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SOLAS SOLAS -- ConvenConvençção ão IntInt. para a . para a 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar Salvaguarda da Vida Humana no Mar 

Os Governos Contratantes comprometem-se a adquirir e compilar 
dados hidrográficos e publicar, divulgar e manter actualizada toda a 
informação náutica necessária a uma navegação segura.

[SOLAS, [SOLAS, cap.cap. V  V  –– seguransegurançça da navegaa da navegaçção ão --, regra 9 , regra 9 –– actividades hidrogractividades hidrográáficas ]ficas ]

… assegurar a maior uniformidade possível das cartas e publicações 
náuticas, tendo em consideração, sempre que possível, as 
resoluções e recomendações internacionais …

… disponibilização, à escala mundial, da informação hidrográfica …

… assegurar a execução dos levantamentos hidrográficos …

… preparar e editar cartas náuticas …

… promulgar avisos aos navegantes no sentido de manter as cartas 
náuticas actualizadas …



Instituto HidrogrInstituto Hidrográáfico fico -- MissãoMissão

Executar e divulgar a Executar e divulgar a cobertura cartogrcobertura cartográáficafica das das ááguas guas 
interiores e territoriais e de outras com interesse cartogrinteriores e territoriais e de outras com interesse cartográáfico fico 
nacional, efectuando os nacional, efectuando os levantamentoslevantamentos indispensindispensááveis veis àà sua sua 
realizarealizaçção e actualizaão e actualizaçção (ão (……););

–– EdiEdiçção, promulgaão, promulgaçção e cancelamento das cartas não e cancelamento das cartas nááuticas e uticas e 
demais documentos ndemais documentos nááuticos nacionais são da competência uticos nacionais são da competência 
exclusiva do IH (exclusiva do IH (……););

Assegurar as actividades relacionadas com as ciências e Assegurar as actividades relacionadas com as ciências e 
tecnologias do mar (...).tecnologias do mar (...).

[Decreto Lei n.º 134/91 de 30/04/91, alterado pelo Decreto-lei 264/95 de 12/10/95. ]



• As Especificações Técnicas / Norma Técnica 
seguem os requisitos básicos da Publicação 
S-44 (IHO Standards for Hydrographic
Surveys – 5.ª Ed., Fevereiro 2008) da 
Organização Hidrográfica Internacional 
(OHI).

• Para trabalhos específicos podem ser 
definidos requisitos mais restritivos.

• Procedimentos para a realização dos levantamentos 
hidrográficos deve seguir as orientações do Manual 
de Hidrografia da OHI (OHI, 2005).

http://http://www.ihowww.iho--ohi.netohi.net

Normativos de referênciaNormativos de referência



ORDEM Exemplos de
Áreas Típicas

Capacidade de Detecção do 
Sistema

ESPECIALESPECIAL
ÁÁreas onde o resguardo reas onde o resguardo àà quilha quilha 

éé crcríítico, profundidades tico, profundidades 
inferiores a 40 m.inferiores a 40 m.

Estruturas cEstruturas cúúbicas com bicas com 
aresta superior a 1 m.aresta superior a 1 m.

1

aa

ÁÁreas com profundidades reas com profundidades 
inferiores a 100 m e onde o inferiores a 100 m e onde o 
resguardo resguardo àà quilha quilha éé menos menos 

crcríítico, mas onde possam existir tico, mas onde possam existir 
estruturas com interesse para a estruturas com interesse para a 

naveganavegaçção de superfão de superfíície.cie.

Estruturas cEstruturas cúúbicas com bicas com 
aresta superior a 2 m em aresta superior a 2 m em 

fundos atfundos atéé aos 40 m; aos 40 m; 
Em fundos superiores, Em fundos superiores, 

aresta superior a 10% da aresta superior a 10% da 
profundidade.profundidade.

b

Áreas com profundidades inferiores a 
100 m e onde o resguardo à quilha 

não é um requisito para a navegação 
de superfície esperada.

Não aplicável.

