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Resumo: O Instituto Hidrográfico tem como uma das suas principais atribuições a recolha de informação topo-hidrográfica com 
vista à produção de cartografia náutica atualizada. Para garantir o cumprimento desta missão são realizados levantamentos topo-
hidrográficos sistemáticos no mar, ao longo da costa, incluindo infra-estruturas construídas pelo homem para navegação marítima. 
Para além da recolha de dados de profundidade, os levantamentos topo-hidrográficos têm igualmente como objetivo a recolha de 
dados georreferenciados relativos à configuração da linha de costa, composição do fundo marinho, entre outros. Estas tarefas 
poderão ter ainda aplicabilidade em estudos de caracterização ou monitorização ambiental, cálculo de volumes de dragados, 
definição de canais de navegação, etc. 

Em determinados casos, é requerida a realização de levantamentos hidrográficos em águas muito pouco profundas com busca 
total do fundo. Com os sistemas sondadores atuais, cuja eficiência está diretamente relacionada com os valores de profundidade, 
a realização deste tipo de levantamentos apresenta uma rentabilidade muito baixa.  

O presente artigo pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido conjuntamente entre o Instituto Hidrográfico e a Leica 
Geosystems Portugal, com o objetivo de avaliar a aplicabilidade da tecnologia laser scanning, como alternativa aos métodos e 
sistemas atuais utilizados nos levantamentos topo-hidrográficos em águas muito pouco profundas, nomeadamente, nas zonas 
entremarés.
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1. Introdução 

Reconhecido como um Laboratório do Estado cuja competência está diretamente relacionada com as ciências e técnicas do mar, 
uma das principais atribuições do Instituto Hidrográfico diz respeito à recolha de informação topo-hidrográfica com vista à 
produção de cartografia náutica atualizada. Para garantir o cumprimento desta missão são realizados levantamentos topo-
hidrográficos sistemáticos no mar, ao longo da costa, incluindo infra-estruturas construídas em terra com interesse para a 
navegação marítima. Para além da recolha de dados de profundidade nas áreas de interesse, os levantamentos topo-hidrográficos 
têm igualmente como objetivo a recolha de dados georreferenciados relativos à configuração da linha de costa, composição do 
fundo marinho, entre outros. Estas tarefas podem ter diversas aplicações como por exemplo a atualização cartográfica, a 
caracterização e monitorização ambiental, cálculo de volumes dragados, estabelecimento de canais de navegação ou definição da 
linha de costa. Quando é requerida uma cobertura total do fundo, a realização de levantamentos hidrográficos com recurso aos 
sistemas acústicos tradicionais pode ser uma tarefa muito pouco rentável visto que a eficiência desses sistemas está diretamente 
relacionada com as profundidades disponíveis. Para além disso requer o emprego de diversos recursos humanos especializados 
(hidrógrafo, patrão da embarcação, etc.) e utilização de equipamentos dispendiosos associados aos sistemas sondadores. 

Por outro lado, a aquisição de dados altimétricos em praias ou zonas entremarés com equipamentos GNSS (Global Navigation 
Sattelite Systems) é uma tarefa igualmente morosa, e por vezes com o risco associado ao tipo de terreno que tem de ser 
percorrido. Em áreas confinadas e de pequena dimensão também não é economicamente rentável o recurso a sistemas 
fotogramétricos ou de varrimento por laser aéreo LiDAR (Light Detection and Ranging).  

Com o objetivo de encontrar uma forma de otimizar estas tarefas, foi desenvolvido um trabalho conjunto entre o IH (Instituto 
Hidrográfico) e a LGPT (Leica Geosystems Portugal), que consistiu na aquisição de dados hidrográficos, numa zona entremarés, 
com o sistema ScanStation P20 da Leica Geosystems, que é um sistema de varrimento por laser terrestre. Para avaliar estes 
dados foram utilizados dados adquiridos num levantamento hidrográfico realizado com um sistema sondador multifeixe Kongsberg 
EM 2040C. 

O presente artigo pretende apresentar os resultados obtidos neste trabalho e demonstrar que o laser scanner terrestre é uma 
alternativa válida aos sistemas sondadores acústicos tradicionais em cenários muito específicos, e poderá ter aplicabilidade na 
realização de tarefas associadas à hidrografia e consequentemente nas atividades do IH. 

2. Metodologia 

A ScanStation P20 da Leica Geosystems é um laser scanner terrestre de elevada velocidade com capacidade de emitir até 1 
milhão de impulsos por segundo com uma precisão de 3 milímetros a uma distância de 50 metros (Leica Geosystems, 2013). A 
sua principal aplicação consiste na recolha de imagens 3D de objetos, infra-estruturas ou cenários, nos domínios da engenharia, 
arquitetura ou até no campo da ciência forense. 

