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5 SOUTH AMERICAN MODEL (SAM)

5.1 Introdução

Neste capítulo estão sendo propostos para a parte continental da América do

Sul três modelos digitais, dois deles com a mesma fonte de dados, mas com diferentes

espaçamentos da malha (30” e 1’ de arco) e o terceiro introduzindo valores de altitudes

obtidas de cartas digitalizadas em diferentes escalas, porém, ainda com espaçamento de

1’ de arco. Na região oceânica é apresentado um modelo gerado a partir de informações

batimétricas extraídas de cartas náuticas, de folhas de bordo e do projeto LEPLAC para

a costa do Brasil e de cartas náuticas na Argentina.

Será apresentada uma descrição dos modelos globais mais utilizados pela comu-

nidade científica para, finalmente, descrever os modelos propostos e comparar com os

modelos já existentes. Para efeito de verificação da qualidade dos modelos, na área con-

tinental, serão também apresentadas comparações dos valores das altitudes interpoladas

nesses modelos com as altitudes das RNs obtidas por nivelamento geométrico. As coor-

denadas geodésicas e as altitudes ortométricas das RNs foram cedidas pelo IBGE e pelo

IGM da Argentina. Para a área oceânica serão feitas comparações dos valores batimétri-

cos interpolados nesses modelos com as sondagens obtidas das cartas em escala pequena

(1:300.000 e 1:1.500.000).

O sistema de coordenadas planimétrico escolhido para o MDT foi o WGS84 e as

altitudes estão referenciadas ao nível médio dos mares.

As rotinas de interpolação (bilinear e bicúbica) utilizadas para análise dos mode-

los digitais são do programa GMT (WESSEL; SMITH, 1991). Esse programa também foi

utilizado para gerar as figuras relativas à análise dos modelos. No mesmo, o separador

decimal é representado por “ponto” e não por “vírgula” (padrão brasileiro), razão pela

qual o padrão GMT precisou ser mantido.
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5.2 Método de transformação de coordenadas

Neste trabalho de tese foram utilizadas informações obtidas de cartas topográfi-

cas do IBGE e do IGM da Argentina, de cartas náuticas e de folhas de bordo do CHM

do Brasil e somente de cartas do SHN da Argentina. Muitas destas informações estavam

originalmente referidas a sistemas distintos do WGS84, como por exemplo Córrego Alegre

e SAD69 no Brasil e Campo Inchausepe para a Argentina. Portanto, foi necessário ho-

mogeneizar a referência e, para isso, o método utilizado para transformar as coordenadas

de um sistema para outro foi o de Molodenski.

Para as cartas digitalizadas do Brasil, os dados que estavam em Córrego Alegre

passaram por duas transformações: de Córrego Alegre para SAD69 e de SAD69 para

WGS84. Os dados em SAD69 passaram somente por uma transformação, o mesmo ocor-

rendo com os dados no sistema Campo Inchausepe para os dados da Argentina. Na Tabela

5 são apresentados os parâmetros de translação para compatibilizar os diferentes sistemas

com o WGS84. No caso do Brasil são parâmetros oficiais do IBGE para os respectivos

casos, enquanto para a Argentina os parâmetros são oficiais do IGM.

Tabela 5: Parâmetros de translação de sistemas de coordenadas

Transformação ∆ X(m) ∆ Y(m) ∆ Z(m)

Córrego Alegre para SAD69 -138,70 164,40 34,00

SAD 69 para WGS84 -66,87 4,37 -38,52

Campo Inchausepe para WGS84 -148,00 136,00 90,00

5.3 Modelos Globais

Tem havido um esforço constante por parte de agências e órgãos científicos no

desenvolvimento de modelos digitais. Alguns MDTs globais, selecionados em função de

sua utilização pela comunidade científica, serão apresentados de forma resumida. São eles:

ETOPO5, TERRAINBASE, JGP95E, GTOPO30, GLOBE, ETOPO2, ACE, DTM2002 e

o SRTM. Todos esses modelos têm suas coordenadas horizontais referenciadas ao WGS84

e a altitude em metros acima do NMM.

A precisão planimétrica dos pontos de um modelo varia em função das diferentes

fontes utilizadas. Em muitos casos a precisão pode diferir dentro de uma mesma fonte.
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Como exemplo, o Digital Terrain Elevation Data (DTED) do então DMA, que muitos dos

modelos acima utilizam como fonte, contém dados obtidos de cartas e de imagens. As

cartas podem possuir erros no referencial planimétrico ou ter curvas de nível posicionadas

erradamente, o que pode ocorrer durante a compilação ou impressão. Isto resulta num

deslocamento da posição horizontal não documentada que leva a erros altimétricos. Nas

imagens de satélite existe o erro devido ao deslocamento entre a órbita efetiva e a pre-

vista, que resulta num deslocamento da posição planimétrica se esse erro não for corrigido

durante o desenvolvimento do MDT. No caso dos modelos de 30”, eles podem apresentar

erros de até uma célula devido à falta de precisão na localização do satélite. O desloca-

mento horizontal também pode ocorrer durante o processo de interpolação em áreas com

pouca densidade de pontos.

A precisão planimétrica (Pp) é obtida pelo cálculo da Desvio Quadrático Médio

(DQM1) das coordenadas planimétricas x e y (MAUNE; MAITRA; MCKAY, 2001; SHEARER,

1990). Assim:

DQMx =

√

∑n

i=1(xint i − xind i)2

n
(5.1)

DQMy =

√

∑n

i=1(yint i − yind i)2

n
(5.2)

onde

xint i e yint i são as coordenadas do ponto i que será usado na verificação, pertencente à

amostra ou interpolado na mesma;

xind i e yind i são as coordenadas do ponto i que será usado na verificação independente

da amostra e que tem precisão mais elevada;

n é o número de pontos a serem testados;

i é um número inteiro que varia de 1 a n.

O erro planimétrico2 (Er) do ponto i é definido como:

Er =
√

(xint i − xind i)2 + (yint i − yind i)2 (5.3)

1O Desvio Quadrático Médio é uma estimativa do Desvio Padrão, em inglês é designado por Root
Mean Square Error (RMSE), a tradução para o português desse termo foi obtida no glossário de termos
estatísticos da página da internet http://europa.eu.int/comm/eurostat/research/index.htm(2005) do In-
ternational Statistic Institute.

2A norma brasileira permite dupla interpretação: o erro planimétrico pode ser entendido como a
composição (Equação 5.3), ou como válido para cada coordenada x e y isoladamente (BRASIL, 1984;
ARIZA, 2002).
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O DQM planimétrico é:

DQMr =

√

∑n

i=1((xint i − xind i)2 + (yint i − yind i)2)

n
=

√

DQM2
x + DQM2

y (5.4)

Calculando a precisão de acordo com o National Standard for Spatial Data Ac-

curacy (NSSDA) para o caso de DQMx = DQMy

DQMr =
√

2 ∗ DQM2
x =

√

2 ∗ DQM2
y = 1, 4142 ∗ DQMx = 1, 4142 ∗ DQMy (5.5)

Assume-se que os erros sistemáticos foram eliminados tanto quanto possível. Se

o erro obedece a uma distribuição normal, o fator 2,4477 é usado para calcular a precisão

planimétrica com 95% de confiança3 (GREENWALT; SCHULTZ, 1968), portanto

Pp = 2, 4477 ∗ DQMx = 2, 4477 ∗ DQMy = 2, 4477 ∗
DQMr

1, 4142
(5.6)

Pp = 1, 7308 ∗ DQMr (5.7)

A precisão altimétrica absoluta também varia conforme a fonte de dados usada

para a construção do modelo. A Tabela 6 apresenta a precisão altimétrica absoluta por

país ou região do mundo para o modelo GLOBE (Seção 5.3.5); esta precisão varia de 10

a 500 metros com um nível de 90% de confiança, conforme a fonte.

A precisão altimétrica (Pz) é obtida pelo cálculo da DMQ das altitudes (MAUNE;

MAITRA; MCKAY, 2001; SHEARER, 1990), sendo:

DMQz =

√

∑n

i=1(zint i − zind i)2

n
(5.8)

onde os elementos da expressão são semelhantes aos definidos anteriormente na planime-

tria (Equações 5.1 e 5.2), agora referidos à altimetria.

Considera-se que os erros sistemáticos foram eliminados tanto quanto possível.

Se o erro obedece a uma distribuição normal, o fator 1,9600 pode ser usado para calcular

a precisão altimétrica com 95% de confiança (GREENWALT; SCHULTZ, 1968). Portanto, a

3O nível de confiança de 95% é o mais admitido, mas pode-se trabalhar com outros limites como 90%,
68%.
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Tabela 6: Precisão altimétrica absoluta estimada para as fontes do GLOBE

Fonte Precisão1 DQM

(m) (m)

MDT do Japão 10 6

MDT da Austrália 10 6

MDT da Itália 13 8

MDT da Nova Zelândia 15 9

DTED 30-200 18-120

Mapas do Brasil2 50 30

MDT da Groenlândia 150 91

DCW3 160 97

Mapas da Ásia e América do Sul4 250 152

Mapas do Peru5 500 304

SCAR/USGS6 500 304

1Nível de confiança de 90%.
2Valores estimados para as cartas com espaçamento de 100 metros entre as curvas de nível.
3Digital Chart of the World
4Valor estimado para as cartas com espaçamento de 500 metros entre as curvas de nível.
5Valor estimado para as cartas com espaçamento de 1000 metros entre as curvas de nível.
6Scientific Committee on Antarctic Research/United State Geological Survey
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precisão altimétrica absoluta, fornecida pelo NSSDA, é calculada pela fórmula:

Pz = 1, 9600 ∗ DMQz (5.9)

A precisão altimétrica relativa é a precisão da altitude de um ponto em relação

aos seus vizinhos imediatos, o que constitui um parâmetro importante para a análise

da inclinação do terreno. Normalmente esta informação não é fornecida, mas em geral a

precisão relativa nos modelos é melhor do que a precisão absoluta. Um método de medí-la

é comparar a diferença entre as altitudes no topo e na base de uma região íngreme situada

na amostra com a diferença entre as altitudes da superfície conhecida de forma mais

precisa para os mesmos pontos. A diferença entre as duas medidas representa a precisão

altimétrica relativa. As altitudes dos pontos obtidos sobre a superfície conhecida devem

ter pelo menos três vezes mais precisão do que a pretendida para o modelo, assegurando

que todos os erros sistemáticos foram removidos.

Para o modelo SRTM, o único com uma única fonte de dados, a precisão alti-

métrica absoluta gira em torno de 16 m e a relativa de 10 m; a precisão planimétrica

estimada é de uns 15 m. Todas as precisões estão referidas a um nível de confiança de

90% (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/statistics.html(2004)).

5.3.1 ETOPO5

ETOPO5 é um MDT construído pelo National Geophysical Data Center que

pertence ao National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA/NGDC), com

base em dados terrestres e oceânicos numa malha de latitude/longitude de 5’ de arco.

A parte oceânica foi construída com informações do U.S. Naval Oceanographic

Office.

Na parte terrestre foram utilizadas informações do:

1. DTED, do então DMA, para a Europa, o Japão e a Coréia;

2. Bureau of Mineral Resources para a Austrália;

3. Department of Industrial and Scientific Research para a Nova Zelândia;

4. U.S. Navy Fleet Numerical Oceanographic Center (FNOC).

Estes dados foram originalmente reunidos e gradeados em 1988 por Margo Edwards

para a Universidade de Washington.



105

Os valores dos dados estão em metros e representam a elevação do centro de

cada célula. A precisão do conjunto dos dados é difícil de definir, devido à desigualdade

das fontes. De um modo geral, nos EUA, no Oeste da Europa, na Coréia, no Japão, na

Austrália e na Nova Zelândia as fontes são mais confiáveis. Para a África, Ásia e América

do Sul as fontes são menos acessíveis e utilizam cartas na escala 1:1.000.000. Para as áreas

oceânicas mais rasas do que 200 m existem muito poucos dados.

5.3.2 TERRAINBASE

O modelo global TERRAINBASE, que também foi construído pelo NOAA/NGDC,

tem malha de 5’ de arco e a sua mais significante melhoria com relação ao ETOPO5 é a

quantidade e a qualidade das fontes de dados que foram usadas para o desenvolvimento

do mesmo. As fontes deste modelo e suas características figuram na Tabela 7.

O desenvolvimento do modelo passou por três etapas integrando todas as fontes

de dados:

1. criação de uma malha de 5’ em cada modelo regional;

2. junção destes modelos regionais em um único modelo;

3. suavização das descontinuidades significantes na junção dos modelos.

O sistema de informação geográfica GRASS (versão 4.1) foi usado para processar

todos os dados (ARABELOS, 2000).

5.3.3 JGP95E

Esse modelo surgiu devido à necessidade dos órgãos NGA e National Aeronautics

and Space Administration/Goddard Space Flight Center (NASA/GSFC) necessitarem de

um MDT global mais preciso, com resolução de 5’ de arco, que pudesse ser usado para a

construção do modelo do geopotencial de grau e ordem 360. Esta base de dados combinou

informações dos modelos:

1. DTED, do então DMA, com resolução de 5’ de arco;

2. TERRAINBASE v1.0 do National Geophysical Data Center (NGDC) com resolução

de 5’;
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Tabela 7: Fontes do modelo do TERRAINBASE
Fonte: http://www.ngdc.noaa.gov/seg/fliers/se-1104.shtml(2004).

Fonte Nome Área de Tipo de N. de N. de
do modelo cobertura informação linhas coluna

1 NGDC MDT Global TERRAIN-
BASE versão 1.0

90 N a 90 S x 180 W a 180 E topografia e
batimetria

2.160 4.320

2 FNOC, Marinha dos
EUA

MDT Global de 10’ 90 N a 90 S x 180 W a 180 E topografia 1.080 2.160

3 Universidade de
Washington

Batimetria Global do
ETOPO5

90 N a 77 55’S x180 W a 179
55’E

batimetria 2.016 4.320

4 DMA MDT de 5’ da América do
Norte (América do Norte e
parte da América Central)

65 N a 8 N x135 W a 52 W
(incompleta)

topografia e
batimetria

684 996

5 DMA MDT de 5’ para Europa, re-
gião do Mediterrâneo e parte
da Ásia

75 N a 30 N x 25 W a 70 E topografia e
batimetria

540 540

6 NOAA/NGDC MDT de 30"do EUA 51 N a 24 N x 128 W a 60 W
(incompleta)

topografia 3.240 3.240

7 Servizio Geologico Nazi-
onale da Itália

MDT de 30" 47 20’N a 36 40’N x 6
27’08.4"E a 18 57’08.4"E

topografia e
batimetria

1.280 1.500

8 Universidade Nacional
Austrália

MDT de 5’ da África 40 N a 35 S x 26 W a 56 E
(Continente Africano)

topografia 900 984

9 Kort-og Matrikelstyrel-
sen

MDT de 5’ X 10’ da Groen-
lândia

84 N a 59 30’N x 75 W a 10
W Groenlândia)

topografia 295 391

10 Universidade Nacional
Austrália

MDT de 5’ da Austrália 10 S a 44 S x 112 E a 154 E
(Austrália)

topografia 409 505

11 Centro Internacional de
Agricultura Tropical

MDT de 2’ região do Cerra-
dos do Brasil

1 S a 24 S x 62 W a 37 W (Re-
gião do Cerrado do Brasil)

topografia 690 750

12 Universidade de Cornell MDT de 3’ das Montanhas
dos Andes e Peru-Chile

12 S a 40 S x 80 W a 62 W topografia e
batimetria

560 360

13 Technische Universitat
Graz

MDT de 1,5’ X 2.5’ da Áus-
tria

49 30’N a 46 15’N x 8 40’E a
18 50’E (incompleta)

