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2 FONTES DE DADOS PARA GERAÇÃO DE
MDT

2.1 Introdução

Neste capítulo serão descritas as possíveis tecnologias para a obtenção de dados

para o MDT. Entre as que se prestam na obtenção de dados topográficos são a aerofoto-

grametria, o RADAR, o LIDAR. Para obtenção de dados batimétricos será dada atenção

ao SONAR e o LIDAR batimétrico.

2.2 Aerofotogrametria

Fotogrametria é a ciência e tecnologia de se reconstruir o espaço tridimensional, ou

parte do mesmo (espaço objeto), a partir de imagens bidimensionais, advindas da gravação

de padrões de ondas eletromagnéticas (espaço imagem), sem contato físico direto com o

objeto ou alvo de interesse (BRITO; COELHO, 2002).

A técnica de aerofotogrametria é a mais utilizada para a elaboração de mapea-

mento de áreas de grandes dimensões principalmente em razão de apresentar produtos

precisos a custos relativamente baixos (RIBEIRO, 1995; MAUNE et al., 2001). Essa técnica

faz uso de fotografias aéreas tomadas com câmara aero-transportada rigorosamente cali-

brada (com distância focal, parâmetros de distorção de lentes e tamanho de quadro do

negativo conhecidos), montada com o eixo ótico próximo da vertical em uma aeronave

devidamente preparada e homologada para receber o sistema. O conjunto de operações

necessárias para obtenção destas fotos ou ao conjunto de fotos que superpõe e representam

a área voada chama-se de cobertura aerofotogramétrica. As fotografias aéreas geralmente

são obtidas de forma seqüencial e com superposição longitudinal e lateral de imagem per-

mitindo que toda a região de interesse seja coberta duplamente(SANTOS; CARNEVALE,

2002).
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A superposição ou recobrimento longitudinal de uma fotografia aérea geralmente é

calculada para prover aproximadamente 60% de superposição entre fotografias, permitindo

a obtenção de estereoscopia (3D) (Figura 1). Isto pode ser visualizado quando as duas

fotografias são colocadas em um estereoscópio. Quanto à superposição entre faixas de vôo

varia de 20% a 40% e é chamada de recobrimento lateral (MARCHETTI; GARCIA, 1977).

Como resultado da superposição longitudinal entre duas fotos aéreas consecutivas

obtém-se as imagens estereoscópicas. As fotos são colocadas em aparelhos restituidores

semi-analíticos e analíticos, que permitem medir as coordenadas das marcas fiduciais1

(Figura 2). As imagens são projetadas em um sistema ótico de modo a formar um modelo

tridimensional na ocular.

Para a edição de cartas topográficas de precisão é necessário reconstruir a posição

exata de cada fotografia no momento da exposição. Através de um conjunto de operações

denominado orientação, reconstitui-se, no aparelho restituidor, as condições geométricas

do instante da tomada das fotografias aéreas, formando-se um modelo tridimensional do

terreno (modelo estéreoscópico) sem deformações ou deslocamentos.

A orientação interior consiste em colocar imagem por imagem em posição seme-

lhante à que exerciam dentro da câmara, no momento em que foram obtidas. A orientação

exterior depende do referencial externo e é realizada em duas etapas denominadas de ori-

entação relativa e absoluta. A orientação relativa serve para referenciar cada feixe em

relação ao seu homólogo, reconstruindo a posição exata de um par no espaço durante

a tomada das fotos. A orientação absoluta, por sua vez, referencia o par de feixes em

relação ao terreno (colocando o modelo em escala e nivelando-o).

Figura 1: Exemplo de tomada das de
fotos aéreas com recobrimento

Fonte: Santos e Carnevale (2002).

Figura 2: Aparelho restituidor
Fonte: Santos e Carnevale (2002).

1As marcas fiduciais são sinais gravados nas bordas das fotos no instante de tomada e servem para
materializar o sistema de coordenadas da foto.
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Os elementos planimétricos são obtidos por meio do delineamento e registro de

pontos da forma das feições usando a marca estereoscópica do aparelho. Essa deve sem-

pre ser mantida em contato com a superfície da feição a fim de manter a sua correta

coordenada. Para cada ponto registra-se os valores dos eixos X, Y e Z representativos da

localização espacial.

