
1

1. INTRODUÇÃO

A determinação do Geóide é um tópico bastante importante nas Ciências

Geodésicas. Ultimamente, a utilização do Geóide na transformação de altitudes

geométricas em altitudes ortométricas vem aumentando significativamente,

especialmente a partir do surgimento de técnicas de posicionamento geodésico via

GNSS (Global Navigation Satellite System),  tais como o sistema americano GPS

(Global Positioning System), o sistema russo GLONASS (Global Navigation Satellite

System) e o sistema europeu GALILEO, o qual ainda encontra-se em fase de

implementação e está programado para entrar em operação em 2008 (Monico, 2000).

Conceitualmente, o geóide representa aproximadamente a figura da Terra

devido ao fato de ser uma superfície equipotencial do campo de gravidade terrestre,

correspondendo praticamente ao nível médio dos mares, ignorando a superfície

topográfica oceânica. Sua importância de cunho prático dentro da Geodésia está

relacionada com a altitude ortométrica: o geóide é utilizado como a superfície de

referência desta altitude, a qual é requerida para muitas tarefas de engenharia devido

ao seu significado físico.

Tradicionalmente, as altitudes ortométricas têm sido obtidas por nivelamento

geométrico, nivelamento trigonométrico ou nivelamento barométrico, os quais além de

dependerem de condições climáticas propícias, são atividades onerosas e geralmente

de complexa realização. A associação entre as alturas geoidais extraídas de um modelo

geoidal com as altitudes geométricas fornecidas por um sistema GNSS é uma

alternativa viável na obtenção de altitudes ortométricas. Embora tal metodologia ainda

não forneça resultados compatíveis com os de um nivelamento geométrico de precisão,

dependendo da acurácia desejada da altitude ortométrica final, em algumas situações

esta possibilidade de associação entre um sistema GNSS (GPS, por exemplo) e modelo

geoidal pode ser usada, economizando recursos financeiros e humanos. Esta

alternativa pode atender de forma adequada várias demandas de serviços dentro da

Geodésia, Cartografia, Fotogrametria, Sensoriamento Remoto, dentre outros, assim
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como pode ser utilizada especialmente em áreas montanhosas, onde a implementação

de linhas de nivelamento é prejudicada ou mesmo impossibilitada devido à

sinuosidade do relevo e à inexistência de referências de nível (RRNN) à disposição no

local. Tal possibilidade de obtenção de altitudes ortométricas possui a vantagem de

propiciar maior produtividade com significativa redução em recursos despendidos,

quando comparada aos métodos tradicionais de nivelamento geométrico,

trigonométrico e barométrico.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) faz alusão à

importância do Geóide em seu site na internet, afirmando o seguinte (IBGE, 2005):

“As atividades geodésicas têm experimentado uma verdadeira revolução com o

advento do sistema GPS. A capacidade que este sistema possui vem permitindo a

determinação de posições, estáticas ou cinemáticas, aliando rapidez e precisão muito

superiores aos métodos clássicos de levantamento. Entretanto, a componente

altimétrica do SGB ainda não está totalmente contemplada, em virtude do não

conhecimento com suficiente precisão da forma real da Terra (Geóide). Com isto, há

necessidade de se concentrar esforços nas atividades de nivelamento geodésico, de

maregrafia e de gravimetria, que levarão a um maior conhecimento do Geóide,

fazendo com que o uso da ferramenta GPS seja feito em um espectro mais amplo de

aplicações, onde se busca preferencialmente a determinação dos valores de altitudes

ortométricas”.

Adicionalmente, a título de informação complementar, além do estreito

envolvimento do Geóide com a componente altimétrica de um levantamento geodésico

– determinação de altitudes ortométricas – outras aplicações vinculadas a diversas

áreas científicas, como Geofísica e Geodinâmica, podem ser citadas: em Lambeck

(1988) é discutida a correlação existente entre o campo de gravidade total (ou a forma

do geóide) com o fluxo térmico na superfície terrestre, o campo magnético, a tectônica

de placas e as anomalias na velocidade sísmica, para a interpretação do estado

isostático ou das tensões (stress) originadas na crosta terrestre e litosfera; já em

Karpychev & Fleitouti (1996) é averiguado o efeito da inclusão das velocidades das
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placas tectônicas na determinação dos longos comprimentos de onda do espectro do

geóide.

Portanto, visando uma aplicação prática dentro da Geodésia, o enfoque desta

dissertação é de calcular um geóide gravimétrico para o Estado do Paraná para que,

quando associado com altitudes geométricas advindas de levantamentos geodésicos

realizados com sistemas GNSS (GPS, por exemplo), altitudes ortométricas sejam

obtidas. A figura 1 ilustra a metodologia de cálculo do geóide gravimétrico do Estado

do Paraná utilizando o método de colocação por mínimos quadrados e a técnica de

“Remoção-Cálculo-Restauração”. Cada etapa, fórmula matemática e softwares

utilizados são indicados nessa figura. Observa-se que para a determinação do modelo

geoidal são necessárias informações advindas de um modelo geopotencial global,

observações gravimétricas terrestres regionais, modelo digital de terreno e RRNN

posicionadas com GPS geodésico. As etapas que envolvem a geração do geóide

gravimétrico do Paraná são (figura 1):

I) Coleta e tratamento dos dados disponíveis, envolvendo a organização de um

banco de dados geodésicos contendo informações advindas de modelos

geopotenciais globais, de observações gravimétricas terrestres, de modelos

digitais de terreno e de RRNN posicionadas com GPS geodésico;

II)  Determinação do geóide gravimétrico do Estado do Paraná via CMQ e

aplicação do efeito indireto das massas topográficas;

III)  Compatibilização do geóide gravimétrico calculado (remoção da componente

sistemática) com o sistema altimétrico do Estado do Paraná (rede altimétrica de

1ª ordem integrante do Sistema Geodésico Brasileiro – SGB, cujo datum

vertical é Imbituba, localizado na cidade de mesmo nome, no Estado de Santa

Catarina) e posterior Validação (análise estatística);

IV)  Desenvolvimento de um programa computacional de interpolação do modelo

geoidal, denominado GEOIDEPR2006(CMQ), que possibilite, dentro de uma

certa precisão a ser informada, transformar as altitudes derivadas do sistema

GPS – altitudes geométricas – em altitudes com significado físico baseadas no

campo gravitacional terrestre – altitudes ortométricas.
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FIGURA 1 – METODOLOGIA DE CÁLCULO DO MODELO GEOIDAL DO ESTADO DO PARANÁ
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ALGUNS GEÓIDES GRAVIMÉTRICOS DETERMINADOS

Neste item, uma série de geóides gravimétricos já implementados em diversos

Países são apresentados. É importante salientar que pesquisando o estado da arte de tal

tema em diversas partes do mundo, constata-se o uso e aplicação das mais distintas

técnicas e procedimentos metodológicos relacionados à determinação de modelos

geoidais. Tal evidência mostra que este tema encontra-se dentre os mais discutidos e é

objeto de muitas pesquisas dentro das Ciências Geodésicas.

Além da Colocação por Mínimos Quadrados (CMQ ou LSC: Least-Squares

Collocation), existem outros métodos para o cálculo do geóide, como FASTCOL

(Fast Collocation), FFT (Fast Fourier Transform) e Integral de Stokes (integração

numérica).

Na seqüência, as principais características de alguns geóides já determinados

serão dispostas da seguinte forma:

Método: Técnica aplicada para o cálculo do geóide

MGG: Modelo Geopotencial Global utilizado

Gravimetria: Quantidade e/ou resolução espacial das observações gravimétricas

MDT: Resolução espacial do Modelo Digital de Terreno utilizado

n.º NGPS/niv: Quantidade de referências de nível posicionadas com GPS

Resolução: Resolução espacial do geóide gravimétrico determinado

Precisão: Precisão do geóide gravimétrico determinado

- Brasil (Lobianco, 2005)

Método: FFT

MGG: EGM96

Gravimetria: 10' x 10'

MDT: 1' x 1'
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n.º NGPS/niv: 649

Resolução: 10' x 10'

Precisão: melhor que 50 cm

- Paraná (Goldani, 2006):

Método: FFT

MGG: PGM2000A

Gravimetria: 5' x 5'

MDT: 5' x 5'

n.º NGPS/niv: 113

Resolução: 5' x 5'

- São Paulo (Souza, 2002):

Método: LSC

MGG: EGM96

Gravimetria: 31.540 observações gravimétricas

MDT: 2,5' x 2,5'

n.º NGPS/niv: 140

Resolução: 5' x 5'

Precisão: melhor que 17 cm

- Antártica (Coren et al., 2004):

Método: Stokes (integração numérica)

MGG: EGM96

Gravimetria: 3,75' x 15'

n.º NGPS/niv: 2

Precisão: melhor que 15 cm

- Argélia (Benahmed Daho et al., 2004):

Método: FFT
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MGG: OSU91A

Gravimetria: 5' x 5'

MDT: 5' x 5'

n.º NGPS/niv: 80

Resolução: 5' x 5'

Precisão: melhor que 6 cm

- Austrália (Featherstone & Guo, 2001):

Método: FFT

MGG: EGM96

Gravimetria: 5' x 5'

MDT: 27" x 27"

n.º NGPS/niv: 1.013

Resolução: 5' x 5'

Precisão: melhor que 10 cm

- Bélgica (Duquenne et al., 2004):

Método: LSC e FFT

MGG: GPM98CR

Gravimetria: 250.000 observações gravimétricas

n.º NGPS/niv: 594

Precisão: melhor que 2 cm

- Canadá (Véronneau, 2005):

Método: FFT

MGG: EGM96

Gravimetria: 2.285.128 observações gravimétricas

MDT: 3" x 3"

n.º NGPS/niv: 1.090

Precisão: melhor que 5 cm
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- Croácia (Basic & Hecimovic, 2004):

Método: LSC

MGG: EGM96

Gravimetria: 36.184 observações gravimétricas

MDT: 5' x 5'

n.º NGPS/niv: 138

Resolução: 1' x 1,5'

Precisão: melhor que 10 cm

- Escandinávia (Forsberg et al., 2004):

Método: LSC e FFT

MGG: EGM96 e GRACE

Gravimetria: 1' x 1'

MDT: 1' x 1'

Precisão: melhor que 10 cm

- Eslováquia (Mojzes et al., 2004):

Método: FFT

MGG: EGM96 e GRACE

Gravimetria: 5' x 7,5'

MDT: 30" x 30"

n.º NGPS/niv: 59

Precisão: melhor que 5 cm

- Estados Unidos (NGS, 2005):

Método: FFT

MGG: EGM96

Gravimetria: 1' x 1'

MDT: 30" x 30"

n.º NGPS/niv: 14.185
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Resolução: 1' x 1'

Precisão: melhor que 2 cm

- Estônia (Jürgenson, 2004):

Método: FFT

MGG: EGM96

Gravimetria: 120.000 observações gravimétricas

n.º NGPS/niv: 77

Resolução: 2' x 2'

Precisão: melhor que 2 cm

- Finlândia (Finn & Grafarend, 2004):

Método: LSC e FFT

MGG: CHAMP e GRACE

Gravimetria: 2,5' x 2,5'

MDT: 1" x 1"

- Grécia (Vergos et. al, 2004):

Método: LSC e FFT

MGG: EGM96

Gravimetria: 103.289 observações gravimétricas

MDT: 1' x 1'

n.º NGPS/niv: 3

Resolução: 1' x 1'

Precisão: melhor que 15 cm

- Holanda (Crombaghs, 2004):

MGG: EGM96

Gravimetria: 2,5' x 2,5'

n.º NGPS/niv: 82
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Precisão: melhor que 1 cm

- Inglaterra (Forsberg et. al, 2003):

Método: FFT

MGG: EGM96

Gravimetria: 1' x 1'

MDT: 3" x 3"

n.º NGPS/niv: 179

Resolução: 1' x 1'

Precisão: melhor que 5 cm

- Irã (Kiamehr, 2004):

Método: FFT

MGG: EGM96

n.º NGPS/niv: 35

- Itália (Barzaghi et al., 2002):

Método: FASTCOL

MGG: EGM96 e GPM98CR

Gravimetria: 2' x 2'

MDT: 7,5" x 10"

n.º NGPS/niv: 583

Resolução: 2' x 2'

Precisão: melhor que 15 cm

- Japão (Kuroishi, 2004):

Método: FFT

MGG: EGM96

Gravimetria: 1' x 1,5'

n.º NGPS/niv: 800
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Resolução: 1' x 1,5'

Precisão: melhor que 10 cm

- Moçambique (Fan, 2002):

Método: Stokes (integração numérica)

MGG: GPM98C

Gravimetria: 5' x 5'

MDT: 30" x 30"

n.º NGPS/niv: 13

Resolução: 5' x 5'

Precisão: melhor que 20 cm

- Noruega (Nahavandchi & Soltanpour, 2004):

Método: LSC e Stokes (integração numérica)

MGG: EGM96 e GRACE

Gravimetria: 3' x 6'

MDT: 5' x 5'

n.º NGPS/niv: 344

Precisão: melhor que 40 cm

- Portugal (Catalão et al., 2004):

Método: LSC e Stokes (integração numérica)

MGG: EGM96

Gravimetria: 383.423 observações gravimétricas

MDT: 30" x 30"

n.º NGPS/niv: 6

Precisão: melhor que 4 cm

- Rússia (Medvedev et al., 2004):

MGG: EGM96
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Gravimetria: 485.216 observações gravimétricas

MDT: 5' x 5'

Resolução: 5' x 5'

- Suíça (Marti, 2004):

Método: LSC

MGG: EGM96

Gravimetria: 40.000 observações gravimétricas

MDT: 1" x 1"

n.º NGPS/niv: 70

Resolução: 1' x 1'

Precisão: melhor que 5 cm

- Taiwan (Chen & Liu, 2004):

Método: LSC e FFT

MGG: EGM96

Precisão: melhor que 5cm

- Turquia (Kilicoglu et al., 2004):

Método: LSC

MGG: EGM96

Gravimetria: 95.000 observações gravimétricas

MDT: 3' x 3'

n.º NGPS/niv: 319

Resolução: 3' x 3'

Precisão: melhor que 10 cm

- Uruguai (Subiza, 2000):

Método: FFT

MGG: EGM96
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Gravimetria: 15.860 observações gravimétricas

MDT: 1' x 1'

n.º NGPS/niv: 14

Resolução: 10' x 10'

Precisão: melhor que 25 cm

Analisando tais informações, sobretudo no que se refere aos métodos de cálculo

dos geóides gravimétricos já implementados nas diversas partes do mundo, observa-se

que, dentre as técnicas apresentadas, a FFT e a LSC (CMQ) são as mais utilizadas.

Naturalmente, todas as técnicas apresentam aspectos positivos e negativos. A

grande utilização de FFT justifica-se pelo fato de possibilitar ao usuário o cálculo do

geóide em extensas áreas e com grande quantidade de dados; comparando-se com

outras técnicas, é a que possui menor restrição referente ao número de dados de

entrada, ou seja, trabalha com um grande volume de dados regularmente distribuídos

em extensas áreas. Por outro lado, suas desvantagens relacionam-se basicamente com

três fatores: o formato inflexível dos dados de entrada (somente aceita formato

matricial, isto é, malha de pontos), gerando sempre a obrigatoriedade de realização de

interpolação de dados gravimétricos; a impossibilidade de dados de entrada

heterogêneos visto que anomalias gravimétricas são as únicas informações com as

quais trabalha; e o não fornecimento da estimativa do erro das alturas geoidais

calculadas.

Quanto à CMQ (sigla em inglês LSC), os grandes benefícios relacionam-se com

a possibilidade de utilização de dados que possuam uma distribuição espacial tanto

regular (malha de pontos), quanto irregular (pontos discretos); com a permissão do uso

de dados de entrada heterogêneos (distintos tipos de dados com diferentes precisões),

tais como anomalias gravimétricas, componentes principais do desvio da vertical,

anomalias de altitude, dentre outros; e com o fornecimento da estimativa do erro

associado às alturas geoidais calculadas. Por outro lado, as dificuldades de utilização

desta técnica relacionam-se com dois fatores: a tradicional falta do conhecimento do

erro dos dados de entrada (desvio padrão), dado imprescindível em CMQ; e uma
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restrição maior referente ao número de dados de entrada: matematicamente, a CMQ

trabalha com inversão de matrizes e isso torna o processo de cálculo lento e até mesmo

impraticável, dependendo da quantidade de dados de entrada. Visando contornar tais

aspectos negativos e utilizar a CMQ em grandes áreas e com um grande volume de

dados, pode-se ou gerar uma malha regular de pontos com uma resolução espacial

adequada a fim de diminuir a quantidade dos dados de entrada e possibilitar o cálculo,

ou dividir a área total de cálculo do geóide em vários blocos (sub-áreas), permitindo

assim a utilização de dados discretos (distribuição espacial irregular) como dados de

entrada. Embora que qualquer tipo de dado do campo de gravidade possa ser usado na

CMQ, geralmente as anomalias gravimétricas são as mais empregadas pelo fato de

apresentarem-se em maior quantidade e numa distribuição geográfica mais adequada.

Quanto as outras informações dos geóides gravimétricos já implementados e

que constam na listagem apresentada, ressalta-se que os modelos geopotenciais

globais, a gravimetria e os modelos digitais de terreno são usados para o cálculo do

geóide. As RRNN posicionadas com GPS possuem a função de compatibilizar o

geóide determinado com o sistema altimétrico da região, ou seja, tornar o geóide

determinado o mais próximo possível do referencial (datum vertical) da rede

altimétrica da região (componente sistemática zero). Teoricamente , a superfície do

geóide gravimétrico deveria ser a mesma da superfície à qual pertence o datum vertical

da rede altimétrica; entretanto, como isto não ocorre na prática, há a necessidade de

que uma componente sistemática seja modelada e posteriormente removida. Maiores

detalhes desta compatibilização são vistos no capítulo 4. A resolução espacial e

precisão do geóide calculado sempre estão correlacionadas respectivamente com a

densidade (distribuição geográfica) e com a qualidade das informações de entrada

utilizadas para o cálculo.
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2.2 GEODÉSIA

A Geodésia tem como objetivo determinar a forma e as dimensões da Terra.

Com o avanço tecnológico conduzindo a equipamentos altamente aperfeiçoados que

permitem medições cada vez mais precisas, novos campos de ação passaram a fazer

parte do objeto da Geodésia, podendo-se citar, dentre outros, a determinação dos

parâmetros definidores do campo de gravidade, assim como as variações temporais das

grandezas medidas, visto que, considerando-se a não rigidez do planeta, as

deformações decorrentes da atuação de forças externas tornam as coordenadas de um

ponto variáveis com o tempo.

Portanto, a Geodésia é a ciência que estuda a forma e as dimensões da Terra,

assim como o campo de gravidade e suas variações temporais (Gemael, 1999).

Um fato interessante é que com o desenvolvimento da era espacial, a ação da

Geodésia estende-se a outros componentes do sistema solar (Gemael, 2004).

2.2.1 Sistema Geodésico de Referência

Um sistema geodésico de referência (SGR) é um sistema de coordenadas

associado a algumas características terrestres. A implantação de um SGR é dividida

em duas partes: definição (concepção) e realização (materialização).  Em qualquer

atividade de posicionamento geodésico é importante que a definição e a realização dos

sistemas de referência sejam apropriadas, precisas e consistentes (Bock, 1996).

A definição de um sistema de referência é caracterizada pela idéia conceitual

deste sistema. Um referencial ideal seria aquele em que a origem estivesse em repouso

ou em movimento retilíneo uniforme, o que caracterizaria um sistema inercial, dentro

do conceito da mecânica de Newton. No entanto, num sistema de referência terrestre, a

origem é o geocentro, que possui aceleração em seu movimento de translação ao redor

do Sol, embora pequena. Diante desta complexidade, é necessário adotar, por

convenção, uma definição do referencial, quer seja terrestre ou inercial. A definição

compreende na adoção de um elipsóide de revolução, sobre o qual são aplicadas

injunções de posição e orientação espacial (Monico, 2000).
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Quando um referencial é definido e adotado por convenção, a etapa seguinte é

caracterizada pela coleta de observações a partir de pontos sobre a superfície terrestre

(rede geodésica), devidamente materializados. Fazem parte, ainda, o processamento e

análise, bem como a divulgação dos resultados, que é essencialmente um conjunto de

coordenadas associadas a uma época particular. As coordenadas podem vir

acompanhadas de suas respectivas velocidades. O resultado, estabelecido através de

um ajustamento de observações, é um conjunto de valores de coordenadas que

constituem a materialização do sistema de referência, sendo, portanto, a sua realização

(Monico, 2000).

Os SGR podem ser:

a) Topocêntricos: Também conhecidos como “datum astro-geodésico horizontal”

(DGH), estes referenciais geodésicos são antecessores às técnicas espaciais de

posicionamento, sendo obtidos através das seguintes etapas: Primeiramente, faz-se

a escolha de um sólido geométrico (elipsóide de revolução), cujos parâmetros

definidores são o achatamento f e semi-eixo maior a sobre o qual são

desenvolvidos todos os cálculos geodésicos. A Definição do posicionamento e

orientação do referencial é feita através de 6 parâmetros topocêntricos: as

coordenadas do ponto origem (2), a orientação (1 azimute inicial), a separação

geóide-elipsóide (altura geoidal) e as componentes do desvio da vertical (meridiana

e primeiro vertical). Estas informações têm por objetivo assegurar uma boa

adaptação entre a superfície do elipsóide ao geóide na região onde o referencial

posteriormente é desenvolvido. Sendo assim, o centro do elipsóide não está

localizado no geocentro, ou seja, no centro da Terra (Vanicek & Krakiwsky, 1986).

