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APÊNDICE C -- PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO

DAS FOLHAS DE BORDO E DAS

CARTAS NÁUTICAS

ARGENTINAS

O programa utilizado para a digitalização das folhas de bordo do Brasil e das

cartas náuticas da Argentina foi o Didger 3 da Golden Software,Inc. (2001). Esse programa

permite a conversão de documentos analógicos para imagens vetorizadas. Estas podem

ser exportadas para vários formatos vetoriais, rasters e arquivo em ASCII, permitindo sua

utilização em diferentes programas.

O método de transformação espacial escolhido para georreferenciar as imagens

raster foi o polinomial afim. Esse método consiste num modelo de transformação bilinear.

A transformação inclui rotação, translação e diferença em escala nos eixos X e Y. O

número mínimo de pontos de controle para a realização da calibração é de quatro.

A forma geral desta transformação é:

X = a0x + a1xx + a2xy (C.1)

Y = a0y + a1yx + a2yy (C.2)

A precisão da digitalização é controlada pelo valor do DQM calculado pelo pro-

grama Didger no processo de calibração. Ao fornecer as coordenadas de quatro ou mais

pontos dentro da imagem raster a ser calibrada, o programa determina a posição dos

pontos digitalizados em relação ao sistema de coordenadas em que se está trabalhando.

De qualquer modo, haverá sempre certo grau de incerteza inerente ao próprio processo de

calibração. O DQM é determinado pela equação

DQM =

√

∑

(x − t)2

n
(C.3)
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onde x é uma localização digitalizada, t é a localização verdadeira (ou esperada) e n é o

número de pontos da calibração.

O DQM aceitável para o trabalho de digitalização depende do erro aceitável

no solo e do coeficiente de confiança, conforme definição do Didger 3 (GOLDEN SOFT-

WARE,INC., 2001). Por sua vez, o erro aceitável no solo depende da escala em que foi

construída a carta. Para as cartas náuticas assumiu-se um erro aceitável de graficismo de

0,5 mm e para as folhas de bordo, de 1,5 mm. Assim,

Erro aceitável no solo = erro aceitável de graficismo * escala do mapa * fator de conversão de

unidade.

Portanto, para as folhas de bordo, com escala de 1:150.000, este erro é dado por

Erro aceitável no solo = 1,5 mm * 150.000 * 0,001(m/mm) = 225 metros.

Para a cartas náuticas da Argentina têm-se os valores de erro aceitável apresen-

tados na Tabela 55.

Tabela 55: Erro aceitável no solo

Escala dos mapas Erro aceitável no solo (m)1

1:1.500.000 750

1:500.000 250

1:400.000 200

1:350.000 175

1:275.000 137,5

1:250.000 125

1:200.000 100

1:100.000 50

1:50.000 25

1:40.000 20

1Erro aceitável no solo= 0,5 mm * escala * 0,001(m/mm)

O coeficiente de confiança é um número que representa a probabilidade de ocor-

rência de acerto. Por exemplo, dentro de uma distribuição normal para um coeficiente de
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confiança igual a 2,0 existe 95,4% de chance de que um ponto digitalizado esteja dentro

do erro permitido para a escala.

O DQM aceitável é dado por

DQM aceitável =
erro aceitável no solo

coeficiente de confiança
(C.4)

Na Tabela 56, são apresentados o DQM aceitável, o coeficiente de confiança e a

probabilidade de ocorrência, para um erro aceitável no solo de 750, 250, 225, 200, 175,

137,5, 125, 50, 25 e 20 metros, respectivamente.

Tabela 56: Desvio padrão, coeficiente de confiança e probabilidade de ocorrência
Coeficiente Probabilidade DQM aceitável
de confiança de ocorrência (metros)

(% ) 750 250 225 200 175 137,5 125 100 50 25 20

0,5 38,3 1500 500 450 400 350 275 250 200 100 50 40

1,0 68,3 750 225 250 200 175 137,5 125 100 50 25 20

1,5 86,6 500 166,7 150 133,3 116,7 91,7 83,3 66,6 33,3 16,7 13,3

2,0 95,4 375 125 112,5 100 87,5 68,8 62,5 50 25 12,5 10

2,5 98,8 300 100 90 80 70 55 50 40 20 10 8

3,0 99,7 250 83,3 75 66,7 58,3 45,8 41,7 33,3 16,7 8,3 6,7

Para as folhas de bordo optou-se por um coeficiente de confiança igual 3,0. Assim

sendo, considerando o DQM aceitável de 75 metros na calibração, os pontos digitalizados

tem 99,7% de chance de estar dentro do erro planimétrico permitido para a escala em

relação à sua posição verdadeira.

Para as cartas náuticas escolheu-se um coeficiente de confiança maior ou igual

a 2,0. Portanto, os pontos digitalizados têm 95,4% ou mais de probabilidade de estar

dentro do erro planimétrico permitido para a escala da carta em relação à sua posição

verdadeira.

A digitalização da posição geográfica de uma sondagem das FBs respeitou as

normas para lançamento da profundidade estabelecidas pela Marinha, conforme Figura

169 ítens A, B e C, sendo representado pelo "ponto” incluído dentro da grafia da parte

do número inteiro da sondagem. Para as cartas náuticas, a digitalização da posição é o

centro da figura que representa o valor de sondagem.

Após a digitalização foram geradas curvas de nível, utilizando a triangulação

de Delaunay com o programa GMT, a partir dos arquivos em formato ASCII com as

coordenadas dos pontos batimétricos e as suas respectivas profundidades, para verificar

possíveis erros grosseiros (muitos metros) na digitalização. Com esses arquivos também

foram geradas imagens vetorizadas de cada carta náutica no datum original, com o mesmo

sistema de projeção e o mesmo reticulado para a verificação da qualidade da calibração.
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Figura 169: Lançamento da profundidade estabelecida pela Marinha para as FB