A obtenção da altimetria é realizada com a marca estereoscópica sempre numa

determinada altitude, onde o operador deve procurar no terreno visualizado, os pontos

que possuem esta mesma altitude, materializando assim as curvas de nível (SANTOS;

CARNEVALE, 2002).

Nos anos 80 surgiu a fotogrametria digital, utilizando imagens digitais como fonte

primária de dados. A imagem digital pode ser adquirida diretamente de uma câmara digi-

tal, ou mesmo através da digitalização matricial de uma imagem analógica (submetendo-a

a um scanner). Nos dias de hoje, este ramo da fotogrametria é usado de maneira exten-

siva, graças ao desenvolvimento de computadores com capacidade suficiente para o uso

de imagens digitais, gerando elevados volumes de dados.

A fotogrametria digital tem como objetivo principal a reconstrução automática

do espaço tridimensional (espaço objeto), a partir de imagens bidimensionais (espaço ima-

gem). A mesma preocupa-se em automatizar a fotogrametria, principalmente levando-se

em conta que os equipamentos de informática hoje em dia permitem o rápido processa-

mento de dados que surgem em conseqüência destes processos. Ter-se-ia, então, como

ideal a criação de uma “máquina de mapeamento automático”, capaz de reconhecer auto-

maticamente as feições do terreno (como prédios, pontes e outras construções) e extrair a

forma do relevo da região a ser mapeada. Porém, o problema proposto não é tão simples,

uma vez que o espaço 3D não é “bem comportado”. Pelo contrário, o relevo da superfí-

cie terrestre apresenta-se com descontinuidades, o que torna praticamente impossível seu

mapeamento automático. Surgem então várias condições de contorno para sua solução,

exigindo a interação do homem em vários processos. Hoje em dia, pode-se dizer que

o estado da arte em fotogrametria digital é o mapeamento semiautomático, ou seja, os

processos implementados tentam ser automáticos, porém, ainda exigem a supervisão, e

eventual intervenção humana nos mesmos (BRITO; COELHO, 2002).
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2.3 RADAR

2.3.1 Introdução

O termo RADAR significa detecção de alvos e avaliação de distâncias por ondas

de rádio.

A grande vantagem do RADAR é o fato de ser um sistema imageador ativo de on-

das de rádio, em geral microondas, embarcado em aeronave (aerotransportado) ou satélite

(orbital). Ele se distingue dos sensores ópticos, na faixa do visível ou do infravermelho,

pelo fato de utilizar uma fonte de ondas de rádio como elemento gerador de radiação.

Distingue-se também dos sensores passivos, ópticos ou de ondas de rádio, pois possui uma

fonte ativa e controlável de radiação a qual define a freqüência, a polarização e o ângulo

de incidência da onda transmitida. Outro fator importante é que, comparativamente às

outras faixas do espectro eletromagnético, as microondas penetram mais na vegetação,

além de eventualmente poderem adentrar no solo.

As informações obtidas por meio de microondas complementam as informações

obtidas pelos sensores que atuam na faixa eletro-ótica do espectro eletromagnético. A

razão é que a natureza da informação é diferente nos dois casos. As imagens de RADAR

expressam as propriedades geométricas e dielétricas das superfícies observadas. Estas ca-

racterísticas permitem que o sistema encontre uma vasta gama de aplicações em diferentes

campos do monitoramento e estudo da superfície da Terra. Os radares operam em com-

primentos de onda bem maiores daqueles da região espectral do visível e infravermelho.

Trata-se da região de microondas entre as bandas Ka e P (Tabela 1).

Inicialmente os radares destinavam-se a fins militares. No decorrer da segunda

guerra mundial a Inglaterra foi equipada com eficiente rede de RADAR. Mas só a partir

da década de 60, os geocientistas procuraram aplicar os princípios desta técnica para fins

de levantamento de recursos naturais.