Concluída a sua definição, a Realização (ou materialização) do referencial é feita

através do cálculo de coordenadas dos pontos a partir de observações geodésicas de

distâncias, ângulos e azimutes, ou seja, observações de origem terrestre.

b) Geocêntricos: Os sistemas de referência terrestres concebidos na era da Geodésia

Espacial possuem características diferentes dos referenciais relatados anteriormente

(DGH, por exemplo), mas a sua essência é a mesma no sentido de possuir uma

parte definidora e, atrelada a ela, uma materialização. Sua definição pressupõe a
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adoção de um elipsóide de revolução, cuja origem coincida com o centro de massa

da Terra e o seu eixo de revolução coincida com o eixo de rotação da Terra. Para a

obtenção destes sistemas terrestres, a primeira etapa é a adoção de uma plataforma

de referência que venha a representar a forma e dimensões da Terra em caráter

global. Estas plataformas de referência, os chamados Sistemas Geodésicos de

Referência (SGR) são geocêntricos. Eles são derivados de extensas observações do

campo de gravidade terrestre a partir de observações a satélites. Além das

constantes geométricas definidoras, os SGR modernos passam a ser definidos

também por constantes físicas. Considerando a Terra um corpo com rotação e

massa, a melhor aproximação física é definida através de quatro parâmetros, sendo

eles: semi-eixo maior a do elipsóide de referência, constante gravitacional

geocêntrica GM (com ou sem atmosfera), a constante dinâmica de forma J2

(harmônico zonal de segunda ordem do potencial gravitacional da Terra), ou o

achatamento terrestre f e a velocidade de rotação ω da Terra. Estas constantes estão

implicitamente relacionadas às órbitas dos satélites, que por sua vez são usadas

para definir as coordenadas de pontos na superfície da Terra. A segunda etapa é a

materialização de um sistema de referência terrestre geocêntrico, que, assim como

os DGH’s, é executada através das redes geodésicas. Entretanto, os métodos e

procedimentos utilizados no estabelecimento de coordenadas são as técnicas

espaciais de posicionamento, como por exemplo o VLBI (Very Long Baseline

Interferometry), SLR (Satellite Laser Ranging) e o GPS (Global Positioning

System). Estas técnicas possuem duas vantagens perante as outras terrestres: a

primeira consiste no posicionamento tridimensional de uma estação geodésica; a

segunda é a alta precisão fornecida às coordenadas, surgindo como conseqüência

uma quarta componente, associada à época de obtenção das coordenadas. Sendo

assim, as coordenadas das estações que compõem a materialização de um sistema

de referência terrestre geocêntrico, possuem quatro componentes, três de definição

espacial e uma de definição temporal; eventualmente, as velocidades vem a

descrever as variações dos valores das coordenadas com o tempo.
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Os sistemas de coordenadas envolvidos no posicionamento por satélite são o

celeste e o terrestre convencional, os quais são geocêntricos. O eixo X tem orientação

fixa no plano fundamental, e o Z, normal e este plano, pode acompanhar ou não o

movimento de rotação da Terra. O eixo Y é definido de forma que atenda à definição

de um sistema dextrógiro (Monico, 2000).

No CCRS (Conventional Celestial Reference System) o eixo Xc aponta para o

equinócio vernal médio às 12h TDB (Barycentric Dynamical Time), em 1º de janeiro

de 2000, ou seja, no dia Juliano 2451545.0, que corresponde à época de referência

J2000. O eixo Zc aponta na direção do Pólo Norte celeste médio, para essa mesma

época, e o eixo Yc completa o sistema dextrógiro. O sistema é realizado por catálogo

de coordenadas equatoriais, ascensão reta e declinação de fontes de rádio extragalático

QUASARS (Quasi Stelar Radio Source) na época de referência J2000, calculada de

modo a não apresentar movimento próprio. Um exemplo de realização do CCRS é o

referencial estabelecido pelo IERS (International Earth Rotation Service),

denominado ICRF (IERS Celestial Reference Frame) (Monico, 2000).

O CTRS (Conventional Terrestrial Reference System) é definido da seguinte

forma (McCarthy, 1996):

- é geocêntrico, e o centro de massa é definido usando a Terra, com oceanos e

atmosfera;

- a escala corresponde a de um sistema de referência terrestre, no sentido

relativista da teoria da gravitação;

- sua orientação é dada pelo BIH (Bureau International de L’Heure) na época

1984,0;

- sua evolução temporal em orientação não pode criar rotação residual global

com relação à crosta.

O CTRS é um sistema fixo à Terra, isto é, ele rotaciona com ela. No que

concerne à escala, ela está diretamente relacionada com a referência de tempo

utilizada. A realização do CTRS deve, de preferência, ser especificada em coordenadas

X, Y e Z. O eixo Z aponta na direção do CTP (Conventional Terrestrial Pole), o eixo X
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na direção média do meridiano de Greenwich e o eixo Y de modo a tornar o sistema

dextrógiro.

A realização do CTRS é composta por um catálogo de coordenadas e

velocidades de um grupo de estações IERS. Em geral, essas estações têm sido

levantadas com VLBI (Very Long Baseline Interferometry), SLR (Satellite Laser

Ranging), GPS (Global Positioning System) e DORIS (Doppler Orbitography and

Radio Positioning Integrated by Satellite). Cada uma das realizações é designada por

ITRF-yy (International Terrestrial Reference Frame). O número “yy”  especifica os

dois últimos dígitos do último ano, cujos dados contribuíram com a realização em

consideração (Boucher & Altamimi, 1996).

A transformação do CCRS para o CTRS é efetuada usando uma seqüência de

rotações que levam em consideração a precessão, nutação, rotação, e orientação da

Terra, incluindo o movimento do pólo. Maiores detalhes podem ser vistos em

(Monico, 2000).

O posicionamento de pontos na superfície física da Terra pode ser feito baseado

em diversos tipos de referenciais: os cartesianos (baseiam-se em coordenadas

cartesianas tridimensionais X,Y,Z), os elipsoidais (baseiam-se em coordenadas

geodésicas ϕ, λ, h), dentre outros.

Os referenciais elipsoidais podem ser topocêntricos ou geocêntricos. Nos

mesmos, a Terra é representada por um elipsóide de revolução, o qual, conforme

citado anteriormente, vem a ser definido por um conjunto de constantes fundamentais:

semi-eixo maior a, velocidade angular ω, constante gravitacional geocêntrica GM e a

constante dinâmica de forma J2.

A seguir, são mostrados alguns exemplos de referenciais elipsoidais e suas

respectivas constantes fundamentais:

a) Geodetic Reference System 1967 (GRS67) (Gemael, 1999):

Constantes Fundamentais:

a = 6378160,000 m

ω = 7,292115 x 10-5 rad s-1

GM = 398603 x 109 m3 s-2
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J2 = 10827 x 10-7

b) Geodetic Reference System 1980 (GRS80) (IAG, 2000):

Constantes Fundamentais:

a = 6378137,000 m

ω = 7,292115 x 10-5 rad s-1

GM = 3986005 x 108 m3 s-2

J2 = 108263 x 10-8

c) World Geodetic System 1984 (WGS84) (NIMA, 2000):

Constantes Fundamentais:

a = 6378137,000 m

ω = 7,292115 x 10-5 rad s-1

GM = 3986004,418 x 108 m3 s-2

C20 = -0,484166774985 x 10-3

Os referenciais elipsoidais baseiam-se em coordenadas geodésicas descritas a

seguir, conforme a figura 2:

A latitude geodésica ϕ de um ponto P sobre a superfície terrestre, contada

sobre o meridiano geodésico que passa por P’, é o ângulo entre a normal passante no

ponto P e o plano equatorial, variando de 0º a 90º, positiva no hemisfério norte e

negativa no hemisfério sul.

A longitude geodésica λ de um ponto P sobre a superfície terrestre, contada

sobre o plano equatorial, é medida através do diedro formado pelo meridiano

geodésico de Greenwich (meridiano origem) e pelo meridiano geodésico do ponto P’.

Em relação ao meridiano geodésico de Greenwich, a longitude geodésica é positiva à

leste e negativa à oeste.

A altitude geométrica h (ou altitude elipsoidal) é a distância entre um ponto P,

localizado sobre a superfície terrestre, e a superfície do elipsóide, contada ao longo da

normal passante pelo ponto.
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FIGURA 2 - COORDENADAS GEODÉSICAS (ϕ,λ,h), ALTITUDE ORTOMÉTRICA (H), ONDULAÇÃO

GEOIDAL (N) E DESVIO DA VERTICAL (i)

Na mesma figura 2, pode-se observar a altitude ortométrica H e a altura geoidal

N.

A altitude ortométrica H é a distância entre um ponto P, localizado sobre a

superfície terrestre, e a superfície do geóide, contada ao longo da vertical passante pelo

ponto.

A altura geoidal N é a distância, contada ao longo da normal, entre as

superfícies geoidal e elipsoidal. Por convenção, é positiva acima da superfície

elipsoidal e negativa abaixo da mesma.

Com base na altura geoidal, altitude ortométrica e altitude geométrica, é

possível estabelecer a seguinte relação:

N = h – H                                                                                       ( 1 )

Na verdade, a equação (1) não é uma igualdade, mas sim uma aproximação

devido à existência do desvio da vertical i, explicado adiante na seção 2.3.4. Porém,
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um desvio da vertical de, por exemplo, 1’ numa altitude de 2000 m acarreta uma

diferença de 0,08 mm na altitude ortométrica e de 0,17 mm na altura geoidal, fazendo

com que tal aproximação seja plenamente válida para fins práticos (Albertella &

Sansò, 1997).

Uma outra opção de modelo matemático para a Terra, além de considerá-la

como um elipsóide de revolução (referencial elipsoidal), seria adotar um modelo

esférico de representação. Os referenciais esféricos baseiam-se em coordenadas

geográficas ou astronômicas. Uma explicação detalhada sobre este assunto pode ser

vista em (Boczko, 1984).

2.2.1.1  Sistema Geodésico Brasileiro

A definição, implantação e manutenção do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB)

é de responsabilidade do IBGE.

Recentemente, mais especificamente em fevereiro de 2005, ocorreu uma

modificação no SGB, ocasionando a migração de um Sistema Geodésico de

Referência Topocêntrico (SAD69 – South American Datum 1969) para um Sistema

Geodésico de Referência Geocêntrico (SIRGAS2000 – Sistema de Referência

Geocêntrico para as Américas 2000).

Além desses dois SGR vigentes no Brasil, SAD69 e SIRGAS2000, o SGR

anterior ao SAD69 oficial era o Córrego Alegre. Na seqüência são apresentadas as

principais características do Córrego Alegre, SAD69 e SIRGAS2000:

I)  Caracterização do Sistema de Referência Córrego Alegre (IBGE, 2005):

Figura Geométrica para a Terra: Elipsóide Internacional de Hayford, 1924

- Semi-eixo maior: a = 6378388,000 m

- Achatamento: f = 1/297

Parâmetros referentes ao posicionamento espacial do elipsóide:

- Orientação Topocêntrica: Datum Horizontal: Vértice de triangulação

Córrego Alegre:

ϕ = Φ = 19º50’15,14’’S
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λ = Λ = 48º57’42,75’’W

N = 0,0 m

onde ϕ é a latitude geodésica; Φ é a latitude astronômica; λ é a longitude geodésica; Λ

é a longitude astronômica e N é a altura geoidal.

- Datum vertical: marégrafo de Imbituba, superfície equipotencial do campo

de gravidade da Terra que contém o nível médio do mar definido pelas

observações maregráficas tomadas na baía de Imbituba, no litoral do Estado

de Santa Catarina, de 1949 a 1957.

II)  Caracterização do Sistema de Referência SAD69 (IBGE, 2005):

Figura Geométrica para a Terra: Elipsóide Internacional de 1967;

- Semi-eixo maior: a = 6378160,000 m

- Achatamento: f = 1/298,25

Parâmetros referentes ao posicionamento espacial do elipsóide:

- Orientação Geocêntrica: Eixo de rotação paralelo ao eixo de rotação da

Terra; plano meridiano origem paralelo ao plano meridiano de Greenwich,

como definido pelo BIH.

- Orientação Topocêntrica: Datum Horizontal: Vértice de triangulação Chuá:

ϕ = 19º45’41,6527’’S

Φ = 19º45’41,34’’S

λ = 48º06’04,0639’’W

Λ = 48º06’07,80’’W

Az = 271º30’04,05’’ para VT-Uberaba

H = 726,28 m

ε = 0,31”; η = 3,52”

N = 0,0 m

onde ϕ é a latitude geodésica; Φ é a latitude astronômica; λ é a longitude geodésica;

Λ é a longitude astronômica; Az é o azimute geodésico; H é a altitude ortométrica; ε é

a componente meridiana do desvio da vertical; η é a componente do primeiro vertical

do desvio da vertical e N é a altura geoidal.
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- Datum vertical: marégrafo de Imbituba, superfície equipotencial do campo

de gravidade da Terra que contém o nível médio do mar definido pelas

observações maregráficas tomadas na baía de Imbituba, no litoral do Estado

de Santa Catarina, de 1949 a 1957.

III)  Caracterização dos Sistema de Referência SIRGAS2000 (IBGE, 2005):

Sistema Geodésico de Referência: ITRS (International Terrestrial Reference System)

Figura Geométrica para a Terra: Elipsóide do Geodetic Reference System de 1980

(GRS80);

- Semi-eixo maior: a = 6378137,000 m

- Achatamento: f = 1/298,257222101

Parâmetros referentes ao posicionamento espacial do elipsóide:

- Origem: Centro de massa da Terra

- Orientação Geocêntrica: Pólos e Meridiano de referência consistentes em

+0,005’’ com as direções definidas pelo BIH (Bureau International de

L’Heure) em 1984,0.

- Estações de Referência: Estações da rede continental SIRGAS2000,

estabelecidas no Brasil;

- Época de Referência das coordenadas: 2000,4

- Datum vertical: marégrafo de Imbituba, superfície equipotencial do campo

de gravidade da Terra que contém o nível médio do mar definido pelas

observações maregráficas tomadas na baía de Imbituba, no litoral do Estado

de Santa Catarina, de 1949 a 1957.

A migração de um sistema geodésico de referência topocêntrico (SAD69) para

um geocêntrico (SIRGAS2000) no Brasil teve como objetivo promover a adoção no

País de um novo referencial unificado, moderno e de concepção geocêntrica, de modo

a compatibilizá-lo com as mais modernas tecnologias de posicionamento.
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A realização (ou materialização) do SGB abrange uma série de redes

geodésicas: Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), Redes Estaduais

GPS, Rede Planimétrica, Rede Altimétrica e Rede Gravimétrica (IBGE, 2005).

A RBMC é formada por uma série de estações GPS (cerca de 20 atualmente)

espalhadas por todo o território nacional, fixas e de operação contínua, constituindo

uma estrutura de suporte para a utilização da tecnologia GPS no Brasil. Tem como

objetivos: fornecer apoio básico para posicionamento por satélite através do GPS em

todo o território brasileiro; disponibilizar observações em duas freqüências (L1 e L2)

em formato RINEX; possibilitar a integração do SGB aos sistemas de referências

geocêntricos regionais e globais tais como o SIRGAS e o Conventional Terrestrial

System (CTS) através do International Terrestrial Reference Frame (ITRF), definido

pelo International Earth Rotation Service (IERS).

As Redes Estaduais GPS procuram suprir as demandas atuais emanadas do

domínio cada vez mais ampliado das técnicas de observação de satélites do Sistema

GPS. Filosoficamente, pretende-se, ao estabelecê-las, que o território das Unidades da

Federação possua redes altamente precisas, que possam ser facilmente mantidas e que

sirvam de estrutura geodésica básica para quaisquer projetos de uso do território que

necessitem de dados de posicionamento. Dentre os Estados que já possuem sua própria

Rede Estadual GPS, pode-se mencionar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,

São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, dentre outros.

A Rede Planimétrica é um conjunto de vértices distribuídos pelo território

nacional, cujas coordenadas foram determinadas a partir do datum horizontal

topocêntrico brasileiro (vértice Chuá) através de métodos clássicos de levantamento,

tais como triangulação, trilateração e poligonação geodésica.

A Rede Altimétrica é um conjunto de referências de nível (RRNN) distribuídas

por todo o território nacional, cujas altitudes ortométricas foram determinadas a partir

do datum vertical brasileiro (Imbituba), através de nivelamento geométrico de

precisão.

A Rede Gravimétrica Fundamental Brasileira (RGFB) é formada por uma série

de estações gravimétricas objetivando dar suporte a trabalhos relacionados com
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geodésia (estudo da forma – geóide – e dimensões da Terra), geologia (investigação de

estruturas geológicas) e geofísica (prospecção mineral). A Rede Nacional de Estações

Gravimétricas Absolutas (RENEGA) é formada por 7 estações localizadas em

Teresina, Brasília, Viçosa, Vassouras, Vinhedo, Curitiba e Santa Maria. Tais estações

estão amarradas à International Gravity Standardization Net 1971 (IGSN71).

2.2.2 Transformação de Coordenadas entre Sistemas Geodésicos de Referência

A correspondência entre as coordenadas cartesianas e geodésicas de um SGR é

biunívoca, ou seja, a um terno de coordenadas cartesianas corresponde somente a um

ponto com coordenadas geodésicas (figura 3).

Em geral, ao realizar a transformação de coordenadas entre referenciais

geodésicos, é comum dispor-se das coordenadas geodésicas dos vértices envolvidos.

Nesses casos, o primeiro passo a ser dado é a conversão das coordenadas geodésicas

para cartesianas.

A relação entre coordenadas cartesianas e geodésicas é dada por (Seeber, 1993):
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onde X,Y,Z são as coordenadas cartesianas tridimensionais; N é a grande normal (raio

de curvatura da seção primeiro vertical); ϕ é a latitude geodésica; λ é a longitude

geodésica; h é a altitude geométrica e e² é a primeira excentricidade.
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onde a é o semi-eixo maior do elipsóide de revolução (raio equatorial); b é o semi-eixo

menor do elipsóide de revolução (raio polar) e f é o achatamento do elipsóide de

revolução.

FIGURA 3 – COORDENADAS GEODÉSICAS E CARTESIANAS E ALGUNS ELEMENTOS

GEOMÉTRICOS DO ELIPSÓIDE DE REVOLUÇÃO

A migração de um sistema geodésico de referência para outro é feita mediante

aplicação de 3 parâmetros de translação, 3 parâmetros de rotação e 1 fator de escala

em suas coordenadas cartesianas:

z y

z x

y xnovo antigo antigo novo

X X x

Y Y y

Z Z z

µ ε ε
ε µ ε

ε ε µ
−>

 − ∆     
      = − + ∆      
      − ∆      

                   ( 6 )

onde ∆x, ∆y, ∆z são parâmetros de translação; εx, εy, εz são ângulos de rotação e µ é um

fator de escala.



28

Segue abaixo os parâmetros de transformação de coordenadas utilizados no

Brasil e recomendados pelo IBGE para migrar coordenadas entre os sistemas WGS84

e SAD69, bem como SAD69 e SIRGAS2000. Em ambas as transformações são

aplicados apenas três parâmetros de translação, visto que os sistemas SAD69 e

WGS84, bem como SAD69 e SIRGAS2000 são paralelos (orientação geocêntrica) e

possuem a mesma escala.

a) WGS84 →→→→ SAD69

∆x = + 66,87 m

∆y = - 4,37 m

∆z = + 38,52 m

Não há rotação (εx ,εy,εz=0)

Não há diferença de escala (µ=1)

b) SAD69 →→→→ SIRGAS2000

∆x = - 67,35 m

∆y = + 3,88 m

∆z = - 38,22 m

Não há rotação (εx ,εy,εz=0)

Não há diferença de escala (µ=1)

Os parâmetros de transformação SAD69/WGS84 divulgados através da

Resolução da Presidência do IBGE n.° 23, de 21/02/89 (R.PR 23/89) (IBGE, 1989),

são válidos para realizar transformação de coordenadas entre SAD69/WGS84 em

observações GPS que foram realizadas no período de 01/01/1987 a 01/01/1994.

Os parâmetros SAD69/SIRGAS2000 divulgados através da Resolução da

Presidência do IBGE n.º 1, de 25/02/2005 (R.PR 01/05) (IBGE, 2005), são válidos

para realizar transformação de coordenadas entre SAD69/WGS84 e

SAD69/SIRGAS2000 em observações GPS que foram realizadas após 1994.
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Sendo assim, os parâmetros de transformação SAD69/SIRGAS2000

apresentados na R.PR 01/05 devem ser também usados na transformação de

coordenadas de SAD69/WGS84, devido a grande proximidade entre os sistemas

SIRGAS2000 e WGS84 hoje em dia (IBGE, 2005).

2.3 CAMPO DE GRAVIDADE TERRESTRE

Neste item são apresentadas algumas definições fundamentais referentes ao

campo de gravidade da Terra. Os tópicos seguintes são descritos seqüencialmente:

potencial na Terra real (Geopotencial), potencial na terra normal (Esferopotencial),

potencial anômalo (potencial perturbador), anomalias gravimétricas, correções

gravimétricas e aplicação do efeito indireto das massas topográficas.

2.3.1 Geopotencial

O Geopotencial W é o potencial da Terra verdadeira.

O campo de gravidade da Terra constitui um campo vetorial conservativo, isto

é, dotado de potencial escalar (Gemael, 1999):

g =  grad W = grad (V + Q)                                                        ( 7 )

W (r, ϕ, λ) =  V (r, ϕ, λ) + Q (r, ϕ, λ)                                         ( 8 )

onde g é o vetor gravidade real, W é o geopotencial, o qual é formado pelo potencial

gravitacional V decorrente da atração de massas e pelo potencial centrífugo Q

proveniente da rotação da Terra.

No exterior das massas atrativas, o geopotencial reduz-se ao potencial

gravitacional, o qual, sendo uma função harmônica, satisfaz a equação de Laplace:

∇ 2V (r, ϕ, λ) = 0                                                                          ( 9 )
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O geopotencial pode ser representado em série de harmônicos esféricos da

seguinte maneira (Moritz, 1980):

1
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ϕ λ λ λ ϕ
∞ ∞

+
= =

= +∑ ∑               ( 10 )

onde Pnm (cos ϕ) representa os polinômios de Legendre associados, e Anm e Bnm são os

coeficientes das funções associadas de Legendre.

As superfícies que satisfazem à condição de W = constante são chamadas de

superfícies equipotenciais (superfícies de nível), sendo perpendiculares ao vetor g em

todos os pontos.  Na Terra Real as superfícies equipotenciais são chamadas de geopes.

O geope W = W0 é o mais importante de todos: o GEÓIDE; As linhas de força

mostram uma leve curvatura e indicam em cada ponto, através da tangente, a direção

do vetor gravidade neste ponto, isto é, a direção da vertical.

2.3.2 Esferopotencial

O Esferopotencial é o potencial da terra normal.

A terra normal é um elipsóide de revolução ao qual se atribui a mesma massa M

(incluindo a massa da atmosfera) e a mesma velocidade de rotação ω da Terra real,

além da importante injunção de a sua superfície ser equipotencial.

O campo de gravidade da Terra constitui um campo vetorial conservativo, isto

é, dotado de potencial escalar (Gemael, 1999):

γ =  grad U = grad (Z + Q)                                                       ( 11 )

U (r, ϕ, λ) =  Z (r, ϕ, λ) + Q (r, ϕ, λ)                                        ( 12 )

onde γ é o vetor gravidade normal, U é o esferopotencial, o qual é formado pelo

potencial gravitacional Z decorrente da atração de massas e pelo potencial centrífugo

Q proveniente da rotação da Terra (Heiskanen & Moritz, 1967).
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Na terra normal, as superfícies equipotenciais são denominadas esferopes (U =

constante). A gravidade normal γ pode ser calculada da seguinte forma:

2

2 2

1

1
e

ksen

e sen

ϕγ γ
ϕ

+=
−

                                                                      ( 13 )

onde γe é a gravidade normal no Equador, ϕ é a latitude geodésica, k é uma constante e

e2 é a primeira excentricidade do elipsóide de referência.

Para o elipsóide GRS80:

γe = 978032,67715 mGal; k = 0,001931851353 e e2 = 0,0066943800229.

