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A evolução dos sondadores impuseram desafios na adaptação aos recentes equipamentos,
algoritmos e metodologias, e também na interpretação, manuseamento e aplicação dos novos
formatos de informação hidrográfica. Considerando a elevada densidade de dados adquiridos
pelos sondadores multifeixe (SMF), alguns serviços hidrográficos foram impelidos a uma
redefinição do produto básico final de um levantamento hidrográfico (LH) assim como à
diferenciação entre os conceitos de sonda e profundidade.
Actualmente, no Instituto Hidrográfico (IH), o produto básico final de um LH ainda é constituído por
um subconjunto discreto de sondas mínimas espaçadas de forma irregular, extraído do conjunto de
sondas

validadas,

seguindo

recomendações

e

requisitos

da

Organização

Hidrográfica

Internacional. Em 2010, a National Oceanic and Atmospheric Administration definiu o produto
básico final de um LH uma superfície batimétrica construída a partir do algoritmo Combined

Uncertainty and Bathymetry Estimator (CUBE).
Esta comunicação reflecte a investigação em curso no IH e tem como objectivo avaliar a
potencialidade das superfícies CUBE e a sua aplicabilidade aos objectivos dos LH,
nomeadamente, na Cartografia Náutica.

1. Introdução
Os LH (levantamentos hidrográficos) sofreram grande evolução nos últimos anos, resultado da
evolução tecnológica aos mais diversos níveis. No início do séc. XXI, assistiu-se a uma corrida
tecnológica pela aquisição e uso de SMF (Sondadores Multifeixe). Estes sistemas permitem a
busca total do fundo e uma elevada taxa de aquisição de dados, conduzindo à construção de MNE
(Modelos Numéricos de Elevação) de elevada resolução. O processamento tradicional de dados
tornou-se inviável face à quantidade e densidade de informação recolhida. A Tabela 1 ilustra o
volume de dados médio adquiridos com um sondador de feixe simples e com os SMF utilizados
pelo IH (Instituto Hidrográfico) numa área de 675 m por 5400 m, localizada no passo da barra sul
do porto de Lisboa. Actualmente, apenas é utilizado o modelo EM 3002 do fabricante KONSBERG
MARITIME, podendo ser operado no modo normal (160 feixes) ou no modo de elevada densidade
(254 feixes).
A necessidade de cumprir com os objectivos das normas da ISO (International Organization for

Standardization) relativamente à quantificação da incerteza, e de garantir as especificações
definidas pela OHI (Organização Hidrográfica Internacional) para a segurança da navegação, fez
com que, das várias abordagens à validação de dados provenientes dos SMF, o algoritmo CUBE
(Combined Uncertainty Bathymetry Estimator) desenvolvido por Calder (2003), se impusesse e
fosse implementado, na maioria das aplicações relacionadas com o processamento de dados
hidrográficos.
Tabela 1 – Dados adquiridos no passo da barra sul de Lisboa
Sondas por

Sondas

Espaço em

impulso

adquiridas

disco

Feixe simples (Fiadas espaçadas 50 m)

1

80000

8 MB

SMF EM 950 (obsoleto)

64

5000000

500 MB

SMF EM 3000 (descontinuado)

127

25000000

4 GB

SMF EM 3002

160

70000000

14 GB

SMF 3002 (High density)

254

110000000

20 GB

Sondador

Segundo a OHI (2008) a incerteza é definida pelo intervalo em torno de um valor de profundidade,
que contém o valor medido com um determinado nível de confiança. O conceito de profundidade
(IH, 2008) reserva-se ao valor obtido depois de efectuadas correcções em pós-processamento e
referido a um datum vertical. O conceito de sonda é utilizado, de forma genérica, para referir uma
medição. Actualmente, no IH e de acordo com Monteiro et al. (2010), o PBF (produto básico final)