Um sistema típico de RADAR possui um transmissor, um coletor e uma antena.

O transmissor produz pulsos de microondas, que são regulados por um sincronizador e

padronizados a uma potência conhecida por um modulador. Por uma fração de segundo

a chave transmissão/recepção é ligada para transmissão e o transmissor envia um pulso

de microondas pela antena. A seguir a chave transmissão/recepção retorna à sua posição

original e a antena recebe pulsos refletidos pela superfície da Terra. Esses pulsos são

convertidos para uma forma adequada para amplificação e processamento pelo misturador
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Tabela 1: Bandas de RADAR
Fonte: informações cedidas pelo IBGE e Sabins Jr. (1987)

Banda do RADAR Comprimento de onda (cm) Freqüência (GHz)

Ka 0,80 - 1,10 40,0 - 26,5 (35,0)1

Ks 1,10 - 1,70 26,5 - 18,0

Ku 1,70 - 2,40 18,0 - 12,5

X 2,40 - 3,75 12,5 - 8,0 (9,3)1

C 3,75 - 7,50 8,0 - 4,0 (5,3)1

S 7,50 - 15,00 4,0 - 2,0 (2,0)1

L 15,00 - 30,00 2,0 - 1,0 (1,2)1

UHF 30,00 - 100,00 1,0 - 0,3 (0,6)1

P 77,00 - 136,00 0,2 - 0,4

1Entre parêntese a freqüência mais utilizada em RADAR

e pelo oscilador local, sendo em seguida enviados para o receptor. Esse amplifica o sinal,

passando-o para o detector que produz um sinal eletrônico adequado para gravação (em

filme fotográfico, fita analógica ou forma digital) (CURRAN, 1985).

O pulso transmitido é modulado linearmente em freqüência, com uma variação

desta entre um valor mínimo e um máximo. Essa variação é conhecida como largura de

banda do pulso (Bp = fmax − fmin) e determina a resolução na direção perpendicular ao

vôo.

O sistema de RADAR emite um sinal em direção ao alvo; ao atingir a superfície

do objeto esta energia é espalhada em várias direções (retroespalhamento). Uma parcela

da energia é refletida em direção ao próprio sensor, onde é medida para gerar uma imagem.

A intensidade de retorno do RADAR é determinada pelos parâmetros relativos ao sistema

de RADAR (polarização, ângulo de visada e comprimento de onda) e parâmetros relativos

ao terreno (constante dielétrica do complexo superficial e rugosidade da superfície), Garcia

(1982).

2.3.2 Tipos de sistema de RADAR

Existem dois tipos de sistema de RADAR: o RADAR de Abertura Real (RAR,

Real Aperture RADAR) e RADAR de Abertura Sintética (SAR, Synthetic Aperture RA-
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Figura 3: Geometria de iluminação do sistema SAR
Fonte: Fernandes e Fernandes (1998).

DAR).

Os sistemas RAR, os primeiros imageadores por microondas, precisam operar

em comprimentos de onda muito curtos para terem uma boa resolução, mas por outro

lado sofrem uma influência muito grande da atmosfera. Para comprimentos de onda mais

longos, torna-se necessário o uso do sistema SAR, já que os sistemas RAR teriam uma

resolução muito baixa.

Os sistemas SAR simulam uma grande antena, através do deslocamento de uma

antena (pequena) ao longo da direção de vôo da plataforma. As posições sucessivas

da antena são tratadas eletronicamente como se fossem elementos de uma única antena

grande (SABINS JR., 1987).

O SAR é constituído de um RADAR, com as características convencionais, com

visada lateral, ou seja, o diagrama de irradiação da antena do RADAR é disposto obliqua-

mente em relação ao eixo definido pelo vetor direção de vôo da plataforma na qual está

instalada a antena. A Figura 3 mostra a geometria típica de iluminação do sistema SAR

ao longo da sua trajetória de vôo. O eixo radial é relativo à direção de propagação da

onda eletromagnética e o eixo azimutal é relativo à direção de vôo do sensor (FERNANDES;

FERNANDES, 1998).
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Figura 4: Processo de geração e processamento das imagens SAR
Fonte: Fernandes e Fernandes (1998).