2.3.3 Potencial Anômalo e Equação Fundamental da Geodésia Física

Lembrando que W é o Geopotencial e U é o Esferopotencial, define-se que o

Potencial Anômalo T, também chamado de Potencial Perturbador, vem a ser (Gemael,

1999):

T = W – U                                                                                  ( 14 )

A diferença T entre os potenciais produzidos num ponto pela Terra verdadeira e

pela terra normal chama-se potencial anômalo ou potencial perturbador. Pode ser

considerado como o potencial gerado pelas “massas anômalas“, visíveis e invisíveis,

que transformam a terra normal em Terra verdadeira, ambas com a mesma massa

(variando apenas a sua distribuição).
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FIGURA 4 – GEOPOTENCIAL E ESFEROPOTENCIAL

A partir da figura 4, pode-se definir a equação fundamental da Geodésia Física.

0U U Nγ− =                                                                                 ( 15 )

0U U Nγ= −                                                                                ( 16 )

0p P PT W U W U= − = −                                                                  ( 17 )

0 0pT W U Nγ= − +                                                                        ( 18 )

Derivando-se a equação (18) em relação à normal, e assumindo que a vertical seja

coincidente com a normal, tem-se

0 0W UT
N

n n n n

γ∂ ∂∂ ∂= − +
∂ ∂ ∂ ∂

                                                                                  ( 19 )

T
g N

n n

γγ∂ ∂= − + +
∂ ∂

                                                                     ( 20 )
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T
g g N

n n

γγ ∂ ∂− = ∆ = −
∂ ∂

                                                                ( 21 )

Assumindo-se que

0 0W U=                                                                                         ( 22 )

obtém-se a Equação de Bruns, cuja importância decorre da circunstância de relacionar

a ondulação do geóide com o potencial perturbador.

T Nγ=                                                                                         ( 23 )

Aplicando-se a equação (23) na (21), tem-se

T T
g

n n

γ
γ

∂ ∂∆ = −
∂ ∂

                                                                           ( 24 )

a qual vem a ser a Equação Fundamental da Geodésia Física.

2.3.4 Elementos do Campo de Gravidade

Os elementos do campo de gravidade que estão relacionados com o potencial

anômalo são (Heiskanen & Moritz, 1967):

a) Anomalia de Gravidade ∆g:  representa a diferença entre a gravidade real g

num ponto localizado no geóide e a gravidade normal γ    na projeção no

elipsóide deste mesmo ponto.

∆g = g - γ                                                                               ( 25 )
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As anomalias gravimétricas originalmente referidas ao GRS67 podem ser

convertidas para o GRS80, pela expressão (IAG,2000):

2 4
80 67 (0,8316 0,0782 0,0007 )g g sen senϕ ϕ∆ = ∆ − + −                 ( 26 )

b) Distúrbio da Gravidade δg:  representa a diferença entre a gravidade real g

e a gravidade normal γ    no mesmo ponto.

δg = g - γ  (no mesmo ponto)                                                ( 27 )

c) Desvio da Vertical i: é o ângulo formado entre a vertical e a normal no

ponto considerado. O desvio da vertical é composto por duas componentes:

componente meridiana ε e componente do primeiro vertical η.

ε = Φ - ϕ                                                                                ( 28 )

     η = (Λ - λ) cosϕ                                                                     ( 29 )

onde (Φ,Λ) são respectivamente latitude e longitude astronômicas e (ϕ,λ) são

respectivamente latitude e longitude geodésicas.

d) Altura Geoidal N: É a diferença entre a altitude geométrica h e a altitude

ortométrica H.  É expressa através da fórmula (1).

e) Anomalia de Altitude ς: É a diferença entre a altitude geométrica h e a

altitude normal H* .

ς = h - H*                                                                               ( 30 )
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f) Altitude Normal H* : Além das altitudes geométrica e ortométrica já

descritas previamente, e outras não mencionadas nesta dissertação, convém

citar-se a altitude normal, a qual é definida de forma similar à altitude

ortométrica, porém o campo de gravidade utilizado é o campo de gravidade

normal, isto é, substitui-se g por γ e W por U.

Esses elementos correlacionam-se por intermédio de 4 superfícies: Superfície

Física da Terra, Teluróide, Geóide e Elipsóide, as quais podem ser vistas na figura 5.

O Teluróide é a forma geométrica, cujo esferopotencial em cada ponto é igual

ao geopotencial do ponto correspondente na superfície física.

FIGURA 5 – SUPERFÍCIE FÍSICA DA TERRA, TELURÓIDE, GEÓIDE E ELIPSÓIDE

2.3.5 Correções Gravimétricas

A seguir, são apresentadas as seguintes correções gravimétricas: correção de

maré; correção de deriva instrumental; correção ar-livre; correção atmosférica e

correção de terreno.
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a) Correção de Maré: é a correção devido à influência combinada do sol e da lua que

deve ser aplicada à leitura instrumental de um gravímetro (correção da atração luni-

solar). A interação da Terra com a Lua e o Sol introduz perturbações no campo de

gravidade terrestre que devem ser removidas da aceleração de gravidade medida

nos levantamentos gravimétricos (Sá, 1994).

3 2 3 2[ (3cos 1) (3cos 1)]L L L S S SC gp M Z gp M Z δ= − + −                          ( 31 )

onde g é a gravidade, p é a paralaxe horizontal (efemérides do sol e da lua); M é a

massa do astro perturbador quando se toma a massa da Terra como unitária e Z é a

distância zenital geocêntrica. δ é conhecido como fator gravimétrico (Gemael, 1999).

b) Correção de Deriva Instrumental: correção que deve ser aplicada à leitura

instrumental de um gravímetro devido às variações temporais do comportamento

elástico de sua mola. É a variação observada nas leituras de um gravímetro,

resultante das modificações que ocorrem em suas características físicas, num

intervalo de tempo. Dependendo das condições de movimento em que o gravímetro

se encontra no intervalo de tempo considerado, pode ser classificada como deriva

estática, se o gravímetro permaneceu parado, e deriva dinâmica, se o gravímetro

permaneceu em movimento durante um levantamento gravimétrico. O tempo

correspondente à deriva instrumental é denominado tempo de deriva (Sá, 1994).

.INICIAL FINAL
DI

FINAL INICIAL

L L
C t

HL HL

 −= ∆ − 
                                                        ( 32 )

onde LINICIAL o é a leitura instrumental inicial e LFINAL  o é a leitura instrumental final de

um mesmo gravímetro no circuito gravimétrico; HLFINAL e HLINICIAL são as horas legais

referentes respectivamente às leituras instrumentais final e inicial de um mesmo
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gravímetro no circuito gravimétrico e ∆t é o tempo transcorrido entre o início do

circuito e a leitura instrumental gravimétrica efetuada.

c) Correção ar-livre: corrige o efeito gravitacional correspondente à altitude da

observação. Esta correção deve ser aplicada à gravidade real medida na superfície

terrestre, reduzindo, portanto, as observações gravimétricas ao Geóide.

0,3086AL

g
C H H

H

∂= − =
∂

                                                              ( 33 )

onde 
g

H

∂
∂

é o gradiente vertical da aceleração de gravidade e H é a altitude ortométrica

da estação gravimétrica medida.

d) Correção Atmosférica: esta correção deve ser aplicada às anomalias gravimétricas

e está relacionada ao efeito da atmosfera – massa de ar que circunda a atmosfera –

a qual é muito pequena, sendo representada por (IAG,2000):

     5 9 20,8658 9,727 10 3,482 10ATMC x H x H− −= − +                                  ( 34 )

onde H é a altitude ortométrica da estação gravimétrica medida.

e) Correção de Terreno: esta correção deve ser aplicada às anomalias gravimétricas.

Também denominada correção do relevo, leva em conta as irregularidades da

topografia. Assim como a correção atmosférica, essa correção deve ser aplicada

com o intuito de satisfazer as condições do problema do valor de contorno, onde

todas as massas externas ao Geóide devem ser condensadas no interior do mesmo

(Heiskanen & Moritz, 1967).

A expressão relativa à Correção de Terreno é (Heiskanen & Moritz, 1967):
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22

3

[ ( , ) ( , )]
( , )

2 ( , )
p p

T p p
p pE

H x y H x yG R
C x y dxdy

l x x y y

ρ −
=

− −∫∫   ( 35 )

2 2( , ) ( ) ( )p p p pl x x y y x x y y− − = − + − ( 36 )

onde G é a constante gravitacional universal de Newton (6672 x 10-14 m3 s-2 kg-1); ρ é a

densidade da crosta terrestre (assumida como 2670 kg/m³); R é o raio de uma esfera

aproximada ao geóide global; (xp,yp) são as coordenadas do ponto de cálculo; (x,y) são

as coordenadas dos pontos do modelo digital de terreno (MDT) e H é a altitude

ortométrica do ponto.

2.3.6 Aplicação do Efeito Indireto das Massas Topográficas

Com a aplicação da correção de terreno nas anomalias gravimétricas, as massas

externas ao geóide são verticalmente comprimidas sob o geóide. Consequentemente, o

potencial gravitacional da Terra é alterado, sendo que a diferença entre o potencial

gravitacional das massas topográficas antes da correção e depois do processo de

redução é chamado de Efeito Indireto do Potencial. A alteração correspondente ao

geóide denomina-se Efeito Indireto. Quando utiliza-se a anomalia gravimétrica de

Faye (anomalia gravimétrica com correção ar-livre, correção atmosférica e correção de

terreno), a superfície equipotencial definida é chamada de Co-Geóide. Com a adição

do efeito indireto no co-geóide, determina-se a superfície do geóide.

A expressão relativa ao Efeito Indireto é (Sideris, 1997):

0 1 2N N N Nδ δ δ δ= + +                                                                     ( 37 )

2
0 P

G
N H

ρπδ
γ

= −                                                                              ( 38 )

1 2 2 2 2 2

P P

m

H H H HG
N dxdy dxdy

x y H x y

ρδ
γ

 − −
 = −
 + + + 
∫ ∫                           ( 39 )

23 3

2 2 2 2 2 2 26 2
mP P

m m

G HH H H HG
N dxdy dxdy

x y H x y H

ρρδ
γ γ

   − −
   = − +
   + + + +   
∫ ∫  ( 40 )
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onde δN é o efeito indireto das massas topográficas; G é a constante gravitacional

universal de Newton (6672 x 10-14 m3 s-2 kg-1); ρ é a densidade da crosta terrestre

(assumida como 2670 kg/m³); γ é a gravidade normal; Hp é a altitude ortométrica do

ponto de cálculo; Hm é a altitude ortométrica média da área de estudo e (x,y) são as

coordenadas dos pontos do modelo digital de terreno (MDT).

2.3.7 Dados necessários para o Cálculo de um Geóide Gravimétrico e a Técnica

de “Remoção-Cálculo-Restauração” (Remove-Restore)

Um geóide gravimétrico é calculado através da combinação de três tipos de

dados (Featherstone, 1997):

I) Um modelo geopotencial global, o qual fornece os médios e longos

comprimentos de onda da ondulação geoidal;

II)  Observações gravimétricas terrestres e oceânicas em torno da área de

interesse, as quais fornecem os médios comprimentos de onda;

III)   Um Modelo Digital de Terreno de alta resolução, isto é, que apresente uma

resolução espacial maior que a dos dados de gravimetria, o qual fornece informações

acerca dos pequenos comprimentos de onda.

O cálculo do Modelo Geoidal do Paraná baseia-se na técnica de “Remoção-

Cálculo-Restauração” (Remove-Restore technique), também conhecida como técnica

de “Decomposição da Altura Geoidal”, que pode ser descrita da seguinte forma

(Fotopoulos, 1999):

a) Remover o campo das anomalias gravimétricas fornecidas por um modelo

global de harmônicos esféricos do geóide, isto é, um Modelo Geopotencial Global

(∆gMGG), das anomalias gravimétricas de Helmert que são calculadas a partir das

observações gravimétricas locais e dos dados digitais de elevação (MDT). Desta

forma, anomalias residuais de Helmert (∆gresidual) são obtidas. Atualmente, as

anomalias de Faye (∆gFAYE), que são anomalias ar-livre com correção de terreno e

correção atmosférica, são usadas como uma aproximação das anomalias de
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Helmert. Este processo, conhecido como “Remoção”, é expresso pela fórmula

(41):

∆gresidual = ∆gFAYE - ∆gMGG                                                                  ( 41 )

b) Calcular a ondulação residual do co-geóide (Nresidual) através de colocação por

mínimos quadrados usando como dados de entrada as anomalias gravimétricas

residuais (∆gresidual), etapa que é representada pela expressão (42):

Nresidual = F (∆gresidual)   (via CMQ)                             ( 42 )

c) Restaurar o campo de ondulação geoidal fornecido por um modelo global de

harmônicos esféricos do geóide, ou seja, um modelo geopotencial global (NMGG),

na ondulação residual do co-geóide (Nresidual) e na seqüência aplicar o efeito

indireto da topografia (δN ), formando assim a ondulação final do geóide (Ngeóide).

Este processo, conhecido como “Restauração”, é expresso pela fórmula (43):

Ngeóide = NMGG + Nresidual +δN                          ( 43 )

Os programas usados para o cálculo do geóide gravimétrico do Estado do

Paraná via CMQ fazem parte do pacote GRAVSOFT, fornecidos pela Escola do

Geóide do IGeS (International Geoid Service).
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3. DETERMINAÇÃO DE UM GEÓIDE GRAVIMÉTRICO UTILIZANDO

COLOCAÇÃO POR MÍNIMOS QUADRADOS

A colocação por mínimos quadrados (CMQ) possui três características bastante

interessantes e diferenciadas, quando comparada a outras técnicas de determinação do

geóide:

- possibilidade de utilização de dados heterogêneos pertencentes ao campo de

gravidade terrestre (distintos tipos de dados com diferentes precisões), tais

como anomalias gravimétricas, componentes principais do desvio da

vertical, anomalias de altitude, dentre outros;

- permite o uso de dados que possuam uma distribuição espacial tanto regular

(malha de pontos), quanto irregular (pontos discretos);

- fornece o erro associado às alturas geoidais calculadas.

Sumariamente, a sistemática de aplicação da CMQ para a determinação de um

geóide gravimétrico consiste em:

- determinar a função aproximada T a partir de funcionais lineares L(L∆g , LN)

aplicados a T;

- calcular a altura geoidal N através de funcionais lineares L aplicados a T.

Neste trabalho, o esferóide de referência é representado pelo modelo

geopotencial global EGM96, truncado em grau e ordem 360. Sendo assim, o potencial

anômalo T estimado num dado ponto P é expresso por:

( ) ( ) ( )M rT P T P T P= + ( 44 )

onde TM é a componente esferoidal do potencial anômalo T obtida através da

expressão (14) e Tr é a componente residual do potencial anômalo T. Esta componente

residual Tr e a respectiva variância σ²Tr são obtidas por:
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1( ) T
r Pi PjT P C C C−=            ( 45 )

2 1
,

T
Tr L L Pj PjC C C Cσ −= −                                             ( 46 )

onde as covariâncias

2cov[ ( ), ( )]i r j r ijC L T L T σ= +                                            ( 47 )

cov[ ( ), ( )]jP i r rC L T T P=  ( 48 )

cov[ ( ), ( )]Pj r j rC T P L T= ( 49 )

 e a variância

, var[ , ]L LC L L= ( 50 )

são obtidas pela propagação das covariâncias, calculadas pelas fórmulas finitas,

ajustadas aos parâmetros determinados para as covariâncias amostrais.

Com o valor estimado Tr , calcula-se T pela equação (44) e, com este, obtém-se:

( )NN L T=            ( 51 )

Na seqüência é apresentado o modelo matemático da CMQ e a determinação de

covariâncias entre os dados utilizados no cálculo de um modelo geoidal, onde a função

covariância merece destaque, visto que a mesma estabelece a correlação entre os

vários elementos do campo gravitacional terrestre, permitindo assim a determinação

do modelo geoidal.

3.1 MODELO MATEMÁTICO

O problema da representação do campo de gravidade a partir de dados

heterogêneos é solucionado através da condição de unicidade, dada por:
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α [T, Τ] + β nT D–1 n = mínimo                                                ( 52 )

que tem solução analítica igual a (Moritz, 1980):

� 1 1 1[ ( ) ] ( )T TX A C D A A C D Iβ α β α− − −= + +                                      ( 53 )

� 1[ ) ( ) ( )TT BK C D I AXβ β α −= + −                                                                     ( 54 )

onde α e β são parâmetros numéricos, K é o núcleo do espaço de Hilbert, C e D são

matrizes simétricas definidas positivas. De acordo com a escolha dos parâmetros, do

núcleo e das matrizes, é possível que se obtenha soluções particulares para as

expressões (53) e (54).

A colocação por mínimos quadrados constitui o caso particular em que T é

considerado um processo estocástico. Isto proporciona interpretações estatísticas para

as normas do potencial anômalo e do erro observacional. A colocação por mínimos

quadrados é aquela que minimiza as variâncias dos parâmetros σx² e do potencial

anômalo σT².

σx² = mínimo                                                                             ( 55 )

σT² = mínimo                                                                               ( 56 )

Essas condições de mínimo são satisfeitas pelas expressões (53) e (54) através

de (52) se (Moritz, 1980):

- Os parâmetros forem unitários;

α = β = 1                                                                                   ( 57 )

- A função que representa o núcleo for igual à função covariância do sinal;

K (P, Q) = C (TP , TQ) = Ct t                                                       ( 58 )
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- A matriz peso é igual à matriz das covariâncias do ruído.

C (nP , nQ) = Cn n                                                                         ( 59 )

Assim, com (58) e (59) pode-se escrever:

C (TP , TQ) + C (nP , nQ) = Ct t + Cn n = C                                   ( 60 )

BK = Cs t                                                                                      ( 61 )

t = BT                                                                                           ( 62 )

t
s

u

 
=  
 

                                                                                          ( 63 )

onde t e u representam os vetores dos sinais conhecidos e desconhecidos,

respectivamente. Nestas condições, o modelo matemático da colocação por mínimos

quadrados tem forma geral estabelecida pela equação (65).

Dado o potencial anômalo e um conjunto de observações l relacionadas com o

campo de gravidade da Terra, pode-se expressar tais observações através de funcionais

lineares L da seguinte forma:

l = L (T)                                                                                                 ( 64 )

Sendo que as observações podem ser representadas por um modelo matemático

da forma (Moritz, 1980):

l = AX + s + n                                                                            ( 65 )

onde l é o vetor das observações, X é o vetor dos parâmetros que representam a

componente determinística, s é o vetor dos sinais do campo anômalo expresso por

funcionais aplicados ao potencial anômalo e n é o vetor dos erros observacionais.
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Como a componente determinística AX, neste caso, é representada pelo modelo

EGM96, a expressão (65) se reduz ao modelo não paramétrico (X = 0), expresso por:

l = s + n                                                                                        ( 66 )

As soluções para o vetor dos sinais e a respectiva variância são dadas por (Moritz,

1980):

1( )sts C C l−=�                                                                                    ( 67 )

2 1
ss st tss

C C C Cσ −= −�                                                                          ( 68 )

onde as matrizes covariâncias são obtidas através de funções ajustadas às covariâncias

amostrais.

Na seqüência, a fim de ilustrar a aplicação destas expressões, apresenta-se um

exemplo teórico de aplicação da CMQ (Souza, 2002):

Supondo que se deseja determinar anomalias de altitude ζ  a partir de anomalias

gravimétricas ∆g, e que os dados estejam referidos ao geóide. Dadas as expressões

(67) e (60), e considerando f como sendo a quantidade total dos dados utilizados, tem-

se:

( )s Pς=�            ( 69 )

onde a expressão (69) representa a anomalia de altitude no ponto P; o vetor das

observações l é dados por:

1

f

g

l

g

 ∆
 =  
 ∆ 

�  ( 70 )
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Admitindo que se conheça os erros dos dados gravimétricos e que todas as

observações sejam independentes, tem-se a matriz covariância do ruído Cnn igual a:

1

2

2

f

g

nn

g

C

σ

σ

∆

∆

 
 

=  
 
 

� ( 71 )

a matriz covariância cruzada e a matriz covariância do sinal são dadas por:

i f

g g
st P PC C Cς ς∆ ∆ =  � ( 72 )

1 1 1

1

f

f f f

g g g g

tt

g g g g

C C

C

C C

∆ ∆ ∆ ∆

∆ ∆ ∆ ∆

 
 

=  
 
  

�

� �

�

( 73 )

As matrizes Ctt e Cst são modeladas a partir da função covariância, e os

procedimentos envolvidos na sua determinação estão descritos no item seguinte.

3.2 DETERMINAÇÃO DE COVARIÂNCIAS

A colocação por mínimos quadrados requer as covariâncias de todos os dados

envolvidos na aproximação. Teoricamente, qualquer tipo de dado do campo de

gravidade pode ser usado para a obtenção das covariâncias, tais como anomalias

gravimétricas, componentes principais do desvio da vertical, anomalias de altitude,

distúrbios de gravidade, alturas geoidais, dentre outros. Entretanto, como a quantidade

e a distribuição geográfica dos dados são importantes nos processos de amostragem, as

anomalias gravimétricas geralmente são usadas por constituírem a maior população e a

distribuição mais homogênea dos dados atualmente disponíveis.

Assim, representando a anomalia observada ∆g através das componentes

determinísticas ∆g d e estocásticas ∆g r, tem-se:
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∆g = ∆g d + ∆g r                                                                            ( 74 )

A componente determinística é representada pelo modelo geopotencial e a

componente estocástica, na realidade, é a combinação do sinal ∆gs e do ruído ∆gn

resultante dos erros observacionais e da aproximação das correções adotadas nas

observações

∆g r = ∆g s + ∆g n                                                                          ( 75 )

Para distribuições geográficas apropriadas, as covariâncias amostrais podem ser

calculadas pelo método direto. Assim, as covariâncias entre n elementos amostrais da

componente estocástica

∆g r = { ∆g1 
s, ∆g2 

s, ....,  ∆gn 
s}                                                          ( 76 )

são dados pelo operador média

( ) cov( , ) { }r r r r
k i j i jC g g M g gψ = ∆ ∆ = ∆ ∆                                                ( 77 )

e obtidas numericamente por

1 1

1
( )

n n
r r

k i j
i jk

C g g
n

ψ
= =

= ∆ ∆∑∑                                                                  ( 78 )

onde k é o índice de classificação segundo as distâncias. Assim, C(Ψk) representa a

média dos produtos dos elementos existentes em pontos que estão à distância Ψi,j tal

que
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,2 2k i j k

ψ ψψ ψ ψ∆ ∆− ≤ ≤ +                                                                 ( 79 )

onde ∆Ψ é o intervalo de distância das classes.

A expressão (78) proporciona covariâncias em função apenas da distância

relativa Ψ, o que significa covariâncias isotrópicas. Na prática, estas são a de maior

interesse devido à simplicidade de cálculo.

As funções covariâncias são caracterizadas por três parâmetros (figura 6): a

variância Co, a distância ξ e o parâmetro de curvatura χ (Moritz, 1980).