de um LH é constituído por um subconjunto discreto de sondas mínimas espaçadas de forma
irregular, extraído do conjunto total de sondas validadas, seguindo recomendações e requisitos
definidos pela OHI.
Em Abril de 2010, a NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) publicou a última
revisão dos seus documentos relativos aos LH. Estes documentos constituem um marco histórico
na Hidrografia porque introduzem uma superfície batimétrica como PBF de um LH, obrigando para
tal, à utilização de algoritmos com estimação de incerteza batimétrica. De acordo com a NOAA
(2010b), uma sonda é uma medição de elevação desde a superfície do mar até ao fundo marinho
utilizando uma metodologia própria (sondador, fio de prumo, LIDAR, etc.). Uma sonda pode ser
corrigida da velocidade de propagação do som na água, imersão do transdutor e maré mas,
constitui somente o produto de uma medição. Uma profundidade representa um valor processado
de elevação do solo marinho relativo a um datum vertical e retratado num produto final (superfície)
de um LH, determinado a partir de análise estatística e com valores de incerteza estimados a partir
de um conjunto de sondas.
A NOAA estabeleceu ainda um conjunto de parâmetros e especificações para o CUBE, função da
resolução das superfícies batimétricas e dos objectivos dos LH.
Cumpridos os requisitos inerentes à ordem do LH, a maioria dos dados adquiridos tem consistência
para integrar a modelação batimétrica, com um elevado nível de confiança. Conhecendo as
incertezas associadas a cada medição, será mais correcto estimar um valor de profundidade para
uma localização do modelo ou seguir os processos tradicionais, em que as profundidades são
seleccionadas de forma subjectiva? Esta é a génese do CUBE, por um lado permitir uma maior
rapidez no processamento e validação de dados, por outro, permitir que a estimação de
profundidades assente em critérios estatísticos e mensuráveis.
O objectivo da presente comunicação é avaliar a potencialidade das superfícies CUBE e a sua
aplicabilidade aos objectivos dos LH, nomeadamente, à Cartografia Náutica.

2. Combined Uncertainty Bathymetry Estimator (CUBE)
2.1 Conceito e pressupostos
O CUBE é um algoritmo de modelação batimétrica desenvolvido por Calder (2003) que possibilita o
processamento de dados hidrográficos assistido por computador. Tem como objectivo principal
estimar a profundidade, em função das medições adjacentes e das respectivas incertezas e,
simultaneamente, determinar a incerteza associada a essa estimação. De acordo com Calder e
Wells (2007), o CUBE parte de 7 axiomas sobre os quais o algoritmo se desenvolve e dos quais se

salientam as seguintes ideias: os dados são, na maioria das vezes, materializações fidedignas do
relevo submarino; qualquer conjunto de dados considerado pelo CUBE não deve apresentar
valores anómalos ou provenientes de situações inapropriadas (má parametrização dos
equipamentos de aquisição de dados) nem incluir erros sistemáticos; uma sonda não é uma
profundidade; o valor de uma sonda depende dos equipamentos e das características ambientais.
No CUBE, mediante as mesmas premissas, os resultados finais serão sempre os mesmos, ao
contrário da avaliação do hidrógrafo que efectua uma operação de triagem subjectiva. A
diferenciação das sondas faz-se pela estimação da sua incerteza, um valor quantitativo,
contrariamente ao processamento humano que faz um julgamento apreciativo.

2.2 Dados de entrada e funções do algoritmo
O CUBE aceita como dados de entrada os atributos da sonda, isto é, o posicionamento horizontal,
a profundidade e as respectivas incertezas estimadas. Os valores de incerteza são calculados por
um modelo preditivo de estimação de incerteza baseado na metodologia desenvolvida por Hare et

al. (1995) e, exemplificada por Artilheiro e Vicente (2009).
O CUBE transforma as sondas numa malha regular de profundidades estimadas, através de três
funções básicas: assimilação, intervenção e desambiguação.
A assimilação consiste na atribuição de profundidade e incerteza aos nodos da malha regular,
resultado de um processo estatístico de inferência bayesiana descrito em Calder e Wells (2007).
Para tal, o algoritmo efectua: (1) a compilação das sondas contribuintes para a determinação da
profundidade nodal, processo designado por gathering e definido por um raio de captura; (2) a
propagação da incerteza vertical associada a cada sonda, processo designado por scattering que
serve para colapsar as incertezas 3D de uma sonda numa única dimensão de incerteza, que irá
contribuir para a estimação da incerteza vertical dos nodos. As sondas mais próximas de um nodo
e as sondas com menores incertezas vertical e horizontal terão mais peso na estimação da
profundidade nodal.

Figura 1 – Os processos da função de assimilação (Adaptação de CARIS (2010))

A Figura 1 retrata os dois processos referidos e mostra que apenas as sondas com valor de
incerteza propagada inferior ao admissível para a ordem do LH são consideradas na estimação da
profundidade do nodo.
A função de intervenção consiste numa tarefa de análise sequencial em que é dada a capacidade
de decisão ao CUBE de, na presença de uma sonda estatisticamente incompatível com a
informação entretanto assimilada pelo nodo, criar uma hipótese alternativa. Esta é a resposta do
CUBE à possibilidade de no fundo real, se poder ter diferentes profundidades para a mesma
localização. Constitui a verdadeira inovação do algoritmo relativamente a outras formas de
modelação batimétrica.
A Figura 2 ilustra a função de intervenção do CUBE. Com base na hipótese de solução nodal
actual é efectuada a previsão da solução futura (hipótese estimada), com a qual é efectuada a
comparação do valor seguinte de sonda assimilado no processo de gathering. Quando uma sonda
é estatisticamente compatível com a hipótese prevista o algoritmo procede à actualização do valor
da hipótese (actualização). Caso contrário, procede à criação de uma nova hipótese.