A antena do RADAR ilumina uma região no solo e, à medida que a plataforma

carregando a antena se desloca, é iluminada uma faixa do solo. Durante o deslocamento

da antena o sensor SAR transmite pulsos de rádio-freqüência, modulados linearmente

em freqüência. O sinal eco, produzido pelo retro-espalhamento da energia transmitida

incidente na superfície da terra, é recebido pela antena do sensor SAR e é enviado ao

receptor do RADAR que gera os chamados dados brutos, com baixa resolução. Estes

quando processados geram a imagem da cena (TOMIYASU, 1978).

As imagens geradas nessa fase não permitem a distinção clara de objetos, bordas

ou formas devido à falta de uma resolução satisfatória no sinal eco. A imagem da cena só

é formada através do processamento do sinal eco.

A Figura 4 mostra o processo para formação e extração de informações do sistema

SAR. As principais partes desse processo são (FERNANDES; FERNANDES, 1998):

• O sensor que ilumina a cena, recebe o sinal eco e gera, através de um sistema de

demodulação, os dados brutos;

• O processador que gera a imagem explorando as características da seqüência de

sinais ecos recebidos;

• O processador de imagens que filtra os ruídos e interferências, detecta alvos, bordas

e características peculiares na cena, segmenta e classifica as partes que compõe a

imagem.

2.3.3 Interferometria por RADAR

Os dados de radar, por terem valores de fase (φ) e amplitude (ρ), podem ser

organizados em entidades complexas. Sejam x1 = ρ1e
iφ1 e x2 = ρ2e

iφ2 os sinais retroespa-
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lhados por uma mesma zona do terreno registrados por dois sensores (Figura 5). A fase

φi, com i = 1, 2, depende da distância do sensor ao objeto de acordo com

φi =
2π

λ
2Ri + ψi, (2.1)

em que Ri denota a distância entre o sensor i e o objeto, λ é o comprimento de onda e ψi

é um termo desconhecido resultante da interação das microondas com os objetos (FLÔR,

2000).

Dados dois sensores S1 e S2 (Figura 5), tem-se

φ1 =
2π

λ
2R1 + ψ1 e φ2 =

2π

λ
2R2 + ψ2 (2.2)

assim

φ1 − φ2 =
4π

λ
(R1 −R2) + (ψ1 − ψ2). (2.3)

Figura 5: Ilustração da geometria de aquisição InSAR
Fonte: Flôr (2000).

Conhecido o vetor B̄ que une os sensores S1 e S2, a diferença R1 − R2 depende

somente da altitude h. Na interferometria, um aspecto importante a se determinar são as

diferenças de fase δφ = φ1−φ2 para uma dada área de interesse. Existem três dificuldades

para obtenção de δφ (FLÔR, 2000):
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1. É apenas possível determinar a fase (φ) módulo 2π, devido eiφ ser uma função

periódica de período 2π;

2. Os dados radar estão imersos em ruído (por exemplo, ruído térmico)

3. O termo ψ1 − ψ2 na Equação 2.3 não é nulo, devido à descorrelação geométrica,

temporal e espacial.

Para determinar essa diferença de fase e a correspondente altitude, considere o

sistema ilustrado na Figura 6 formado pelos sensores SAR S1 e S2, onde θ é o ângulo de

elevação; α o ângulo de inclinação entre os dois sensores; H a altitude do sensor S1; B⊥

e B‖ são as componentes do vetor B̄ na direção perpendicular e na paralela em relação à

direção definida pelo ângulo θo; R1 e R2 são as distâncias dos sensores S1 e S2 ao objeto

sobre a superfície terrestre, respectivamente. Por aplicação da lei do coseno tem-se

Figura 6: Geometria InSAR
Fonte: Flôr (2000).
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R2

2
= R2

1
+B2 − 2R1Bcos(α + α′) (2.4)

Recorrendo à Figura 6 verifica-se que α′ = π
2
− θ, substituindo na Equação 2.4

fica

(R1 − R2)(R1 +R2) = 2R1Bsen(θ − α) −B2 (2.5)