FIGURA 6 - PARÂMETROS ESSENCIAIS DA FUNÇÃO COVARIÂNCIA

C(ψ)

ψ

Co

Co/2

0
ξ

1/χ 

A variância é o valor que a função covariância assume para Ψ0

Co = C (0)                                                                                       ( 80 )

A distância ξ é o valor

C(ξ)  = (Co ) / 2                                                                              ( 81 )
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O parâmetro de curvatura é relacionado com a curvatura da função em Ψ= 0 por

χ = ξ2 ( Go / Co )                                                                             ( 82 )

onde Go é a variância do gradiente horizontal da anomalia gravimétrica. Estes

parâmetros são chamados de essenciais.

3.2.1 Covariâncias Esféricas

Dados dois pontos P(ϕ ,λ) e Q(ϕ’  ,λ’)  no espaço, e o potencial perturbador T(P)

e T(Q) nesses pontos, define-se a função covariância do potencial perturbador K(P,Q)

como:

K (P,Q) = M {T(P) T(Q)}                                                             ( 83 )

onde M{ }  representa o estimador da média do sinal do campo de gravidade anômalo.

Admitindo-se a inexistência do termo de ordem zero no potencial anômalo, tem-se:

M {T} = 0                                                                                        ( 84 )

característica que implica na anulação dos harmônicos de ordem zero e um do

potencial perturbador.

Sobre a esfera, o operador M{ }  é considerado homogêneo (independe de

translação) e isotrópico (independe direção). Deste modo, a função dependerá somente

da distância esférica Ψ.

2 2
' '

2
0 0 0

1
( , ) ( ) { ( ) ( )} ( , ) ( , )

8
K P Q K M T P T Q T T sen d d d

π π π

λ ϕ α

ψ ϕ λ ϕ λ ϕ ϕ λ α
π = = =

= = = ∫ ∫ ∫    ( 85 )
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onde a distância esférica pode ser expressa como

' ' 'cos cos cos cos( )sen senψ ϕ ϕ ϕ ϕ λ λ= + −                                           ( 86 )

Considerando a esfera de raio unitário e o fato da função ser harmônica sobre a

esfera, justifica-se a representação em harmônicos esféricos da expressão (85), da

forma

2 0

( , ) ( cos ) (cos )
n

nm nm nm
n m

K P Q a m b senm Pλ λ ψ
∞

= =

= +∑∑                          ( 87 )

sendo anm, bnm coeficientes dos harmônicos esféricos associados à função covariância.

Com o caráter isotrópico da função covariância, e a expressão (87)  se reduz a

2

( ) (cos )n n
n

K k Pψ ψ
∞

=

=∑                                                                        ( 88 )

onde Pn (cosΨ) são os polinômios de Legendre, sendo Kn expresso por (Heiskanen &

Moritz, 1967):

2 2

0

( )
n

nm nmn
m

K a b
=

= +∑                                                                           ( 89 )

onde anm, bnm são coeficientes plenamente normalizados, relacionados ao potencial

perturbador.

Para o exterior da esfera, a função covariância do potencial anômalo entre os

pontos P e Q, situados a uma distância Ψ, será
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1
2

2

( , ) (cos )

n

B
n n

n P Q

R
K P Q k P

r r
ψ

+
∞

=

 
=   

 
∑                                                      ( 90 )

sendo que rP, rQ são os raios vetores dos pontos P e Q, e RB é o raio da esfera de

Bjerhammar.

As covariâncias associadas a qualquer elemento do campo de gravidade podem

ser expressas em função de K(P,Q). Representando a covariância de um elemento

qualquer do campo anômalo por

, cov( , ) { , }i j i j i jC l l M l l= =                                                                    ( 91 )

e expressando os elementos de l por funcionais lineares de T nos pontos de P e Q,

obtém-se

l i = Li
P T(P)                                                                                        ( 92 )

l j = Lj
Q T(Q)                                                                                       ( 93 )

que substituindo em (85), proporcionam

Cij = M {L i
P T(P) Lj

Q T(Q)} = Li
P Lj

Q {T(P) T(Q)}                             ( 94 )

que expressa a propagação das covariâncias

 Cij = Li
P Lj

Q K(P,Q)                                                                           ( 95 )

para a obtenção de covariâncias a partir de K(P,Q).

 Desta forma, pode-se obter as expressões para as covariâncias entre os

elementos do campo de gravidade

cov( , ) ( , )P QT T K P Q=                                                                            ( 96 )
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1 2
cov( , )P Q

o Q Q

K
N g K

r rγ
 ∂∆ = − −  ∂ 

( 97 )

2 2 2 4
cov( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )P Q

P Q P Q Q P P Q

g g K P Q K P Q K P Q K P Q
r r r r r r r r

∂ ∂ ∂∆ ∆ = + + +
∂ ∂ ∂ ∂

  ( 98 )

1 2
cov( , ) ( , ) ( , )P Q

P P P

g K P Q K P Q
r r

ς
γ

 ∂∆ = − + ∂ 
                                     ( 99 )

( , )
cov( , )P Q

P Q

K P Qς ς
γ γ

=                                                                                    ( 100 )

3.2.2 Representação das Covariâncias Esféricas

O modelo mais usado para a representação de covariâncias sobre a esfera é o de

Tscherning & Rapp (1974), expresso por

2 2
2 2

2 1

( 1)
( ) (cos ) (cos )

( 2)( )

n n
N

B B
n n n

n n NP Q P Q

R RA n
C P P

r r n n B r r
γ σ ψ ψ

+ +
∞

= = +

   −= +   − +      
∑ ∑           ( 101 )

onde σn representa a variância de grau do erro contido no modelo do geopotencial,

adotado na representação da componente determinística.

O segundo termo da expressão (101) representa o modelo de função covariância

proposto por Tscherning & Rapp (1974). Onde A (uma constante em unidades de

[(m/s)4] ) e RB (raio da esfera de Bjehammar) são determinados através de um

ajustamento não linear (Knudsen, 1987).

O número N é um valor fixo, que é igual ao grau truncamento do modelo

geopotencial. A variável B, que descreve a estrutura da variância de grau, não pode ser

obtida a partir de dados locais. Assim, geralmente usa-se o valor numérico B=24,

determinado por Tscherning & Rapp (1974), a partir de dados globais.

A determinação dos parâmetros para cada interação pode ser expressa por

(Knudsen, 1987)

x – x0 = ( ATCy
-1A + Cx

-1)-1 ATCy
-1 (y – y0)                                          ( 102 )
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onde x é o vetor de parâmetros ajustados a partir dos valores aproximados do vetor xo;

y contém as covariâncias amostrais; y0 contém os valores gerados pelo modelo x = x0;

A é a matriz jacobiana contendo os valores de (∂∂∂∂yi/∂∂∂∂xj); Cy é a matriz dos erros de y, e

Cx é a matriz variância de (x - x0).

Adotando-se os valores iniciais x0  para o modelo, aplica-se a expressão (102) e

iterativamente determina-se o conjunto de parâmetros. Um detalhamento aprofundado

sobre esta parte pode ser encontrado em (Knudsen, 1987).
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4. COMPATIBILIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM GEÓIDE

GRAVIMÉTRICO

4.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Uma vez finalizado o processo do cálculo de um geóide gravimétrico, o mesmo

deve ser submetido a uma análise estatística. Dois tipos de verificações são feitas:

avaliação absoluta e avaliação relativa.

4.1.1 Avaliação Absoluta

A avaliação absoluta de um geóide consiste na comparação das alturas geoidais

obtidas por duas técnicas diferentes. É realizada a partir da comparação entre as alturas

geoidais advindas do geóide gravimétrico, isto é, Ngeóide calculado com dados de

gravimetria, modelo geopotencial global e modelo digital de terreno (através do

processo de “Remoção-Cálculo-Restauração” via CMQ) e as alturas geoidais

provindas de RRNN posicionadas com GPS (NGPS/niv):

Ngeóide – NGPS/niv = vN                                                                             ( 103 )

onde Ngeóide representa a altura geoidal extraída do geóide gravimétrico através de um

programa computacional de interpolação, NGPS/niv é a altura geoidal calculada com a

expressão (1) a partir dos dados levantados em campo (RRNN posicionadas com GPS)

e vN é o resíduo obtido através da subtração destas duas alturas geoidais.

A avaliação absoluta pode ser usada para se obter uma aproximação da altura

geoidal de ordem zero, termo de ordem zero dos harmônicos esféricos, o qual é

deficiente em qualquer modelo geoidal gravimétrico determinado (Kirby &

Featherstone, 1997; Smith, 1998).

Esta deficiência é conseqüência do ainda remanescente desconhecimento acerca

dos exatos valores do produto entre a massa da Terra M e a constante gravitacional
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universal Newtoniana G, bem como do exato potencial do geóide Wo (Kirby &

Featherstone, 1997; Smith, 1998).

Heiskanen & Moritz (1967) recomendam usar uma informação geométrica do

geóide para controlar este termo, oriunda justamente de sua avaliação absoluta. O

termo de ordem zero é estimado através do cálculo da média das diferenças de alturas

geoidais – média dos resíduos determinados com a expressão (103) – de vários pontos

de validação (RRNN posicionadas com GPS) submetidos à avaliação absoluta.

4.1.2 Avaliação Relativa

O princípio da avaliação relativa baseia-se na dupla diferença de alturas

geoidais.

δ ∆Nij = ∆Nij geóide - ∆Nij GPS/niv                                                       ( 104 )

∆Nij GPS/niv = N i - N j = (h i - H i) - (h j - H j) = ∆hij - ∆Hij                   ( 105 )

onde ∆Nij geóide representa a diferença entre duas alturas geoidais (2 pontos distintos)

extraídas do geóide gravimétrico através de um programa computacional de

interpolação, ∆Nij GPS/niv é a diferença entre duas alturas geoidais calculadas com a

expressão (1) a partir dos dados levantados em campo (RRNN posicionadas com GPS)

e δ ∆Nij representa o erro relativo do modelo geoidal, considerando-se a distância entre

os dois pontos de validação utilizados. δ ∆Nij pode ser representado, por exemplo, por

1 ppm, que significa uma parte por milhão (erro de 1 mm/km).

O principal benefício da avaliação relativa é que quaisquer erros sistemáticos

existentes no geóide gravimétrico são cancelados (Kearsley, 1988).

Este tipo de avaliação é um indicativo bastante interessante para a maior parte

dos usuários de modelos geoidais, visto que grande quantidade dos levantamentos

geodésicos efetuados com receptores GPS é de caráter relativo (posicionamento

relativo no módulo estático - utilização de linhas-base).

Contudo, ao contrário da avaliação absoluta, não é possível estimar o termo de

ordem zero do geóide gravimétrico com a sua avaliação relativa.
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De posse de uma certa quantidade de pontos de validação de um geóide

gravimétrico (RRNN posicionadas com GPS), pode-se determinar o número máximo

possível de linhas-base construídas entre os mesmos, que servirão para se proceder

uma avaliação relativa, através da seguinte expressão:

LB = n (n-1) / 2          ( 106 )

onde LB representa o número máximo possível de combinação entre linhas-base e n é

a quantidade de pontos de validação do modelo geoidal (RRNN posicionadas com

GPS).

4.2 MODELAGEM E REMOÇÃO  DA COMPONENTE SISTEMÁTICA

Realizado o cálculo de um geóide gravimétrico para uma determinada região e

concluída a sua avaliação absoluta com a expressão (103), averigua-se a existência de

um resíduo vN , que nada mais é do que uma componente sistemática existente entre

este geóide gravimétrico e o referencial local do sistema altimétrico (datum vertical).

Logo, existe a necessidade de se executar uma compatibilização deste geóide com o

sistema altimétrico do local em questão. Consequentemente, a componente sistemática

existente deve ser modelada e posteriormente removida do modelo geoidal

gravimétrico calculado, a fim de que suas alturas geoidais, quando em conjunção com

as altitudes geométricas obtidas através de levantamentos com GPS, propiciem o

cálculo de altitudes ortométricas compatíveis com o sistema altimétrico local (rede

altimétrica), isto é, isentas de tal componente sistemática.

Essa componente sistemática varia de acordo com a região. Alguns exemplos de

componentes sistemáticas em alguns países são citados a seguir (Subiza, 2000):

- Geóide da Bélgica: em torno de –2,32 m;

- Geóide do Canadá: em torno de –3,00 m;

- Geóide nos Alpes do Sul da França: em torno de –1,09 m;

- Geóide da Polônia: em torno de –0,31 m;

- Geóide do Uruguai: em torno de –1,90 m;
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- Geóide da Argentina: em torno de –1,30 m.

A modelagem e a remoção da componente sistemática Cs pode ser feita, dentre

inúmeras formas, mediante a aplicação de uma função constante ou de funções

polinomiais (Funções de Compatibilização).

Exemplos de modelagens de Cs:

Aplicação de uma constante k:

Cs (ϕ ,λ) = k                                                                                        ( 107 )

Aplicação de um Modelo Polinomial Linear:

Cs (ϕ ,λ) = a + bλ + cϕ + dϕλ                                                                ( 108 )

Aplicação de um Modelo Polinomial Quadrático:

Cs (ϕ ,λ) = a + bλ + cλ2 + dϕ + eϕ2 + fϕλ                                               ( 109 )

Aplicação de um Modelo Polinomial Cúbico:

Cs (ϕ ,λ) = a + bϕ + cϕ2 + dϕ3 + eλ + fλ2 + gλ3 + hλϕ + iλ2ϕ + jλϕ2               ( 110 )

Aplicação de um Modelo de Transformação Afim (Denker et al., 1997; Lyscowicz &

Forsberg, 1997)

Cs (ϕ ,λ) = a + b cosϕ cosλ+ c cosϕ senλ + d senϕ          ( 111 )

É importante ressaltar que para se efetuar a modelagem de tal componente

sistemática, é necessário realizar previamente uma avaliação absoluta do modelo

geoidal determinado, a fim de que os coeficientes polinomiais (a, b, c, .... , j) da função

de compatibilização adotada sejam encontrados. Para este fim, pode-se aplicar

ajustamento de observações via o método dos mínimos quadrados – MMQ (Gemael,

1994). Essencialmente, para a modelagem da componente sistemática, primeiramente

submete-se à avaliação absoluta uma série de pontos de compatibilização (RRNN
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posicionadas com GPS), obtendo-se, consequentemente, vários resíduos vN  através da

expressão (103). Assumindo-se que estes resíduos vN obtidos nos pontos de

compatibilização (RRNN posicionadas com GPS) equivalem à discretização da

componente sistemática Cs existente, ou seja, pontos discretos de uma função de

compatibilização a ser encontrada e que descreva adequadamente o comportamento da

componente sistemática na região, postula-se que, portanto, o termo Cs das expressões

(107 a 111) é igual ao termo vN da expressão (103).

Em suma:

vN  = Cs                     ( 112 )

Ngeóide – NGPS/niv = vN  = Cs                                                                           ( 113 )

Tendo-se Cs, ϕ  e λ dos pontos de compatibilização (RRNN posicionadas com

GPS), é possível encontrar através de um ajustamento de observações os coeficientes

polinomiais (a, b, c, .... , j) da função de compatibilização.

Uma vez definida a função de compatibilização, remove-se a componente

sistemática Cs existente no geóide gravimétrico (remove-se Cs de Ngeóide),

compatibilizando portanto o geóide gravimétrico com o sistema altimétrico local,

obtendo-se assim Ngeóide _comp, através da seguinte expressão:

 Ngeóide _comp = Ngeóide - Cs                                                   ( 114 )

Concluída a remoção da componente sistemática, a etapa seguinte é submeter

novamente à avaliações absoluta e relativa o geóide gravimétrico compatibilizado.

Este processo denomina-se validação do geóide gravimétrico compatibilizado, sendo

executado com pontos de validação. Considerando que tanto os pontos de validação,

quanto os pontos de compatibilização são RRNN posicionadas com GPS, é importante

ressaltar que de forma alguma devem ser usadas como pontos de compatibilização e

pontos de validação as mesmas RRNN posicionadas com GPS, a fim de evitar

resultados “otimistas” da análise estatística integrante da etapa de validação do geóide
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gravimétrico compatibilizado, distorcendo e superestimando assim a qualidade do

geóide gravimétrico compatibilizado.

A modelagem da componente sistemática e sua posterior remoção do modelo

geoidal gravimétrico tem sido aplicada em diversos Países. Pode-se encontrar

exemplos práticos acerca desta questão nos geóides gravimétricos dos Estados Unidos

(Smith & Milbert, 1999), da França (Jiang & Duquenne, 1996) e da Itália (Birardi et

al., 1995).
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5. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO E DESCRIÇÃO DOS DADOS

DISPONÍVEIS

5.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO

O Estado do Paraná possui uma área de aproximadamente 200.000 km² e

variações de altitude que vão desde 0 metros (nível do mar) até 2000 metros. Localiza-

se na parte setentrional da região sul do Brasil, aproximadamente entre as latitudes de

–27º e –22º e longitudes de –55º e –47,5º.

A área de abrangência do Modelo Geoidal calculado para o Estado do Paraná é

a seguinte (figura 7): 

-27° < latitude ϕ ϕ ϕ ϕ < -22°  e  -55° < longitude λλλλ < -47,5°

5.2 DESCRIÇÃO DOS DADOS DISPONÍVEIS

Acerca dos dados necessários para o cálculo do Geóide Gravimétrico do Estado

do Paraná, existem algumas considerações a serem feitas:

Área de abrangência dos dados (figura 7):

I) Modelo Digital de Terreno:

-31° < latitude ϕ ϕ ϕ ϕ < -17°  e  -59° < longitude λλλλ < -43°

II)  Observações Gravimétricas Terrestres:

-29° < latitude ϕ ϕ ϕ ϕ < -19°  e  -57° < longitude λλλλ < -45°

III)  Modelo Geopotencial Global:

-29° < latitude ϕ ϕ ϕ ϕ < -19°  e  -57° < longitude λλλλ < -45°

IV)  RRNN posicionadas com GPS Geodésico:

-28° < latitude ϕ ϕ ϕ ϕ < -20°  e  -56° < longitude λλλλ < -46°

V) Modelo Geoidal GEOIDEPR2006:

-27° < latitude ϕ ϕ ϕ ϕ < -22°  e  -55° < longitude λλλλ < -47,5°
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FIGURA 7 – ABRANGÊNCIA DE DADOS NO PR
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A seguir são abordados alguns tópicos a respeito de todas as informações

adquiridas e tratadas para a determinação do Geóide do Paraná: organização do banco

de dados geodésicos, modelos geopotenciais globais, observações gravimétricas

terrestres, modelos digitais de terreno e RRNN posicionadas com GPS geodésico.

5.2.1 Organização do Banco de Dados Geodésicos

Uma aprofundada e exaustiva pesquisa em documentos cartográficos das

instituições envolvidas com levantamentos gravimétricos no Estado do Paraná foi

realizada para a aquisição das informações imprescindíveis para o cálculo do Geóide.

Buscou-se informações referentes à identificação de estações gravimétricas levantadas,

de suas coordenadas geodésicas e respectivos desvios padrões, altitudes ortométricas e

respectivos desvios padrões, valores de gravidade real e respectivas correções

(correção de maré, correção das derivas estática e dinâmica, correção ar-livre), desvio

padrão dos valores de gravidade real corrigidos, valores de gravidade normal,
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anomalias gravimétricas ar-livre ou anomalias gravimétricas de Faye e respectivas

correções (correção atmosférica e correção do terreno), desvio padrão das anomalias

gravimétricas, data e hora legal da execução dos levantamentos geodésicos,

instrumentação geodésica utilizada, etc.

Além desta gama de informações relativas às observações gravimétricas, dados

sobre RRNN posicionadas com GPS geodésico no Estado do Paraná também foram

objeto de busca e investigação.

Na seqüência, apresenta-se detalhadamente informações referentes a todos os

dados utilizados neste trabalho: modelo geopotencial global, observações

gravimétricas terrestres, modelo digital de terreno e RRNN posicionadas com GPS

geodésico.

5.2.2 Modelos Geopotenciais Globais

Os Modelos Geopotenciais Globais são obtidos pelo potencial anômalo da

gravidade desenvolvido em harmônicos esféricos. Seus coeficientes são calculados

através de análises de órbitas de satélites e de suas perturbações devido ao campo

gravitacional terrestre. Um modelo de alta resolução é produzido combinando dados

de gravidade terrestre com dados de satélites-altímetros.

Atualmente, além dos já disponíveis modelos geopotenciais globais tais como o

EGM96 (Earth Gravitational Model 1996), novos modelos geopotenciais globais

derivados de missões de gradiometria gravimétricas satelitais estão surgindo, tais

como GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) e CHAMP (Challenging

Mini-Satellite Payload), cujos dados têm apresentado uma alta resolução. Na medida

em que seus coeficientes do geopotencial forem gradativamente mais bem definidos,

esses novos modelos fornecerão melhores informações a respeito do comportamento

global das ondulações do geóide (longos comprimentos de onda). Além das missões

GRACE e CHAMP, uma outra missão gradiométrica gravimétrica satelital, porém

ainda em fase de implementação, denominada GOCE (Gravity Field and Steady-State

Ocean Circulation Explorer), possui também a expectativa de resultados bastante

promissores.
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Para este trabalho de determinação de um geóide gravimétrico para o Estado do

Paraná utilizando CMQ, o EGM96, desenvolvido até o grau e ordem 360, foi utilizado

como modelo geopotencial global (tabela 1).

TABELA 1 - COEFICIENTES DO MODELO EGM96 (n=m=5)

GRAU (n) ORDEM (m) C n,m S n,m σ σ σ σ (C n,m) σ σ σ σ (S n,m)

2 0 -4,841654E-04 0,000000E+00 3,561064E-11 0,000000E+00

2 1 -1,869876E-10 1,195280E-09 1,000000E-30 1,000000E-30

2 2 2,439144E-06 -1,400167E-06 5,373915E-11 5,435327E-11

3 0 9,572542E-07 0,000000E+00 1,809424E-11 0,000000E+00

3 1 2,029989E-06 2,485132E-07 1,396517E-10 1,364588E-10

3 2 9,046278E-07 -6,190259E-07 1,096233E-10 1,118287E-10

3 3 7,210727E-07 1,414356E-06 9,515628E-11 9,328509E-11

4 0 5,398739E-07 0,000000E+00 1,042368E-10 0,000000E+00

4 1 -5,363216E-07 -4,734403E-07 8,567440E-11 8,240849E-11

4 2 3,506941E-07 6,626716E-07 1,600019E-10 1,639058E-10

4 3 9,907718E-07 -2,009284E-07 8,465780E-11 8,266251E-11

4 4 -1,885608E-07 3,088532E-07 8,731536E-11 8,785282E-11

5 0 6,853235E-08 0,000000E+00 5,438309E-11 0,000000E+00

5 1 -6,210121E-08 -9,442261E-08 2,799689E-10 2,808288E-10

5 2 6,524383E-07 -3,233496E-07 2,374738E-10 2,435700E-10

5 3 -4,519554E-07 -2,148472E-07 1,711164E-10 1,681065E-10

5 4 -2,953016E-07 4,966589E-08 1,198127E-10 1,184979E-10

5 5 1,749720E-07 -6,693843E-07 1,164256E-10 1,159003E-10

O EGM96, resultado de um trabalho conjunto entre o National Imagery and

Mapping Agency (NIMA), a National Aeronautic and Space Administration (NASA)

através do Goddard Space Flight Center (GSFC) e Ohio State University (OSU),

contém coeficientes do potencial gravitacional expressos em harmônicos esféricos até

o grau e ordem 360, o que significa uma resolução espacial de 30’ (trinta minutos de

arco, equivalendo a aproximadamente 55 km) (Lemoine et al., 1998).
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5.2.3 Dados Gravimétricos Terrestres

FIGURA 8 – DADOS GRAVIMÉTRICOS TERRESTRES NO PR

As observações de gravidade terrestre utilizadas no cálculo do modelo geoidal do

Paraná provêm de diversas instituições públicas e privadas, sendo algumas das quais

as seguintes: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Petróleo

Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), Observatório Nacional (ON), Universidade de São

Paulo (USP), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Companhia Paranaense de

Energia Elétrica (COPEL).