2
Áreas com profundidades superiores
a 100 m, não requerendo busca total 

do fundo.
Não aplicável

1. Classifica1. Classificaçção dos LHão dos LH



ORDEM
Máximo

Espaçamento
entre Fiadas

Métodos
e Equipamentos
Recomendados

ESPECIALESPECIAL Não aplicNão aplicáávelvel
SMF: MediSMF: Mediçção ão 

profundidades por profundidades por 
faixas;faixas;

SFS e SL:SFS e SL: medimediçção ão 
profundidades por profundidades por 

perfis e busca perfis e busca 
obstruobstruçções ões comcom

sistema de sistema de 
varrimentovarrimento1

aa Não aplicNão aplicáávelvel

b
3 vezes a 

profundidade 
média ou 25 m

Medição profundidades 
por perfis com SFS
ou com SMF sem 

busca total do fundo.

2
4 vezes a 

profundidade 
média

Medição profundidades 
por perfis com SFS
ou com SMF sem 

busca total do fundo.

2. Planeamento dos LH2. Planeamento dos LH



3. Posicionamento3. Posicionamento

ORDEM

Máxima 
Incerteza 

Horizontal (Nível 
de Confiança 

95%)

ESPECIALESPECIAL 2 m2 m

1

aa

5 m + 0,05 * z5 m + 0,05 * z

b

2 20 m + 0,10 * z



ORDEM

Máxima 
Incerteza 

Vertical (Nível 
de Confiança 

95%)

ESPECIALESPECIAL a a = 0,25 m= 0,25 m
bb = 0,0075= 0,0075

11

aa

aa = 0,5 m= 0,5 m
b b = 0,013= 0,013

b

2 a = 1,0 m
b = 0,02322 )( zba ⋅+

4. Profundidade4. Profundidade



Cartografia: analCartografia: analóógico gico -- vectorialvectorial



250 m

400 m

A evoluA evoluçção da cobertura ão da cobertura batimbatiméétricatrica



Diagrama de compilaDiagrama de compilaççãoão
Classificação dos Levantamentos Hidrográficos



Levantamento Levantamento multifeixemultifeixe com busca total do fundocom busca total do fundo



1950 1950 -- 1997 1997 --

EvoluEvoluççãoão da medida mediçção de profundidadeão de profundidade

FioFio--dede--prumo                Feixe Simples                  prumo                Feixe Simples                  MultifeixeMultifeixe

[NOAA, 2004]



ComparaComparaçção de tipos de levantamentosão de tipos de levantamentos
Canal da barra Sul do Porto de Lisboa
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EspaEspaççamento amento 
mméédio das dio das 

fiadas/medifiadas/mediççõesões

Densidade Densidade 
de de 

MediMediççõesões
(sondas/km(sondas/km22))

Factores que Factores que 
mais mais 

contribuem contribuem 
para a para a 

incerteza incerteza 
verticalvertical

DuraDuraçção  ão  LevLev. . 
Hid.Hid.ºº na barra do na barra do 
Porto de LisboaPorto de Lisboa

(3 km(3 km22))

Busca total do fundoBusca total do fundo
(detec(detecçção de estruturas ão de estruturas 
ccúúbicas Ordem Especial)bicas Ordem Especial)

PrumoPrumo Malha regular com Malha regular com 
espaespaççamento de 50 mamento de 50 m

400400
•• ArfagemArfagem

•• InclinaInclinaçção do ão do 
fiofio

100 h100 h N/AN/A

FeixeFeixe--simplessimples
Fiadas com Fiadas com 

espaespaççamento de 50 mamento de 50 m 70 00070 000

•• ArfagemArfagem
•• VelVel. m. méédia dia 

propagapropagaçção do ão do 
somsom

•• Abertura do Abertura do 
feixefeixe

8 h8 h
N/AN/A

(requer complemento com (requer complemento com 
sonarsonar lateral)lateral)

MultifeixeMultifeixe
Fiadas com Fiadas com 

espaespaççamento de amento de 
4040--50 m50 m

30 000 00030 000 000
(30 sondas/m(30 sondas/m22))