Definindo △R ≡ R1 − R2 e 2R ≡ R1 +R2. A expressão anterior escreve-se

△R2R = 2R1Bsen(θ − α) − B2 (2.6)

Como θ = θo + δθ, e dado que δθ << 1, obtém-se sem perda de rigor

△R =
2R1Bsen(θo − α) −B2

2R
︸ ︷︷ ︸

△Ro

+
2R1Bcos(θo − α)δθ

2R
︸ ︷︷ ︸

△Rh

(2.7)

onde tomou-se senδθ ≈ δθ e cosδθ ≈ 1. A variação △Ro representa a diferença de

percurso para objetos sobre a superfície terrestre e só depende da geometria de aquisição.

A variação △Rh só depende do relevo, ou seja, da altitude dos objetos.

Fazendo-se R ≈ R1 nas Equação 2.7, resulta

△Ro = Bsen(θo − α)
︸ ︷︷ ︸

B‖

e △Rh = Bcos(θo − α)
︸ ︷︷ ︸

B⊥

δθ (2.8)

De acordo com a Equação 2.3, a componente diferencial de fase devido à diferença

de percurso é

φ1 − φ2 =
4π

λ
(R1 − R2). (2.9)

Assim, a diferença de percurso △Ro dá origem à diferença de fase

φo =
4π

λ
△Ro =

4π

λ
B‖ (2.10)

e a diferença de percurso △Rh dá origem à diferença de fase

φh =
4π

λ
△Rh =

4π

λ
B⊥δθ. (2.11)

A Figura 7 ilustra em pormenores as variáveis h, δθ, R1 e θo.

A variação δθ é dada por

δθ =
h′

R1

=
h

senβ

1

R1

, (2.12)



53

Figura 7: Localização das variáveis h, δθ, R1 e θo

Fonte: Flôr (2000).

com β = θo + ξ (Figura 7). O valor de ξ é dado por

ξ ∼= arctan

(
R1senθo

Rt −R1cosθo +H

)

(2.13)

Caso o ângulo θo seja desconhecido, recorrendo à Figura 7 tem-se

R2

t = R2

1
sen2θo + (Rt − R1cosθo +H)2, (2.14)

ou ainda

θo = arccos

(
R2

1
+ 2RtH +H2

2R1(Rt +H)

)

. (2.15)

Introduzindo a Equação 2.12 em 2.11, resulta

h =
φh

B⊥

R1

(
λ

4π

)

senβ. (2.16)
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Através da Equação 2.16, verifica-se que, conhecidos os parâmetros B⊥, R1, β e

λ e a diferença de fase obtida por dois sensores com diferentes geometrias de aquisição

relativamente a um mesmo objeto, é possível determinar a altitude desse (FLÔR, 2000).

Todavia, a fase φ pelo sensor é composta pelo termo φo, dependendo da geometria de

aquisição e pelo termo φh dependendo da altitude dos objetos. Devido a incertezas na

órbita dos satélites ou ônibus espacial faz-se necessário a utilização de pontos de controle

para reduzir os erros altimétricos absolutos (ALLEN, 1995; RUFINO; MOCCIA; ESPOSITO,

1998; ZEBKER et al., 1994).

A Figura 8 mostra de modo simplificado os processos envolvidos na geração de

imagens tridimensionais de uma cena.

Figura 8: Geração de imagens em 3D com interferometria de RADAR
Fonte: Fernandes e Fernandes (1998).

O processador interferométrico calcula a diferença de fase δφ, pixel a pixel, entre

as duas imagens SAR complexas:

−π ≤ δφ < π. (2.17)

Essa diferença de fase, ambígua variando no intervalo [−π, π[, é transformada

pelo processo de desdobramento de fase (phase unwrapping) em fase absoluta permitindo

deste modo o cálculo da diferença de distância, pixel a pixel, entre um ponto da cena

e os dois sensores SAR (FLÔR, 2000). Tendo-se a trajetória dos sensores que geraram

as imagens pode-se calcular o modelo digital de elevação do terreno em coordenadas

geográficas (FERNANDES; FERNANDES, 1998; HENSLEY; MUNJY; ROSEN, 2001).
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2.4 LIDAR

2.4.1 Introdução

Neste ítem será descrita a recente tecnologia LIDAR, através do qual é possível

obter informações topográficas como também batimétricas.