Essas informações estão referidas à Rede Gravimétrica Fundamental Brasileira

(RGFB), a qual está amarrada com a International Gravity Standardization Net 1971

(IGSN71). Todas essas informações geodésicas foram transformadas para o Geodetic
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Reference System 1980 (GRS80), compatível com o atual Sistema Geodésico de

Referência Brasileiro, o SIRGAS2000.

Totalizando 42.135 observações gravimétricas terrestres no Estado do Paraná e

áreas adjacentes, estes dados distribuem-se, conforme já mencionado, na seguinte área

de abrangência (figura 8):

-29° < latitude ϕ ϕ ϕ ϕ < -19°  e  -57° < longitude λλλλ < -45°

5.2.4 Modelos Digitais de Terreno

FIGURA 9 – MODELO DIGITAL DE TERRENO NO PR
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Conforme pode ser visto na figura 9, a topografia do Estado do Paraná

apresenta em algumas áreas um relevo acidentado e a variação de altitudes encontra-se

entre 0 metros (nível do mar) e aproximadamente 2000 metros.

Informações a respeito da topografia são muito importantes para um adequado

modelamento da superfície do geóide. O modelo digital do terreno fornece um
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refinamento do geóide porque leva em consideração o efeito das massas topográficas,

as quais não são detectadas pelos modelos de longos e médios comprimentos de onda.

As informações provindas de MDT’s são utilizadas para o cálculo da correção de

terreno: o efeito gravitacional das massas de topografia exteriores ao geóide são

matematicamente condensadas em sua superfície, ou abaixo dela a fim de que seja

satisfeito o problema do valor de contorno da Geodésia Física (Heiskanen & Moritz,

1967).

O Modelo Digital de Terreno usado neste trabalho tem resolução de 1’ (um

minuto de arco  - aproximadamente 1850 m). Ele provém de um dos MDT’s

determinados por Matos (2005), justamente com a finalidade de serem utilizados em

aplicações na área de geodésia e geofísica. A escolha do MDT aqui utilizado levou em

conta o fato de este ter sido o de maior qualidade e o mais indicado para o cálculo de

correção de terreno, conforme Matos (2005). Além disso, este MDT é o mesmo usado

no cálculo do atual Modelo Geoidal do Brasil – MAPGEO2004 (Lobianco, 2005).

Este MDT utiliza informações provenientes do recente modelo advindo da

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) e do modelo DTM2002 (Digital Terrain

Model 2002):

- SRTM (Shuttle Radar Topography Mission): a missão SRTM foi um

esforço conjunto entre a National Geo-spatial Intelligence Agency (NGA), a

National Aeronautics and Space Administration (NASA), o Deutsches

Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) e a Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Os dados coletados pelo Radar compreenderam a região entre os paralelos

60ºN e 56ºS com resolução espacial de 3” (três segundos de arco - 90 m

aproximadamente) (Hensley; Munjy; Rosen, 2001). A precisão altimétrica

absoluta gira em torno de 16 m e a relativa de 10 m. A precisão planimétrica

estimada é de 20 m. Todas as precisões estão referidas a um nível de

confiança de 90% (Nasa, 2005).

- DTM2002 (Digital Terrain Model 2002): modelo global com resolução de

30” (trinta segundos de arco – 900 m aproximadamente), que foi construído
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pela Raytheon ITSS Corporation. Combina altitudes obtidas pelos modelos

GLOBE, ACE e a base de dados do GSFC para a Groelândia e a chamada

Ice Altimetry System (IAS) para a Antártica. Nos oceanos são usados os

dados batimétricos da base de Smith e Sandwell (1997) adicionados dos

valores do modelo JGP95E (Saleh & Pavlis, 2002).

Conforme citado anteriormente, a área de abrangência dos dados do modelo

digital de terreno é a seguinte (figura 9):

-31° < latitude ϕϕϕϕ < -17°  e  -43° < longitude λλλλ < -59°

5.2.5 Referências de Nível posicionadas com GPS

A utilização de alturas geoidais (NGPS/niv) calculadas através de RRNN

posicionadas com GPS geodésico é uma etapa fundamental do modelamento de

qualquer geóide gravimétrico, pois torna este geóide compatível com o sistema

altimétrico (rede altimétrica e respectivo datum vertical) da região em questão.

A fim de submeter o geóide gravimétrico do Estado do Paraná  primeiramente a

uma compatibilização com o sistema altimétrico da região (remoção da componente

sistemática existente entre o geóide e a rede altimétrica), através de Pontos de

Compatibilização (PC), e logo em seguida a uma validação (avaliações absoluta e

relativa), por intermédio de Pontos de Validação (PV), utilizou-se um total de 245

RRNN posicionadas com GPS (figura 10).

A altura Geoidal NGPS/niv destes pontos foi calculada mediante a utilização da

fórmula (1). Das 245 RRNN posicionadas com GPS, foram usadas 224 como pontos

de compatibilização, em verde, e 21 como pontos de validação, em vermelho,

dispostas na figura 11.
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FIGURA 10 – RRNN POSICIONADAS COM GPS NO PR
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FIGURA 11 – PONTOS DE COMPATIBILIZAÇÃO (PC) E PONTOS DE VALIDAÇÃO (PV) NO PR
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6. RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados relacionados ao modelamento do

geóide usando colocação por mínimos quadrados do Estado do Paraná. Por fim, é

descrito o programa GEOIDEPR2006(CMQ), desenvolvido com a finalidade de

interpolar alturas geoidais no Estado do Paraná.

Os programas usados para a determinação do geóide gravimétrico na área do

Paraná fazem parte do pacote GRAVSOFT, fornecidos pela Escola do Geóide do IGeS

(International Geoid Service).

Para se determinar um geóide gravimétrico via colocação por mínimos

quadrados utilizando os programas do pacote GRAVSOFT, uma das premissas

fundamentais deste processo é que se tenha disponível os dados gravimétricos

terrestres da seguinte forma:

- Identificação das Estações Gravimétricas (EG);

- Coordenadas Geodésicas (latitude e longitude geodésicas) das EG;

- Altitudes Ortométricas das EG;

- Anomalias Gravimétricas ar-livre com as quais se possa calcular através da

expressão (115) as Anomalias Gravimétricas de Faye;

- Desvio Padrão das Anomalias Gravimétricas ar-livre.

A determinação das Anomalias Gravimétricas de Faye é expressa pela seguinte

fórmula:

∆gFAYE = ∆gAL + CATM + CT                                                               ( 115 )

sendo que:

∆gAL = g + CAL - γ          ( 116 )

onde ∆gFAYE é a anomalia gravimétrica de Faye; ∆gAL é a anomalia gravimétrica ar-

livre calculada com a fórmula (116); CATM é a correção atmosférica dada pela

expressão (34); CT é a correção de terreno dada pela expressão (35); CAL é a correção

gravimétrica ar-livre dada pela expressão (33); g é a gravidade real medida na

superfície terrestre e γ  é a gravidade normal calculada com a fórmula (13).
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Acerca dos dados de gravimetria adquiridos para este trabalho, todas as estações

gravimétricas continham suas coordenadas geodésicas, suas altitudes ortométricas e

suas anomalias gravimétricas ar-livre.

Contudo, não existia uma indicação ou referência a respeito do desvio padrão

das anomalias gravimétricas ar-livre. Logo, tal informação teve que ser estimada. O

desvio padrão estimado das anomalias gravimétricas ar-livre foi de 2 mGal.

A escolha deste valor baseou-se no fato de que a precisão estimada de altitudes

ortométricas levantadas através do método tradicional de nivelamento de menor

precisão, via nivelamento barométrico (utilização de barômetros), varia em torno de 4

a 6 m. Propagando-se tal erro durante a obrigatória e imprescindível redução da

gravidade real medida na superfície terrestre até a superfície do geóide, e associando-

se este erro com um erro de 0,3 mGal da medição da própria gravidade real na

superfície terrestre, chega-se a um valor estimado da precisão das anomalias

gravimétricas ar-livre de 2 mGal (Featherstone et al., 1997), (Li & Sideris, 1994) e

(Barlon, 1977).

6.1 PROCESSAMENTO E REPRESENTAÇÃO DOS DADOS

FIGURA 12 – GRAVIDADE REAL NO PR
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FIGURA 13 – CORREÇÃO AR-LIVRE NO PR
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FIGURA 14 – GRAVIDADE REAL COM CORREÇÃO AR-LIVRE NO PR
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FIGURA 15 – GRAVIDADE NORMAL NO PR
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FIGURA 16 – ANOMALIAS AR-LIVRE NO PR
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FIGURA 17 – CORREÇÃO ATMOSFÉRICA NO PR 
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As etapas subsequentes necessárias e efetuadas para a obtenção da ondulação

geoidal do modelo geoidal foram:

- Cálculo da Correção de Terreno no PR;

- Aplicação das correções atmosférica e de terreno nas anomalias

gravimétricas ar-livre, gerando-se assim as anomalias gravimétricas de

Faye;

- Cálculo das anomalias residuais; determinação da função covariância

amostral e ajustada; cálculo da ondulação geoidal residual via CMQ, cálculo

da ondulação geoidal observada (co-geóide); cálculo e aplicação do efeito

indireto das massas topográficas no co-geóide, obtendo-se assim o geóide;

compatibilização do modelo geoidal gravimétrico com a rede altimétrica

(modelagem e remoção da componente sistemática) e validação do geóide

gravimétrico compatibilizado.
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1) Cálculo da Correção de Terreno no PR – Programa Computacional utilizado: TC

(GRAVSOFT).

A correção de terreno no Estado do Paraná foi calculada usando-se quatro

diferentes valores para o raio de integração relativo à integral dupla (integração numa

superfície esférica) dada pela expressão (35): r = 10 km (figura 18); r = 50 km (figura

19); r = 100 km (figura 20) e r = 200 km  (figura 21).

Conforme observado nas figuras 20 e 21, para os raios r = 100 km e r = 200 km,

existem correções de terreno negativas na porção continental do Estado do Paraná, o

que é algo contraditório, visto que a correção de terreno aplicada a uma estação

gravimétrica localizada no continente é sempre positiva. Conforme (Kirby &

Featherstone, 1999), para altitudes menores que 2500 m, e raio de integração superior

a 50 km, a correção gravimétrica de terreno é negligenciável. Como o Estado do

Paraná não possui altitudes superiores a 2500 m, optou-se por utilizar a correção de

terreno gerada a partir do raio de integração de 50 km (figura 19).

FIGURA 18 – CORREÇÃO DE TERRENO NO PR  (RAIO DE INTEGRAÇÃO DE 10 km)
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FIGURA 19 – CORREÇÃO DE TERRENO NO PR  (RAIO DE INTEGRAÇÃO DE 50 km)
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FIGURA 20 – CORREÇÃO DE TERRENO NO PR  (RAIO DE INTEGRAÇÃO DE 100 km)
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FIGURA 21 – CORREÇÃO DE TERRENO NO PR  (RAIO DE INTEGRAÇÃO DE 200 km)
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2) Cálculo das Anomalias Gravimétricas de Faye – Aplicação das correções

atmosférica e de terreno nas anomalias gravimétricas ar-livre.

Uma vez calculadas as anomalias de Faye para as 42.135 observações

gravimétricas existentes no PR, as mesmas foram dispostas em uma malha com

resolução espacial de 5’ (cinco minutos de arco – aproximadamente 10 km). Tal

interpolação foi feita mediante anomalias gravimétricas de Bouguer. O resultado da

interpolação das anomalias de Faye via anomalias de Bouguer é mostrado na figura

23.

Conforme Heiskanen & Moritz (1967), sempre que há a necessidade de se

interpolar valores de gravidade real ou de anomalias gravimétricas, essa interpolação

deve ser realizada a partir de anomalias de Bouguer, conforme a expressão (117). Isto

justifica-se pelo fato de que estas anomalias possuem propriedades bastante adequadas

para interpolações: ao contrário das anomalias ar-livre e de Faye, elas são bastante

suaves e possuem baixa correlação com a variação de altitudes (figura 22).

∆gBOUGUER = ∆gFAYE – 0,1119.H                                                               ( 117 )
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onde ∆gBOUGUER é a anomalia gravimétrica de Bouguer; ∆gFAYE é a anomalia

gravimétrica de Faye calculada com a fórmula (115) e H é a altitude ortométrica do

ponto.

FIGURA 22 – ANOMALIAS DE BOUGUER NO PR
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FIGURA 23 – ANOMALIAS DE FAYE NO PR
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3) Cálculo das Anomalias Gravimétricas Residuais – Processo de “Remoção”;

Remoção do campo das anomalias de Faye, calculadas com as observações

gravimétricas terrestres, a contribuição global do modelo geopotencial global

(anomalias da gravidade calculadas a partir do EGM96). Programa Computacional

utilizado: GEOCOL (GRAVSOFT).

FIGURA 24 – ANOMALIAS GRAVIMÉTRICAS DO EGM96 NO PR
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FIGURA 25 – ANOMALIAS RESIDUAIS NO PR
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4) Determinação da Função Covariância Amostral e Ajustada – A função covariância

é fundamental quando se utiliza a colocação por mínimos quadrados. Programas

computacionais utilizados: EMPCOV (GRAVSOFT) para a determinação da

função covariância amostral (empírica) e COVFIT (GRAVSOFT) para a

determinação da função covariância ajustada.

Para a área total do PR (-27°< latitude ϕ <-22° e -55°< longitude λ <-47,5°),

para a qual objetiva-se calcular via CMQ o modelo geoidal GEOIDEPR (figura 7), foi

determinada a função covariância amostral e ajustada (gráfico 1), com a qual foram

determinadas as alturas geoidais residuais, conforme será visto no próximo item.

GRÁFICO 1 – FUNÇÃO COVARIÂNCIA AMOSTRAL E AJUSTADA (ÁREA TOTAL DO PR)
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Com a finalidade de se realizar uma análise qualitativa nas anomalias

gravimétricas calculadas para o Estado do PR e áreas adjacências, distribuídas

espacialmente conforme a figura 8, esta área foi dividida em quatro sub-áreas, para

cada uma das quais foi calculada a Função Covariância Amostral e Ajustada, a fim de

se averiguar o comportamento destas 4 sub-áreas com relação à área total do PR. As 4

sub-áreas apresentaram funções covariâncias bastante similares, ou seja, com mesma
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tendência de comportamento, indicando que nenhuma porção do Estado do PR possuía

anomalias gravimétricas com prováveis erros grosseiros.

As 4 sub-áreas definidas foram as seguintes:

- SUB-ÁREA 1: noroeste do PR (gráfico 2)

(-25°< latitude ϕ <-19° e -57°< longitude λ <-50°)

- SUB-ÁREA 2: nordeste do PR (gráfico 3)

(-25°< latitude ϕ <-19° e -52°< longitude λ <-45°)

- SUB-ÁREA 3: sudoeste do PR (gráfico 4)

(-29°< latitude ϕ <-23° e -57°< longitude λ <-50°)

- SUB-ÁREA 4: sudeste do PR (gráfico 5)

(-29°< latitude ϕ <-23° e -52°< longitude λ <-45°)

GRÁFICO 2 – FUNÇÃO COVARIÂNCIA AMOSTRAL E AJUSTADA (SUB-ÁREA 1 – NOROESTE DO

PR)
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GRÁFICO 3 – FUNÇÃO COVARIÂNCIA AMOSTRAL E AJUSTADA (SUB-ÁREA 2 – NORDESTE DO

PR)
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GRÁFICO 4 – FUNÇÃO COVARIÂNCIA AMOSTRAL E AJUSTADA (SUB-ÁREA 3 – SUDOESTE DO

PR)
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GRÁFICO 5 – FUNÇÃO COVARIÂNCIA AMOSTRAL E AJUSTADA (SUB-ÁREA 4 – SUDESTE DO PR)
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5) Cálculo das Alturas Geoidais Residuais via Colocação por Mínimos Quadrados:

Com base na Função Covariância Ajustada (gráfico 1), as alturas geoidais residuais

do PR foram calculadas (figura 26). Programa Computacional Utilizado: GEOCOL

(GRAVSOFT).

FIGURA 26 – ALTURA GEOIDAL RESIDUAL NO PR
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6) Cálculo das Alturas Geoidais Observadas (cálculo do co-geóide, visto que ainda

não houve aplicação do efeito indireto): Processo de “Restauração”: Restauração

do campo de ondulação geoidal (fornecidas pelo EGM96) nas ondulações residuais

do co-geóide. Programas Computacionais Utilizados: GEOCOL (GRAVSOFT).

FIGURA 27 – ALTURA GEOIDAL (CO-GEÓIDE) OBSERVADA NO PR
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7) Aplicação do Efeito Indireto – Aplicação da Correção do efeito indireto das massas

topográficas na altura geoidal (co-geóide) observada no PR (transformação do co-

geóide em geóide). Tal correção foi calculada com base na expressão (38).

FIGURA 28 – EFEITO INDIRETO NO PR
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FIGURA 29 – MODELO GEOIDAL (GEÓIDE) OBSERVADO NO PR
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FIGURA 30 – PRECISÃO DO MODELO GEOIDAL (GEÓIDE) OBSERVADO NO PR
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6.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Conforme já mencionado, uma vez determinado o modelo geoidal gravimétrico

do Estado (figura 29), a etapa seguinte é submetê-lo primeiramente a uma

compatibilização com o sistema altimétrico do Paraná através dos pontos de

compatibilização (remoção da componente sistemática) e logo em seguida a uma

validação (avaliações absoluta e relativa) por intermédio dos pontos de validação.

6.2.1 Avaliação do Geóide Gravimétrico

Analisando o geóide gravimétrico determinado via CMQ (figura 29), isto é,

efetuando-se a sua avaliação absoluta (tabela 2) e relativa (tabela 3) antes de

compatibilizá-lo com o sistema altimétrico (remoção da componente sistemática)

conforme os preceitos apresentados no capítulo 4, averiguou-se uma componente

sistemática (erro absoluto) em torno de –58 cm (tabela 2) e um erro relativo médio de

aproximadamente 2 ppm (gráfico 6 e tabela 3). Foram utilizados 21 pontos de

validação (RRNN posicionadas com GPS dispostas em vermelho na figura 11), com os

quais foi possível realizar tais avaliações absoluta e relativa do geóide antes de sua

compatibilização com o sistema altimétrico do PR. A avaliação relativa foi realizada

com 210 linhas-base, número máximo possível de combinação entre as linhas-base dos

21 pontos de validação (RRNN posicionadas com GPS), conforme expressão (106).
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TABELA 2 – AVALIAÇÃO ABSOLUTA DO GEOIDEPR2006 (ANTES DA COMPATIBILIZAÇÃO)

PARAN -52,4701118000 -23,0671635000 408,931 410,549 -1,618 -1,850 -0,232
CORNP -50,6510887000 -23,1825275000 676,950 681,031 -4,081 -4,036 0,045
ICARA -53,6222496000 -23,3961143000 363,169 362,593 0,576 0,068 -0,508
CIANO -52,6055527000 -23,6551743000 542,474 542,983 -0,509 -0,932 -0,423
SIQUE -49,8335266000 -23,6882267000 622,631 624,410 -1,779 -2,311 -0,532
ORTIG -50,9249191000 -24,2097301000 785,153 783,959 1,194 0,869 -0,325
CURIU -50,4464912000 -24,0036411000 868,042 867,763 0,279 0,317 0,038
92700 -49,9863694000 -24,7249366000 1041,600 1037,521 4,079 3,657 -0,422
UBIRT -52,9985390000 -24,5570793000 487,051 485,507 1,544 1,227 -0,317
CANDI -51,3375359000 -24,5665512000 537,393 536,356 1,037 0,837 -0,200
PALME -48,9554939000 -24,5811634000 698,626 697,724 0,902 -0,545 -1,447
IPORG -48,5939865000 -24,5853844000 93,609 93,883 -0,274 -1,739 -1,465
TOLED -53,7218170000 -24,7199764000 564,349 560,884 3,465 3,279 -0,186
PARNG -48,5066147000 -25,5170727000 3,776 3,539 0,237 -0,942 -1,179
IMBIT -50,5993042000 -25,2265835000 879,518 875,275 4,243 3,452 -0,791

MATEL -53,9791031000 -25,2426414000 553,765 549,239 4,526 3,856 -0,670
VIRMO -52,2014008000 -25,3816185000 743,051 739,962 3,089 2,589 -0,500
DOISV -53,0950851000 -25,7693806000 536,894 533,748 3,146 2,612 -0,534
LAPA -49,7204514000 -25,7701130000 921,244 916,799 4,445 3,331 -1,114
UNVIB -51,0768394000 -26,2092762000 951,774 946,143 5,631 4,736 -0,895
CLEVE -52,3708839000 -26,4130936000 987,126 981,196 5,930 5,312 -0,618

MÉDIA -0,585
DESVIO PADRÃO 0,432

MÁXIMO 0,045
MÍNIMO -1,465

RESÍDUO DAS
ALTURAS GEOIDAIS

ESTAÇÃO λλλλ [ º ] ϕϕϕϕ [ º ] h [m] H [m] NGPS/niv  [m] N GEOIDEPR2006  [m] V N [m]

COORDENADAS GEODÉSICAS [SIRGAS2000]
ALTITUDE

ORTOMÉTRICA
ALTURA GEOIDAL

( h-H )
ALTURA GEOIDAL
( INTERPOLADOR)

GRÁFICO 6 – ERRO RELATIVO DO GEOIDEPR2006 (ANTES DA COMPATIBILIZAÇÃO)
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TABELA 3 (CONTINUA) – AVALIAÇÃO RELATIVA DO GEOIDEPR2006 (ANTES DA

COMPATIBILIZAÇÃO)