topografia 130 244

14 DMA MDT de 5’ para o Japão,
Coréia do Norte e Coréia do
Sul

44 N a 31 N x 124 E a 144 E
(incompleta)

topografia e
batimetria

156 240

15 Technische Universiteit
Delft

MDT de 3’ X 5’ dos Países
Baixos

54 N a 50 N x 3 E a 8 E (in-
completa)

topografia 80 60

16 NOAA/NGDC malha de 30"de Batimetria
da Costa da Alaska

72 N a 69 Nx 164 W a 140 W
(Costa do Alaska no oceano
Ártico, incompleta)

batimetria 360 2.880

17 NOAA/NGDC malha de 30"de Batimetria
da Costa da Alaska

67 N a 62 N x 174 W a 161 W
(Região da Costa do estreito
de Bering)

batimetria 600 1.560

18 NOAA/NGDC malha de 30"de Batimetria
da Costa da Alaska

62 N a 51 N x 170 E a 130
W (Regiões da costa do oce-
ano Pacífico e ilhas Aleutian
do Alaska, incompleta)

batimetria 360 2.880

19 NOAA/NGDC malha de 30"de Batimetria
da Costa do Atlântico do
EUA

45 N a 23 N x 82 W a 66 W
(incompleta)

batimetria 2.640 1.920

20 NOAA/NGDC malha de 30"de Batimetria
dos Grandes Lagos

50 N a 41 N x 95 W a 74 W
(incompleta)

batimetria 1.080 2.520

21 NOAA/NGDC malha de 30"de Batimetria
da Costa do Golfo do México
do EUA

31 N a 23 N x 98 W a 81 W batimetria 960 2.040

22 NOAA/NGDC malha de 30"de Batimetria
da Costa do Pacífico do EUA

50 N a 31 N x 127 W a 116
W (incompleta)

batimetria 2.280 1.320

23 NOAA/NGDC malha de 30"de Batimetria
da partes rasas das Ilhas Ha-
vaianas

29 N a 18 N x 178 W a 154
W (incompleta)

batimetria 1.320 2.880

24 NOAA/NGDC malha de 30"de Batimetria
da Costa de Porto Rico

20 N a 15 N x 69 W a 64 W
(incompleta)

batimetria 600 600

25 NOAA/NGDC MDT de 5’ dos Territórios
do Noroeste

70 N a 65 N x 128 W a 95 W
(Canadá)

topografia e
batimetria

61 397

26 EROS Data Center
(EDC do USGS)

MDT de 30"do DCW para
Madagascar

11 00’S a 26 00’S x 43 06’E a
50 36’E

topografia 1.801 901

27 EDC MDT de 30"do DCW para
Madagascar e Porto Rico

21 N a 17 N x 75 W a 64 W topografia 481 1.321



107

3. ETOPO5, do NGDC, com resolução de 5’;

4. TUG87 5’, da Universidade Técnica de Graz (WIESER, 1987);

5. alturas ortométricas (5’x 5’) derivadas do RADAR altimétrico ERS-1 e alturas ge-

oidais do JGM2/OSU91A com grau 360 para a parte de Antártica, sendo que as

siglas JGM e OSU significam Joint Gravity Model e Ohio State University, respec-

tivamente;

6. base de dados topográficos do GGTOPO (COGLEY, 1984), da Universidade de Trent,

Peterborough, Ontário, Canadá.

Grandes esforços foram feitos para identificar e corrigir valores falsos em algumas

áreas (picos, platôs). O JGP95E é considerado uma fonte fundamental de informação de

elevação para trabalhos geofísicos sobre anomalia de Bouguer, coeficientes topo-isostáticos,

etc (ARABELOS, 2000).

5.3.4 GTOPO30

O GTOPO30 (Global Topographic Data) é um modelo global, construído pelo

EDC, que cobre somente a parte continental da Terra e possui um espaçamento da malha

de 30” de arco. A elevação vária de -407 a 8.752 metros. As áreas oceânicas foram

preenchidas com o valor falso -9999. Pequenas ilhas menores do que 1 km2 não foram

representadas. O método para a criação da malha utilizou o programa Australian National

University Digital Elevation Modeling (ANUDEM) desenvolvido por Hutchinson (1989).

As fontes de dados deste modelo que aparece na Figura 43, foram:

1. DTED com espaçamento de malha de 3” (aproximadamente 90 metros ao longo dos

meridianos), que foi usado como fonte de dados para a Eurásia, parte da África,

América do Sul, México, Canadá e América Central, correspondendo a 50% da área

continental;

2. DCW é uma base cartográfica vetorizada de dados da série Operational Naviga-

tion Chart (ONC) na escala 1:1.000.000, que cobre toda Terra, sendo produzida

pelo antigo Army Map Service (AMS), um antecessor do DMA, NIMA e NGA. Foi

usada para cobrir falhas de cobertura do DTED na Austrália, Groenlândia, África,

América do Sul e Canadá, correspondendo a 29,9% da área continental;
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Figura 43: Fontes dos dados do modelo GTOPO30
Fonte: http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.asp(2004)

3. o modelo digital USGS 1-degree com um espaçamento da malha de 3” foi utilizado

nos Estados Unidos, Alasca e Hawaii, correspondendo a 6,7 % da área continental.

O “1-degree” no nome do modelo refere-se à unidade do arquivo de distribuição dos

dados;

4. mapas impressos produzidos pelo AMS na escala 1:1.000.000. Essas foram usadas

para definir o contorno da costa de algumas ilhas ao sul da Ásia e algumas pequenas

áreas na América do Sul, sendo utilizado em 1,1% da área continental;

5. mapas impressos produzidos pelo IMW na escala 1:1.000.000, cujos dados foram

utilizados na bacia Amazônica, correspondendo a 3,7% da área continental;

6. mapas impressos do Peru na escala de 1:1.000.000, sendo utilizados em 0,1% da área

continental;

7. modelo digital da Nova Zelândia que foi derivado de mapas na escala 1:63.360 com

intervalo das curvas de nível de 30 metros, sendo utilizado em 0,2% da área conti-

nental;

8. Antarctic Digital Database (ADD). As curvas de nível e o contorno da costa foram

utilizados como fonte para a Antártica. Este modelo vetorizado foi obtido de cartas

em escala de 1:200.000 a 1:5.000.000, correspondendo a 8,3% da área continental

utilizada por este modelo.
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5.3.5 GLOBE versão 1.0

O modelo digital de terreno Global Land One-kilometer Base Elevation (GLOBE)

versão 1.0, construído pelo NOAA/NGDC, tem um espaçamento de dados em latitude

e longitude de 30” de arco, com valores falsos de -500 para a região oceânica. Conta

com a contribuição de vários MDTs. O método para a criação da malha foi o ANUDEM

(HUTCHINSON, 1989). Na Figura 44 são apresentadas as fontes que contribuíram para

este modelo e a Tabela 8 mostra a porcentagem de utilização das mesmas. Na figura a

numeração da escala de cores correspondente às fontes são:

Figura 44: Fonte dos dados do Modelo de GLOBE
Fonte: http://www.ngdc.noaa.gov/seg/topo/globe.shtml(2005)

0 - Oceano, sem informação batimétrica, foi preenchido com o valor falso -500.

1 a 7 - DTED’s de várias épocas e diferentes espaçamentos de malha;

8 - MDT da Austrália do Australian Surveying and Land Information Group(AUSLIG),

convertido para 30” pelo NGDC;

9 - MDT do Japão, do Geographical Survey Institute (GSI), Japão.
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10 - MDT do Servizio Geologico Nazionale, Itália (SGN) da Itália com alta resolução,

convertido para malha de 30” pelo NGDC (para SGN);

11 - MDT da Nova Zelândia de malha de 500 metros feito pelo Manaaki Whenua Landcare

Research (LCR), Ltd., Nova Zelândia, reprojetado para 30” pelo USGS;

12 - MDT da Groenlândia de malha 90” feito pelo Zwally et al. (1997) do National Snow

and Ice Data Center (NSIDC), convertido para 30” pelo Jet Propulsion Laboratory

(JPL);

13 - combinação de dois modelos: Zwally et al. (1997) do NSIDC/JPL e MDT do DCW;

14 - DCW desenvolvido pelo NGA utilizando cartas na escala 1:1.000.000, convertido

para a malha de 30” pelo USGS;

15 - cartas do AMS para partes Sudoeste da Ásia e da América do Sul na escala 1:1.000.000,

digitalizadas pelo GSI, gradeada para 30” pelo USGS;

16 - cartas do IBGE para parte do Brasil (Amazônia) na escala 1:1.000.000, vetorizada

pelo GSI e gradeadas para 30” pelo USGS;

17 - cartas do Ministério de Guerra do Peru na escala 1:1.000.000 para parte desse país,

vetorizadas pelo GSI, gradeadas para 30” pelo USGS;

18 - a base digital da Antártida (SCAR), convertido para 30” pelo USGS, corrigido pelo

NGDC;

5.3.6 ETOPO2

O Modelo global ETOPO2 tem um espaçamento da malha de 2’ de arco e também

foi construído pelo NOAA/NGDC. A parte continental utiliza dados do modelo GLOBE

que foi regradeado para 2’ de arco pelo método de interpolação spline bicúbica e a parte

oceânica foi extraída de várias fontes como a base de dados de Smith e Sandwell (1997),

versão 8.2; o Digital Bathymetric Data Base, Variable-resolution (DBDBV), versão 4.1;

o International Bathymetric Chart of the Artic Ocean (IBCAO), versão 1.0; e o Digital

Bathymetric Data Base 5 minute (DBDB5) (Figura 45).

A base de dados de Smith e Sandwell (1997) é constituída por dados batimétricos

com malha de 2 minutos cobrindo a área oceânica dentro das latitudes ±72, 006◦. Estes

são derivados de levantamentos SONAR a bordo de navio e de altimetria por RADAR
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Tabela 8: Porcentagem de utilização das fontes para as áreas continentais

Fonte Porcentagem Número de células de

30 segundos de arco

DTED1 57,50 144.162.669

DCW 22,60 51.368.537

MDT da Austrália 5,20 10.031.254

ADD 8,30 86.945.078

Mapas do Brasil na escala 1:1.000.000 3,50 6.027.490

MDT da Groenlândia 1,00 7.344.478

Mapas do AMS na escala 1:1.000.000 1,10 2.088.224

MDT do Japão 0,26 556.763

MDT da Itália 0,21 490.585

MDT da Nova Zelândia 0,18 419.894

Mapas do Peru na escala 1:1.000.000 0,05 90.625

1Fontes de 1 a 7 da Figura 44

Figura 45: Fonte dos dados do Modelo de ETOPO2
Fonte: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/fliers/01mgg04.html(2005)

a bordo de satélites (Geosat e ERS-1). Esta última tecnologia implica na obtenção da

anomalia da gravidade e, a partir desta, num processo de inversão, estima a profundidade

(Figura 46)(SMITH; SANDWELL, 1997). Os dados estão numa malha de 2’ de arco, cobrindo
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o oceano dentro das latitudes de ±72, 006◦. A precisão absoluta da profundidade é de 100

metros para áreas onde se obteve informação de SONAR e de 250 metros para as demais.

Figura 46: Modelo de Smith e Sandwell (1997)
Fonte: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/predicted/explore.HTML(2005)

O DBDBV é uma base digital que fornece profundidades oceânicas com diferentes

resoluções. Esta foi desenvolvida pelo Naval Oceanographic Office (NAVOCEANO) que

auxilia na geração de mapas batimétricos e fornece dados para serem integrados com

outros parâmetros da área de geofísica e meio ambiente para modelamento do oceano.

A meta do IBCAO é desenvolver uma base de dados digitais que contenha in-

formações batimétricas acima da latitude de 64◦ norte, para utilização por cartógrafos e

pesquisadores cujos trabalhos exijam detalhes da profundidade no mar Ártico.

O DBDB5 é uma base digital com espaçamento de 5’ de arco que foi elaborada

em 1980 pelo US Naval Oceanographic Office obtida da digitalização de cartas náuticas.

Foi utilizada em poucas áreas na Antártica. Esta base de dados é que forma a parte

oceânica do modelo ETOPO5.

5.3.7 ACE

O modelo Altimeter Corrected Elevations (ACE), do Earth and Planetary Remote

Sensing Laboratory da Universidade De Montfort no Reino Unido, é um modelo global que

utiliza predominantemente dados de altimetria por RADAR do satélite ERS-1 em muitas
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regiões (JOHNSON; BERRY; HILTON, 2001), gerando uma malha de 30”. Esta resolução é

obtida através de interpolação dos dados de satélite, usando a triangulação de Delaunay

com a interpolação bilinear. Para a geração final do modelo foram estudadas quadrículas

de 1◦ X 1◦ e os dados altimétricos obtidos por satélite foram comparados com outros

três modelos, escolhidos entre a série de modelos apresentados mais abaixo. A decisão

na escolha do modelo por quadrícula, para a construção do ACE, obedeceu aos critérios

seguintes:

• Se a precisão dos dados dos três modelos era baixa e a cobertura dos dados de

altimetria por RADAR satisfatória, estes dados foram usados.

• Se a precisão dos dados dos modelos (usualmente os modelos DTED) era satisfató-

ria mas os mesmos apresentavam deslocamento vertical com relação aos dados de

altimetria por RADAR, os dados dos modelos foram usados corrigidos do referido

deslocamento.

• Se a precisão dos dados dos modelos era boa, os mesmos foram mantidos e usados

no ACE.

• Quando os modelos não podiam ser avaliados devido à cobertura insuficiente dos

dados de altimetria por RADAR, os dados dos modelos foram usados no ACE.

As fontes de informação deste modelo foram (Figura 47):

1 - MDT derivado dos dados de altimetria de RADAR do satélite ERS-1 (6.707 quadrí-

culas);

2 - DTED, dados não deslocados verticalmente (7.079 quadrículas);

3 - DTED, dados deslocados verticalmente usando a técnica desenvolvida na Universidade

Montfort (2.340 quadrículas);

4 - DCW desenvolvido pelo então DMA, convertido para a malha de 30” pelo USGS,

sendo que não houve deslocamento vertical (2.992 quadrículas);

5 - DCW desenvolvido pelo então DMA, convertido para a malha de 30” pelo USGS, da-

dos deslocados verticalmente usando a técnica desenvolvida na Universidade Mont-

fort (415 quadrículas);

6 - MDT do Japão, desenvolvido pelo GSI do Japão, dados não deslocados verticalmente

(73 quadrículas);
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Figura 47: Fonte dos dados do Modelo de ACE
Fonte: Johnson, Berry e Hilton (2001)

7 - MDT da Itália, desenvolvido pelo SGN, convertido para a malha de 30” pelo NGDC

para o SGN, dados não deslocados verticalmente (48 quadrículas);

8 - MDT da Nova Zelândia com pontos a cada 500m desenvolvido pelo LCR na Nova

Zelândia, reprojetado para 30” pelo USGS, dados não deslocados verticalmente (61

quadrículas);

9 - MDT da Groenlândia de Zwally et al. (1997) do NSIDC, convertido para 30” pelo

JPL, dados não deslocados verticalmente (208 quadrículas);

10 - MDT da Groenlândia de Zwally et al. (1997) do NSIDC, convertido para a malha

30” pelo JPL, dados deslocados verticalmente usando a técnica desenvolvida na

Universidade Montfort (39 quadrículas);

11 - mapas do AMS na escala 1:1.000.000, digitalizados pelo GSI, gradeado pelo USGS,

dados não deslocados verticalmente (231 quadrículas);

12 - mapas do AMS na escala 1:1.000.000, digitalizados pelo GSI, gradeado pelo USGS,

dados deslocados verticalmente usando a técnica desenvolvida na Universidade Mont-
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fort (2 quadrículas);

13 - mapas do International Map of the World (IMW) na escala 1:1.000.000 para parte do

Brasil adaptado pelo GSI, gradeado pelo USGS, dados não deslocados verticalmente

(95 quadrículas);

14 - mapas do IMW na escala 1:1.000.000 para parte do Brasil, adaptado pelo GSI,

gradeado pelo USGS, dados deslocados verticalmente usando a técnica desenvolvida

na Universidade Montfort (11 quadrículas);

15 - mapas do Ministério de Guerra do Peru para algumas partes deste país na escala

1:1.000.000, adaptado pelo GSI, gradeado pelo USGS, dados não deslocados verti-

calmente (5 quadrículas);

16 - base de dados digitais da Antártica do SCAR, convertido pelo USGS, reparado pelo

NGDC, dados não deslocados verticalmente (4.557 quadrículas);

17 - base de dados digitais da Antártica do SCAR, convertido pelo USGS, corrigido pelo

NGDC, dados deslocados verticalmente usando a técnica desenvolvida na Universi-

dade Montfort (563 quadrículas);

5.3.8 DTM2002

O DTM2002 é um modelo global com resolução de 30”, que foi construído pelo

Raytheon ITSS Corporation. Combina altitudes obtidas pelos modelos GLOBE, ACE e a

base de dados do GSFC para a Groenlândia 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).