2.4.1.1 LIDAR topográfico

LIDAR topográfico é um sistema ativo de sensoriamento remoto que pode ser

operado tanto em modo de perfilagem quanto de varredura, usando pulsos de luz que

incidem no terreno (Figura 9). Ele utiliza radiação eletromagnética nas bandas de ultra-

violeta, visível e infravermelho próximo. O levantamento de dados envolve a montagem

do sistema de varredura a laser transportado em avião, junto com um receptor GPS para

obter a posição X e Y , e um sistema de navegação inercial (SI) para monitorar a deriva e

inclinação do avião. O LIDAR mede o tempo de propagação dos pulsos de laser do avião

ao solo, obtendo uma altitude precisa. Dependendo da altitude e da velocidade do avião

juntamente com a taxa de repetição do laser é possível obter uma densidade de pontos

que levaria provavelmente meses para ser atingida usando outros métodos tradicionais.

O Sistema LIDAR tem uma resolução espacial maior do que no sistema de RADAR, no

entanto, só pode ser utilizado eficazmente em condições atmosféricas favoráveis, uma vez

que as perturbações climatológicas são maiores nestas bandas do que nas microondas

(BARRETT; CURTIS, 1982). Existem três tipos de LIDAR:

• Altimétrico - que pode delinear um perfil de um terreno;

• Varredura - que pode ser usado como um instrumento de mapeamento;

• Espectroscópico - que pode ser usado para mapeamento da poluição do ar.

2.4.1.2 LIDAR batimétrico

O sistema LIDAR batimétrico, conhecido pela sigla ALB (Airborne Laser Bathy-

metry) mede a profundidade, a partir de uma aeronave, fazendo incidir um feixe de laser

na água. Na realidade são utilizados dois feixes, o vermelho (infravermelho, com compri-

mento de onda de 1.064 nm) que é refletido pela superfície da água e o verde (comprimento

de onda de 532 nm) que penetra a camada líquida sendo refletido no fundo (Figuras 10 e
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Figura 9: LIDAR topográfico
Fonte: Guenther (2001).

11). A profundidade é calculada a partir do intervalo de tempo entre a recepção de eco do

feixe vermelho e do feixe verde (GUENTHER, 2001; IRISH, 2000; IRISH; LILLYCROP, 1999).

Figura 10: Princípio de funcionamento do LIDAR
Fonte: Irish e Lillycrop (1999).

À medida que o feixe verde atravessa a coluna de água, fenômenos de absorção,

difração e refração, reduzem a intensidade do eco refletido no fundo, o que limita a profun-

didade máxima detectável. Esta depende da claridade da água, sendo de 20 a 30 metros

em condições normais. Estudos mostram que é possível cobrir uma área de sondagem de

64 km2 por hora, com uma densidade de sondagem, em forma de malha, de 4 ou 5 metros
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Figura 11: ABL - LIDAR batimétrico
Fonte: http://www.hydrographicsociety.org.nz/reports/report_laser.htm(2005).

(SINCLAIR, 1999).

A precisão batimétrica é da ordem de 15 centímetros. Utilizando o sistema de

posicionamento GPS diferencial como apoio, a precisão planimétrica será função da me-

todologia usada, mas pode facilmente atingir a ordem de 3 metros. A aquisição de dados

é monitorada por um operador que controla a execução do levantamento hidrográfico de

acordo com o plano de vôo, bem como a qualidade dos dados adquiridos.

As principais vantagens deste sistema são a rapidez de aquisição/processamento

de dados aliada a uma exatidão das profundidades que cumpre todos os critérios da Or-

ganização Hidrográfica Internacional, permitindo obter elevados níveis de produtividade

(Figura 11).