1 PARAN - CORNP 202,317 2,463 2,186 -277 1,369
2 PARAN - ICARA 132,998 -2,194 -1,918 276 2,075
3 PARAN - CIANO 66,978 -1,109 -0,918 191 2,852
4 PARAN - SIQUE 300,671 0,161 0,461 300 0,998
5 PARAN - ORTIG 213,313 -2,812 -2,719 93 0,436
6 PARAN - CURIU 247,508 -1,897 -2,167 -270 1,091
7 PARAN - 92700 331,464 -5,697 -5,507 190 0,573
8 PARAN - UBIRT 175,474 -3,162 -3,077 85 0,484
9 PARAN - CANDI 208,576 -2,655 -2,687 -32 0,153
10 PARAN - PALME 424,780 -2,520 -1,305 1215 2,860
11 PARAN - IPORG 462,077 -1,344 -0,111 1233 2,668
12 PARAN - TOLED 230,136 -5,083 -5,129 -46 0,200
13 PARAN - PARNG 517,210 -1,855 -0,908 947 1,831
14 PARAN - IMBIT 317,138 -5,861 -5,302 559 1,763
15 PARAN - MATEL 293,883 -6,144 -5,706 438 1,490
16 PARAN - VIRMO 258,630 -4,707 -4,439 268 1,036
17 PARAN - DOISV 307,864 -4,764 -4,462 302 0,981
18 PARAN - LAPA 427,985 -6,063 -5,181 882 2,061
19 PARAN - UNVIB 381,525 -7,249 -6,586 663 1,738
20 PARAN - CLEVE 371,562 -7,548 -7,162 386 1,039
21 CORNP - ICARA 330,650 -4,657 -4,104 553 1,672
22 CORNP - CIANO 223,199 -3,572 -3,104 468 2,097
23 CORNP - SIQUE 106,707 -2,302 -1,725 577 5,407
24 CORNP - ORTIG 118,001 -5,275 -4,905 370 3,136
25 CORNP - CURIU 93,930 -4,360 -4,353 7 0,075
26 CORNP - 92700 186,430 -8,160 -7,693 467 2,505
27 CORNP - UBIRT 301,951 -5,625 -5,263 362 1,199
28 CORNP - CANDI 171,484 -5,118 -4,873 245 1,429
29 CORNP - PALME 243,979 -4,983 -3,491 1492 6,115
30 CORNP - IPORG 276,381 -3,807 -2,297 1510 5,463
31 CORNP - TOLED 381,186 -7,546 -7,315 231 0,606
32 CORNP - PARNG 351,869 -4,318 -3,094 1224 3,479
33 CORNP - IMBIT 226,963 -8,324 -7,488 836 3,683
34 CORNP - MATEL 434,459 -8,607 -7,892 715 1,646
35 CORNP - VIRMO 298,659 -7,170 -6,625 545 1,825
36 CORNP - DOISV 395,025 -7,227 -6,648 579 1,466
37 CORNP - LAPA 305,234 -8,526 -7,367 1159 3,797
38 CORNP - UNVIB 339,277 -9,712 -8,772 940 2,771
39 CORNP - CLEVE 406,240 -10,011 -9,348 663 1,632
40 ICARA - CIANO 116,459 1,085 1,000 -85 0,730
41 ICARA - SIQUE 421,796 2,355 2,379 24 0,057
42 ICARA - ORTIG 312,728 -0,618 -0,801 -183 0,585
43 ICARA - CURIU 358,901 0,297 -0,249 -546 1,521
44 ICARA - 92700 429,692 -3,503 -3,589 -86 0,200
45 ICARA - UBIRT 146,287 -0,968 -1,159 -191 1,306
46 ICARA - CANDI 284,945 -0,461 -0,769 -308 1,081
47 ICARA - PALME 534,450 -0,326 0,613 939 1,757
48 ICARA - IPORG 573,536 0,850 1,807 957 1,669
49 ICARA - TOLED 147,364 -2,889 -3,211 -322 2,185
50 ICARA - PARNG 614,705 0,339 1,010 671 1,092
51 ICARA - IMBIT 392,269 -3,667 -3,384 283 0,721
52 ICARA - MATEL 208,757 -3,950 -3,788 162 0,776
53 ICARA - VIRMO 271,009 -2,513 -2,521 -8 0,030
54 ICARA - DOISV 269,853 -2,570 -2,544 26 0,096
55 ICARA - LAPA 506,966 -3,869 -3,263 606 1,195
56 ICARA - UNVIB 421,113 -5,055 -4,668 387 0,919
57 ICARA - CLEVE 362,549 -5,354 -5,244 110 0,303
58 CIANO - SIQUE 307,717 1,270 1,379 109 0,354
59 CIANO - ORTIG 196,444 -1,703 -1,801 -98 0,499
60 CIANO - CURIU 242,757 -0,788 -1,249 -461 1,899
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TABELA 3 (CONTINUAÇÃO) – AVALIAÇÃO RELATIVA DO GEOIDEPR2006 (ANTES DA

COMPATIBILIZAÇÃO)

61 CIANO - 92700 314,044 -4,588 -4,589 -1 0,003
62 CIANO - UBIRT 109,202 -2,053 -2,159 -106 0,971
63 CIANO - CANDI 173,333 -1,546 -1,769 -223 1,287
64 CIANO - PALME 417,991 -1,411 -0,387 1024 2,450
65 CIANO - IPORG 457,098 -0,235 0,807 1042 2,280
66 CIANO - TOLED 171,237 -3,974 -4,211 -237 1,384
67 CIANO - PARNG 499,721 -0,746 0,010 756 1,513
68 CIANO - IMBIT 282,873 -4,752 -4,384 368 1,301
69 CIANO - MATEL 233,013 -5,035 -4,788 247 1,060
70 CIANO - VIRMO 196,816 -3,598 -3,521 77 0,391
71 CIANO - DOISV 240,886 -3,655 -3,544 111 0,461
72 CIANO - LAPA 397,076 -4,954 -4,263 691 1,740
73 CIANO - UNVIB 330,407 -6,140 -5,668 472 1,429
74 CIANO - CLEVE 307,235 -6,439 -6,244 195 0,635
75 SIQUE - ORTIG 134,264 -2,973 -3,180 -207 1,542
76 SIQUE - CURIU 76,519 -2,058 -2,628 -570 7,449
77 SIQUE - 92700 116,319 -5,858 -5,968 -110 0,946
78 SIQUE - UBIRT 364,314 -3,323 -3,538 -215 0,590
79 SIQUE - CANDI 193,328 -2,816 -3,148 -332 1,717
80 SIQUE - PALME 139,006 -2,681 -1,766 915 6,582
81 SIQUE - IPORG 169,846 -1,505 -0,572 933 5,493
82 SIQUE - TOLED 446,536 -5,244 -5,590 -346 0,775
83 SIQUE - PARNG 250,805 -2,016 -1,369 647 2,580
84 SIQUE - IMBIT 190,744 -6,022 -5,763 259 1,358
85 SIQUE - MATEL 491,443 -6,305 -6,167 138 0,281
86 SIQUE - VIRMO 323,130 -4,868 -4,900 -32 0,099
87 SIQUE - DOISV 429,456 -4,925 -4,923 2 0,005
88 SIQUE - LAPA 231,430 -6,224 -5,642 582 2,515
89 SIQUE - UNVIB 312,017 -7,410 -7,047 363 1,163
90 SIQUE - CLEVE 413,288 -7,709 -7,623 86 0,208
91 ORTIG - CURIU 57,823 0,915 0,552 -363 6,278
92 ORTIG - 92700 118,843 -2,885 -2,788 97 0,816
93 ORTIG - UBIRT 233,379 -0,350 -0,358 -8 0,034
94 ORTIG - CANDI 60,551 0,157 0,032 -125 2,064
95 ORTIG - PALME 222,460 0,292 1,414 1122 5,044
96 ORTIG - IPORG 262,072 1,468 2,608 1140 4,350
97 ORTIG - TOLED 315,580 -2,271 -2,410 -139 0,440
98 ORTIG - PARNG 305,146 0,957 1,811 854 2,799
99 ORTIG - IMBIT 118,516 -3,049 -2,583 466 3,932
100 ORTIG - MATEL 357,877 -3,332 -2,987 345 0,964
101 ORTIG - VIRMO 192,345 -1,895 -1,720 175 0,910
102 ORTIG - DOISV 296,645 -1,952 -1,743 209 0,705
103 ORTIG - LAPA 218,801 -3,251 -2,462 789 3,606
104 ORTIG - UNVIB 222,589 -4,437 -3,867 570 2,561
105 ORTIG - CLEVE 292,536 -4,736 -4,443 293 1,002
106 CURIU - 92700 94,967 -3,800 -3,340 460 4,844
107 CURIU - UBIRT 289,862 -1,265 -0,910 355 1,225
108 CURIU - CANDI 116,989 -0,758 -0,520 238 2,034
109 CURIU - PALME 177,482 -0,623 0,862 1485 8,367
110 CURIU - IPORG 215,529 0,553 2,056 1503 6,974
111 CURIU - TOLED 372,155 -3,186 -2,962 224 0,602
112 CURIU - PARNG 273,105 0,042 1,259 1217 4,456
113 CURIU - IMBIT 136,802 -3,964 -3,135 829 6,060
114 CURIU - MATEL 415,539 -4,247 -3,539 708 1,704
115 CURIU - VIRMO 247,670 -2,810 -2,272 538 2,172
116 CURIU - DOISV 353,337 -2,867 -2,295 572 1,619
117 CURIU - LAPA 211,994 -4,166 -3,014 1152 5,434
118 CURIU - UNVIB 254,627 -5,352 -4,419 933 3,664
119 CURIU - CLEVE 342,282 -5,651 -4,995 656 1,917
120 92700 - UBIRT 334,870 2,535 2,430 -105 0,314
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TABELA 3 (CONTINUAÇÃO) – AVALIAÇÃO RELATIVA DO GEOIDEPR2006 (ANTES DA

COMPATIBILIZAÇÃO)

121 92700 - CANDI 151,006 3,042 2,820 -222 1,470
122 92700 - PALME 115,535 3,177 4,202 1025 8,872
123 92700 - IPORG 155,329 4,353 5,396 1043 6,715
124 92700 - TOLED 414,635 0,614 0,378 -236 0,569
125 92700 - PARNG 186,307 3,842 4,599 757 4,063
126 92700 - IMBIT 87,917 -0,164 0,205 369 4,197
127 92700 - MATEL 446,903 -0,447 -0,199 248 0,555
128 92700 - VIRMO 256,446 0,990 1,068 78 0,304
129 92700 - DOISV 364,022 0,933 1,045 112 0,308
130 92700 - LAPA 119,711 -0,366 0,326 692 5,781
131 92700 - UNVIB 204,445 -1,552 -1,079 473 2,314
132 92700 - CLEVE 324,298 -1,851 -1,655 196 0,604
133 UBIRT - CANDI 184,374 0,507 0,390 -117 0,635
134 UBIRT - PALME 448,786 0,642 1,772 1130 2,518
135 UBIRT - IPORG 488,915 1,818 2,966 1148 2,348
136 UBIRT - TOLED 82,295 -1,921 -2,052 -131 1,592
137 UBIRT - PARNG 509,863 1,307 2,169 862 1,691
138 UBIRT - IMBIT 276,489 -2,699 -2,225 474 1,714
139 UBIRT - MATEL 132,806 -2,982 -2,629 353 2,658
140 UBIRT - VIRMO 127,302 -1,545 -1,362 183 1,438
141 UBIRT - DOISV 134,991 -1,602 -1,385 217 1,608
142 UBIRT - LAPA 387,981 -2,901 -2,104 797 2,054
143 UBIRT - UNVIB 281,307 -4,087 -3,509 578 2,055
144 UBIRT - CLEVE 217,479 -4,386 -4,085 301 1,384
145 CANDI - PALME 264,412 0,135 1,382 1247 4,716
146 CANDI - IPORG 304,541 1,311 2,576 1265 4,154
147 CANDI - TOLED 265,203 -2,428 -2,442 -14 0,053
148 CANDI - PARNG 331,472 0,800 1,779 979 2,953
149 CANDI - IMBIT 109,920 -3,206 -2,615 591 5,377
150 CANDI - MATEL 302,665 -3,489 -3,019 470 1,553
151 CANDI - VIRMO 131,833 -2,052 -1,752 300 2,276
152 CANDI - DOISV 236,401 -2,109 -1,775 334 1,413
153 CANDI - LAPA 223,756 -3,408 -2,494 914 4,085
154 CANDI - UNVIB 184,624 -4,594 -3,899 695 3,764
155 CANDI - CLEVE 234,878 -4,893 -4,475 418 1,780
156 PALME - IPORG 40,130 1,176 1,194 18 0,449
157 PALME - TOLED 529,286 -2,563 -3,824 -1261 2,382
158 PALME - PARNG 115,217 0,665 0,397 -268 2,326
159 PALME - IMBIT 196,024 -3,341 -3,997 -656 3,347
160 PALME - MATEL 562,434 -3,624 -4,401 -777 1,381
161 PALME - VIRMO 371,089 -2,187 -3,134 -947 2,552
162 PALME - DOISV 478,049 -2,244 -3,157 -913 1,910
163 PALME - LAPA 156,929 -3,543 -3,876 -333 2,122
164 PALME - UNVIB 296,826 -4,729 -5,281 -552 1,860
165 PALME - CLEVE 430,200 -5,028 -5,857 -829 1,927
166 IPORG - TOLED 569,385 -3,739 -5,018 -1279 2,246
167 IPORG - PARNG 103,871 -0,511 -0,797 -286 2,753
168 IPORG - IMBIT 233,692 -4,517 -5,191 -674 2,884
169 IPORG - MATEL 602,184 -4,800 -5,595 -795 1,320
170 IPORG - VIRMO 410,061 -3,363 -4,328 -965 2,353
171 IPORG - DOISV 516,618 -3,420 -4,351 -931 1,802
172 IPORG - LAPA 181,461 -4,719 -5,070 -351 1,934
173 IPORG - UNVIB 329,309 -5,905 -6,475 -570 1,731
174 IPORG - CLEVE 465,744 -6,204 -7,051 -847 1,819
175 TOLED - PARNG 585,610 3,228 4,221 993 1,696
176 TOLED - IMBIT 351,131 -0,778 -0,173 605 1,723
177 TOLED - MATEL 64,664 -1,061 -0,577 484 7,485
178 TOLED - VIRMO 184,054 0,376 0,690 314 1,706
179 TOLED - DOISV 135,676 0,319 0,667 348 2,565
180 TOLED - LAPA 459,193 -0,980 -0,052 928 2,021
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TABELA 3 (CONCLUSÃO) – AVALIAÇÃO RELATIVA DO GEOIDEPR2006 (ANTES DA

COMPATIBILIZAÇÃO)

181 TOLED - UNVIB 336,934 -2,166 -1,457 709 2,104
182 TOLED - CLEVE 240,429 -2,465 -2,033 432 1,797
183 PARNG - IMBIT 234,516 -4,006 -4,394 -388 1,654
184 PARNG - MATEL 608,210 -4,289 -4,798 -509 0,837
185 PARNG - VIRMO 410,397 -2,852 -3,531 -679 1,654
186 PARNG - DOISV 510,090 -2,909 -3,554 -645 1,264
187 PARNG - LAPA 137,632 -4,208 -4,273 -65 0,472
188 PARNG - UNVIB 295,460 -5,394 -5,678 -284 0,961
189 PARNG - CLEVE 440,314 -5,693 -6,254 -561 1,274
190 IMBIT - MATEL 375,162 -0,283 -0,404 -121 0,323
191 IMBIT - VIRMO 178,663 1,154 0,863 -291 1,629
192 IMBIT - DOISV 283,508 1,097 0,840 -257 0,907
193 IMBIT - LAPA 114,702 -0,202 0,121 323 2,816
194 IMBIT - UNVIB 121,276 -1,388 -1,284 104 0,858
195 IMBIT - CLEVE 236,675 -1,687 -1,860 -173 0,731
196 MATEL - VIRMO 197,927 1,437 1,267 -170 0,859
197 MATEL - DOISV 114,224 1,380 1,244 -136 1,191
198 MATEL - LAPA 476,322 0,081 0,525 444 0,932
199 MATEL - UNVIB 339,550 -1,105 -0,880 225 0,663
200 MATEL - CLEVE 220,785 -1,404 -1,456 -52 0,236
201 VIRMO - DOISV 108,134 -0,057 -0,023 34 0,314
202 VIRMO - LAPA 278,741 -1,356 -0,742 614 2,203
203 VIRMO - UNVIB 154,989 -2,542 -2,147 395 2,549
204 VIRMO - CLEVE 116,029 -2,841 -2,723 118 1,017
205 DOISV - LAPA 374,584 -1,299 -0,719 580 1,548
206 DOISV - UNVIB 229,285 -2,485 -2,124 361 1,574
207 DOISV - CLEVE 107,552 -2,784 -2,700 84 0,781
208 LAPA - UNVIB 158,254 -1,186 -1,405 -219 1,384
209 LAPA - CLEVE 302,731 -1,485 -1,981 -496 1,638
210 UNVIB - CLEVE 145,410 -0,299 -0,576 -277 1,905

MÉDIA 1,989
DESVIO PADRÃO 1,682

MÁXIMO 8,872
MÍNIMO 0,003
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6.2.2 Modelagem e Remoção da Componente Sistemática

Diante da averiguação da componente sistemática em torno de -58 cm existente

entre o geóide gravimétrico determinado e o sistema altimétrico do PR (tabela 2), a

etapa seguinte é a de se modelar a mesma para posteriormente removê-la do geóide,

compatibilizando assim este geóide com o sistema altimétrico do Estado.

Conforme descrito no capítulo 4, para se fazer a referida modelagem são

necessários pontos de compatibilização (RRNN posicionadas com GPS dispostas em

verde na figura 11), para que através da discretização da componente sistemática seja

determinada uma função de compatibilização.
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Por intermédio de um ajustamento de observações (Gemael, 1994), ajustamento

paramétrico realizado utilizando-se os pontos de compatibilização, foram

determinadas três funções de compatibilização distintas:

- Modelo Polinomial Linear, caracterizada pela expressão (108);

- Modelo Polinomial Quadrático, caracterizada pela expressão (109);

- Modelo de Transformação Afim, caracterizada pela expressão (111).

Concluída a modelagem da componente sistemática com estes três modelos

distintos entre si, a etapa seguinte foi a de compatibilizar o geóide gravimétrico com

cada uma destas funções através da expressão (114), e em seguida submeter o geóide

gravimétrico compatibilizado às verificações absoluta e relativa, na expectativa de que,

diante da avaliação absoluta, a média dos resíduos ficasse em torno de “zero”, ou seja,

tornar o Cs e o vN das expressões (112) e (113) nulo, indicando assim a remoção

completa da componente sistemática.

Contudo, ao ser submetido à etapa de validação utilizando-se os mesmos 21

pontos de validação (RRNN posicionadas com GPS dispostas em vermelho na figura

11), o geóide gravimétrico compatibilizado com cada uma das três Funções de

Compatibilização não teve sua componente sistemática removida em nenhum dos três

casos. Ao contrário do esperado, houve um aumento da mesma e por conseguinte um

significativo aumento do erro absoluto e relativo do geóide compatibilizado com as

três diferentes funções de compatibilização. Tal fato demonstrou que nenhuma destas

3 modelagens estava representando adequadamente uma função contínua da

componente sistemática. Isso é uma indicação de que para modelar adequadamente a

componente sistemática da região em questão, é necessária a aplicação de uma função

polinomial de grau maior.

A alternativa encontrada para se modelar a componente sistemática de forma

adequada foi a seguinte:

- Através de interpolação, criou-se uma malha com resolução espacial de 5’

(cinco minutos de arco – aproximadamente 10 km) de ondulação geoidal no

PR (NGPS/niv) calculada através da expressão (1) com os pontos de
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compatibilização (RRNN posicionadas com GPS dispostas em verde na

figura 11), mostrada pela figura 31;

- Fez-se a subtração entre esta malha recém criada (figura 31) e a malha com

resolução espacial de 5’ (cinco minutos de arco – aproximadamente 10 km)

de ondulação geoidal no PR (Ngeóide) calculada através de CMQ (figura 29),

encontrando-se assim a componente sistemática disposta numa malha de

mesma resolução (figura 32);

- Recompôs-se, através da expressão (114), a componente sistemática no

geóide gravimétrico, determinando-se assim o Geóide Gravimétrico

Compatibilizado (Ngeóide_comp) (figura 33).

FIGURA 31 – MODELO GEOIDAL NO PR (NGPS/ niv)
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FIGURA 32 – COMPONENTE SISTEMÁTICA NO PR
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FIGURA 33 –MODELO GEOIDAL COMPATIBILIZADO NO PR
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Avaliando-se o geóide gravimétrico compatibilizado (figura 33), isto é,

efetuando-se a sua avaliação absoluta (tabela 4) e relativa (tabela 5) após a

compatibilização do geóide gravimétrico do PR determinado via CMQ com o sistema

altimétrico (remoção da componente sistemática) conforme os preceitos apresentados

no capítulo 4, averiguou-se que a componente sistemática passou a ser praticamente

nula, visto que a média dos resíduos ficou em torno de 0,03 m (tabela 4). O erro

relativo médio ficou por volta de 2 ppm (tabela 5 e gráfico 7). Assim como antes,

foram utilizados 21 pontos de validação (RRNN posicionadas com GPS dispostas em

vermelho na figura 11), com os quais foi possível realizar tais verificações absoluta e

relativa do geóide compatibilizado com o sistema altimétrico do PR. A avaliação

relativa foi realizada com 210 linhas-base, número máximo possível de combinação

entre as linhas-base dos 21 pontos de validação (RRNN posicionadas com GPS),

conforme expressão (106).