Figura 2 – A função de intervenção (Adaptação de CARIS (2010))
Um nodo pode ter uma ou mais hipóteses de solução. A função de desambiguação consiste numa
classificação não supervisionada que decide qual das hipóteses de solução, determinadas pela
função de intervenção, apresenta maior consistência. A função apresenta várias possibilidades:
número de sondas contribuintes, semelhança com os nodos vizinhos e uma solução mista em que
é seleccionada a hipótese com maior número de sondas e, caso esta não apresente um valor de
confiança satisfatório, as outras hipóteses são avaliadas por comparação com os nodos vizinhos.

2.3 Informação resultante do CUBE
Para cada nodo são produzidas diversas camadas de informação: profundidade, incerteza, número
de hipóteses, desvios-padrão associados ao nodo e à hipótese seleccionada, e confiança do
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Tabela 2 – Resultados da comparação entre o PBF de 2007 e as superfícies CUBE 3
Max

Min

Valor

Desvio

Ordem

Ordem

(+)

(-)

Médio

Padrão

Especial

1a

893820

0,301

0,510

-0,059

0,030

99,999 %

100,00 %

1m

894438

0,367

0,426

-0,065

0,028

99,999 %

100,00 %

2m

895065

1,365

1,605

-0,073

0,035

99,912 %

99,97 %

Resolução

Comparações

0,5 m

Da análise dos resultados observa-se que as diferenças entre o PBF e as superfícies
CUBE são inferiores à incerteza estimada das sondas. As menores diferenças são obtidas
pelas superfícies de 1 m e 0,5 m, sendo a resolução função da Ordem do LH (NOAA,
2010a).
As diferenças relevantes, superiores à incerteza dos nodos, foram encontradas na área
nordeste do LH, mais irregular e caracterizada por estruturas dunares. Estas diferenças
não estão relacionadas com a modelação efectuada mas com as limitações do
processamento tradicional e com o conservadorismo do hidrógrafo.
4.3 Área de fundos irregulares: Plano da Selvagem Grande
O LH da Selvagem Grande ocorreu em Dezembro de 2009. Das 170 milhões de sondas
adquiridas, foram validadas e seleccionadas cerca de 10 milhões para PBF do LH, a partir do qual,
foram definidos subconjuntos de dados para a construção da CN 36407 – Plano A.

Figura 7 – Área sondada com realce da CN 36407 – Plano A.

Os dados foram reprocessados seguindo a metodologia da Figura 4. Este LH tem falhas de
cobertura (Ordem 2) e o fundo marinho apresenta diversos afloramentos rochosos com grande
variabilidade de profundidade. Estas situações levaram à necessidade de designar um número
significativo de sondas de forma a salvaguardar a segurança da navegação. Seguindo critérios
idênticos aos definidos pela NOAA (2010a), foram construídas 7 superfícies finais, cada uma das
quais referida a um intervalo de profundidade, garantindo uma densidade de sondas por nodo
homogénea. A Tabela 3 ilustra as diferenças da comparação de um subconjunto de sondas
mínimas do PBF com as superfícies CUBE 4.
Tabela 3 – Resultados da comparação entre as superfícies CUBE 4 e o PBF da Selvagem Grande
Resolução
(m)

Nodos

Área

Intervalo

(km2)

Profund.

Comparações

Max

Min

(+)

(-)

Valor

Desvio Ordem Ordem

Médio Padrão

1 (%)

2 (%)