O IAS está na projeção estereográfica polar com espaçamento de malha de 5 km

cobrindo a Groenlândia e a Antártica, referido ao WGS84 e ao geóide EGM96 (n = m =

360). No oceano e em outras áreas abaixo no nível zero é atribuído o valor falso de -1.000.

Os dados foram derivados do ERS-1. Estes dados foram interpolados para a malha de

30”.

Saleh e Pavlis (2002) determinaram 2.399 células (principalmente em regiões mon-

tanhosas) onde a diferença entre o ACE e GLOBE excedeu 1.000 metros. Tais casos

ocorreram principalmente na borda de quadrículas de 1◦ cujos dados altimétricos tinham

sido obtidos por RADAR (modelo ACE) e que eram vizinhas de quadrículas com dados

extraídos de fontes tradicionais. Nestas quadrículas onde o GLOBE parece de melhor
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resolução do que o ACE, particularmente quando os dados foram derivados do DTED,

assumiu-se o modelo (Figura 48).

Figura 48: Superfície de altitudes no Panamá pelo modelo ACE e DTM2002
Fonte: Saleh e Pavlis (2002)

Na área de dados batimétricos o DTM2002 utilizou os dados de Smith e Sandwell

(1997) e interpolados para formar a malha 30”, usando se o peso w = 1/d3 nessa inter-

polação. O modelo JPG95E foi utilizado para latitudes fora do intervalo ±72, 006◦, e

interpolados para a malha de 30”. O DTM2002 também foi construído nas malhas de 2’

e 5’.

5.3.9 SRTM

A missão SRTM foi um esforço conjunto da NASA, do Deutsches Zentrum für

Luft- und Raumfahrt (DLR) e da Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

O ônibus espacial Endeavour decolou no dia 11 e retornou no dia 22 de fevereiro

de 2000 e uma das suas missões foi a cartografia, por interferometria, de grande parte

da superfície terrestre. O ônibus espacial orbitou em volta da Terra 16 vezes em cada

dia, num total de 176 voltas durante a toda missão, voando a 7,5 km/s. Observou-se

aproximadamente 80% da superfície terrestre (119,56 M km2), o que representa 95% da

área ocupada do globo. Os dados coletados pelo RADAR compreenderam a região entre

os paralelos 60◦ N e 56◦ S (HENSLEY; MUNJY; ROSEN, 2001).

Para a coleta de dados foram instaladas antenas de RADAR, nas bandas C e X,

no compartimento de carga da nave e na ponta de um mastro de 60 metros estendido

perpendicularmente para o exterior da nave (Figura 49). A técnica utilizada foi a de

interferometria, onde a antena principal, a bordo da espaçonave, emitia ondas de RADAR
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para a Terra e as duas antenas coletavam as ondas refletidas. O resultado foi a obtenção

das altitudes através do método de interferometria.

O MDT resultante tem formato de malha regular com espaçamento de 3”, valor

que pode ser considerado como a resolução do modelo que, em termos lineares, situa-se

na casa dos 90 metros ao longo dos meridianos.

Após um processo longo de calibração e validação dos dados, foram processados

cerca de 12 terabytes (1012 bytes) de dados brutos para a criação do modelo. Informações

estatísticas da área de cobertura da missão são apresentadas na Tabela 9.

Figura 49: Representação artística do ônibus espacial durante a missão do projeto SRTM
Fonte:http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/missionoverview.html(2005)

Tabela 9: Área de cobertura da missão SRTM

Porcentagem Número de passagem Área coberta

de área coberta do ônibus espacial

99,968% 1 119,51 M km2

94,59% 2 113,10 M km2

49,25% 3 58,59 M km2

24,10% 4 28,81 M km2
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Figura 50: Área de cobertura da missão SRTM
Fonte:http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/datacoverage.html(2005)

Na Figura 50, as cores indicam o número de vezes que a área foi imageada pelo

SRTM. Na região continental, o que foi coberto uma vez está representado em verde

mais claro, duas vezes em verde um pouco mais escuro e assim por diante conforme a

escala de cores indicada abaixo da figura à esquerda. As passagens sobre o oceano são

representadas em tons de azul na escala à direita abaixo da figura. Áreas em vermelho

não foram mapeadas. A baixa quantidade de dados coletados sobre o oceano deve-se a

esta região ter sido usada somente para calibração (HENSLEY; MUNJY; ROSEN, 2001).

5.4 Análise dos modelos

Nesta análise se dará ênfase ao SRTM, por ser o mais recente e com grande

resolução, sendo uma fonte de grande importância para a área continental da América do

Sul. Os outros modelos utilizam praticamente o mesmo tipo de fontes de informação para

esta região oriundas de cartas de escalas pequenas, com excessão do DTM2002 que se vale

de informações obtidas por RADAR para as regiões das bacias Amazônica, do Atlântico

Sul (trecho norte), do rio Tocantins-Araguaia e do rio da Prata.

5.4.1 SRTM

No estudo do SRTM analisaram-se todas as quadrículas de 1◦ X 1◦ da região

continental entre as latitudes 25◦N a 60◦S e as longitudes 100◦W a 25◦W, obtendo-se para

cada quadrícula os valores máximo e mínimo da altitude com sua respectiva posição, o
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valor médio e o número de pontos sem informação compondo a Tabela 57 do Apêndice D

encontrado nos dois CD-ROM anexados à tese. Os dados de cada quadrícula compõem

um arquivo cuja denominação identifica a quadrícula com as letras N ou S significando

tratar-se do hemisfério, W para indicar a longitude por oeste e as coordenadas do canto

inferior esquerdo.

Estas informações objetivam dar um diagnóstico da quadrícula, tomando-se co-

nhecimento dos valores extremos da altitude, através da média, verificando que altitudes

são predominantes e finalmente avaliando a quantidade de respostas do RADAR sem

resolução. O total de pontos da quadrícula, quando completa, é de 1.442.401.

Para cada quadrícula foi gerada uma representação 3D e seu respectivo histo-

grama das altitudes, mostrando como os valores estão distribuídos. As Figuras 51, 52,

53 e 54, regiões onde estão situados os maiores picos do Brasil e da Argentina, são exem-

plos do trabalho desenvolvido, que pode ser encontrado nos dois CDROM, que contém

o total das representações 3D (coloridas) e seus respectivos histogramas, para América

do Sul. O primeiro CD-ROM apresenta esse estudo para 1.493 quadrículas e o segundo

para 520 quadrículas de 1◦x1◦, totalizando 2.013 quadrículas estudadas. Estas imagens

encontram-se nos diretório denominado 3d_hist.

A maioria das quadrículas apresenta pontos sem informação altimétrica, como

pode ser observado na última coluna da Tabela 57 do Apêndice D. As manchas brancas

nas representações 3D das Figuras 51, 52, 53 e 54 mostram esse problema, totalizando

8.896, 11.733, 3.796 e 22.433 pontos sem informação, respectivamente.

O oceano foi usado como calibração no SRTM e pontos no mesmo assumem tanto

valores positivos, quanto negativos, sem significar valores de batimetria. As Figuras 55

e 56 mostram perfis longitudinais (fixando a φG em 00◦ 18′ 00′′) e latitudinais (fixando

a λG em −49◦ 55′ 45′′) de uma região litorânea ao norte do Brasil, onde φG e λG são

as coordenadas da altitude máxima da quadrícula N00W050 do SRTM (39 m), de 8

modelos dos modelos citados, respectivamente. O modelo ACE não figura pois coincide

para toda América do Sul com o DTM2002. Nessas figuras verifica-se como os valores de

altitude do SRTM não tem significado no oceano, sendo que, na costa começam assumir

valores pouco mais elevados, variando rapidamente, mas que estão na maioria dentro da

precisão altimétrica absoluta do modelo (16 m), portanto, sem significado altimétrico.

Nos referidos perfis a altitude máxima não é encontrada devido ao fato de não existir, na

região próxima ao ponto, informação altimétrica, assim a rotina usada para construção dos

perfis não consegue interpolar este valor. O interessante é que mesmo os modelos que tem
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informação batimétrica apresentam resultados diferentes entre si. A Figura 57 e a Figura

58 mostram a representação 3D e o histograma dessa mesma quadrícula, para o SRTM e

o DTM2002, respectivamente. Observando as figuras percebe-se a grande diferença entre

os dois modelos. Com isso fica impossível delimitar a costa no SRTM.

Figura 51: Quadrícula N00W067 - Picos da Neblina e 31 de Março
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Figura 52: Quadrícula S23W045 - Pedra da Mina e Agulhas Negras
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Figura 53: Quadrícula S28W069 - Bonete
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Figura 54: Quadrícula S33W071 - Cerro Aconcágua
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Figura 55: Perfil longitudinal - Quadrícula N00W050 (φG = 00◦ 18′ 00′′)
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5Figura 56: Perfil latitudinal - Quadrícula N00W050 (λG = −49◦ 55′ 45′′)
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Figura 57: Quadrícula N00W050 - SRTM Figura 58: Quadrícula N00W050 - DTM2002
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5.4.2 Comparação com os picos mais altos do Brasil e dos Andes

Nesta seção serão apresentadas comparações entre os MDT globais utilizando

informações de picos do Brasil e dos Andes. Este trabalho visa avaliar se existe deslo-

camento horizontal acentuado da malha, devido a erros no processo de digitalização das

cartas (nos modelos que utilizam as mesmas) e de interpolação para criar a malha, como

também verificar a estrutura topográfica apresentada por cada modelo para essas regiões.

As Figuras 59, 60, 61 e 62 mostram perfis longitudinais nas quadrículas pas-

sando pelos picos da Neblina, 31 de Março, Pedra da Mina e Agulhas Negras, respectiva-

mente. Estes perfis foram feitos em oito dos modelos citados (SRTM, DTM2002, GLOBE,

GTOPO30, ETOPO2, JGP95E, TERRAINBASE e ETOPO5). As coordenadas geodési-

cas destes picos foram bem determinadas com a técnica GPS e as alturas geoidais foram

obtidas pelo modelo MAPGEO04 do IBGE; o sistema de referência planimétrico é o

SAD69 como mostra a Tabela 10. Estas coordenadas foram transformadas para WGS84,

antes de fazer os perfis. Os modelos JGP95E, TERRAINBASE e ETOPO5 apresentam

resultados bem diferentes com relação aos outros modelos. O SRTM apresenta mais es-

truturas topográficas e os modelos de 30” de espaçamento da malha estão mais suavizados

com relação ao mesmo, com deslocamentos verticais entre si. O ETOPO2 apresenta um

deslocamento vertical e horizontal em relação aos quatro anteriores citados.

A Tabela 11 mostra as características da quadrícula de 1◦ X 1◦ onde estão loca-

lizados os picos, sendo a primeira coluna a identificação do modelo; a segunda, terceira e

quarta, a altitude máxima e as respectivas coordenadas, latitude e a longitude.

Verificando as coordenadas nas Tabelas 10 e 11 para os picos brasileiros, as co-

ordenadas da altitude máxima do SRTM mostram-se diferentes das mesmas do Pico da

Neblina, inclusive a altitude, mas isto é devido a existir uma região com falta de infor-

mação exatamente em cima das coordenadas do pico, assim neste caso, não é possível

comparar. Para os outros modelos as coordenadas em relação a esse pico estão desloca-

das. Na quadrícula S23W045, o SRTM apresenta a altitude máxima e as coordenadas

muito próximas às informações do pico Pedra da Mina, enquanto os modelos de 30” de

espaçamento da malha têm as coordenadas da altitude máxima mais próximas ao pico de

Agulhas Negras. Os modelos de 5’ não apresentam bons resultados em nenhuma dessa

regiões, pela excessiva abertura da malha.
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Tabela 10: Picos mais altos do Brasil

Pico Sistema de φG λG Altitude

referência (◦,′ , ”) (◦,′ , ”) (metros)

Pico da Neblina (BR)1 SAD69 00 48 1,08397 -66 00 24,98173 2.994,04

WGS84 00 47 59,85204 -66 00 26,90028

31 de Março (BR)1 SAD69 00 48 21,73324 -66 00 16,62921 2.982,64

WGS84 00 48 20,50128 -66 00 18,54756

Pedra da Mina (BR)1 SAD69 -22 25 39,87271 -44 50 33,27891 2.798,28

WGS84 -22 25 41,63340 -44 50 34,82016

Agulhas Negras (BR)1 SAD69 -22 22 47,08885 -44 39 40,03066 2.791,43

WGS84 -22 22 48,85068 -44 39 41,56596

1Fonte: IBGE, com coordenadas e altitudes obtidas através do GPS.

Tabela 11: Localização das altitudes máximas nos modelos

N00W0671

MDT Altitude max. φG alt. λG alt.

(m) (◦,′ , ”) (◦,′ , ”)

SRTM 2.716 00 48 27 -66 00 15

DTM2002 3.009 00 48 30 -66 01 30

GLOBE 2.973 00 48 30 -66 01 30

GTOPO30 2.973 00 48 30 -66 01 30

ETOPO2 2.792 00 51 00 -66 02 00

JGP95E 1.370 00 55 00 -66 00 00

TERRAINBASE 1.370 00 55 00 -66 00 00

ETOPO5 2.133 01 00 00 -66 05 00

S23W0452

MDT Altitude max. φGalt. λG alt.

(m) (◦,′ , ”) (◦,′ , ”)

SRTM 2.785 -22 25 42 -44 50 36

DTM2002 2.691 -22 22 30 -44 40 00

GLOBE 2.720 -22 22 30 -44 40 30

GTOPO30 2.720 -22 24 00 -44 40 30

ETOPO2 2.505 -22 25 00 -44 52 00

JGP95E 1.846 -22 21 00 -44 51 00

TERRAINBASE 1.846 -22 21 00 -44 51 00

ETOPO5 1.829 -22 10 00 -44 55 00

1Quadrícula onde estão localizados os Picos da Neblina e 31 de março
2Quadrícula onde estão localizados os Picos da Pedra da Mina e Agulhas Negras
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Figura 60: Perfil longitudinal - Pico 31 de março (φG = 00◦ 48′ 20, 50128′′)
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1Figura 61: Perfil longitudinal - Pico da Agulhas Negras (φG = −22◦ 22′ 48, 85068′′)
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Figura 62: Perfil longitudinal - Pico da Pedra da Mina (φG = −22◦ 25′ 41, 63340′′)
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Para se ter uma amostra do comportamento dos modelos para alguns países da

América do Sul escolheu-se 19 quadrículas onde estão situados os picos mais elevados dos

Andes (Figura 63). Para isso foram construídos perfis longitudinais4 passando sobre a

altitude máxima de cada quadrícula do SRTM, em que estão situados esses picos. A Tabela

12 apresenta na primeira coluna o nome do pico andino com a respectiva numeração da

figura do perfil longitudinal; na segunda, o País; na terceira, a denominação da quadrícula

do SRTM em que esta localizado o pico; e a última coluna informa a altitude máxima

e a coordenada dessa quadrícula. Esse procedimento foi escolhido devido não se ter

informação precisa da coordenada e altitude desses picos, contrariamente aos picos no

Brasil. Esses perfis são apresentados nas Figuras 64 a 82.

Os modelos de 5’ não são representativos dessas quadrículas, sendo que o ETOPO5

apresenta uma qualidade pior. O ETOPO2 apresenta deslocamentos planimétrico e alti-

métrico, como também um comportamento muito suavizado em relação ao SRTM.