Este sistema é especialmente eficiente na delimitação da costa e detecção de pe-

rigos submersos em zonas de difícil acesso para embarcações de sondagem (IRISH; LILLY-

CROP, 1999).

2.5 Sonar

2.5.1 Introdução

O SONAR utiliza na água o mesmo princípio que o RADAR. As freqüências de

ondas eletromagnéticas usadas no RADAR quase não se propagam na água; o sinal atenua-

se muito rapidamente com a distância. Curiosamente a banda de freqüências que melhor se

propaga na água é a faixa audível, desde aproximadamente alguns Hz até dezenas de KHz.
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Outra característica essencial é que, enquanto na atmosfera a velocidade de propagação

das ondas eletromagnéticas é sensivelmente constante, no oceano a velocidade das ondas

acústicas varia fortemente na vertical (profundidade) e mesmo na horizontal.

2.5.2 Tipos de Sonares

2.5.2.1 SONAR com feixe vertical

O SONAR com feixe vertical é usado para determinar a profundidade dos oceanos

desde a segunda guerra mundial. Este equipamento é normalmente fixo à fuselagem do

navio. Um pulso é enviado para o fundo oceânico, reflete e volta para o receptor, o qual

registra o tempo (t) de percurso do pulso. Com esta informação e a velocidade do som

(v) na água é possível determinar a profundidade através da equação (Figura 12):

D =
1

2
vt (2.18)

sendo D a profundidade.

Figura 12: SONAR
Fonte: Huff e Noll (2001).

Existem também sonares com multi-feixes, equipados com receptor GPS. Este

equipamento permite fazer mapas do solo oceânico que se assemelham aos mapas topo-

gráficos terrestres (Figuras 13 e 14).
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Figura 13: SONAR com multi-feixes
Fonte: Huff e Noll (2001).

Figura 14: Imagem em 3D gerada usando SONAR com multi-feixes
Fonte: http://www.womenoceanographers.org/doc/jgriffith/lesson/jo_lesson.htm(2005).
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2.5.2.2 SONAR de varredura lateral

SONAR de varredura lateral se baseia na transmissão de um sinal acústico por

um transdutor e sua reflexão pelo fundo do mar, retornando ao transdutor (Figura 15). A

recepção do pulso que chega até o SONAR de varredura lateral permite gerar as imagens

da topografia do fundo com o auxílio de um computador. O resultado pode ser visualizado

na tela do computador ou impresso.

Figura 15: SONAR de varredura lateral
Fonte: http://www.womenoceanographers.org/doc/jgriffith/lesson/jo_lesson.htm(2005).

A escala da imagem é determinada pelo tempo que o transdutor leva para receber

o pulso refletido do fundo, transmitindo um novo pulso logo em seguida. A imagem é

gerada com base nas variações de tempo entre um pulso e outro, onde os objetos rígidos

refletem mais pulsos, gerando uma imagem escura.

O equipamento permite configurar a freqüência a ser utilizada conforme a ne-

cessidade e tipo do local a ser mapeado, pois algumas freqüências respondem melhor do

que outras em determinados casos. Por exemplo: altas freqüências tais como 500 KHz

a 1 MHz, provém excelente definição de imagem, mas atingem uma profundidade muito

inferior do que as freqüências mais baixas como 50 ou 100 KHz; estas dão uma definição

inferior, mas atingem profundidades maiores.

Alguns modelos de varredura lateral, possuem multi-feixes ou duas freqüências,

ou até mesmo os dois módulos. Modelos com multi-feixes, possuem outros feixes laterais

para a emissão de pulsos, diferenciando-se dos modelos mais tradicionais com apenas um

emissor.

Quando se trabalha com um sistema de varredura lateral tradicional, há uma

limitação quanto à velocidade da embarcação durante o levantamento, o qual não deve
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ultrapassar os 5 nós, para assegurar a cobertura ótima. Já as embarcações com equipa-

mento de multi-feixes podem atingir até 15 nós sem perda de pulsos.

Existem os modelos de varredura lateral com o módulo DGPS que melhoram a

precisão da posição e facilitam a plotagem dos mapas gerados.
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