TABELA 4 – AVALIAÇÃO ABSOLUTA DO GEOIDEPR2006 (APÓS COMPATIBILIZAÇÃO)

PARAN -52,4701118 -23,0671635 408,931 410,549 -1,618 -1,878 -0,260
CORNP -50,6510887 -23,1825275 676,950 681,031 -4,081 -3,731 0,350
ICARA -53,6222496 -23,3961143 363,169 362,593 0,576 0,576 0,000
CIANO -52,6055527 -23,6551743 542,474 542,983 -0,509 -0,814 -0,305
SIQUE -49,8335266 -23,6882267 622,631 624,410 -1,779 -1,922 -0,143
ORTIG -50,9249191 -24,2097301 785,153 783,959 1,194 0,922 -0,272
CURIU -50,4464912 -24,0036411 868,042 867,763 0,279 0,111 -0,168
92700 -49,9863694 -24,7249366 1041,600 1037,521 4,079 4,008 -0,071
UBIRT -52,9985390 -24,5570793 487,051 485,507 1,544 1,817 0,273
CANDI -51,3375359 -24,5665512 537,393 536,356 1,037 1,659 0,622
PALME -48,9554939 -24,5811634 698,626 697,724 0,902 0,912 0,010
IPORG -48,5939865 -24,5853844 93,609 93,883 -0,274 -0,116 0,158
TOLED -53,7218170 -24,7199764 564,349 560,884 3,465 3,579 0,114
PARNG -48,5066147 -25,5170727 3,776 3,539 0,237 0,734 0,497
IMBIT -50,5993042 -25,2265835 879,518 875,275 4,243 4,050 -0,193

MATEL -53,9791031 -25,2426414 553,765 549,239 4,526 4,445 -0,081
VIRMO -52,2014008 -25,3816185 743,051 739,962 3,089 3,320 0,231
DOISV -53,0950851 -25,7693806 536,894 533,748 3,146 3,763 0,617
LAPA -49,7204514 -25,7701130 921,244 916,799 4,445 4,140 -0,305
UNVIB -51,0768394 -26,2092762 951,774 946,143 5,631 5,643 0,012
CLEVE -52,3708839 -26,4130936 987,126 981,196 5,930 5,586 -0,344

MÉDIA 0,035
DESVIO PADRÃO 0,302

MÁXIMO 0,622
MÍNIMO -0,344

ALTURA GEOIDAL
( h-H )

ALTURA GEOIDAL
( INTERPOLADOR)

RESÍDUO DAS
ALTURAS GEOIDAIS

ALTITUDE
ORTOMÉTRICA

COORDENADAS GEODÉSICAS [SIRGAS2000]

NGEOIDEPR2006  [m] V N [m]H [m] NGPS/niv  [m]ESTAÇÃO λλλλ [ º ] ϕϕϕϕ [ º ] h [m]
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TABELA 5 (CONTINUA) – AVALIAÇÃO RELATIVA DO GEOIDEPR2006 (APÓS

COMPATIBILIZAÇÃO)

1 PARAN - CORNP 202,317 2,463 1,853 -610 3,015
2 PARAN - ICARA 132,998 -2,194 -2,454 -260 1,955
3 PARAN - CIANO 66,978 -1,109 -1,064 45 0,672
4 PARAN - SIQUE 300,671 0,161 0,044 -117 0,389
5 PARAN - ORTIG 213,313 -2,812 -2,800 12 0,056
6 PARAN - CURIU 247,508 -1,897 -1,989 -92 0,372
7 PARAN - 92700 331,464 -5,697 -5,886 -189 0,570
8 PARAN - UBIRT 175,474 -3,162 -3,695 -533 3,037
9 PARAN - CANDI 208,576 -2,655 -3,537 -882 4,229
10 PARAN - PALME 424,780 -2,520 -2,790 -270 0,636
11 PARAN - IPORG 462,077 -1,344 -1,762 -418 0,905
12 PARAN - TOLED 230,136 -5,083 -5,457 -374 1,625
13 PARAN - PARNG 517,210 -1,855 -2,612 -757 1,464
14 PARAN - IMBIT 317,138 -5,861 -5,928 -67 0,211
15 PARAN - MATEL 293,883 -6,144 -6,323 -179 0,609
16 PARAN - VIRMO 258,630 -4,707 -5,198 -491 1,898
17 PARAN - DOISV 307,864 -4,764 -5,641 -877 2,849
18 PARAN - LAPA 427,985 -6,063 -6,018 45 0,105
19 PARAN - UNVIB 381,525 -7,249 -7,521 -272 0,713
20 PARAN - CLEVE 371,562 -7,548 -7,464 84 0,226
21 CORNP - ICARA 330,650 -4,657 -4,307 350 1,059
22 CORNP - CIANO 223,199 -3,572 -2,917 655 2,935
23 CORNP - SIQUE 106,707 -2,302 -1,809 493 4,620
24 CORNP - ORTIG 118,001 -5,275 -4,653 622 5,271
25 CORNP - CURIU 93,930 -4,360 -3,842 518 5,515
26 CORNP - 92700 186,430 -8,160 -7,739 421 2,258
27 CORNP - UBIRT 301,951 -5,625 -5,548 77 0,255
28 CORNP - CANDI 171,484 -5,118 -5,390 -272 1,586
29 CORNP - PALME 243,979 -4,983 -4,643 340 1,394
30 CORNP - IPORG 276,381 -3,807 -3,615 192 0,695
31 CORNP - TOLED 381,186 -7,546 -7,310 236 0,619
32 CORNP - PARNG 351,869 -4,318 -4,465 -147 0,418
33 CORNP - IMBIT 226,963 -8,324 -7,781 543 2,392
34 CORNP - MATEL 434,459 -8,607 -8,176 431 0,992
35 CORNP - VIRMO 298,659 -7,170 -7,051 119 0,398
36 CORNP - DOISV 395,025 -7,227 -7,494 -267 0,676
37 CORNP - LAPA 305,234 -8,526 -7,871 655 2,146
38 CORNP - UNVIB 339,277 -9,712 -9,374 338 0,996
39 CORNP - CLEVE 406,240 -10,011 -9,317 694 1,708
40 ICARA - CIANO 116,459 1,085 1,390 305 2,619
41 ICARA - SIQUE 421,796 2,355 2,498 143 0,339
42 ICARA - ORTIG 312,728 -0,618 -0,346 272 0,870
43 ICARA - CURIU 358,901 0,297 0,465 168 0,468
44 ICARA - 92700 429,692 -3,503 -3,432 71 0,165
45 ICARA - UBIRT 146,287 -0,968 -1,241 -273 1,866
46 ICARA - CANDI 284,945 -0,461 -1,083 -622 2,183
47 ICARA - PALME 534,450 -0,326 -0,336 -10 0,019
48 ICARA - IPORG 573,536 0,850 0,692 -158 0,275
49 ICARA - TOLED 147,364 -2,889 -3,003 -114 0,774
50 ICARA - PARNG 614,705 0,339 -0,158 -497 0,809
51 ICARA - IMBIT 392,269 -3,667 -3,474 193 0,492
52 ICARA - MATEL 208,757 -3,950 -3,869 81 0,388
53 ICARA - VIRMO 271,009 -2,513 -2,744 -231 0,852
54 ICARA - DOISV 269,853 -2,570 -3,187 -617 2,286
55 ICARA - LAPA 506,966 -3,869 -3,564 305 0,602
56 ICARA - UNVIB 421,113 -5,055 -5,067 -12 0,028
57 ICARA - CLEVE 362,549 -5,354 -5,010 344 0,949
58 CIANO - SIQUE 307,717 1,270 1,108 -162 0,526
59 CIANO - ORTIG 196,444 -1,703 -1,736 -33 0,168
60 CIANO - CURIU 242,757 -0,788 -0,925 -137 0,564
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TABELA 5 (CONTINUAÇÃO) – AVALIAÇÃO RELATIVA DO GEOIDEPR2006 (APÓS

COMPATIBILIZAÇÃO)

61 CIANO - 92700 314,044 -4,588 -4,822 -234 0,745
62 CIANO - UBIRT 109,202 -2,053 -2,631 -578 5,293
63 CIANO - CANDI 173,333 -1,546 -2,473 -927 5,348
64 CIANO - PALME 417,991 -1,411 -1,726 -315 0,754
65 CIANO - IPORG 457,098 -0,235 -0,698 -463 1,013
66 CIANO - TOLED 171,237 -3,974 -4,393 -419 2,447
67 CIANO - PARNG 499,721 -0,746 -1,548 -802 1,605
68 CIANO - IMBIT 282,873 -4,752 -4,864 -112 0,396
69 CIANO - MATEL 233,013 -5,035 -5,259 -224 0,961
70 CIANO - VIRMO 196,816 -3,598 -4,134 -536 2,723
71 CIANO - DOISV 240,886 -3,655 -4,577 -922 3,828
72 CIANO - LAPA 397,076 -4,954 -4,954 0 0,000
73 CIANO - UNVIB 330,407 -6,140 -6,457 -317 0,959
74 CIANO - CLEVE 307,235 -6,439 -6,400 39 0,127
75 SIQUE - ORTIG 134,264 -2,973 -2,844 129 0,961
76 SIQUE - CURIU 76,519 -2,058 -2,033 25 0,327
77 SIQUE - 92700 116,319 -5,858 -5,930 -72 0,619
78 SIQUE - UBIRT 364,314 -3,323 -3,739 -416 1,142
79 SIQUE - CANDI 193,328 -2,816 -3,581 -765 3,957
80 SIQUE - PALME 139,006 -2,681 -2,834 -153 1,101
81 SIQUE - IPORG 169,846 -1,505 -1,806 -301 1,772
82 SIQUE - TOLED 446,536 -5,244 -5,501 -257 0,576
83 SIQUE - PARNG 250,805 -2,016 -2,656 -640 2,552
84 SIQUE - IMBIT 190,744 -6,022 -5,972 50 0,262
85 SIQUE - MATEL 491,443 -6,305 -6,367 -62 0,126
86 SIQUE - VIRMO 323,130 -4,868 -5,242 -374 1,157
87 SIQUE - DOISV 429,456 -4,925 -5,685 -760 1,770
88 SIQUE - LAPA 231,430 -6,224 -6,062 162 0,700
89 SIQUE - UNVIB 312,017 -7,410 -7,565 -155 0,497
90 SIQUE - CLEVE 413,288 -7,709 -7,508 201 0,486
91 ORTIG - CURIU 57,823 0,915 0,811 -104 1,799
92 ORTIG - 92700 118,843 -2,885 -3,086 -201 1,691
93 ORTIG - UBIRT 233,379 -0,350 -0,895 -545 2,335
94 ORTIG - CANDI 60,551 0,157 -0,737 -894 14,764
95 ORTIG - PALME 222,460 0,292 0,010 -282 1,268
96 ORTIG - IPORG 262,072 1,468 1,038 -430 1,641
97 ORTIG - TOLED 315,580 -2,271 -2,657 -386 1,223
98 ORTIG - PARNG 305,146 0,957 0,188 -769 2,520
99 ORTIG - IMBIT 118,516 -3,049 -3,128 -79 0,667
100 ORTIG - MATEL 357,877 -3,332 -3,523 -191 0,534
101 ORTIG - VIRMO 192,345 -1,895 -2,398 -503 2,615
102 ORTIG - DOISV 296,645 -1,952 -2,841 -889 2,997
103 ORTIG - LAPA 218,801 -3,251 -3,218 33 0,151
104 ORTIG - UNVIB 222,589 -4,437 -4,721 -284 1,276
105 ORTIG - CLEVE 292,536 -4,736 -4,664 72 0,246
106 CURIU - 92700 94,967 -3,800 -3,897 -97 1,021
107 CURIU - UBIRT 289,862 -1,265 -1,706 -441 1,521
108 CURIU - CANDI 116,989 -0,758 -1,548 -790 6,753
109 CURIU - PALME 177,482 -0,623 -0,801 -178 1,003
110 CURIU - IPORG 215,529 0,553 0,227 -326 1,513
111 CURIU - TOLED 372,155 -3,186 -3,468 -282 0,758
112 CURIU - PARNG 273,105 0,042 -0,623 -665 2,435
113 CURIU - IMBIT 136,802 -3,964 -3,939 25 0,183
114 CURIU - MATEL 415,539 -4,247 -4,334 -87 0,209
115 CURIU - VIRMO 247,670 -2,810 -3,209 -399 1,611
116 CURIU - DOISV 353,337 -2,867 -3,652 -785 2,222
117 CURIU - LAPA 211,994 -4,166 -4,029 137 0,646
118 CURIU - UNVIB 254,627 -5,352 -5,532 -180 0,707
119 CURIU - CLEVE 342,282 -5,651 -5,475 176 0,514
120 92700 - UBIRT 334,870 2,535 2,191 -344 1,027
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TABELA 5 (CONTINUAÇÃO) – AVALIAÇÃO RELATIVA DO GEOIDEPR2006 (APÓS

COMPATIBILIZAÇÃO)

121 92700 - CANDI 151,006 3,042 2,349 -693 4,589
122 92700 - PALME 115,535 3,177 3,096 -81 0,701
123 92700 - IPORG 155,329 4,353 4,124 -229 1,474
124 92700 - TOLED 414,635 0,614 0,429 -185 0,446
125 92700 - PARNG 186,307 3,842 3,274 -568 3,049
126 92700 - IMBIT 87,917 -0,164 -0,042 122 1,388
127 92700 - MATEL 446,903 -0,447 -0,437 10 0,022
128 92700 - VIRMO 256,446 0,990 0,688 -302 1,178
129 92700 - DOISV 364,022 0,933 0,245 -688 1,890
130 92700 - LAPA 119,711 -0,366 -0,132 234 1,955
131 92700 - UNVIB 204,445 -1,552 -1,635 -83 0,406
132 92700 - CLEVE 324,298 -1,851 -1,578 273 0,842
133 UBIRT - CANDI 184,374 0,507 0,158 -349 1,893
134 UBIRT - PALME 448,786 0,642 0,905 263 0,586
135 UBIRT - IPORG 488,915 1,818 1,933 115 0,235
136 UBIRT - TOLED 82,295 -1,921 -1,762 159 1,932
137 UBIRT - PARNG 509,863 1,307 1,083 -224 0,439
138 UBIRT - IMBIT 276,489 -2,699 -2,233 466 1,685
139 UBIRT - MATEL 132,806 -2,982 -2,628 354 2,666
140 UBIRT - VIRMO 127,302 -1,545 -1,503 42 0,330
141 UBIRT - DOISV 134,991 -1,602 -1,946 -344 2,548
142 UBIRT - LAPA 387,981 -2,901 -2,323 578 1,490
143 UBIRT - UNVIB 281,307 -4,087 -3,826 261 0,928
144 UBIRT - CLEVE 217,479 -4,386 -3,769 617 2,837
145 CANDI - PALME 264,412 0,135 0,747 612 2,315
146 CANDI - IPORG 304,541 1,311 1,775 464 1,524
147 CANDI - TOLED 265,203 -2,428 -1,920 508 1,916
148 CANDI - PARNG 331,472 0,800 0,925 125 0,377
149 CANDI - IMBIT 109,920 -3,206 -2,391 815 7,415
150 CANDI - MATEL 302,665 -3,489 -2,786 703 2,323
151 CANDI - VIRMO 131,833 -2,052 -1,661 391 2,966
152 CANDI - DOISV 236,401 -2,109 -2,104 5 0,021
153 CANDI - LAPA 223,756 -3,408 -2,481 927 4,143
154 CANDI - UNVIB 184,624 -4,594 -3,984 610 3,304
155 CANDI - CLEVE 234,878 -4,893 -3,927 966 4,113
156 PALME - IPORG 40,130 1,176 1,028 -148 3,688
157 PALME - TOLED 529,286 -2,563 -2,667 -104 0,196
158 PALME - PARNG 115,217 0,665 0,178 -487 4,227
159 PALME - IMBIT 196,024 -3,341 -3,138 203 1,036
160 PALME - MATEL 562,434 -3,624 -3,533 91 0,162
161 PALME - VIRMO 371,089 -2,187 -2,408 -221 0,596
162 PALME - DOISV 478,049 -2,244 -2,851 -607 1,270
163 PALME - LAPA 156,929 -3,543 -3,228 315 2,007
164 PALME - UNVIB 296,826 -4,729 -4,731 -2 0,007
165 PALME - CLEVE 430,200 -5,028 -4,674 354 0,823
166 IPORG - TOLED 569,385 -3,739 -3,695 44 0,077
167 IPORG - PARNG 103,871 -0,511 -0,850 -339 3,264
168 IPORG - IMBIT 233,692 -4,517 -4,166 351 1,502
169 IPORG - MATEL 602,184 -4,800 -4,561 239 0,397
170 IPORG - VIRMO 410,061 -3,363 -3,436 -73 0,178
171 IPORG - DOISV 516,618 -3,420 -3,879 -459 0,888
172 IPORG - LAPA 181,461 -4,719 -4,256 463 2,552
173 IPORG - UNVIB 329,309 -5,905 -5,759 146 0,443
174 IPORG - CLEVE 465,744 -6,204 -5,702 502 1,078
175 TOLED - PARNG 585,610 3,228 2,845 -383 0,654
176 TOLED - IMBIT 351,131 -0,778 -0,471 307 0,874
177 TOLED - MATEL 64,664 -1,061 -0,866 195 3,016
178 TOLED - VIRMO 184,054 0,376 0,259 -117 0,636
179 TOLED - DOISV 135,676 0,319 -0,184 -503 3,707
180 TOLED - LAPA 459,193 -0,980 -0,561 419 0,912
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TABELA 5 (CONCLUSÃO) – AVALIAÇÃO RELATIVA DO GEOIDEPR2006 (APÓS

COMPATIBILIZAÇÃO)

181 TOLED - UNVIB 336,934 -2,166 -2,064 102 0,303
182 TOLED - CLEVE 240,429 -2,465 -2,007 458 1,905
183 PARNG - IMBIT 234,516 -4,006 -3,316 690 2,942
184 PARNG - MATEL 608,210 -4,289 -3,711 578 0,950
185 PARNG - VIRMO 410,397 -2,852 -2,586 266 0,648
186 PARNG - DOISV 510,090 -2,909 -3,029 -120 0,235
187 PARNG - LAPA 137,632 -4,208 -3,406 802 5,827
188 PARNG - UNVIB 295,460 -5,394 -4,909 485 1,642
189 PARNG - CLEVE 440,314 -5,693 -4,852 841 1,910
190 IMBIT - MATEL 375,162 -0,283 -0,395 -112 0,299
191 IMBIT - VIRMO 178,663 1,154 0,730 -424 2,373
192 IMBIT - DOISV 283,508 1,097 0,287 -810 2,857
193 IMBIT - LAPA 114,702 -0,202 -0,090 112 0,976
194 IMBIT - UNVIB 121,276 -1,388 -1,593 -205 1,690
195 IMBIT - CLEVE 236,675 -1,687 -1,536 151 0,638
196 MATEL - VIRMO 197,927 1,437 1,125 -312 1,576
197 MATEL - DOISV 114,224 1,380 0,682 -698 6,111
198 MATEL - LAPA 476,322 0,081 0,305 224 0,470
199 MATEL - UNVIB 339,550 -1,105 -1,198 -93 0,274
200 MATEL - CLEVE 220,785 -1,404 -1,141 263 1,191
201 VIRMO - DOISV 108,134 -0,057 -0,443 -386 3,570
202 VIRMO - LAPA 278,741 -1,356 -0,820 536 1,923
203 VIRMO - UNVIB 154,989 -2,542 -2,323 219 1,413
204 VIRMO - CLEVE 116,029 -2,841 -2,266 575 4,956
205 DOISV - LAPA 374,584 -1,299 -0,377 922 2,461
206 DOISV - UNVIB 229,285 -2,485 -1,880 605 2,639
207 DOISV - CLEVE 107,552 -2,784 -1,823 961 8,935
208 LAPA - UNVIB 158,254 -1,186 -1,503 -317 2,003
209 LAPA - CLEVE 302,731 -1,485 -1,446 39 0,129
210 UNVIB - CLEVE 145,410 -0,299 0,057 356 2,448

MÉDIA 1,648
DESVIO PADRÃO 1,747

MÁXIMO 14,764
MÍNIMO 0,000
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GRÁFICO 7 – ERRO RELATIVO DO GEOIDEPR2006 (APÓS COMPATIBILIZAÇÃO)
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6.2.3 Avaliação do Geóide Gravimétrico após a Remoção da Componente

Sistemática

Foi visto que o modelo geoidal determinado para o Estado do Paraná antes da

compatibilização com o sistema altimétrico (figura 29) apresentou uma componente

sistemática de –0,585 metros, com desvio padrão de 0,432 metros (tabela 2). Realizada

a compatibilização, a componente sistemática existente foi praticamente eliminada,

pois o modelo geoidal passou a apresentar um erro absoluto de 0,035 metros, com

desvio padrão de 0,302 metros (tabela 4). O erro relativo médio apresentado foi de

1,648 ppm, com desvio padrão de 1,747 ppm.

Com base nestas informações, pode-se concluir que o geóide gravimétrico

compatibilizado do PR fornece alturas geoidais com um erro absoluto de 30 cm (com

68% de confiabilidade) e um erro relativo médio de aproximadamente 2 ppm.

Comparando-se a tendência do comportamento da ondulação geoidal no geóide

gravimétrico do PR determinado via CMQ com outros dois geóides diferentes

(provenientes do modelo geopotencial EGM96 e do modelo geoidal Brasileiro

MAPGEO2004), averigua-se que todas as superfícies geoidais apresentam o mesmo

decaimento (figuras 29, 33, 34 e 35).

FIGURA 34 – MODELO GEOIDAL NO PR (EGM96)

-56 -55 -54 -53 -52 -51 -50 -49 -48 -47 -46

Longitude [ ° ]

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

-20

La
tit

ud
e 

[ °
 ]

-56 -55 -54 -53 -52 -51 -50 -49 -48 -47 -46
-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

-20

-12 m
-11 m
-10 m
-9 m
-8 m
-7 m
-6 m
-5 m
-4 m
-3 m
-2 m
-1 m
0 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
11 m
12 m
13 m
14 m



100

FIGURA 35 – MODELO GEOIDAL NO PR (MAPGEO2004)
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A precisão das altitudes ortométricas calculadas a partir da conjunção de

modelos geoidais com sistemas GNSS estará sempre em função não somente da

precisão dos próprios modelos geoidais, como também da precisão das altitudes

geométricas obtidas nos levantamentos de campo com sistemas GNSS. Com base

nesta associação, pode-se obter altitudes ortométricas a partir de método absoluto ou

método relativo:

a) Obtenção de altitudes ortométricas a partir do método absoluto e respectiva

precisão:

H = h – N              ( 118 )

2 2
H h Nσ σ σ= +          ( 119 )

onde H é a altitude ortométrica da estação desejada e σH é o respectivo desvio padrão;

h é a altitude geométrica obtida com sistema GNSS e σh é o respectivo desvio padrão;

e N é a altura geoidal interpolada no modelo geoidal e σN é o respectivo desvio padrão.
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b) Obtenção de altitudes ortométricas a partir do método relativo:

H = HRN + (∆h – ∆N)                    ( 120 )

onde H é a altitude ortométrica da estação desejada, HRN é a altitude ortométrica de

uma RN a ser utilizada como estação de referência (RN referencial); ∆h é a diferença

das altitudes geométricas do ponto desejado e da RN de referência e ∆N é a diferença

das alturas geoidais do ponto desejado e da RN de referência.

Com a finalidade de averiguar os erros absoluto de 30 cm e relativo médio de 2

ppm no modelo geoidal compatibilizado do Estado do PR em nível local e de

demonstrar a obtenção de altitudes ortométricas via método absoluto e relativo por

meio da associação desse modelo geoidal do PR com o sistema GPS, um levantamento

de campo foi realizado no Centro Politécnico (CP) da UFPR: 12 RRNN (estações com

altitudes ortométricas de primeira ordem conhecidas) foram posicionadas com GPS

geodésico e suas altitudes geométricas obtidas foram associadas com suas alturas

geoidais interpoladas pelo programa GEOIDEPR2006(CMQ), explicado na próxima

seção (seção 6.3), possibilitando assim o cálculo das altitudes ortométricas das RRNN.

As altitudes ortométricas obtidas com a associação do modelo geoidal do Paraná com

o sistema GPS foram comparadas com as altitudes ortométricas das mesmas

preexistentes (altitudes de primeira ordem integradas à RGB).

Com base na tabela 6, observa-se que o teste realizado em nível local mostrou

que o erro absoluto do geóide gravimétrico do Paraná obtido foi o esperado, ou seja,

de aproximadamente 30 cm. Quanto ao erro relativo, sua análise torna-se um pouco

mais complexa (tabelas 6, 7, 8, 9 e 10). Observa-se que o erro relativo médio de 2 ppm

esperado se apresenta algumas vezes menor quando é utilizada uma estação de

referência (HRN) que esteja praticamente na mesma altitude dos pontos cujas altitudes

ortométricas deseja-se calcular (no caso, RRNN do CP), e, por outro lado, o erro

obtido é maior do que o erro esperado nos casos em que a estação de referência (HRN)
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encontra-se num local de significativo desnível com relação às estações das quais

almeja-se as altitudes ortométricas (RRNN do CP).