Nas quadrículas onde estão situados os picos da Argentina, Chile, e o Sajama

situado na Bolívia, o SRTM e os modelos de 30” de espaçamento da malha apresentam

um comportamento topográfico semelhante, com pouquíssimo deslocamento altimétrico,

mostrando que nessas regiões foram utilizadas cartas de boa qualidade cartográfica ape-

sar da escala pequena. A partir da quadrícula S16W069 a N10W074, os modelos de 30”

de espaçamento da malha apresentam um comportamento topográfico com deslocamento

altimétrico e muito suavizados com relação ao SRTM. Os picos Illimani, Sangay, Huila e

Yerupaja não são representados em nenhum dos modelos de 30”. A quadrícula S11W077,

onde está situado o pico Yerupaja, é a que apresenta as maiores diferenças no comporta-

mento topográfico entre os modelos. Esses problemas são devido à qualidade e à escala

das cartas topográficas utilizadas na confecção destes modelos para essas regiões.

No segundo CD-ROM anexado à tese estão os perfis dos picos andinos dessa se-

ção, como também os perfis longitudinais (diretório perfil_hor) e latitudinais5 (diretório

perfil_ver) de toda a área em estudo desta tese (2.013 quadrículas) com os oito MDTs.

Todos os perfis passam sobre a altitude máxima de cada quadrícula do SRTM, as coorde-

nadas dessas altitudes são apresentadas na Tabela 57 no Apêndice D. A utilização desse

critério teve por objetivo mostrar o comportamento topográfico das mesmas, permitindo

uma análise comparativa entre os MDTs.

4No perfil longitudinal, a latitude é fixa e a longitude decresce dentro da quadrícula de 1◦ x 1◦.
5No perfil latitudinal, a longitude é fixa e a latitude cresce dentro da quadrícula de 1◦ x 1◦.
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Figura 63: Picos andinos
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Tabela 12: Picos andinos

Pico1 País Quadrícula Altitude máxima (φG,λG)

m(◦,◦)

Tupungato (Figura 64) Argentina-Chile S34W070 6.563 (-33,3583333, -69,7700000)

Aconcágua (Figura 65) Argentina S33W071 6.928 (-32,6533333 -70,0108333)

Bonete (Figura 66) Argentina S28W069 6.868 (-27,1091667, -68,5408333)

Llullailaco (Figura 67) Argentina-Chile S25W069 6.731 (-24,7200000, -68,5366667)

Licancábur (Figura 68) Bolívia-Chile S23W068 5.999 (-22,2641667, -67,1866667)

Sajama (Figura 69) Bolívia S19W069 6.549 (-18,1083333, -68,8833333)

Illimani (Figura 70) Bolívia S17W068 6.353 (-16,6533333, -67,7858333)

Illampu (Figura 71) Bolívia S16W069 6.406 (-15,8541667, -68,5416667)

Misti (Figura 72) Peru S17W072 6.056 (-16,1941667, -71,5316667)

Coropuna (Figura 73) Peru S16W073 6.403 (-15,5458333, -72,6608333)

Yerupaja (Figura 74) Peru S11W077 5.980 (-10,3050000, -76,8950000)

Huascarán (Figura 75) Peru S10W078 6.685 ( -9,1175000, -77,6033333)

Sangay (Figura 76) Equador S03W079 5.283 ( -2,0050000, -78,3408333)

Chimborazo (Figura 77) Equador S02W079 6.259 ( -1,4691667, -78,8175000)

Cotopaxi (Figura 78) Equador S01W079 5.869 ( -0,6808333, -78,4383333)

Cayambe (Figura 79) Equador N00W078 5.778 ( 0,0250000, -77,9891667)

Huila (Figura 80) Colômbia N02W077 5.375 ( 2,9241667, -76,0291667)

Tolima (Figura 81) Colômbia N04W076 5.283 ( 4,8916667, -75,0016667)

Cristóbal Colón (Figura 82) Colômbia N10W074 5.686 ( 10,8391667, -73,6858333)

1Fonte: Encarta (2002)



1
3
6

Figura 64: Quadrícula S34W070 - Pico Tupungato (φG = −33◦ 35′ 00′′)
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7Figura 65: Quadrícula S33W071 - Pico Aconcágua (φG = −32◦ 39′ 12′′)
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Figura 66: Quadrícula S28W069 - Pico Bonete (φG = −27◦ 06′ 33′′)
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9Figura 67: Quadrícula S25W069 - Pico Llullaico (φG = −24◦ 43′ 12′′)
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Figura 68: Quadrícula S23W068 - Pico Lincancábur (φG = −22◦ 15′ 51′′)
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1Figura 69: Quadrícula S19W069 - Pico Sajama (φG = −18◦ 06′ 12′′)



1
4
2

Figura 70: Quadrícula S17W068 - Pico Illimani (φG = −16◦ 39′ 12′′)
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3Figura 71: Quadrícula S16W069 - Pico Illampu (φG = −15◦ 51′ 15′′)
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Figura 72: Quadrícula S17W072 - Pico Misti (φG = −16◦ 11′ 39′′)
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5Figura 73: Quadrícula S16W073 - Pico Coropuna (φG = −15◦ 32′ 45′′)
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Figura 74: Quadrícula S11W077 - Pico Yerupaja (φG = −10◦ 18′ 18′′)
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7Figura 75: Quadrícula S10W078 - Pico Huascarán (φG = −09◦ 07′ 03′′)



1
4
8

Figura 76: Quadrícula S03W079 - Pico Sangay (φG = −02◦ 00′ 18′′)
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9Figura 77: Quadrícula S02W079 - Pico Chimborazo (φG = −01◦ 28′ 09′′)
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Figura 78: Quadrícula S01W079 - Pico Cotopaxi (φG = −00◦ 40′ 51′′)
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1Figura 79: Quadrícula N00W078 - Pico Cayambe (φG = 00◦ 01′ 30′′)
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Figura 80: Quadrícula N02W077 - Pico Huila (φG = 02◦ 55′ 27′′)
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3Figura 81: Quadrícula N04W076 - Pico Tolima (φG = 04◦ 53′ 30′′)
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Figura 82: Quadrícula N10W074 - Pico Cristóbal Colón (φG = 10◦ 50′ 21′′)
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5.4.3 Comparação entre os modelos na região Amazônica

Outra região interessante de ser estudada é a Amazônia, devido à existência de

muitas áreas de floresta densa (o que dificulta muito o mapeamento tanto em RADAR

como também com a técnica de aerofotogrametria), uma quantidade imensa de rios. Nessa

seção serão mostrados vários perfis, que passam sobre a altitude máxima da quadrícula, em

regiões de floresta densa, planícies e com rios de grande extensão. Esses perfis utilizaram

os mesmos oitos modelos das duas seções anteriores. Os modelos com espaçamento de 5’

de malha continuam não sendo representativos da topografia também nessa região.

A Figura 83 mostra os perfis longitudinais na quadrícula N02W063, que situa-se

na Reserva Indígena Yanomami, onde a vegetação é de floresta ombrófila densa6. Os

modelos de 30” apresentam deslocamentos verticais em relação ao SRTM e o ETOPO2

apresenta um comportamento mais suavizado em relação aos anteriormente citados.

Na Reserva Indígena Pari Cachoeira (Figura 84), observa-se nos perfis dos mo-

delos na quadrícula N00W070 que o SRTM apresenta um pico de altitude igual a 432

m (φG = 00◦ 06′ 30′′,λG = −69◦ 29′ 09′′), sendo o mesmo inexistente nos outros modelos

e existe uma diferença topográfica entre os mesmos em todo perfil. A vegetação nessa

quadrícula também é de floresta ombrófila densa.

Nos perfis longitudinais dos modelos na quadrícula S03W063, no Parque Nacional

do Jaú (Figura 85), verifica-se que é uma região plana e de baixa elevação, com um tipo de

vegetação igual às duas regiões anteriores estudadas. Os perfis dos modelos de 30” e o de

2’ praticamente coincidem-se em todo perfil e estão deslocados verticalmente com relação

ao SRTM em torno de 30 m em altitude. Esse deslocamento vertical em altitude, também

ocorre na Reserva Indígena T.I. do Vale do Javari (Figura 86) em relação aos modelos

DTM2002 e o SRTM; nesta quadrícula a vegetação é de floresta ombrófila aberta7. Os

outros modelos apresentam resultados muito diferentes entre si.

As Figuras 87 e 88 representam perfis de planícies próximas, sendo que a primeira

está situada entre os rios Branco e Negro e a segunda entre esse último e o Solimões,

portanto, regiões situadas em margens opostas ao rio Negro. Na Figura 87, os modelos de

30” e o de 2’ são praticamente coincidentes. O SRTM apresenta um perfil com altitudes

6Floresta ombrófila densa consiste de árvores que variam de médio a grande porte, cujo desenvolvi-
mento depende de regime de águas pluviais abundantes e constantes (http://www.ambientebrasil.com.
br/composer.php3?base=./natural/index.html&conteudo=./natural/fitoeco.html(2005)).

7Floresta ombrófila aberta é constituída de árvores mais espaçadas, com estrato arbus-
tivo pouco denso (http://http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./natural/index.
html&conteudo=./natural/fitoeco.html(2005)).
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inferiores àqueles, coincidindo somente no lado esquerdo da quadrícula. Nesta quadrícula

a vegetação é campinarama(campina) e floresta ombrófila. Os perfis dos modelos SRTM

e DTM2002 (Figura 88) apresentam um comportamento topográfico semelhante, com um

deslocamento vertical em torno de 30 m, sendo a vegetação de floresta ombrófila densa.

Na área de proteção ambiental estadual Caverna do Mordaga está situada a Re-

presa Balbina. Na Figura 89 são apresentados os perfis latitudinais passando nessa represa.

Os modelos de 30” são coincidentes entre si e mostram um leve decaimento da altitude

sobre a represa se comparado ao SRTM, que além disso, apresenta um pico altimétrico

pronunciado próximo ao centro da figura. No começo e no final do perfil desta quadrícula

a vegetação é de floresta ombrófila densa.

Finalmente, as Figuras 90, 91 e 92 apresentam perfis interceptando os Rios Ne-

gro, Solimões e Tapajós, respectivamente. Observa-se que somente sobre o rio Tapajós

os modelos de 30” apresentam comportamento mais próximo ao SRTM. A vegetação nas

proximidades dos rios Solimões e Negro nestas quadrículas também são de floresta om-

brófila densa e apresentam deslocamentos na vertical em torno de 30 m. Na Figura 92,

no início do perfil a vegetação é de floresta ombrófila densa e próximo ao rio Tapajós é

floresta antropizada8. O sinal de RADAR reflete sobre a água, portanto, esse modelo

deveria apresentar valores de altitude referentes à superfície dessa, mas como pode ser

visto tanto na Tabela 57 no Apêndice D e nas figuras em 3D, onde existe mar, rios e

represas, esse modelo apresenta valores altimétricos positivos e negativos.

Nas regiões de floresta ombrófila densa o perfil do SRTM, em relação aos modelos

de 30”, apresenta deslocamento vertical em torno de 30 m. Esse comportamento sugere

que as suas altitudes estejam referidas às copas das árvores e não ao solo.

Na página da internet http://mapas.ibge.gov.br/website/vegetacao/viewer.htm

(2005) é possível consultar o tipo de vegetação em todo Brasil tornando-se importante,

ao estudar imagens no CD-ROM, consultar esta página.

8Área antropizada é a área cujas características originais (solo, vegetação, relevo e regime hídrico)
foram alteradas por conseqüência de atividade humana.
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Figura 84: Perfil longitudinal - Quadrícula N00W070 (φG = 00◦ 06′ 30′′)
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9Figura 85: Perfil longitudinal - Quadrícula S03W063 (φG = −02◦ 33′ 30′′)
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Figura 86: Perfil longitudinal - Quadrícula S06W072 (φG = −05◦ 52′ 15′′)
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1Figura 87: Perfil longitudinal - Quadrícula S01W063 (φG = −00◦ 10′ 33′′)
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Figura 88: Perfil longitudinal - Quadrícula S02W064 (φG = −01◦ 57′ 57′′)
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3Figura 89: Perfil latitudinal - Quadrícula S02W060 (λG = −59◦ 58′ 12′′)
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Figura 90: Perfil longitudinal - Quadrícula S04W061 (φG = −03◦ 02′ 54′′)
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Figura 91: Perfil latitudinal - Quadrícula S04W064 (λG = −63◦ 35′ 33′′)
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Figura 92: Perfil longitudinal - Quadrícula S03W056 (φG = −02◦ 55′ 51′′)
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5.4.4 Comparação entre os modelos

Os modelos SRTM, DTM2002, GLOBE, GTOPO30, ETOPO2 e ETOPO5 foram

comparados entre si. As diferenças foram agrupadas em classes de 10 metros em altimetria,

o que permitiu uma visualização mais concisa dos valores. Por outro lado, o valor de

10 metros foi escolhido em função de que o SRTM foi usado como referência para a

comparação e neste a precisão altimétrica absoluta de ±16 metros com 90% de nível de

confiança, o que equivale a 1, 5σ (σ é o desvio padrão), portanto 1σ é aproximadamente

igual a 10 metros. As diferenças entre os modelos são apresentadas até 50 metros em

função dessa ser a precisão altimétrica absoluta máxima permitida para a escala das

cartas digitalizadas. Acima desse valor se considera como valores discrepantes.

Os modelos JGP95, TERRAINBASE e ETOPO5 foram comparados entre si por

Arabelos (2000) para toda a Terra, incluindo informações terrestres e oceânicas. Eles

apresentam consideráveis diferenças entre si. O autor conclui que apesar da resolução de

5’ ser suficiente para muitas aplicações geodésicas, geofísicas e oceanográficas, a qualidade

das informações altimétricas dos três modelos não representa de forma fidedigna a topo-

grafia em muitas regiões da Terra. Essa característica é bem vísivel no estudo apresentado

na seção anterior sobre os picos mais altos do Brasil e dos Andes. Assim, portanto, so-

mente o ETOPO5 foi usado para comparação, por ser um modelo muito utilizado pela

comunidade científica.

A comparação entre os modelos foi realizada somente com os valores de altitudes

maiores e iguais a zero pois, como os valores negativos do SRTM não tem significado

físico, impôs-se esta condição para que a comparação entre os mesmos fosse homogênea.

As comparações abrangeram a região limitada pelas latitudes 25◦N e 60◦S e lon-

gitudes 100◦W e 25◦W.

A Tabela 13 mostra que o DTM2002, GLOBE, GTOPO30 e ETOPO2 têm muitas

informações comuns. O ETOPO5 é o mais discrepante entre os modelos. Todos eles

apresentam uma porcentagem pequena de pontos com diferença menor ou igual a 10

metros relativamente ao SRTM, isto ocorre devido à qualidade das fontes utilizadas na

construção nesses modelos, já descrita na Seção 5.3 deste capítulo.

A Tabela 14 apresenta os resultados estatísticos desta comparação. O DQM da

comparação entre os modelos DTM2002 e GLOBE, DTM2002 e GTOPO30, GLOBE e

GTOPO30 está próxima de 50 metros, confirmando que a fonte de informação dos mesmos

para a maior parte da América do Sul é a mesma. Para o restante das comparações, o
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DQM está acima de 50 metros. Em todos os modelos as diferenças máximas positivas e

negativas apresentam valores elevados.

O uso do DQM, e não desvio padrão, é devido ao fato de se estar comparando

grandezas oriundas de modelos distintos em que nenhum deles representa qualquer esti-

mativa do valor verdadeiro (MAUNE; MAITRA; MCKAY, 2001; SHEARER, 1990).