O sondador acústico utilizado para realizar a comparação com os dados adquiridos pelo laser scanner, o Kongsberg EM2040C, é 
um sondador multifeixe de elevada resolução, próprio para realizar levantamentos hidrográficos em água pouco profundas. 
Trabalha na gama de frequências dos 200 aos 400 kHz, com capacidade de emitir impulsos com baixo comprimento de onda e 
elevada largura de banda. As suas emissões são moduladas em frequência o que lhe permite estender o alcance e garantir uma 
largura de feixe de 1° x 1° quando a operar nos 400 kHz (Kongsberg, 2013). 

De forma a realizar a aquisição de dados, foi escolhida uma área adjacente ao cais da base hidrográfica da Azinheira (Seixal) 
caracterizada por fundos lodosos, com muito pouca profundidade nos períodos da preia-mar e com algumas porções de área a 
descoberto nos períodos de baixa-mar, conforme demonstrado na figura 1. 
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Figura 1 - Área do levantamento no período de baixa-mar 

Selecionada a área de trabalho, foram realizados dois levantamentos: um com o ScanStation P20 da Leica no período da baixa-
mar (figura 2) e outro com o sondador multifeixe na preia-mar, conforme ilustrado na figura 3. 

  

Figura 2 –ScanStation P20 da Leica Geosystems no local do 
trabalho 

Figura 3 –Embarcação "Mergulhão" equipada com o sondador 
multifeixe no local de sondagem 

Com o objetivo de garantir uma comparação o mais correta e exata possível, tanto a referência vertical e horizontal foram comuns 
aos dois levantamentos. Foi estabelecida uma rede local partilhada por ambos os sistemas, materializada pela utilização de 
pontos de apoio ao posicionamento comuns, cujas coordenadas foram previamente obtidas com observações GNSS. Recorreu-se 
assim aos pontos de apoio para estacionar e orientar o laser scanner e para instalar a estação de referência para o 
posicionamento da embarcação de sondagem. 

Posteriormente, no período da baixa-mar procedeu-se ao levantamento com o laser scanner cujo resultado, em forma de nuvem 
de pontos é ilustrado na figura 4. Foram efetuados 6 leituras completas com o equipamento estacionado em 6 pontos de apoio 
distintos, onde foram adquiridas nuvens de pontos com uma resolução de 6 milímetros a 10 metros de distância. Cada leitura teve 
uma duração de 2 minutos tendo-se ainda optado por não adquirir fotografias visto que, para o efeito, a informação radiométrica 
era irrelevante. Foi ainda possível aplicar metodologias topográficas para a orientação da ScanStation P20 devido ao seu 
compensador axial duplo. 



 

 

4 
 

 

Figura 4 - Nuvem de pontos obtida no levantamento realizado com a ScanStation P20 

Finalmente, o levantamento hidrográfico com o sondador multifeixe EM2040C decorreu durante o período da preia-mar com 
profundidades médias de 3 metros (figura 5). Para a integração dos datagramas de posicionamento e atitude da embarcação 
recorreu-se ao equipamento Seapath 330+ (Kongsberg, 2012). As correções ao posicionamento foram transmitidas em DGNSS 
(Differential Global Navigation Satellite Systems) no modo RTK (Real Time Kinematic). 

 

Figura 5 Área sondada com o sistema sondador multifeixe EM2040C 

3. Resultados 

Os dados adquiridos com o sondador multifeixe foram importados e processados pelo IH na aplicação CARIS HIPS and SIPS 
versão 8.1.9 (CARIS, 2014). A redução da sondagem da altura de maré foi efetuada com recurso à informação obtida pelo sistema 
de posicionamento DGNSS RTK. O produto final gerado a partir do processamento dos dados multifeixe foi uma superfície CUBE 
(Combined Uncertainty Bathymetry Estimator) com 25 centímetros de resolução (figura 6) e um ficheiro de texto em formato ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange) com coordenadas retangulares e profundidades referidas ao NMA (Nível 
Médio Adotado). 
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Por outro lado, os dados adquiridos com a ScanStation P20 foram importados e processados pela LGPT no software Cyclone 
(Leica Geosystems, 2015). A partir do tratamento e limpeza da nuvem de pontos (figura 7) obtida na aquisição, foi criada uma 
malha irregular de pontos que originou a superfície final. Como produto final foi exportado igualmente um ficheiro de texto ASCII 
com as coordenadas retangulares e altitudes dos pontos observados referidas ao mesmo NMA. 

Posteriormente os ficheiros ASCII criados foram partilhados entre as duas instituições. Na LGPT foi igualmente criada uma malha 
com base no ficheiro ASCII resultante do levantamento hidrográfico com o sondador multifeixe, e comparada com a malha 
construída a partir da nuvem de pontos da ScanStation P20. A figura 8 demonstra a comparação realizada no software 3D 
Reshaper (Technodigit, 2015). 

Simultaneamente, na aplicação CARIS HIPS and SIPS, tendo como base um algoritmo próprio de construção de modelos 
batimétricos com recurso aos valores de profundidades médias, o ficheiro ASCII proveniente do processamento da LGPT originou 
uma superfície com resolução de 25 centímetros. Essa superfície foi igualmente comparada com o modelo batimétrico resultante 
do levantamento hidrográfico com o sondador multifeixe. 