TABELA 6 – APLICAÇÃO DO GEOIDEPR2006(CMQ) NO CP (UFPR) – MÉTODO ABSOLUTO E

RELATIVO (RN REFERENCIAL A 1 km DE DISTÂNCIA)

ESTAÇÃO Hestação ϕϕϕϕestação  [º] λλλλestação  [º] hestação [m] σσσσhestação [m] NGEOIDEPR [m] H abs [m] H abs-Hestação [m] ∆∆∆∆hestação-RN1  [m] ∆∆∆∆Nestação-RN1  [m] HRN01 [m] H rel [m] H rel-Hestação [m]
RN01 914,326 -25,4532320722 -49,2328588167 918,338 0,003 3,685 914,653 0,327 0,000 0,000 914,326 914,326 0,000
AR06 904,241 -25,4507474972 -49,2359451111 908,264 0,000 3,691 904,573 0,332 -10,074 0,006 914,326 904,246 0,005
AR10 909,861 -25,4492384806 -49,2329122833 913,878 0,001 3,689 910,189 0,328 -4,460 0,004 914,326 909,862 0,001
RN02 913,988 -25,4526486222 -49,2348834306 918,011 0,043 3,688 914,323 0,335 -0,327 0,003 914,326 913,996 0,008
RN03 909,640 -25,4522585889 -49,2359361222 913,667 0,001 3,689 909,978 0,338 -4,671 0,004 914,326 909,651 0,011
RN11 924,316 -25,4467018028 -49,2316642778 928,338 0,001 3,690 924,648 0,332 10,000 0,005 914,326 924,321 0,005
RN12 921,192 -25,4481454722 -49,2309285889 925,212 0,001 3,688 921,524 0,332 6,874 0,003 914,326 921,197 0,005
RN13 918,922 -25,4492074278 -49,2302894611 922,956 0,092 3,686 919,270 0,348 4,618 0,001 914,326 918,943 0,021
RN15 908,179 -25,4511147861 -49,2316807139 912,164 0,062 3,686 908,478 0,299 -6,174 0,001 914,326 908,151 -0,028
RN20 912,226 -25,4551472361 -49,2361864333 916,260 0,003 3,686 912,574 0,348 -2,078 0,001 914,326 912,247 0,021
RN22 907,132 -25,4555285694 -49,2374301500 911,160 0,003 3,687 907,473 0,341 -7,178 0,002 914,326 907,146 0,014
RN24 895,163 -25,4520016694 -49,2383226500 899,202 0,004 3,691 895,511 0,348 -19,136 0,006 914,326 895,184 0,021

média 0,334 média 0,007
30 desvio 0,013 desvio 0,013
33 máximo 0,348 máximo 0,021
2 mínimo 0,299 mínimo -0,028
1

0,2
0,7

Erro Relativo esperado (cm)

Cálculo de H com    
método absoluto

Cálculo de H com método relativo através da RN01 (d =1km)

Hrel = HRN01 + (∆∆∆∆hestação-RN1  - ∆∆∆∆Nestação-RN1 )Habs = hestação  - NGEOIDEPR

Levantamento de Campo com GPS Geodésico 
Posicionamento das Estações (RRNN)

Cálculo de N 
GEOIDEPR2006 

(CMQ)

Erro Relativo obtido (cm)

Erro Absoluto esperado (cm)
Erro Absoluto obtido (cm)

Distância entre RNreferência e estações (km) 
Erro Relativo médio (ppm)

TABELA 7 – APLICAÇÃO DO GEOIDEPR2006(CMQ) NO CP (UFPR) – MÉTODO RELATIVO (RN

REFERENCIAL A 30 km DE DISTÂNCIA)

ESTAÇÃO Hestação ϕϕϕϕestação  [º] λλλλestação  [º] hestação [m] σσσσhestação [m] NGEOIDEPR [m] ∆∆∆∆hestação-BOCAI  [m] ∆∆∆∆Nestação-BOCAI  [m] HBOCAI [m] H rel [m] H rel-Hestação [m]
BOCAI 973,788 -25,2080193000 -49,1131783000 977,565 0,000 3,642 0,000 0,000 973,788 973,788 0,000
AR06 904,241 -25,4507474972 -49,2359451111 908,264 0,000 3,691 -69,301 0,049 973,788 904,438 0,197
AR10 909,861 -25,4492384806 -49,2329122833 913,878 0,001 3,689 -63,687 0,047 973,788 910,054 0,193
RN02 913,988 -25,4526486222 -49,2348834306 918,011 0,043 3,688 -59,554 0,046 973,788 914,188 0,200
RN03 909,640 -25,4522585889 -49,2359361222 913,667 0,001 3,689 -63,898 0,047 973,788 909,843 0,203
RN11 924,316 -25,4467018028 -49,2316642778 928,338 0,001 3,690 -49,227 0,048 973,788 924,513 0,197
RN12 921,192 -25,4481454722 -49,2309285889 925,212 0,001 3,688 -52,353 0,046 973,788 921,389 0,197
RN13 918,922 -25,4492074278 -49,2302894611 922,956 0,092 3,686 -54,609 0,044 973,788 919,135 0,213
RN15 908,179 -25,4511147861 -49,2316807139 912,164 0,062 3,686 -65,401 0,044 973,788 908,343 0,164
RN20 912,226 -25,4551472361 -49,2361864333 916,260 0,003 3,686 -61,305 0,044 973,788 912,439 0,213
RN22 907,132 -25,4555285694 -49,2374301500 911,160 0,003 3,687 -66,405 0,045 973,788 907,338 0,206
RN24 895,163 -25,4520016694 -49,2383226500 899,202 0,004 3,691 -78,363 0,049 973,788 895,376 0,213

média 0,183
2 desvio 0,059

30 máximo 0,213
6 mínimo 0,000

18Erro Relativo obtido (cm)

Erro Relativo médio (ppm)
Distância entre RNreferência e estações (km) 

Erro Relativo esperado (cm)

Levantamento de Campo com GPS Geodésico 
Posicionamento das Estações (RRNN)

Cálculo de N 
GEOIDEPR2006 

(CMQ)

Cálculo de H com método relativo através da RN BOCAI (d=30km)

Hrel = HBOCAI + (∆∆∆∆hestação-BOCAI  - ∆∆∆∆Nestação-BOCAI )

TABELA 8 – APLICAÇÃO DO GEOIDEPR2006(CMQ) NO CP (UFPR) – MÉTODO RELATIVO (RN

REFERENCIAL A 65 km DE DISTÂNCIA)

ESTAÇÃO Hestação ϕϕϕϕestação  [º] λλλλestação  [º] hestação [m] σσσσhestação [m] NGEOIDEPR [m] ∆∆∆∆hestação-LAPA  [m] ∆∆∆∆Nestação-LAPA  [m] HLAPA  [m] H rel [m] H rel-Hestação [m]
LAPA 916,799 -25,7701130000 -49,7204514000 921,244 0,000 4,140 0,000 0,000 916,799 916,799 0,000
AR06 904,241 -25,4507474972 -49,2359451111 908,264 0,000 3,691 -12,980 -0,449 916,799 904,268 0,027
AR10 909,861 -25,4492384806 -49,2329122833 913,878 0,001 3,689 -7,366 -0,451 916,799 909,884 0,023
RN02 913,988 -25,4526486222 -49,2348834306 918,011 0,043 3,688 -3,233 -0,452 916,799 914,018 0,030
RN03 909,640 -25,4522585889 -49,2359361222 913,667 0,001 3,689 -7,577 -0,451 916,799 909,673 0,033
RN11 924,316 -25,4467018028 -49,2316642778 928,338 0,001 3,690 7,094 -0,450 916,799 924,343 0,027
RN12 921,192 -25,4481454722 -49,2309285889 925,212 0,001 3,688 3,968 -0,452 916,799 921,219 0,027
RN13 918,922 -25,4492074278 -49,2302894611 922,956 0,092 3,686 1,712 -0,454 916,799 918,965 0,043
RN15 908,179 -25,4511147861 -49,2316807139 912,164 0,062 3,686 -9,080 -0,454 916,799 908,173 -0,006
RN20 912,226 -25,4551472361 -49,2361864333 916,260 0,003 3,686 -4,984 -0,454 916,799 912,269 0,043
RN22 907,132 -25,4555285694 -49,2374301500 911,160 0,003 3,687 -10,084 -0,453 916,799 907,168 0,036
RN24 895,163 -25,4520016694 -49,2383226500 899,202 0,004 3,691 -22,042 -0,449 916,799 895,206 0,043

média 0,027
2 desvio 0,016
65 máximo 0,043
13 mínimo -0,006
2Erro Relativo obtido (cm)

Erro Relativo esperado (cm)

Cálculo de H com método relativo através da RN LAPA  (d=65km)

Hrel = HLAPA  + (∆∆∆∆hestação-LAPA  - ∆∆∆∆Nestação-LAPA )

Erro Relativo médio (ppm)
Distância entre RNreferência e estações (km) 

Levantamento de Campo com GPS Geodésico 
Posicionamento das Estações (RRNN)

Cálculo de N 
GEOIDEPR2006 

(CMQ)
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TABELA 9 – APLICAÇÃO DO GEOIDEPR2006(CMQ) NO CP (UFPR) – MÉTODO RELATIVO (RN

REFERENCIAL A 80 km DE DISTÂNCIA)

ESTAÇÃO Hestação ϕϕϕϕestação  [º] λλλλestação  [º] hestação [m] σσσσhestação [m] NGEOIDEPR [m] ∆∆∆∆hestação-PARNG  [m] ∆∆∆∆Nestação-PARNG  [m] HPARNG [m] H rel [m] H rel-Hestação [m]
PARNG 3,539 -25,5170727000 -48,5066147000 3,776 0,000 0,734 0,000 0,000 3,539 3,539 0,000
AR06 904,241 -25,4507474972 -49,2359451111 908,264 0,000 3,691 904,488 2,957 3,539 905,070 0,829
AR10 909,861 -25,4492384806 -49,2329122833 913,878 0,001 3,689 910,102 2,955 3,539 910,686 0,825
RN02 913,988 -25,4526486222 -49,2348834306 918,011 0,043 3,688 914,235 2,954 3,539 914,820 0,832
RN03 909,640 -25,4522585889 -49,2359361222 913,667 0,001 3,689 909,891 2,955 3,539 910,475 0,835
RN11 924,316 -25,4467018028 -49,2316642778 928,338 0,001 3,690 924,562 2,956 3,539 925,145 0,829
RN12 921,192 -25,4481454722 -49,2309285889 925,212 0,001 3,688 921,436 2,954 3,539 922,021 0,829
RN13 918,922 -25,4492074278 -49,2302894611 922,956 0,092 3,686 919,180 2,952 3,539 919,767 0,845
RN15 908,179 -25,4511147861 -49,2316807139 912,164 0,062 3,686 908,388 2,952 3,539 908,975 0,796
RN20 912,226 -25,4551472361 -49,2361864333 916,260 0,003 3,686 912,484 2,952 3,539 913,071 0,845
RN22 907,132 -25,4555285694 -49,2374301500 911,160 0,003 3,687 907,384 2,953 3,539 907,970 0,838
RN24 895,163 -25,4520016694 -49,2383226500 899,202 0,004 3,691 895,426 2,957 3,539 896,008 0,845

média 0,762
2 desvio 0,240
80 máximo 0,845
16 mínimo 0,000
76

Erro Relativo esperado (cm)
Erro Relativo obtido (cm)

Cálculo de H com método relativo através da RN PARNG (d=80km)

Hrel = HPARNG + (∆∆∆∆hestação-PARNG  - ∆∆∆∆Nestação-PARNG )

Erro Relativo médio (ppm)
Distância entre RNreferência e estações (km) 

Levantamento de Campo com GPS Geodésico 
Posicionamento das Estações (RRNN)

Cálculo de N 
GEOIDEPR2006 

(CMQ)

TABELA 10 – APLICAÇÃO DO GEOIDEPR2006(CMQ) NO CP (UFPR) – MÉTODO RELATIVO (RN

REFERENCIAL A 110 km DE DISTÂNCIA)

ESTAÇÃO Hestação ϕϕϕϕestação  [º] λλλλestação  [º] hestação [m] σσσσhestação [m] NGEOIDEPR [m] ∆∆∆∆hestação-PONTA  [m] ∆∆∆∆Nestação-PONTA  [m] HPONTA [m] H rel [m] H rel-Hestação [m]
PONTA 882,952 -25,1142693000 -50,1556206000 887,361 0,000 4,396 0,000 0,000 882,952 882,952 0,000
AR06 904,241 -25,4507474972 -49,2359451111 908,264 0,000 3,691 20,903 -0,705 882,952 904,560 0,319
AR10 909,861 -25,4492384806 -49,2329122833 913,878 0,001 3,689 26,517 -0,707 882,952 910,176 0,315
RN02 913,988 -25,4526486222 -49,2348834306 918,011 0,043 3,688 30,650 -0,708 882,952 914,310 0,322
RN03 909,640 -25,4522585889 -49,2359361222 913,667 0,001 3,689 26,306 -0,707 882,952 909,965 0,325
RN11 924,316 -25,4467018028 -49,2316642778 928,338 0,001 3,690 40,977 -0,706 882,952 924,635 0,319
RN12 921,192 -25,4481454722 -49,2309285889 925,212 0,001 3,688 37,851 -0,708 882,952 921,511 0,319
RN13 918,922 -25,4492074278 -49,2302894611 922,956 0,092 3,686 35,595 -0,710 882,952 919,257 0,335
RN15 908,179 -25,4511147861 -49,2316807139 912,164 0,062 3,686 24,803 -0,710 882,952 908,465 0,286
RN20 912,226 -25,4551472361 -49,2361864333 916,260 0,003 3,686 28,899 -0,710 882,952 912,561 0,335
RN22 907,132 -25,4555285694 -49,2374301500 911,160 0,003 3,687 23,799 -0,709 882,952 907,460 0,328
RN24 895,163 -25,4520016694 -49,2383226500 899,202 0,004 3,691 11,841 -0,705 882,952 895,498 0,335

média 0,295
2 desvio 0,094

110 máximo 0,335
22 mínimo 0,000
29Erro Relativo obtido (cm)

Erro Relativo esperado (cm)

Cálculo de H com método relativo através da RN PONTA (d=110km)

Hrel = HPONTA + (∆∆∆∆hestação-PONTA  - ∆∆∆∆Nestação-PONTA )

Erro Relativo médio (ppm)
Distância entre RNreferência e estações (km) 

Levantamento de Campo com GPS Geodésico 
Posicionamento das Estações (RRNN)

Cálculo de N 
GEOIDEPR2006 

(CMQ)

6.3 CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERPOLAÇÃO GEOIDEPR2006

(CMQ)

Um programa de interpolação fornecendo alturas geoidais em qualquer ponto

do Estado do Paraná foi desenvolvido, recebendo a denominação de

GEOIDEPR2006(CMQ), mostrado na figura 36. A linguagem de programação

utilizada foi PASCAL.

Coordenadas Geodésicas referidas ao SIRGAS2000 são usadas como dados de

entrada neste programa, as quais devem necessariamente estar dentro do seguinte

intervalo de dados (latitudes e longitudes geodésicas mínimas e máximas,

respectivamente):   -27° < latitude ϕ ϕ ϕ ϕ < -22°  e  -55° < longitude λλλλ < -47,5°
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FIGURA 36 – PROGRAMA DE INTERPOLAÇÃO GEOIDEPR2006(CMQ)

A interpolação da ondulação geoidal é realizada sobre o geóide compatibilizado

calculado via CMQ para o Estado do PR (figura 33), cuja resolução espacial é de 5’

(cinco minutos de arco – aproximadamente 10 km). A interpolação da altura geoidal

de um ponto qualquer é executada utilizando-se uma média ponderada entre as alturas

geoidais dos 4 vizinhos mais próximos do ponto em questão, sendo que o inverso da

distância entre este ponto e os seus 4 vizinhos mais próximos é o peso dessa

ponderação.

O programa GEOIDEPR2006(CMQ) fornece alturas geoidais com um erro

absoluto de 30 cm (com 68% de confiabilidade) ou 60 cm (com 95% de

confiabilidade) e um erro relativo médio de aproximadamente 2 ppm, isto é, 2 mm/km.

Além disso, o interpolador também fornece ao usuário as altitudes ortométricas dos

pontos interpolados calculadas através da expressão (118) e o desvio padrão das

mesmas, determinadas com a fórmula (119).

Conforme pode ser visto na figura 36, o interpolador oferece ao usuário em sua

tela de apresentação a possibilidade de escolha entre 3 opções: Pode-se fazer a entrada

de dados via teclado (opção 1) para executar uma interpolação; o usuário pode ainda

obter informações não somente referentes ao programa de interpolação (opção 2), tais
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como tipo e formato dos dados de entrada, intervalo de dados em que o interpolador

opera e dados de saída, como também relativas à determinação do modelo geoidal do

PR via CMQ (opção 3), tais como técnica, metodologia e informações imprescindíveis

utilizadas para o cálculo do geóide gravimétrico.

Uma vez escolhida a opção 1, o programa GEOIDEPR2006(CMQ) solicita ao

usuário os seguintes dados de entrada: latitude geodésica e longitude geodésicas (em

graus sexagesimais), altitude geométrica e respectivo desvio padrão (em metros).

Efetuada a entrada de dados via teclado, os dados de saída apresentados pelo

programa (figura 37) são: altura geoidal e respectivo desvio padrão (em metros e com

68% de confiabilidade) e altitude ortométrica e respectivo desvio padrão (em metros e

com 68% de confiabilidade).

FIGURA 37 –DADOS DE SAÍDA DO PROGRAMA DE INTERPOLAÇÃO GEOIDEPR2006(CMQ)
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7. CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

Com a utilização cada vez mais freqüente dos sistemas de posicionamento

geodésico GNSS, como GPS, GLONASS e GALILEO, a determinação do geóide

reveste-se de grande importância no posicionamento vertical. Apesar de serem

sistemas provedores de coordenadas geodésicas em três dimensões (ϕ,λ ,h), as

altitudes geométricas fornecidas por eles estão em um sistema altimétrico diferente

daquele em que estão as altitudes ortométricas obtidas pelos métodos clássicos de

nivelamento (geométrico, trigonométrico ou barométrico). Isso faz com que as

altitudes geométricas não possam ser diretamente comparadas com as altitudes e

mapas fornecidos pelo IBGE e outros institutos brasileiros e aplicadas em obras de

engenharia que exijam altitudes “físicas”, baseadas no campo gravitacional terrestre. O

modelo geoidal representa a conversão entre os dois sistemas de altitude. A precisão

desta transformação está em função da precisão do modelo geoidal determinado.

Quanto às altitudes ortométricas calculadas a partir desta associação (GNSS e modelo

geoidal), a precisão das mesmas é função não somente da precisão do modelo geoidal

determinado, como também da precisão da altitude geométrica obtida num

levantamento de campo. Para que os sistemas GNSS sejam plenamente aproveitados,

proporcionando economia de tempo e recursos, necessita-se de um modelo geoidal

cada vez mais preciso.

O GEOIDEPR2006(CMQ), determinado nesta dissertação, fornece alturas

geoidais com um erro absoluto de 30 cm (com 68% de confiabilidade) ou 60 cm (com

95% de confiabilidade) e um erro relativo médio de 2 ppm aproximadamente, isto é, 2

mm/km.

Com esta precisão, o usuário poderá aplicar o GEOIDEPR2006(CMQ) em

várias atividades práticas relacionadas à Geodésia, Cartografia, Fotogrametria e

Sensoriamento Remoto, tais como:

- Obtenção de altitudes ortométricas a partir de levantamentos geodésicos

realizados com GPS;
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- Utilização em Cartografia na verificação da qualidade altimétrica de cartas

junto à PEC, Padrão de Exatidão Cartográfica (cartas em escalas 1:10.000 e

menores);

- Utilização em Fotogrametria e Sensoriamento Remoto na obtenção da

altitude ortométrica de pontos de apoio usados na restituição para produção

de cartas em escalas 1:10.000 e menores.

Com relação às recomendações e perspectivas futuras, existem algumas áreas

do Paraná desprovidas de observações gravimétricas, como o norte do Estado e as

regiões serrana e litorânea, leste do PR . Para que haja uma melhoria gradual do geóide

gravimétrico determinado para o Estado, novas observações gravimétricas terrestres e

novos posicionamentos de RRNN com GPS geodésico devem ser realizados nessas

áreas. Além disso, tendo-se disponível dados gravimétricos oceânicos, eles podem ser

incorporados no cálculo do geóide.

Na busca de um geóide gravimétrico de alta precisão, novos dados, técnicas e

metodologias de cálculo podem ser utilizados:

- Utilização de outros Modelos Geopotenciais Globais além do EGM96, como

GRACE, CHAMP e GOCE, testando-os com seus coeficientes do potencial

gravitacional expressos em harmônicos esféricos desenvolvidos em

diferentes graus e ordem;

- Desenvolvimento e uso de modelos digitais de terreno com resoluções

espaciais e precisões cada vez maiores, cuja tendência é surgirem de forma

gradativa;

- Determinação do geóide gravimétrico do Estado do PR usando outras

técnicas tais como FASTCOL, FFT, Stokes (integração numérica);

- Pesquisa aprofundada em ferramentas matemáticas visando a aplicação de

Funções de Compatibilização cada vez mais adequadas à região em questão;

- Modelagem matemática das densidades do solo paranaense, objetivando

utilizar outros tipos de anomalias gravimétricas no cálculo do geóide.
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É de suma importância que todas as instituições envolvidas com levantamentos

gravimétricos no Brasil firmem convênios. Tal recomendação de iniciativa

proporciona o intercâmbio de informações e a homogeneidade na sistemática de

levantamento de campo entre essas instituições, evitando sobreposição de dados

levantados e dispêndio desnecessário de recursos humanos e financeiros numa mesma

atividade. Consequentemente, esses convênios tornam possível a melhoria da

qualidade do modelo geoidal na área do Estado do Paraná e em outras áreas, e

garantem a continuidade de sua implementação.

Além disso, a recomendação aqui apresentada de adoção de convênios justifica-

se pelo seguinte fato:

Sabe-se que para atender o anseio de se calcular um geóide gravimétrico de

determinada região, são imprescindíveis informações advindas de modelos

geopotenciais globais, modelos digitais de terreno, levantamentos gravimétricos e

referências de nível (RRNN) posicionadas com GPS geodésico.

A aquisição dos dados referentes aos modelos geopotenciais globais e modelos

digitais de terreno a serem utilizados geralmente é tranqüila, visto que as instituições

produtoras destas informações facilmente as disponibilizam aos usuários. Quanto aos

outros dados, a tarefa de aquisição geralmente é complicada e bastante penosa.
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