Tabela 13: Comparação entre modelos para a parte continental
Dif. entre modelos (∆) N. de pontos |∆| ≤ 10 10 < |∆| ≤ 20 20 < |∆| ≤ 30 30 < |∆| ≤ 40 40 < |∆| ≤ 50 |∆| > 50

comparados (% ) (% ) (% ) (% ) (% ) (% )

SRTM - DTM2002 23.733.148 27,75 15,11 11,85 8,93 6,24 30,12

SRTM - GLOBE 23.685.678 28,18 18,42 11,58 7,79 5,56 28,47

SRTM - GTOPO30 23.676.945 23,88 16,70 11,38 8,11 6,13 33,80

SRTM - ETOPO2 1.464.832 21,35 15,67 11,12 8,06 6,10 37,70

SRTM - ETOPO5 232.571 12,43 10,51 9,36 7,74 6,47 53,49

DTM2002 - GLOBE 23.859.872 61,44 13,71 7,38 4,62 3,05 9,81

DTM2002 - GTOPO30 23.860.311 58,59 13,27 7,41 4,83 3,31 12,59

DTM2002 - ETOPO2 1.499.883 41,24 15,78 9,21 6,05 4,23 23,49

DTM2002 - ETOPO5 240.734 15,23 11,39 8,95 7,11 5,97 51,36

GLOBE - GTOPO30 23.891.795 75,75 6,88 3,74 2,53 1,87 9,24

GLOBE - ETOPO2 1.476.253 54,75 12,32 6,67 4,30 3,08 18,89

GLOBE - ETOPO5 234.220 14,42 11,02 9,17 7,45 6,06 51,90

GTOPO30 - ETOPO2 1.475.955 52,03 12,23 6,86 4,60 3,37 20,91

GTOPO30 - ETOPO5 234.263 14,61 11,18 9,31 7,56 6,09 51,24

Tabela 14: Comparação estatística entre os modelos
Dif. entre Média DQM Dif. Max. Pos.(φG, λG) Dif. Max. Neg.(φG, λG)

modelos
(m) (m) (m)(◦,◦ ) (m)(◦,◦ )

SRTM - DTM2002 0,73 147,53 3.331 ( 2,3833332, -77,4250031) -3.737 (-10,5249996, -77,3000031)

SRTM - GLOBE -1,45 149,40 3.305 ( 2,3833332, -77,4250031) -3.886 (-10,5333328, -77,3083344)

SRTM - GTOPO30 -2,63 153,61 3.305 ( 2,3833332, -77,4250031) -4.012 (-10,5416670, -77,3083344)

SRTM - ETOPO2 -1,14 182,54 3.164 (-16,5666676, -67,0000000) -3.209 (-12,2333336, -72,3000031)

SRTM - ETOPO5 -6,55 284,15 2.993 (-27,0000000, -65,9166641) -3.256 ( -8,7500000, -77,9166641)

DTM2002 - GLOBE -2,09 40,30 2.386 ( 7,7750001, -73,0083313) -2.118 (-11,9583330, -74,2916641)

DTM2002 - GTOPO30 -3,29 50,83 2.386 ( 7,7750001, -73,0083313) -2.021 ( 7,7583332, -73,0083313)

DTM2002 - ETOPO2 -0,73 116,61 2.642 (-11,9666672, -74,5666656) -3.100 (-11,9666672, -74,3000031)

DTM2002 - ETOPO5 -4,25 285,05 4.897 (-11,8333330, -74,5833359) -3.319 ( -8,7500000, -77,9166641)

GLOBE - GTOPO30 -1,18 44,78 2.884 (-11,9583330, -74,2916641) -1.897 (-15,5500002, -71,9916687)

GLOBE - ETOPO2 0,45 103,14 2.387 (-11,9666672, -74,5666656) -2.776 (-11,9666672, -74,3000031)

GLOBE - ETOPO5 -4,73 283,10 4.853 (-11,8333330, -74,5833359) -3.345 ( -8,7500000, -77,9166641)

GTOPO30 - ETOPO2 1,63 107,63 2.746 (-11,9666672, -74,5666656) -2.776 (-11,9666672, -74,3000031)

GTOPO30 - ETOPO5 -3,50 281,29 4.885 (-11,8333330, -74,5833359) -3.345 ( -8,7500000, -77,9166641)

5.4.5 Comparação do SRTM com pontos GPS

Nesta seção é apresentada a comparação das altitudes interpoladas utilizando o

modelo SRTM com as dos pontos GPS implantados ao longo dos rios Madeira, Solimões

e Amazonas e RNs com coordenadas precisas na grande São Paulo. Esta comparação

que visa verificar a qualidade do modelo para pontos com grande confiabilidade, mostra
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também que a maior influência no valor interpolado é devida ao valor dos quatro pontos

mais próximos da amostra e não ao método de interpolação, conforme assegura Balce

(1987).

Estes pontos tem suas coordenadas (φG,λG,h) obtidas por GPS e as altitudes

ortométricas (H) são calculadas pela expressão (Figura 32):

H ≃ h − N (5.10)

As alturas geoidais utilizadas para o cálculo das altitudes ortométricas para os

pontos GPS na Amazônia foram obtidas pelo método dos multipolos seqüenciais (MAR-

CHENKO; BLITZKOW; MEYER, 2003). As informações apresentadas nesta seção foram

obtidas no trabalho de tese de doutorado de Campos (2004). A Figura 93 mostra a locali-

zação das estações ao longo dos rios Solimões (triângulos), Amazonas (estrelas) e Madeira

(círculos).

As altitudes ortométricas para RNs na região da grande São Paulo foram extraídas

através de nivelamento geométrico. As informações contidas nesta seção foram extraídas

dos relatórios de dois projetos desenvolvidos no LTG/PTR-EPUSP. O primeiro projeto foi

em 1996 e visou a pesquisa da conservação de 28 pontos da rede geodésica do metrô visando

sua expansão (PACILÉO NETTO et al., 1996). Outro projeto foi em 2001, propondo o

adensamento da carta geoidal da região na grande São Paulo, para o qual foram utilizados

21 pontos da rede geodésica do metrô, já verificado o estado de conservação no trabalho

citado anteriormente, e acrescentou-se mais 11 RNs (CAMPOS; PACILÉO NETTO, 2001). A

Figura 94 apresenta a localização das RNs dessa região.

Nas Tabelas 15, 16 e 17 são apresentados os resultados das comparações. Nos

três casos o valor da altitude a partir do SRTM foi obtido através de três métodos de

interpolação: bilinear (bl), bicúbica (bc) e média simples dos quatro vizinhos mais pró-

ximos (M). As diferenças entre a altitude conhecida e os valores interpolados do SRTM

para cada caso são apresentados nas tabelas, bem como a média das diferenças e o DQM.

Para a região amazônica a média fica da ordem de 3 a 5 metros com o DQM bem distinto

no rio Madeira em relação aos rios Solimões e Amazonas. Ainda assim não ultrapassa a

precisão altimétrica absoluta do SRTM (16 m). Na região da grande São Paulo a média

varia de aproximadamente -4 a -5 metros e o DQM está próximo de 6 metros.

Em função do SRTM ter várias áreas com falta de informação, a interpolação

bicúbica nem sempre é realizada em todos os pontos GPS. A razão se prende ao fato do
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método utilizar um número maior de pontos próximos ao ponto a ser interpolado, o que

resulta em deficiência em função do vazio de informação.
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Figura 94: RNs da região da grande São Paulo
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Tabela 15: Estações GPS próximas a margem do Rio Madeira
Estação UF φG λG H bl H - bl bc H - bc M H - M

(◦) (◦) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Vila Urucuri-
tuba

AM -3,5478335 -58,9247285 19,93 - - - - 16,333 3,597

Nova Olinda do
Norte

AM -3,8838679 -59,0886414 22,79 17,507 5,283 - - 16,000 6,790

Borba AM -4,3876078 -59,5960948 27,60 22,870 4,730 23,000 4,600 22,750 4,850

Vista Alegre AM -4,8972161 -60,0245126 31,59 22,712 8,878 - - 22,000 9,590

Novo Aripuanã AM -5,1217187 -60,3833057 32,61 27,408 5,202 - - 30,500 2,110

Manicoré AM -5,8131157 -61,3007393 44,17 39,244 4,926 39,764 4,406 40,500 3,670

Bom Intento AM -6,2368004 -62,0297898 38,68 33,212 5,468 33,015 5,665 33,250 5,430

Vila Carara AM -6,7480337 -62,4999405 41,58 37,859 3,721 37,085 4,495 43,000 -1,420

Humaitá AM -7,5069452 -63,0200918 52,47 52,996 -0,526 - - 53,750 -1,280

Conceição da
Galera

RO -8,2202546 -63,1844914 52,95 51,154 1,796 51,737 1,213 51,500 1,450

Porto Velho RO -8,7450194 -63,9162202 68,84 69,202 -0,362 69,132 -0,292 68,750 0,090

Média 3,912 3,348 3,171

DQM 4,860 4,060 4,665

Tabela 16: Estações GPS próximas a margem dos rios Solimões e Amazonas
Estação UF Código φG λG H bl H - bl bc H - bc M H - M

IBGE (◦) (◦) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Tabatinga AM SAT 92726 -4,2350519 -69,9439003 75,790 77,001 -1,211 77,652 -1,862 77,750 -1,960

São Paulo de Oli-
vença

AM SAT 92727 -3,4569240 -68,9117700 59,973 60,941 -0,968 - - 63,000 -3,027

São Antônio do
Iça

AM SAT 92728 -3,1018153 -67,9370695 51,217 - - - - 50,333 0,884

Fonte Boa AM SAT 92729 -2,4907641 -66,0597569 48,172 52,974 -4,802 53,426 -5,254 46,250 1,922

Comunidade das
Missões

AM SAT 92730 -3,3748286 -64,6533739 34,222 36,560 -2,338 - - 35,500 -1,278

Itapéua AM SAT 92731 -4,0577652 -63,0281279 29,036 28,157 0,879 - - 28,500 0,536

Manacapurú AM SAT 92732 -3,3079695 -60,6104007 23,582 17,933 5,649 17,689 5,893 18,250 5,332

Porto Trapiche 15 AM SAT 92733 -3,1368024 -60,0276533 22,577 16,580 5,997 15,881 6,696 16,250 6,327

Itacoatiara AM RN 798-C -3,1345389 -58,4824891 42,347 30,038 12,309 31,195 11,152 31,750 10,597

Parintins AM SAT 798-C -2,6933162 -56,7699009 22,592 4,427 18,165 4,188 18,404 6,250 16,342

Óbidos PA SAT 90201 -1,8898994 -55,5157334 92,041 41,844 50,197 41,996 50,045 44,500 47,541

Santarém PA SAT 92720 -2,4161724 -54,7379089 11,979 13,399 -1,420 12,803 -0,824 13,500 -1,521

Prainha PA SAT 92717 -1,8087264 -53,4811759 6,227 7,712 -1,485 - - 7,750 -1,523

Almeirim PA SAT92716 -1,5327081 -52,5774498 3,597 4,355 -0,758 - - 4,750 -1,153

Porto de Moz PA SAT 92715 -1,7541068 -52,239931 3,626 7,298 -3,672 - - 9,000 -5,374

Irarapé Aruanã PA 00 PT1 -1,3967340 -51,9804857 2,906 8,192 -5,286 7,611 -4,705 8,000 -5,094

Gurupá PA SAT 92714 -1,4049834 -51,6467426 8,547 10,959 -2,412 11,168 -2,621 4,750 3,797

Porto Santana AP SAT 91575 -0,0060877 -51,1601269 4,957 16,980 -12,023 17,203 -12,246 15,250 -10,293

Média 3,342 5,880 3,447

DQM 14,331 17,953 13,053
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Tabela 17: RNs na Grande São Paulo
Código-IBGE φG λG H bl H - bl bc H - bc M H - M

(◦) (◦) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

RN 1990-X -46,0870148 -23,4804833 665,950 677,345 -11,395 676,200 -10,250 676,250 -10,300

RN 1991-U -46,1848325 -23,6745494 772,660 777,151 -4,491 776,110 -3,450 780,250 -7,590

RN 2128-X -46,9894641 -23,6130000 920,000 930,099 -10,099 930,602 -10,602 930,500 -10,500

RN 2129-V -46,8028433 -23,6176207 760,198 764,776 -4,577 764,201 -4,003 768,250 -8,052

RN 2131-T -47,0675337 -23,9324318 701,373 698,557 2,817 699,292 2,081 694,750 6,623

RN 2132-D -46,9314438 -23,8390679 762,987 768,354 -5,367 767,862 -4,875 771,000 -8,013

RN 2147-H -46,2958728 -23,6224250 753,531 759,644 -6,113 759,841 -6,310 758,250 -4,719

RN 2150-C -46,8131644 -23,8279828 747,133 751,139 -4,006 750,727 -3,595 749,750 -2,617

RN 2204-T -46,9139412 -23,4456718 720,577 724,383 -3,806 724,706 -4,129 721,500 -0,923

RN 2807-Z -46,5472077 -23,6843698 753,789 758,818 -5,028 758,575 -4,786 760,000 -6,211

RN 2143-Z -46,1379921 -23,8542792 2,432 7,376 -4,944 7,519 -5,087 6,750 -4,318

PILAR1 -46,7315706 -23,5510018 721,090 722,590 -1,500 722,113 -1,023 724,250 -3,160

RN 1446 -47,1458776 -23,9839415 770,910 771,938 -1,028 771,856 -0,946 774,250 -3,340

RN 1990-H -46,0576637 -23,3843793 585,300 593,054 -7,754 593,648 -8,348 595,000 -9,700

RN 1991-G -46,1901819 -23,5182902 745,800 751,834 -6,034 751,635 -5,835 750,250 -4,450

RN 2129-R -46,7237234 -23,5861615 731,190 736,978 -5,788 736,470 -5,280 736,750 -5,560

RN 2132-X -47,0210640 -23,8544791 774,880 775,607 -0,727 776,175 -1,295 780,250 -5,370

RN 2143 -45,9802439 -23,5545548 756,020 762,769 -6,749 761,836 -5,816 761,750 -5,730

RN 2146-J -46,4105659 -23,7316379 772,160 779,869 -7,709 778,651 -6,491 781,500 -9,340

RN 2148-X -46,6679874 -23,8661855 751,280 763,860 -12,580 761,635 -10,355 764,500 -13,220

RN 2149-D -46,4610177 -23,5375058 785,890 789,173 -3,283 789,650 -3,760 785,500 0,390

RN 2149-F -46,4109906 -23,5444608 768,720 768,396 0,324 768,561 0,159 769,500 -0,780

RN 2150-U -46,8515450 -23,7013965 847,240 847,490 -0,250 848,539 -1,299 845,000 2,240

RN 2200-C -46,5691614 -23,4482060 737,250 738,160 -0,910 737,865 -0,615 739,250 -2,000

RN 2201-A -46,3266216 -23,4192989 753,910 759,078 -5,168 758,933 -5,023 764,500 -10,590

RN 2202-X -46,7986939 -23,2854019 788,050 794,871 -6,821 794,346 -6,296 795,000 -6,950

RN 2203-E -46,8423716 -23,3359498 724,390 728,204 -3,814 727,790 -3,400 729,250 -4,860

RN 2203-V -46,8590987 -23,6815496 778,380 781,351 -2,971 781,194 -2,814 782,250 -3,870

RN 2204-B -46,8235248 -23,3335698 744,180 749,807 -5,627 748,746 -4,566 752,750 -8,570

RN 2204-S -46,9089000 -23,4393177 697,490 703,626 -6,136 702,737 -5,247 704,500 -7,010

RN 2205-Z -46,9205399 -23,5840603 790,080 792,614 -2,534 791,478 -1,398 792,500 -2,420

RN 2808-E -46,5826049 -23,6921719 754,540 760,433 -5,893 760,185 -5,645 761,500 -6,960

RN 2841 -46,1725376 -23,3490819 624,110 629,963 -5,853 629,997 -5,887 625,750 -1,640

Média -4,722 -4,430 -5,137

DQM 5,743 5,328 6,581

5.5 Histórico do trabalho para América do Sul

No começo dos anos 90 o LTG/EPUSP começou um trabalho de colaboração com

o Geophysical Exploration Technology (GETECH), da Universidade de Leeds, através do

projeto South American Gravity Project (SAGP). O objetivo do projeto era obter todas

as informações públicas e privadas possíveis de gravimetria da América do Sul, com o

objetivo de interpretação geofísica (GREEN; FAIRHEAD, 1991).

No contexto do projeto, o LTG, em conjunto com o IBGE, passou a desenvolver

esforços para a obtenção de informações gravimétricas e altimétricas no Brasil e na Amé-

rica do Sul através de acordos de cooperação com outros institutos, principalmente com

os institutos militares da América do Sul. Com isso foi possível obter dados topográficos

através da digitalização de cartas na escala 1:100.000 e 1:50.000 para a criação de um
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MDT mais representativo para a América do Sul. Os modelos existentes na região, em

sua maior parte, utilizavam informações obtidas através de cartas na escala 1:1.000.000

para a região.