 

  
Figura 6 - Superfície CUBE com 25 cm de resolução Figura 7 - Nuvem de pontos obtida com o laser scanner 

 

Figura 8 - Superfície das diferenças  entre o multifeixe e o laser scanner no 3D Reshaper (valores em metros) 

Eram vários os fatores que poderiam condicionar os resultados desta comparação de dados entre os dois sistemas, 
nomeadamente: 

– distintos métodos de deteção do fundo - propagação do som na água versus emissões eletromagnéticas; 

– diferentes especificações técnicas dos sistemas; 

– métodos de posicionamento e de processamento de dados distintos; 
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– natureza do fundo altamente inadequado para deteção laser devido à sua natureza lodosa, de cor escura e com existência de 
material biológico. 

Considerando os referidos fatores condicionantes, as expetativas quanto à obtenção de bons resultados eram reservadas. 
Todavia os valores obtidos nas comparações revelaram-se muito positivos conforme demonstrado no quadro 1. 

Quadro 1 – Resultado final do total das comparações efetuadas  

Atributo Resultado 

Número total de pontos comparados 315369 

Média das diferenças 0,013 m 

Desvio padrão 0,032 m 

Para além da comparação dos valores de profundidade, foi também possível comparar a capacidade dos sistemas quanto à 
deteção e caracterização de objetos. Analisando a nuvens de pontos gerada pela ScanStation P20, verifica-se que os pilares de 
madeira existentes na zona entremarés (figura 9) foram perfeitamente detetados e definidos pelo equipamento devido à sua 
elevada resolução. As figuras 10 e 11 ilustram a deteção dos pilares bem como de outros pormenores.  

O sondador multifeixe também revelou boa capacidade para deteção de objetos. Considerando as limitações inerentes à 
propagação do som na água e à resolução física do transdutor, o EM2040C teve um bom desempenho pois todas as sondas 
mínimas referentes aos pilares definidos pelo laser scanner foram igualmente detetadas pelo sondador, apesar de serem 
representados na superfície final como cones (figura 12). 

  

Figura 9 - Antigos pilares existentes na zona entremarés Figura 10 - Pilares detetados na nuvem de pontos da ScanStation 
P20 
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Figura 11 - Pormenor de elevada resolução do fundo. É possível 
observar algumas pegadas no lado esquerdo da imagem 

Figura 12 - Superfície CUBE sobreposta com a nuvem de pontos do 
laser scanner. As sondas mínimas dos pilares são detetadas pelo 

sondador multifeixe 

Resumidamente, comparando os produtos finais da ScanStation P20 com os produtos finais obtidos a partir dos dados do 
sondador multifeixe, verificamos que este laser scanner tem a capacidade de:  

– Realizar uma correta deteção do fundo tendo em consideração as diferenças inferiores a 1,5 centímetros relativamente ao 
sondador multifeixe; 

– Garantir a deteção de objetos de pequenas dimensões visto que estruturas com diâmetro inferior a 50 centímetros foram 
detetadas e perfeitamente definidas. 

 

3. Conclusões 

A realização deste estudo permite no futuro considerar o emprego da tecnologia Laser Scanning terreste na realização de 
levantamentos topo-hidrográficos. Demonstrou ser uma solução válida para levantamentos em águas muito pouco profundas, 
particularmente quando uma busca total do fundo é necessária em zonas entremarés, confinadas e de pequena dimensão, onde 
sistemas de laser scanning aéreo ou mesmo drones poderão eventualmente não ser soluções disponíveis. A sua portabilidade, 
eficiência e elevada qualidade apresentam-se como mais-valias em levantamentos em zonas mais remotas ou inacessíveis a uma 
embarcação. 

Todavia este tipo de sensores não possui a capacidade de penetrar na água pelo que, em zonas que não ficam a descoberto na 
baixa-mar, terá de ser empregue um sondador acústico. Neste caso os sondadores multifeixe ou interferométricos apresentam-se 
como as melhores soluções. 

Para o IH, após considerados os fatores relacionados com o cumprimento dos requisitos impostos pela Norma S-44 (OHI, 2008), a 
tecnologia Laser Scanning terreste poderá ser aplicada essencialmente em três tarefas: 

– realização de levantamentos hidrográficos em zonas entremarés; 

– aquisição de dados altimétricos em praias ou áreas adjacentes a levantamentos hidrográficos realizados no mar; 

– obtenção de coordenadas de ajudas à navegação ou estruturas portuárias e costeiras com interesse para o navegador, que 
sejam de difícil acesso. 

Em suma, o retorno mais positivo deste estudo é poder-se encarar a utilização deste tipo de sistemas como uma solução válida 
para a concretização de levantamentos hidrográficos em zonas remotas e de difícil acesso, minimizando riscos, desgaste e os 
custos associados aos trabalhos realizados neste tipo de locais.  
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