo Instituto Militar de Engenharia permitiu validar as 

técnicas de levantamento batimétrico RTK multifeixe utilizando a altitude elipsoidal 

gerada pela embarcação para a determinação e aplicação do desnível de maré.  

Duas superfícies batimétricas foram produzidas, uma utilizando marés tradicionais 

a partir de marégrafos e outra por meio de receptor GPS da embarcação no método 

cinemático RTK. 

Todas as precisões preconizadas para esse tipo de levantamento foram 

alcançadas com grau de confiabilidade de 95% para a categoria A, mostrando que o 

levantamento RTK multifeixe é eficiente para os padrões exigidos pela Marinha do 

Brasil e que enquanto a altitude elipsoidal é de definição imediata para todo o globo, 

a altitude ortométrica é complexa e necessita de um estudo elaborado para cada 

região pela variação das marés. 

Esse estudo mostrou ser de grande importância por ser inédito para a comunidade 

científica no que diz respeito à batimetria por RTK. Foram apresentados seis artigos 

de revistas internacionais, mostrando a importância da tecnologia GNSS para a 

hidrografia mundial, principalmente no que tange a análise de marés. Os artigos 

mostraram que vários países do mundo adotam a altimetria GNSS como referência.  

O estudo mostrou que tecnicamente esse tipo de levantamento é altamente 

preciso e que já vem sendo utilizado isoladamente em obras de engenharia e 

dragagem. Para atualização e confecção de cartas náuticas seria possível utilizar essa 

metodologia com a necessidade de se criar um modelo local para saber o 

comportamento da superfície geoidal em relação a superfície elipsoidal, dessa forma, 

possibilita fazer a conversão de uma superfície para a outra, como é feito em diversos 

países do mundo – Japão, Estados Unidos da América, Canadá, Inglaterra, Holanda, 

(ELIAS, 2003 e SIMÕES, 2007). Notou-se ainda que a diferença de uma superfície 

para outra mantém uma uniformidade para cada localidade. É possível criar uma linha 

de tendência, mas o trabalho mostrou que algumas áreas podem ter um 

comportamento atípico sem uniformidade das marés, causando um erro fora da 
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expectativa para a distância. Áreas específicas com distâncias curtas, inferior a 100 

metros, a diferença entre as superfícies é praticamente inexistente. 

Recomenda-se o desenvolvimento de outros trabalhos científicos como forma de 

esgotar esse tema no Brasil, pois é pouco explorado. A Marinha do Brasil ainda não 

utiliza a altimetria GNSS como referência por não ter base de dados suficientes para 

comprovar a eficácia do sistema. Ainda como recomendação, deveria ser realizada a 

aplicação do uso da altimetria GNSS com mais frequência, gerando um maior número 

de modelos elipsoidais que poderiam assim ser comparados com os modelos geoidais 

existentes e os que virão a ser desenvolvidos. 

Sendo assim, a tecnologia GNSS, que é muito utilizada hoje em dia em diversos 

segmentos da engenharia, torna-se de fundamental importância para o 

desenvolvimento hidrográfico no Brasil. Consequentemente, todo o sistema de 

transporte aquaviário ganha com o uso dessa ferramenta que já é amplamente 

utilizada em todo o mundo. 
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