O SAM começou a ser construído a partir do ano 2000, com as informações na

parte continental obtidas durante os anos 90, tendo uma área de abrangência da latitude

de 25◦N a 60◦S e da longitude de 100◦W a 25◦W. Nas áreas para os quais não se obteve

informações altimétricas utilizou-se o modelo GLOBE versão 1.0, que surgiu em 1999.

No ano de 2001, através de um convênio com a Marinha Brasileira, o LTG obteve

111 cartas náuticas vetorizadas e 20 arquivos do projeto LEPLAC, dando início a um

esforço para a obtenção de informações batimétricas para o SAM. No final do ano de

2002, o LTG iniciou a digitalização de 31 folhas de bordo e obteve outras 7 vetorizadas no

Departamento de Hidraúlica da EPUSP. O trabalho de digitalização das FBs terminou

no final de setembro de 2003. De janeiro a setembro de 2004 foram digitalizadas 26 cartas

náuticas da costa Argentina.

Em 2003, as informações altimétricas do SRTM tornaram-se disponíveis na in-

ternet. A partir deste momento resolveu-se criar três modelos, visando melhor avaliar as

informações obtidas durante os últimos dez anos, para a área de estudo:

• SAM_30s: este modelo consiste no SRTM com espaçamento da malha ampliado de

3” para 30”. Nos pontos da região continental onde este não apresenta informação

e na área oceânica utilizou-se o modelo DTM2002.

• SAM_1mv1: este foi gerado a partir do anterior alterando-se simplesmente o espa-

çamento da malha para 1’.

• SAM_1mv2: utiliza as cartas digitalizadas tanto na parte continental como oceâ-

nica. Nas áreas onde não se dispunha das referidas cartas o modelo é exatamente

igual ao anterior (Figuras 95 e 96).

A escolha da malha de 1’ para a América do Sul deve-se a alguns fatos. Pri-

meiramente, foi a resolução concebida originalmente em função da escala das cartas e

do intervalo de digitalização das mesmas. Em segundo lugar, a malha de 3” do SRTM

resulta numa quantidade excessivamente grande de informações. Para se ter uma idéia,

a quadrícula de 1◦ x 1◦ contém 1.442.401 pontos. Assim, as aplicações naquela resolução

com dimensões continentais precisam prever a subdivisão em áreas com processamento

independente. A opção da malha de 30” teve como razão o fato de alguns modelos globais
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terem esta resolução. Isto, facilita a comparação com o SRTM e, o fato deste ter pontos

sem informação nas quadrículas, também facilita o preenchimento dos mesmos.

Figura 95: Áreas de cartas digitalizadas para o modelo SAM_1mv2
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Figura 96: Topografia e batimetria do modelo SAM_1mv2

5.5.1 Cartas digitalizadas para a área continental

As cartas topográficas do Brasil foram digitalizadas pelo GETECH na região

norte, pelo IBGE no centro-oeste e nordeste e pela Petrobrás no sudeste e sul. O resultado

foi a criação de arquivos com registros que contém longitude, latitude e altitude, no

referencial planimétrico Córrego Alegre ou SAD69, conforme a carta. Isso resultou na

necessidade de recuperar através do mapa índice de 1994 os sistemas de referência das
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cartas digitalizadas. A seguir, separar os dados e transformar as coordenadas geodésicas

do sistema original das cartas para o WGS84. Os referenciais planimétricos das cartas

digitalizadas das regiões nordeste, norte, centro-oeste, sudeste e sul são mostrados nas

Tabelas 18, 19, 20, 21 e 22, respectivamente.

O espaçamento da malha de digitalização é de 1’ ou 2’. Os dados que foram digi-

talizados em 2’ passaram por dois processos de interpolação; o primeiro para transformá-

los numa malha de 1’ e o segundo para regradeá-los na referência da malha do modelo

SAM_1mv2. Os dados obtidos de cartas digitalizadas com espaçamento de 1’ foram

somente regradeados. O método de interpolação escolhido foi a média ponderada por

quadrante dentro de um raio correspondente ao dobro do espaçamento da malha. Este

método permite eliminar erros de interpolação com os dados situados na borda do ar-

quivo, pois só serão interpolados pontos para a malha onde existir um ponto da amostra

por quadrante dentro do raio estipulado.

O Uruguai, através do Servicio Geografico Militar (SGM) realizou um esforço

para a obtenção de um MDT. Para isso foram extraídos valores de altitude de cartas

topográficas. Estas estão referenciadas ao sistema geodésico denominado Rouusams, com

base no Elipsóide Internacional de Hayford 1930. As coordenadas após a digitalização,

foram transformadas para o sistema WGS84. O espaçamento entre os pontos é de 1’. Estes

dados foram reprojetados para a malha do SAM_1mv2 pelo método média ponderada

por quadrante.

Na Argentina, foram utilizadas informações obtidas das curvas de nível de mapas

na escala 1:250.000. As linhas foram vetorizadas pelo Instituto Geográfico Militar (IGM)

e gradeados para 1’ utilizando o método média ponderada por quadrante. Para os outros

países da América do Sul estão sendo utilizadas as informações do SRTM.

A Figura 95 apresenta a distribuição das fontes de informação utilizadas no

SAM_1mv2.

Tabela 18: Mapa Índice de 1994 (região nordeste)
MAPA ÍNDICE DATUM

Córrego Alegre SAD69

SD22Z A X
B X
C X
D X

SD23Y C X
D X

SE22V B X
SE22X A X

B X
SE23V A X
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Tabela 19: Mapa Índice de 1994
(região norte)

MAPA ÍNDICE DATUM
Córrego Alegre SAD69

NA20X C X
D X

NA20Z A X
B X
D X

NA21V C X
NA21Y A X

C X
D X

SA21V A X
B X
D X

SA21X A X
B X
C X

SA21Z A X
B X
C X
D X

SA21Y A X
B X
C X
D X

SA20Z A X
B X
C X
D X

SB20X A X
B X
C X
D X

SB20Y A X
B X

SB20Z A X
B X

SB19Z B X
SB21Y A X

B X
SB21V B X
SB21X A X

D X
SB22V A X

B X
C X
D X

SB22X A X
B X
C X

SA22Y B X
C X
D X

SA22X C X
D X

SA22Z A X
B X
C X
D X

SA23V A X
C X

SA23Y A X
C X

NB20Z C X
D X

NA20X A X
B X

NB21V A X

Tabela 20: Mapa Índice de 1994
(região centro-oeste)

MAPA ÍNDICE DATUM
Córrego Alegre SAD69

SB21Y D X
SC21V A X

B X
C X
D X

SC20X D X
SC20Z B X
SC21X C X

D X
SC21Z B X

C X
D X

SC22Y A X
B X
C X
D X

SC22Z A X
B X
C X
D X

SD22V A X
B X
C X
D X

SD22Y A X
B X
C X
D X

SD21X A X
B X
C X X
D X

SD21Y A X
B X
C X
D X

SD21Z A X
B X
C X
D X

SD21V A X
B X
C X
D X

SE21V A X
B X
D X

SE21X A X
B X
C X
D X

SE21Y B X
D X

SE21Z A X
B X
C X
D X

SE22Y A X
B X
C X
D X

SF21X A X
B X
C X
D X

SF21V B X
D X

SF21Y B X
SF21Z A X

B X
C X
D X
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Tabela 21: Mapa Índice de 1994
(região sudeste)

MAPA ÍNDICE DATUM
Córrego Alegre SAD69

SF22X A X
B X

SF23V A X
B X

SF23X A X
B X
D X

SF24V A X
B X
C X

SF22Y A X
B X
C X

SF22Z A X
B X
C X

SF23Y A X
B X

SF24Y A X

Tabela 22: Mapa Índice de 1994
(região sul)

MAPA ÍNDICE DATUM

Córrego Alegre SAD69

SF23Y C X

D X

SF23V A X

SG22X A X

B X

C X

D X

SG22Z A X

B X

C X

D X

SD22Z A X

B X

5.5.1.1 Comparação das cartas digitalizadas

O resultado da digitalização das cartas topográficas, redefinido para uma malha

de 1’, foi comparado com os modelos SRTM, DTM2002, GLOBE, GTOPO30, ETOPO2

e ETOPO5. As diferenças em altimetria entre os modelos foram agrupadas em classes de

10 metros (Tabela 23). A razão desta escolha já foi explicada na Seção 5.4.4.

Nessa seção, as tabelas e as figuras apresentam as comparações somente das

regiões onde existem dados de cartas digitalizadas. Na Tabela 23 observa-se que o SRTM é

o que apresenta mais valores de altitudes em comum com o mesmo. A Figura 97 apresenta

os histogramas da diferença entre o SAM_1mv2 e o SRTM para cada país. Esta figura

mostra que as diferenças mais discrepantes ocorrem na Argentina. Aí ocorre uma variação

de altitude muito irregular e no processo de gradeamento dos dados esta característica

é suavizada. Além disso, utilizou-se informações altimétricas obtidas de cartas na escala

de 1:250.000, com espaçamento das curvas de nível de 100 metros, portanto sem grande

detalhamento topográfico. Os valores de assimetria9 apresentados na Figura 97 para Brasil

e Uruguai, informam que as curvas de freqüência dessas distribuições são assimétricas para

a esquerda. Para Argentina, a curva é assimétrica para direita. A curtose10 das três curvas

são positivas, portanto, são distribuições leptocúrticas.

A Figura 98 apresenta o mesmo estudo da Figura 97, porém, limitando a intervalo

de estudo entre -50 a +50 m. O Uruguai é o país que apresenta a maior consistência entre

9Assimetria é o grau de desvio, ou afastamento da simetria de uma distribuição (SPIEGEL, 1993; PRESS

et al., 2001).
10Curtose é o grau de achatamento de uma distribuição, considerado usualmente em relação a uma

distribuição normal (SPIEGEL, 1993; PRESS et al., 2001).
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os modelos com percentuais elevados no intervalo de -10 m a +10 m. Trata-se de um

país com topografia suave. Observando o intervalo de -10 m a +10 m nos histogramas

do Brasil e Argentina, constata-se que o primeiro tem porcentagens um pouco menores

do que o segundo. Por um lado, a Argentina tem a região andina que tende a ter mais

discrepâncias; por outro no resto do país a topografia é suave com a possibilidade de

uma maior consistência. Já o Brasil não possui cadeias de montanhas tão altas quanto

os Andes, mas há irregularidades topográficas em diversas regiões no país. Estes fatos

explicam o comportamento dos histogramas.

Na Tabela 24 observa-se que a média e o DQM são menores na comparação entre

SAM_1mv2 com o SRTM, do que com os demais modelos. É importante observar que

a diferença máxima positiva para as cinco primeiras comparações, ocorre nas mesmas

coordenadas. Isto indica que o SAM_1mv2 possui um valor elevado da altitude e os

outros modelos não. Para determinar qual dos modelos está correto é preciso pesquisar

este ponto na carta topográfica original que gerou esta informação.

Tabela 23: Comparação entre modelos para a parte continental
Dif. entre modelos (∆) Número |∆| ≤ 10 10 < |∆| ≤ 20 20 < |∆| ≤ 30 30 < |∆| ≤ 40 40 < |∆| ≤ 50 |∆| > 50

de pontos (% ) (% ) (% ) (% ) (% ) (% )

SAM_1mv2 - SRTM 1.207.619 38,64 19,64 12,32 8,01 5,33 16,06

SAM_1mv2 - DTM2002 1.215.608 27,72 14,72 10,55 8,29 6,79 31,93

SAM_1mv2 - GLOBE 1.214.838 26,27 15,79 10,91 8,36 6,79 31,87

SAM_1mv2 - GTOPO30 1.215.482 24,84 15,33 10,52 8,22 6,84 34,25

SAM_1mv2 - ETOPO2 302.842 22,57 14,24 10,15 8,03 6,75 38,25

SAM_1mv2 - ETOPO5 47.717 12,82 10,68 9,04 7,95 6,19 53,31

Tabela 24: Comparação estatística entre os modelos
Dif. entre modelos Média DQM Dif. Max. Pos.(φG, λG) Dif. Max. Neg.(φG, λG)

(m) (m) (m)(◦,◦ ) (m)(◦,◦ )

SAM_1mv2 - SRTM 3,10 61,14 2.633 (-37,1333313, -67,9333344) -1.565 (-33,3499985, -69,7666702)

SAM_1mv2 - DTM2004 7,78 96,44 2.613 (-37,1333313, -67,9333344) -2.138 (-47,6166687, -72,3000031)

SAM_1mv2 - GLOBE 7,30 99,87 2.644 (-37,1333313, -67,9333344) -2.085 (-49,2833328, -73,2833328)

SAM_1mv2 - GTOPO30 6,96 105,23 2.645 (-37,1333313, -67,9333344) -2.108 (-49,2833328, -73,2833328)

SAM_1mv2 - ETOPO2 12,93 137,07 2.638 (-37,1333313, -67,9333344) -1.894 (-49,2999992, -73,3000031)

SAM_1mv2 - ETOPO5 44,55 262,26 2.975 (-27,1666679, -66,0833359) -2.328 (-28,8333321, -68,0833359)
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Figura 97: Histogramas das diferenças em altitudes
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Figura 98: Histogramas das diferenças em altitudes entre -50 a +50 m
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5.5.2 Comparação das RNs do Brasil e da Argentina

Na rede altimétrica clássica do Brasil e da Argentina, as altitudes ortométricas

foram obtidas através de nivelamento geométrico. As coordenadas geodésicas das redes

foram obtidas de cartas na escala 1:50.000 e 1:100.000, portanto, aquelas tem precisão

planimétrica compatíveis com a escala dessas. As Figuras 99a e 100a mostram a rede

altimétrica clássica dos dois países.

Para estimar a altitude nas RNs relativa aos diversos modelos (SRTM 3”,

SAM_30s, SAM_1mv1, SAM_1mv2, DTM2002, GLOBE, GTOPO30, ETOPO2 e

ETOPO5) utilizou-se o método de interpolação bilinear para o SRTM e o bicúbico para

os demais. Para esta verificação dispunha-se de 62.030 RNs no Brasil e 18.466 RNs na

Argentina. Novamente a comparação foi realizada somente para o intervalo de 0 a 50 m,

em classes de 10 metros. Os resultados estão nas Tabelas 25 e 27. Verifica-se nas referidas

tabelas que no Brasil 70,57% e na Argentina 61,69% dos valores interpolados do modelo

SRTM apresentam um resultado consistente com as altitudes das RNs. Analisando as

porcentagens constata-se que os quatro primeiros modelos que têm a mesma qualidade

dos dados, mostram a influência do espaçamento da malha no resultado.

A respeito do modelo SAM_1mv2, o esperado era que fosse mais consistente com

as RNs, já que utiliza informações de cartas digitalizadas, em princípio, mais confiáveis

do que observações em órbita. Entretanto, as porcentagens das diferenças (Tabela 25)

mostram que o modelo SAM_1mv2 é menos consistente com as RNs do que os três acima

dele. Isto ocorre igualmente para a Argentina (Tabela 27).

Os cinco últimos modelos das Tabelas 25 e 27 apresentam maior inconsistência

com as RNs como pode ser visto pelas porcentagens, sendo que as diferenças maiores do

que 50 m são bem elevadas. Outra informação importante destas tabelas é que os modelos

GTOPO30, GLOBE e DTM2002 de mesmo espaçamento da malha (30") apresentam

resultados muito inferiores que o SAM_30s, SAM_1mv1 e SAM_1mv2 mostrando a

qualidade dos dados do SRTM.

Em relação ao SRTM as diferenças maiores do que 50 m são devido ou à incerteza

nas coordenadas das RNs ou qualidade do modelo. A distribuição das RNs com estas dis-

crepâncias, num total de 2.525 para o Brasil e 3.280 para a Argentina, são apresentadas

nas Figuras 99b e 100b, respectivamente. No caso argentino é visível a concentração dos

valores nos Andes, onde a forte irregularidade torna-se uma dificuldade para a representa-

ção do relevo. Por outro lado, as Tabelas 26 e 28 mostram a média, o DQM, os máximos
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valores das diferenças positivas e negativas entre cada modelo e as RNs, respectivamente

no Brasil e na Argentina. Provavelmente as RNs apresentadas nestas tabelas estão com

suas coordenadas erradas. Uma verificação das RNs no entorno destas e não apresentam

diferenças discrepantes.