•• Variabilidade Variabilidade 
do perfil do perfil velvel. . 

propagapropagaçção do ão do 
som som 

(refrac(refracçção)ão)
•• ArfagemArfagem
•• BalanBalanççoo

•• MarMaréé

8 h8 h SimSim

ComparaComparaçção de tipos de levantamentosão de tipos de levantamentos
v.gv.g. Barra do Porto de Lisboa (3 km. Barra do Porto de Lisboa (3 km22))



Sondador de feixe simples                               Sondador multifeixe
Vasta área não coberta. Cobertura do fundo a 100%.

1000 m1000 m 7500 m7500 m

2500 m2500 m

ComparaComparaçção de tipos de levantamentosão de tipos de levantamentos
Canhão de Faro



Sondadores Sondadores multifeixemultifeixe

Grandes FundosGrandes Fundos (2 sondadores)(2 sondadores)

Profundidade de operaProfundidade de operaçção 200 ão 200 –– 11 000 m11 000 m

Baixos FundosBaixos Fundos (2 sondadores)(2 sondadores)
(elevada resolu(elevada resoluçção)ão)

Profundidade 1 Profundidade 1 –– 120 m120 m

MMéédios Fundosdios Fundos (1 sondador)(1 sondador)
Profundidade 10 Profundidade 10 –– 1000 m1000 m



Sistema sondador Sistema sondador multifeixemultifeixe

Perfil de velocidade de Perfil de velocidade de 
propagapropagaçção do som na ão do som na ááguagua

Posicionamento, proaPosicionamento, proa
SensorSensor

MovimentosMovimentos
((ArfagemArfagem, balan, balançço, cabeceio)o, cabeceio)

Velocidade de propagaVelocidade de propagaçção do ão do 
som som àà face dos transdutoresface dos transdutores

Sondador Sondador multifeixemultifeixe
(medi(mediçção da profundidade)ão da profundidade)



IntegraIntegraçção dos sensores do sistema ão dos sensores do sistema multifeixemultifeixe

Linha de água

TransdutorTransdutor
(+X, +Z)

Sensor Sensor MovimentosMovimentos
(-X, -Z)

Origem do referencial

Eixo Z      (+Z)

AntenasAntenas GPSGPS
(-X, -Z)

Eixo X  (+X)



AquisiAquisiçção de dadosão de dados



Levantamentos hidrogrLevantamentos hidrográáficosficos

CosteirosCosteiros
SMF 70 SMF 70 kHzkHz

PortuPortuááriosrios
SMF 300 SMF 300 kHzkHz

OceânicosOceânicos
SMF 12 SMF 12 kHzkHz



• Cartografia hidrogrCartografia hidrográáfica oficialfica oficial – segurança da navegação;

• Detecção de objectos;

• Aplicações militares – canais seguros, guerra de minas;

• Estudos geofísicos, dinâmica sedimentar e de impacte ambiental, exploração de 
minerais, habitats piscatórios, cartografia de zonas de coral;

• Obras de engenharia - Pipelines, definição das rotas de cabos submarinos, 
dragagens, instalação de plataformas e controlo de obras portuárias.

AplicaAplicaçções dos levantamentos hidrogrões dos levantamentos hidrográáficosficos



DesafiosDesafios::

DeterminaDeterminaçção do perfil de velocidade de propagaão do perfil de velocidade de propagaçção do som durante a sondagemão do som durante a sondagem
(Moving Vessel Profiler);

DeterminaDeterminaçção da marão da maréé a partir da embarcaa partir da embarcaçção de sondagem ão de sondagem (GPS em modo Real 
Time Kinematic);

Exploração da imagem acústica para interpretainterpretaçção da ão da batimetriabatimetria e classificae classificaçção do ão do 
tipo de fundotipo de fundo.

ConsideraConsideraçções Finaisões Finais





ComparaComparaçção de tipos de levantamentosão de tipos de levantamentos
Canal da barra Sul do Porto de Lisboa
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