1,0

1372352

1

0 - 22

88598

4,33

11,53

-0,24

0,33

90,33

97,78

2,0

2962552

11

20 - 60

197386

10,43

35,86

-0,33

0,81

91,22

96,62

4,0

1332868

21

55 - 105

133319

8,56

23,43

-0,37

0,74

93,30

96,90

8,0

136923

8

95 - 210

20470

23,06

87,80

-0,54

2,65

82,76

94,61

16,0

98123

25

190 - 525

12474

60,71 125,26

-1,89

5,81

70,97

88,84

32,0

32411

33

475 - 900

3867

38,83 134,01

-3,32

8,90

77,99

91,54

64,0

6498

26

810 - 1600

1339

67,83

-4,66

12,82

79,61

92,31

84,61

Na Tabela 3, observa-se que a superfície com piores resultados (CUBE de 16 m de resolução)
corresponde no terreno à área com maior declive, onde os fundos aumentam rapidamente dos 200
para os 500 m. Ressalva-se que este tipo de áreas é dos mais difíceis de processar na forma
tradicional (avaliação dos dados versus visualização disponível) observando-se, uma vez mais, o
conservadorismo dos hidrógrafos. Pode-se afirmar que, de uma forma geral, a estatística efectuada
revela que as superfícies se assemelham ao PBF do LH. No entanto, existe uma percentagem
significativa de profundidades, que para efeitos de segurança da navegação, não são
estatisticamente compatíveis com as sondas do PBF.
De modo a avaliar a adequabilidade da modelação batimétrica para a cartografia náutica, foi
construído um MNE de malha TIN para geração das isóbatas, a partir das profundidades das
superfícies CUBE. Comparando as isóbatas assim obtidas com as construídas a partir do PBF do
LH, para representação na CN 36407, verifica-se que o seu grafismo se adequa à forma das
estruturas já representada (Figura 8A). Analisando-se as sondas representadas na CN que
apresentam diferenças num valor superior ao da incerteza nodal relativamente às profundidades
das superfícies, observa-se que a maioria dos casos provém do conservadorismo do hidrógrafo,
realçando-se a necessidade de designar sondas, nomeadamente, em zonas de deficiente
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Figura 10 – Área de estudo do Canal do Alfeite
A Tabela 4 expressa igualmente que, com o aumento da resolução do fundo, os volumes CUBE
decrescem e os volumes resultantes do PBF crescem, não apresentando a mesma taxa de
variação (Figura 11).
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Figura 11 – Variação do volume calculado com a resolução espacial (com indicação do acréscimo
percentual do volume CUBE em relação ao volume resultante do PBF)
Os LH que cumpram os requisitos de Ordem Especial da S-44, apresentam incertezas verticais
máximas de 25 cm (0 m de profundidade) a 39 cm (40 m). A estes valores correspondem
incertezas no volume de 10% a 1,95 %, respectivamente (Veiga et al., 2010). Nas condições da
área de estudo aqui considerada, isto é, para uma profundidade de 10 m, temos uma incerteza
vertical de 26 cm e uma incerteza máxima do volume de 5,2%. Os volumes calculados com a
superfície CUBE diferem dos calculados com o PBF de 8% a 2%. Estes valores correspondem a
um acréscimo na profundidade da superfície CUBE de 8 cm a 2 cm. A tomada de decisão na
escolha da superfície, CUBE ou resultante do PBF, não é o único factor de incerteza no volume.
Assim, com base nos resultados apresentados, considera-se recomendável que para o cálculo do
volume de dragados se utilize, em cada caso, a superfície CUBE de máxima resolução espacial
possível.

6. Considerações finais
O CUBE é um algoritmo de elevada capacidade de processamento e validação de dados
hidrográficos utilizado, também, na modelação de superfícies batimétricas. Os resultados do
presente trabalho, indicam que é possível a utilização de superfícies batimétricas para os mais
diversos fins, nomeadamente, os relacionados com a Cartografia Náutica e o Cálculo de Volumes
Dragados.
É importante referir que a densidade de sondas provenientes dos SMF aliada à sua resolução
espacial pode não ser suficiente para detectar todas as estruturas de interesse. Para os SMF a
resolução espacial (cerca de 2% da profundidade) decresce rapidamente com o aumento da
profundidade. De acordo com Clarke (2011), a resolução do sondador é função da largura do feixe,
do espaçamento dos feixes e do algoritmo de detecção do fundo. Por outro lado, a capacidade de
detecção de estruturas depende, entre outros factores, da rugosidade, forma e orientação da
própria estrutura (Artilheiro et al., 2010). Desta forma, para efectivar a modelação batimétrica na
Hidrografia como PBF de um LH, é necessário estabelecer novos requisitos para os LH, tendo por
base os axiomas do CUBE.
Como vantagens do CUBE, refere-se o conjunto de camadas de informação que permitem um
controlo de qualidade mais eficiente e, a diminuição relevante do tempo de processamento (cerca
de 75% em zonas de fundos regulares e cerca de 40% em zonas de fundos muito irregulares). O
presente trabalho constitui a etapa inicial de uma nova abordagem à Informação Hidrográfica. Dos
trabalhos a desenvolver, salienta-se o processamento da imagem acústica para identificação de
objectos e, consequente confrontação com a superfície batimétrica, a modelação e implementação
de Base de Dados Hidrográficos (em suporte às superfícies), a generalização das superfícies finais
dos LH e a representação da incerteza nos produtos de Cartografia Náutica.
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