1
8
6

Tabela 25: Porcentagens das comparações das RNs para o Brasil
Modelos1 N. de pontos |∆| ≤ 10 10 < |∆| ≤ 20 20 < |∆| ≤ 30 30 < |∆| ≤ 40 40 < |∆| ≤ 50 |∆| > 50

comparados (% ) (% ) (% ) (% ) (% ) (% )

SRTM (malha de 3") 61.860 70,57 14,94 5,72 2,95 1,74 4,08

SAM_30s 62.030 60,21 19,33 8,11 4,26 2,46 5,62

SAM_1mv1 62.030 50,14 22,03 10,45 5,86 3,40 8,13

SAM_1mv2 62.030 46,05 22,02 11,52 6,77 3,98 9,67

DTM2002 62.030 20,90 15,99 11,98 9,69 7,51 33,93

GLOBE 60.791 20,42 16,00 12,35 9,48 7,53 34,23

GTOPO30 60.818 17,49 14,75 12,02 9,93 7,82 37,99

ETOPO2 62.030 17,33 14,15 11,78 9,57 7,83 39,35

ETOPO5 62.030 10,65 10,51 9,01 7,95 6,97 54,92

1
∆ = RN - valor interpolado, em metros

Tabela 26: Resultados estatísticos dos modelos para o Brasil
Diferença Máxima Positiva Diferença Máxima Negativa

Modelos Média DQM Código (φG, λG) H Hint Dif. Max. Pos. Código (φG, λG) H Hint Dif. Max. Neg.

(m) (m) IBGE (◦,◦ ) (m) (m) (m) IBGE (◦,◦ ) (m) (m) (m)

SRTM (3") -4,0 30,9 RN 9352-H ( -28,4852247 , -48,7818735 ) 2.261,9 7,8 2.254,1 RN 3017-D ( -22,3291002 , -44,6601485 ) 465,7 2.093,6 -1.627,9

SAM_30s -4,7 33,3 RN 9352-H 7,3 2.254,6 RN 3017-D 2.175,8 -1.710,0

SAM_1mv1 -5,7 37,6 RN 9352-H -2,0 2.263,9 RN 3017-D 2.275,3 -1.809,5

SAM_1mv2 -5,4 39,3 RN 9352-H -2,0 2.263,9 RN 3017-D 2.275,3 -1.809,5

DTM2002 -8,7 75,0 RN 9352-H 5,1 2.256,8 RN 3017-D 2.010,6 -1.544,8

GLOBE -10,2 76,5 RN 9352-H 9,7 2.252,2 RN 3017-D 1.987,4 -1.521,6

GTOPO30 -11,2 80,0 RN 7-C ( -27,650498 , -49,117150 ) 1.023 417,0 606,4 RN 3017-D 1.903,1 -1.437,4

ETOPO2 -11,3 88,5 RN 9352-H -1,2 2.263,1 RN 3017-D 2.065,4 -1.599,6

ETOPO5 0,7 129,1 RN 9352-H -17,5 2.279,4 RN 2856-V ( -21,824104 , -42,087902 ) 95,4 913,9 -818,4
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Tabela 27: Porcentagens das comparações das RNs para a Argentina
Modelos1 N. de pontos |∆| ≤ 10 10 < |∆| ≤ 20 20 < |∆| ≤ 30 30 < |∆| ≤ 40 40 < |∆| ≤ 50 |∆| > 50

comparados (% ) (% ) (% ) (% ) (% ) (% )

SRTM (3") 18.319 61,69 8,38 5,07 3,90 3,05 17,90

SAM_30s 18.525 57,41 7,48 4,31 3,15 2,99 24,66

SAM_1mv1 18.525 54,79 7,26 3,90 2,68 2,55 28,82

SAM_1mv2 18.525 52,53 7,81 4,03 3,11 2,56 29,96

DTM2002 18.525 44,18 10,45 5,34 3,55 2,75 33,73

GLOBE 18.444 36,79 18,16 7,29 3,90 2,78 31,07

GTOPO30 18.438 34,66 18,08 7,12 3,91 2,58 33,65

ETOPO2 18.525 30,15 16,87 7,67 4,29 2,88 38,15

ETOPO5 18.525 18,20 13,07 7,89 5,32 4,25 51,26

1
∆ = RN - valor interpolado, em metros

Tabela 28: Resultados estatísticos dos modelos para a Argentina
Diferença Máxima Positiva Diferença Máxima Negativa

Modelos Média DQM (φG, λG) H Hint Dif. Max. Pos. (φG, λG) H Hint Dif. Max. Neg.

(m) (m) (◦,◦ ) (m) (m) (m) (◦,◦ ) (m) (m) (m)

SRTM (3") 23,0 88,2 ( -34,231453 , -70,133064 ) 4.760 2.873 1.887 ( -35,922798 , -70,367233 ) 2.049 3.814 -1.765

SAM_30s 35,3 109,4 ( -49,271984 , -73,043228 ) 3.405 1.170 2.235 ( -35,922798 , -70,367233 ) 2.049 3.740 -1.691

SAM_1mv1 51,5 134,5 ( -49,271984 , -73,043228 ) 3.405 1.462 1.943 ( -35,922798 , -70,367233 ) 2.049 3.414 -1.365

SAM_1mv2 50,0 132,2 ( -34,231453 , -70,133064 ) 4.760 2.980 1.780 ( -35,922798 , -70,367233 ) 2.049 3.803 -1.754

DTM2002 63,8 178,5 ( -49,271984 , -73,043228 ) 3.405 1.195 2.210 ( -35,922798 , -70,367233 ) 2.049 3.684 -1.635

GLOBE 61,4 179,7 ( -49,271984 , -73,043228 ) 3.405 1.127 2.278 ( -35,922798 , -70,367233 ) 2.049 3.793 -1.744

GTOPO30 72,2 193,4 ( -49,271984 , -73,043228 ) 3.405 1.137 2.268 ( -35,922798 , -70,367233 ) 2.049 3.716 -1.667

ETOPO2 111,7 278,7 ( -49,271984 , -73,043228 ) 3.405 1.015 2.390 ( -43,187092 , -71,739220 ) 516 2.015 -1.499

ETOPO5 180,0 499,6 ( -27,211176 , -66,093674 ) 5.550 1.592 3.958 ( -28,758568 , -68,102715 ) 1.519 3.670 -2.151
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Figura 99: Distribuição das RNs do Brasil
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Figura 100: Distribuição das RNs da Argentina

5.5.3 Região Oceânica

Na região oceânica, como foi descrito na Seção 5.5, utilizou-se dados de cartas

náuticas do Brasil e da Argentina, além de folhas de bordo e do projeto LEPLAC no

Brasil.

O limite da costa foi definido a partir do modelo DTM2002, derivado do trabalho

de Wessel e Smith (1996). Estes digitalizaram a costa com uma distância média entre

os pontos de 178 metros. Nas regiões onde não se obteve informação (áreas em azul na

Figura 95), utilizou-se os dados deste mesmo modelo.
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Nesta seção serão apresentadas as fontes e as regiões onde se obtiveram informa-

ções batimétricas, será descrito o processo de gradeamento dos dados e serão mostradas

as comparações deste esforço com os outros modelos.

5.5.3.1 Cartas náuticas brasileiras

Para este trabalho foram selecionadas 111 cartas pelo Catálogo de cartas e pu-

blicações (2000) que podem ser visualizadas na Figura 101. Estas cartas em geral com-

preendem uma parte continental e outra oceânica. A Tabela 29 apresenta a quantidade

de dados batimétricos obtidos por carta, perfazendo um total de 141.998 pontos. As

características de cada carta estão detalhadas na Tabela 53 da Seção B.4.1 do Apêndice

B.

Estas cartas foram cedidas ao LTG/EPUSP pelo CHM na forma de imagens ve-

torizadas do programa MicroStation (formato DGN), as quais contém várias camadas de

informações, sendo uma delas a informação altimétrica/batimétrica. Os dados batimétri-

cos em formato ASCII foram obtidos pelo programa Geomedia Professional.
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Figura 101: Distribuição das cartas náuticas

5.5.3.2 Folhas de bordo

A folha de bordo (FB) é a representação gráfica do levantamento hidrográfico

efetuado e sua escala é normalmente o dobro da carta definitiva sendo usada a projeção

Mercator ou UTM. As FBs são mais ricas em detalhes do que as cartas náuticas que

são derivadas delas. Por exemplo, a carta 100 na escala 1:300.000 têm 1.004 pontos,

os quais foram escolhidos a partir das informações batimétricas da FB-100-001/72 com

5.049 pontos, da FB-100-002/72 com 9.932 pontos e da FB-100-003/72 com 9.335 pontos
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Tabela 29: Número de pontos de batimetria das cartas náuticas

Carta Número de Carta Número de Carta Número de Carta Número de

pontos pontos pontos pontos

100 1.004 601 540 1500 903 1805er 640

110 1.139 700 1.247 1501 2.159 1809 768

200 1.332 710 1.157 1505 1.134 1810 463

210 901 720 1.496 1506 1.367 1811 364

220 934 800 821 1507 1.566 1830 841

230 1.416 803 1.305 1508 1.100 1900 2.801

231 1.103 806 1.664 2124 1.081 1902 3.624

232 1.556 810 1.336 1620 1.325 1907 3.829

233 782 900 687 1633 1.587 1909 3.499

241 1.173 905 1.424 1634 1.067 1910 3.377

242 1.667 906 1.295 1635 1.108 1911 1.867

243 1.800 910 1.327 1641 1.175 2000 719

244 824 920 1.158 1642 950 2010 656

300 1.881 930 1.914 1645 1.125 2100 1.060

302 1.873 1000 1.191 1645p 119 2107 1.328

303 2.187 1002 1.030 1700 784 2110 2.130

304 1.267 1003 1.720 1700a 80 2111 1.077

305 1.287 1100 1.315 1700p 95 2112 1.567

306 892 1110 1.955 1702a 326 2140 1.117

310 1.392 1131 4.610 1702b 404 2140pa 257

400 2.059 1200 1.154 1702c 445 2140pb 98

410 1.196 1205 1.273 1702d 379 2140pc 124

500 1.094 1210 832 1703 1.362 2149pd 121

504 1.115 1300 1.361 1711 959 2140pe 156

511 1.289 1400 3.078 1800 2.562 220 1.422

515 755 1402 2.753 1800p 114 2210 786

600 1.600 1403 2.745 1801 1.025

600p 210 1420 1.193 1804 1.697

Total = 141.998 pontos batimétricos

batimétricos; estas estão na escala 1:150.000.

Neste trabalho utilizou-se informações batimétricas de 38 FBs. Entre elas sete

foram obtidas junto ao Departamento de Hidraúlica da EPUSP que, através de convê-

nio com a Marinha, digitalizou várias folhas de bordo do litoral do Estado de São Paulo

gerando um arquivo em DXF do programa Autocad. Foram adquiridas somente FBs

nas escalas 1:100.000 e 1:150.000. A Tabela 30 apresenta as folhas de bordo e o corres-

pondente número de pontos obtidos. Para a obtenção dos 68.353 pontos batimétricos

utilizou-se o programa Geomedia Professional. As características destas folhas de bordo



193

são apresentadas na Tabela 53 do Apêndice B.

Tabela 30: Folhas de bordo do litoral de Estado de São Paulo
FB Número de pontos Região

FB-1600-002/79 6.237 Da Ilha Grande à Ilha de Alcatrazes

FB-1700-001/82 9.879 Da Ilha do Bom Abrigo à praia da Juréia

FB-1700-002/82 9.364 Sul da Ilha Queimada Grande

FB-1700-003/82 13.693 Sul da Ilha de Alcatrazes

FB-1700-004/82 13.432 Praia Grande

FB-1700-005/82 13.201 Da Ilha da Moela à Ilha Montão de Trigo

FB-1700-006/82 2.547 Proximidade da Barra Sul do canal de São Sebastião

Total = 68.353 pontos batimétricos

As demais trinta e uma folhas de bordo na escala 1:150.000 foram digitalizadas

pelo LTG da EPUSP-PTR. Este trabalho tornou-se possível, devido ao convênio feito com

o Centro de Hidrografia da Marinha.

O processo de digitalização desenvolvido no LTG está descrito no Apêndice C.

As folhas de bordo digitalizadas com o correspondente número de pontos obtidos são

apresentadas na Tabela 31.

Tabela 31: Folhas de bordo digitalizadas

FB Número de pontos FB Número de pontos

FB-020-001/78 561 FB-800-003/70 1.277

FB-100-001/72 5.049 FB-800-003/71 3.262

FB-100-002/72 9.932 FB-1000-007/78 1.770

FB-100-003/72 9.335 FB-1000-008/78 1.218

FB-200-001/58 2.402 FB-1000-009/77 2.345

FB-200-013/71 3.138 FB-1100-001/78 3.118

FB-210-001/56 2.145 FB-1100-002/78 2.828

FB-300-003/69 2.699 FB-1200-001/70 2.027

FB-300-004/69 3.802 FB-1200-001/77 7.337

FB-500-001/75 9.425 FB-1200-002/77 3.319

FB-500-001/76 8.819 FB-1300-001/70 3.322

FB-600-001/74 6.873 FB-1300-002/69 1.050

FB-600-002/74 13.223 FB-1300-003/69 4.292

FB-700-001/73 6.965 FB-1500-002/79 4.412

FB-700-002/72 4.142 FB-1600-001/79 9.734

FB-800-002/70 2.476

Total = 142.297 pontos batimétricos digitalizados
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Figura 102: Distribuição das folhas de bordo

5.5.3.3 LEPLAC

O Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, denominado

projeto LEPLAC, é um programa do governo, cujo objetivo é estabelecer o limite exte-

rior da plataforma continental. Este ultrapassará o limite marítimo das 200 milhas da

Zona Econômica Exclusiva (ZEE), já oficializada. Até o limite exterior da sua Plata-

forma Continental, o Brasil, nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito
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do Mar (CNUDM), exercerá direitos exclusivos de soberania para fins de exploração e

aproveitamento dos recursos naturais do solo e subsolo marinhos.

Conforme estabelece o Artigo 76 da CNUDM, a Plataforma Continental de um

Estado costeiro compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além

do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural de seu território

terrestre, até a borda exterior da margem continental, ou até a distância de duzentas

milhas marítimas (m.m.) das linhas de base. Não compreende as grandes profundidades,

com as suas dorsais oceânicas, nem o seu subsolo.

A CNUDM estipula que os países que desejarem ter uma Plataforma Continen-

tal maior que as 200 milhas marítimas, deverão apresentar à Comissão de Limites da

Plataforma Continental da ONU sua proposição, respaldada por informações científicas e

técnicas, justificando essa pretensão. No caso do Brasil, o prazo para tal apresentação é

até o ano 2009.

Os trabalhos de interpretação dos dados de sísmica, de gravimetria e de magne-

tometria estiveram a cargo da PETROBRÁS e os dados de Batimetria, foram executados

pelo CHM. O LEPLAC contou ainda com o apoio de pesquisadores do Departamento

Nacional de Produção Mineral (DNPM) e das Universidades que fazem parte do Pro-

grama de Geologia e Geofísica Marinha (PGGM). A integração de todos os dados obtidos

encerrou-se no ano 2000 e a produção dos documentos cartográficos em 2001.

Dois navios oceanográficos, Almirante Câmara e o Almirante Álvaro Alberto,

foram equipados para o levantamento de dados geofísicos e de navegação, o que incluiu

o SONAR Doppler-Magnavox, modelo MS 610 e ecobatímetros de precisão Krupp-Atlas,

modelo DESO-25 (Almirante Câmara, LEPLAC VIII) e DESO-20 (Almirante Álvaro

Alberto). Para o posicionamento utilizou-se inicialmente o sistema TRANSIT/NNSS e

posteriormente o sistema NAVSTAR/GPS.

Os Dados coletados pelo LEPLAC foram (Figura 103):

• 46.000 km de sísmica de reflexão multicanal;

• 96.000 km de gravimetria;

• 91.000 km de magnetometria;

• 108.000 km de batimetria de precisão.

Ao término dos trabalhos do LEPLAC, o Brasil apresentará um novo limite exterior de sua
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Figura 103: Projeto LEPLAC
Fonte: http://www.info.lncc.br/wrmkkk/brshelf.html(2005).
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Plataforma Continental, devidamente comprovado, que deverá representar um acréscimo

da ordem de cerca de 700.000 km2 ao espaço econômico brasileiro, além dos 3,5 milhões

de km2 referentes às 200 milhas marítimas, totalizando uma área de cerca de 4,2 milhões

de km2, o que corresponde, aproximadamente, à metade da parte terrestre do território

brasileiro.

Os vários projetos que foram disponibilizados para serem utilizados nesta tese

podem serem vistos na Figura 104 e seu respectivo número de pontos batimétricos na

Tabela 32.

Tabela 32: Projeto LEPLAC

Projeto Número de pontos Projeto Número de pontos

LEPLAC I 30.491 LEPLAC IXa 17.689

LEPLAC II 42.637 LEPLAC X 96.487

LEPLAC III 18.258 LEPLAC XI 218.900

LEPLAC IV 50.247 LEPLAC XII 44.213

LEPLAC V 16.484 LEPLAC XIIb 19.527

LEPLAC VI 58.641 LEPLAC a 10.529

LEPLAC VII 35.314 LEPLAC b 10.428

LEPLAC VIIIa 60.117 LEPLAC c 10.552

LEPLAC VIIIb 44.746 LEPLAC d 26.938

LEPLAC IX 106.323 LEPLAC prata 38.427

Total = 956.948 pontos batimétricos
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Figura 104: Distribuição do projeto LEPLAC

5.5.3.4 Cartas náuticas da Argentina

O Servicio de Hidrografia Naval da Argentina (SHN), através do Engenheiro Fe-

derico Mayer, e com a mediação da Dra. Maria Cristina Pacino da Universidade Nacional

de Rosário, cedeu 26 cartas náuticas ao LTG para serem digitalizadas (Figura 105). O
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número de pontos batimétricos por carta é apresentado na Tabela 33, totalizando 56.270.

As características destas cartas são mostradas na Tabela 54, da Seção B.4.2 do Apêndice

B.

As cartas foram escaneadas e digitalizadas utilizando o programa Didger da Gol-

den Software. A descrição do trabalho desenvolvido está no Apêndice C.

Figura 105: Distribuição das cartas náuticas da Argentina
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Tabela 33: Cartas náuticas digitalizadas da Argentina

Carta náutica Número de pontos Carta náutica Número de pontos

H-1 1.986 H-116 2.293

H-2 1.746 H-210 1.781

H-3 1.713 H-211 2.699

H-4 3.134 H-214 3.435

H-5 3.337 H-215 2.415

H-59 1.306 H-215 Isla Escondida 281

H-60 1.965 H-401 3.009

H-60 Roca Bellaco 450 H-418 3.381

H-61 1.986 H-419A 1.783

H-62 2.612 H-419B 3.107

H-63 2.679 H-477(1) 960

H-113 3.734 H-477(2) 584

H-114 2.538 H-477(3) 1.356

Total = 56.270 pontos batimétricos digitalizados

5.5.3.5 Geração da malha com os dados disponíveis

Através do esforço realizado nas costas do Brasil e da Argentina foram obtidos

1.367.594 valores batimétricos.

A batimetria das cartas náuticas e as FB originais estão referenciadas ao Nível

de Redução (NR) como explicado na Seção 4.4 do Capítulo 4. Os valores de batimetria

foram transformados para o Nível Médio Local (NM) através da média do valor do Zo

dos marégrafos de cada carta ou FB. Este trabalho é descrito de forma detalhada no

Apêndice B. Os pontos batimétricos do projeto LEPLAC não estão vinculados a nenhum

marégrafo, pois são pontos em alto mar e de grande profundidade. Para gerar a malha,

com espaçamento de 1’ de arco, com todos estes dados e inserí-los no SAM_1mv2 foi

necessário dividir a costa do oceano Atlântico em dez grandes áreas como mostra a Figura

106. As latitudes e longitudes dos cantos destas áreas podem ser observadas na Tabela 34.

A razão da divisão foi minimizar o aspecto computacional. Para adequar o processo de

interpolação nas bordas houve o cuidado de considerar os dados com uma superposição

de 1◦. Visando uma melhor interpolação próximo à costa foram inseridos os valores

altimétricos do DTM2002, uma vez que o limite da costa no modelo SAM_1mv2 é definido

por ele. A interpolação utilizou a rotina triangulate do programa GMT que efetua a

triangulação de Delaunay pelo método de Watson (1982) e, em seguida, gera a malha

através das informações dos triângulos usando a rotina surface que, que por sua vez,

utiliza o método de interpolação por spline criado por Smith e Wessel (1990).
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Tabela 34: Áreas oceânicas interpoladas

Área φG min. φG max. λG min. λG max.

Área 1 -59 -54 -76 -43

Área 2 -54 -49 -76 -51

Área 3 -49 -39 -68 -52

Área 4 -39 -33 -63 -44

Área 5 -33 -28 -54 -38

Área 6 -28 -22 -49 -33

Área 7 -22 -12 -41 -31

Área 8 -12 -3 -40 -28

Área 9 -3 3 -42 -34

Área 10 -3 8 -54 -42

Algumas cartas náuticas e o projeto LEPLAC apresentam regiões sem infor-

mações batimétricas devido às suas grandes profundidades (Figura 106). Por causa do

método escolhido para a geração da malha, estes vazios acabam sendo calculados com va-

lores não correspondentes a profundidade da região. Para poder contornar este problema

utilizou-se o modelo de DTM2002, pois este tem informação em todas estas regiões e

apresenta uma precisão de profundidade de 250 metros (ver Seção 5.3.8, neste Capítulo).

Assim, cada ponto de batimetria interpolado, antes de ser introduzido no SAM_1mv2,

foi comparado com o valor de batimetria em comum com o DTM2002 e impôs-se a con-

dição de que quando a diferença entre os dois modelos fosse maior em módulo do que 250

metros, a informação do DTM2002 prevaleceria.

As regiões oceânicas próximas à costa representadas pelos retângulos verdes na

Figura 106 também não apresentam informações batimétricas, mas novamente devido

ao método escolhido para a geração da malha, estes vazios acabam sendo calculados.

Contudo, nestas regiões os valores interpolados são inferiores a 250 m de profundidade e a

condição imposta utilizando o modelo DTM2002 não é adequada. Assim, após a geração

da malha foi feita a substituição dos valores interpolados por esse modelo.

O resultado final foi a geração de 2.222.209 pontos de batimetria no oceano Atlân-

tico (representados em preto na Figura 107). Para completar o modelo SAM_1mv2 com

informações batimétricas no oceano Pacífico e no restante do oceano Atlântico utilizou-se

as informações batimétricas do modelo DTM2002 (representação em cinza na Figura 107).
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Figura 106: Divisões de áreas de interpolação
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Figura 107: Resultado final do SAM_1mv2 para a região oceânica
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5.5.3.6 Comparação com modelos globais

Procedeu-se à uma comparação do SAM_1mv2 na região costeira, ou seja, onde se

dispunha das informações batimétricas, com os modelos DTM2002, ETOPO2 e ETOPO5.

Para isso, optou-se pelas dez áreas selecionadas anteriormente (Figura 106), conduzindo

a comparação de forma independente. Em suas grades específicas, foram tomados os

pontos comuns aos quatro modelos e obtidos os histogramas das profundidades. Mais

especificamente, são apresentados dois tipos de histogramas:

1. histogramas de todos os valores batimétricos (Figuras 108, 110, 112, 114, 116, 118,

120, 122, 124, 126);

2. histogramas dos valores batimétricos até 250 metros (Figuras 109, 111, 113, 115,

117, 119, 121, 123, 125, 127).

Primeiramente observa-se que o ETOPO5 não é um modelo que representa bem

a área batimétrica. Os histogramas deste modelo apresentam picos pronunciados em in-

tervalos com certa regularidade; isto indica que a amostra utilizada para gerá-lo não é sa-

tisfatória. Realmente, os dados batimétricos foram obtidos de cartas na escala 1:1.000.000

(ver Seção 5.3.1), onde as distâncias entre os pontos batimétricos são muito grandes, por-

tanto, a amostra não tem resolução suficiente para gerar um modelo de apenas 5’ de arco.

Este fato acaba criando platôs que são representados por estes picos nos histogramas.

As Figuras 128 e 130 em 3D das áreas 5 e 10 geradas com informações batimétricas do

SAM_1mv2 apresentam estruturas na topografia no fundo do oceano que as Figuras 129

e 131 geradas com informações batimétricas ETOPO5 não apresentam. Daí a existência

dos platôs citados acima.

Os histogramas relativos ao ETOPO2 e ao DTM2002 são muito parecidos, o que

era de se esperar, já que utilizam como fonte a base de dados de Smith e Sandwell (1997)

(Seções 5.3.6 e 5.3.8), somente diferenciando nas versões utilizadas, sendo essa 8.2 e 6.2,

respectivamente. Quanto ao SAM_1mv2 no geral se assemelha aos dois, apresentando

diferenças localizadas. Porém, considerando que se atribui ao DTM2002 uma precisão

de profundidade de 250 m, entende-se ser importante avaliar a batimetria com valores

inferiores a 250 m de forma independente.

Na Argentina foram usadas somente as cartas náuticas, contrariamente ao Brasil

que ainda possui FBs e o projeto LEPLAC. Mesmo assim, observa-se maior resolução

no modelo SAM_1mv2 em comparação com os outros três modelos nas áreas 1, 2 e 3
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(Figuras 109, 111 e 113).

A área 4 onde já inicia o Brasil e as áreas seguintes mostram uma maior diferença

entre o SAM_1mv2 e os demais. A razão se deve à maior quantidade de dados na região

com profundidade até 250 m. Para visualizar melhor a diferença entre os modelos, gerou-se

imagens em 3D de duas regiões da costa brasileira:

1. a quadrícula compreendida pelas latitudes -1◦ a 0◦ e longitudes de -49◦ a -48◦ resul-

tando nas Figuras 132 e 133 para os modelos SAM_1mv2 e DTM2002, respectiva-

mente. Como se observa os resultados são muito diferentes.

2. as Figuras 134 e 135 apresentam o mesmo tipo de visualização para para o bloco

limitado pelas latitudes -24◦ a -22◦ e longitudes de -44◦ a -42◦ respectivamente

para os modelos SAM_1mv2 e DTM2002. Nesta região, os modelos apresentam

resultados semelhantes.

As Figuras 133 e 135, que se referem ao modelo DTM2002, apresentam pequenas

ondulações não realísticas que provavelmente são criadas pelo método de interpolação

escolhido para gerar a malha de 30”.

A Tabela 35 apresenta resultados estatísticos da comparação do SAM_1mv2 e

DTM2002 para os pontos em comum, somente dos pontos interpolados, mantendo a idéia

de separar em classes, agora de 50 m, na profundidade de 0 a 250 m. A Figura 136 mostra o

histograma da diferença entre esses modelos numa amplitude que vai de -50 a 50 m. Essa

figura apresenta a propensão, até as diferenças de 20 m, do DTM2002 assumir valores

batimétricos maiores que o SAM_1mv2. Isso ocorre, devido a essas diferenças terem

maior contribuições de pontos batimétricos mais próximos à costa. Como o DTM2002

tem uma precisão de profundidade de 250 m, isto faz com que esse modelo apresente essa

tendência.

Outra comparação realizada entre os modelos utilizou os pontos batimétricos de

todas as cartas na escala 1:300.00011 do Brasil (cartas 100, 200, 300, 400, 500,..., 2200) e

na escala 1:1.500.000 da Argentina (H-1 ,H-2, H-3, H-4 e H-5), após as compatibilizações

descritas nas Seções B.4.1 e B.4.2 do Apêndice B. A partir das coordenadas dos referidos

pontos foram interpolados valores dos quatro modelos para efetivar a comparação. A

diferença entre os valores das cartas e os interpolados são apresentados na Tabela 36

em classes de 10 m. Verifica-se na classe de diferenças inferiores e iguais a 10 m que

11As cartas náuticas na escala 1:300.000 utilizadas neste trabalho abrangem toda costa brasileira,
formando um conjunto denominado série 100.
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o SAM_1mv2 apresenta um resultado muito superior aos outros modelos. Os pontos

da classe com diferenças superiores a 50 m estão representados em vermelho na Figura

137, totalizando 1.877 pontos, sendo 1.021 situados no Brasil. Essas diferenças ocorreram

devido o método de interpolação utilizado e a condição imposta para gerar a malha,

descritos na Seção 5.5.3.5, em pontos de profundidade elevada e com a distância entre os

pontos batimétricos superiores a 4 km.
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Figura 108: Área 1 - Histogramas com todas as sondagens Figura 109: Área 1 - Histogramas com sondagens até 250 m
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Figura 110: Área 2 - Histogramas com todas as sondagens Figura 111: Área 2 - Histogramas com sondagens até 250 m
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Figura 112: Área 3 - Histogramas com todas as sondagens Figura 113: Área 3 - Histogramas com sondagens até 250 m
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Figura 114: Área 4 - Histogramas com todas as sondagens Figura 115: Área 4 -Histogramas com sondagens até 250 m



2
1
1

Figura 116: Área 5 -Histogramas com todas as sondagens Figura 117: Área 5 - Histogramas com sondagens até 250 m
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Figura 118: Área 6 - Histogramas com todas as sondagens Figura 119: Área 6 - Histogramas com sondagens até 250 m
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Figura 120: Área 7 - Histogramas com todas as sondagens Figura 121: Área 7 - Histogramas com sondagens até 250 m
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Figura 122: Área 8 - Histogramas com todas as sondagens Figura 123: Área 8 - Histogramas com sondagens até 250 m
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Figura 124: Área 9 - Histogramas com todas as sondagens Figura 125: Área 9 - Histogramas com sondagens até 250 m
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Figura 126: Área 10 - Histogramas com todas as sondagens Figura 127: Área 10 - Histogramas com sondagens até 250 m
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Figura 128: SAM_1mv2 - Imagem em 3D da área 5

Figura 129: ETOPO5 - Imagem em 3D da área 5
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Figura 130: SAM_1mv2 - Imagem em 3D da área 10

Figura 131: ETOPO5 - Imagem em 3D da área 10
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Figura 132: SAM_1mv2 - Região de φG -1◦ a 0◦ e λG de -49◦

a -48◦
Figura 133: DTM2002 - Região de φG -1◦ a 0◦ e λG de -49◦ a

-48◦
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Figura 134: SAM_1mv2 - Região de φG -24◦ a -22◦ e λG de
-44◦ a -42◦

Figura 135: DTM2002 - Região de φG -24◦ a -22◦ e λG de -44◦

a -42◦
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Figura 136: Histograma da diferença entre o SAM_1mv2 e o DTM2002

Tabela 35: Comparação entre modelos

Modelos N. de pontos |∆| ≤ 50 50 < |∆| ≤ 100 100 < |∆| ≤ 150 150 < |∆| ≤ 200 200 < |∆| ≤ 250 |∆| > 250m

comparados (% ) (% ) (% ) (% ) (% ) (% )

SAM_1mv2 - DTM2002 2.222.209 58,92 19,13 10,56 6,74 4,64 0,00
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Tabela 36: Diferença entre os valores das cartas e os interpolados

Modelos N. de pontos |∆| ≤ 10 10 < |∆| ≤ 20 20 < |∆| ≤ 30 30 < |∆| ≤ 40 40 < |∆| ≤ 50 |∆| > 50

(∆ = valor real - valor interpolado) comparados (% ) (% ) (% ) (% ) (% ) (% )

SAM_1mv2 39.444 85,27 4,18 1,79 1,03 0,61 7,62

DTM2002 39.444 41,24 18,22 8,75 5,13 3,48 23,18

ETOPO2 39.444 45,74 19,08 7,82 4,45 2,82 20,10

ETOPO5 39.444 40,00 21,48 8,35 4,18 2,62 23,37
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Figura 137: Diferenças superiores a 50 m
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