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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os esforços conduzidos neste trabalho de tese envolveram coleta de informações

novas, bem como análises em diferentes MDTs, com uma distinção entre as regiões conti-

nental e oceânica. No que diz respeito à primeira, a missão SRTM com o ônibus espacial

Endeavour, no ano 2000, resultou numa revolução no conhecimento da topografia em

grande parte dos continentes na Terra toda. Trabalhou-se com dados altimétricos extraí-

dos de cartas topográficas em diversas escalas: 1:250.000 (Argentina), 1:100.000 (Brasil e

Uruguai) e 1:50.000 (Brasil). Em relação à região oceânica esta tese representou uma con-

tribuição considerável reunindo e organizando informações batimétricas na região costeira

do Brasil e Argentina.

Como mencionado no Capítulo 5, com a tese estão anexados dois CD-ROM: o

primeiro apresentando imagens em 3D e os seus respectivos histogramas das altitudes

de 1.493 quadrículas e o segundo contendo 520 quadrículas de 1◦x1◦ do modelo SRTM

para a América do Sul, totalizando 2.013 quadrículas estudadas. O Apêndice D sobre

análise estatística do SRTM, também consta nos dois volumes em formato pdf e deve ser

consultado para melhor guiar o usuário em seu estudo. O segundo CD-ROM apresenta

perfis longitudinais e latitudinais de oito MDTs disponíveis. Os mesmos passam sobre a

altitude máxima de cada quadrícula do SRTM em toda a área de abrangência desta tese

(2.013 quadrículas). As coordenadas dessas altitudes são também apresentadas na Tabela

57 no Apêndice D. A análise dos modelos tornou-se necessária para verificar a qualidade

bem como as restrições deles para as aplicações nas várias áreas. Os modelos estudados

foram:

a. SRTM com malha de 3”;

b. GTOPO30, GLOBE e DTM2002 com malha de 30”;

c. ETOPO2 com malha de 2’;

d. JGP95E, TERRAINBASE e ETOPO5 com malha de 5’.
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Todo esse esforço visou subsidiar os usuários na escolha do modelo mais adequado

aos seus objetivos.

Nos perfis mencionados, é possível observar que os modelos de 5’ (d) não acompa-

nham o relevo em nenhuma quadrícula quando comparados com os demais modelos. Por

outro lado, o modelo de 2’ (c) apresenta deslocamento, tanto vertical como horizontal, em

relação aos modelos de 30” (b). O deslocamento vertical certamente se deve a um efeito

de suavização, uma vez que ele foi gerado a partir do GLOBE (30”). O deslocamento ho-

rizontal tem sua origem discutível. Ainda verificando os perfis, constata-se que os modelos

de 30” (b) possuem muitas quadrículas em boa concordância com o SRTM, provavelmente

devido à qualidade das cartas utilizadas para gerar os mesmos. Verifica-se também que

o GTOPO30 e o GLOBE coincidem entre si em muitas quadrículas, o mesmo ocorrendo

com o TERRAINBASE e o JGP95E. A razão é que os dois pares de modelos utilizam a

mesma fonte de informação nessas quadrículas. Nas quadrículas com um comportamento

suave da topografia o SRTM tem um perfil “ruidoso”, resultado da precisão altimétrica

absoluta do modelo que é de ± 16 m. As Seções 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 mostram de uma

forma condensada todo o extenso trabalho desenvolvido e inserido nos CD-ROM.

Outras avaliações do SRTM foram feitas, sendo uma delas a verificação dos valores

de altitude dos pontos em comum deste com outros modelos. Na Tabela 13 na Seção 5.4.4

constata-se que os modelos apresentam de 30% a 50% dos pontos com diferenças superiores

a 50 m em altitude com o SRTM. Uma segunda avaliação foi feita utilizando os pontos

GPS implantados ao longo dos rios Madeira, Solimões e Amazonas e RNs com coordenadas

precisas na grande São Paulo, Seção 5.4.5. Nas Tabelas 15, 16 e 17 pode-se verificar que as

diferenças entre os valores altimétricos dos pontos GPS e RNs da grande São Paulo com os

obtidos pelos três métodos de interpolação utilizando o SRTM (bilinear, bicúbuca e média

simples dos quatro vizinhos próximos) não ultrapassam a precisão altimétrica absoluta

desse modelo na grande maioria desses pontos. Este resultado demonstra que a maior

influência no valor interpolado são os quatro pontos da malha mais próximo a este, como

também a qualidade deste modelo em relação a esses pontos de grande confiabilidade.

Os três modelos gerados visando a compatibilidade entre a capacidade computa-

cional e o resultado esperado, nas diferentes aplicações de um MDT, relembrando, foram:

• 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.
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• 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.

Na área continental, as regiões com cartas topográficas digitalizadas foram com-

paradas com seis modelos, sendo que o SRTM apresentou um resultado mais próximo

aos valores altimétricos gerados através das cartas, com somente 16% das diferenças de

altitudes superiores a 50 m (Tabela 23, na Seção 5.5.1.1).

Uma melhor validação do SRTM resultou da comparação com as RNs do Brasil e

da Argentina. A análise das diferenças das altitudes do modelo, interpoladas para os pon-

tos das RNs, e aquelas advindas do nivelamento permitiu constatar que 85% dos casos do

Brasil e 70% na Argentina são iguais ou inferiores a 20 m (Tabelas 25 e 27, na Seção 5.5.2).

Tendo em mente a precisão altimétrica absoluta deste modelo, este resultado é muito sa-

tisfatório e muito superior aos outros modelos globais, utilizados na mesma comparação.

Em relação ao SRTM, as diferenças maiores do que 50 m são devido ou à incerteza nas

coordenadas das RNs ou à qualidade do modelo. Os máximos valores das diferenças posi-

tivas e negativas entre cada modelo e as RNs apresentadas na Tabela 26 (Seção 5.5.2) são

provavelmente devido às coordenadas erradas, pois as RNs no entorno dessas que apresen-

taram diferenças elevadas não mostram tanta discrepância. No mesmo processo avaliou-se

também os três modelos gerados para esta tese. Estes apresentaram resultados somente

inferiores ao SRTM original, devido ao espaçamento da malha. Esperava-se que o modelo

SAM_1mv2, onde utilizou-se também as informações de cartas topográficas, apresentasse

resultado superior ao SAM_1mv1, o que não ocorreu. Pressupõe-se que isto foi devido à

escala das cartas na Argentina (1:250.000), ao espaçamento de digitalização das cartas no

Brasil e à qualidade cartográfica. Não obstante, nas duas aplicações efetuadas (Capítulo

6), as diferenças entre os dois modelos não alteraram os resultados de forma significativa,

concluindo-se que o modelo SAM_1mv2 também pode ser utilizado.

O SRTM apresenta, na maioria de suas quadrículas, pontos sem informação,

sendo que em alguns casos a área é imensa (na quadrícula N01W093, 83,6% da área está

sem informação). A última coluna da Tabela 57 no Apêndice D informa o número de

pontos sem informação de cada quadrícula e as imagens em 3D anexadas ao CD-ROM

permitem visualizar estas regiões, se estas forem extensas. Nas quadrículas em regiões da

costa oceânica torna-se difícil definir no modelo o limite entre continente e oceano, sendo
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que no oceano há valores positivos e negativos que não apresentam confiabilidade. Mas

nos perfis destas quadrículas é possível estudar o comportamento dos outros modelos que

apresentam informação batimétrica.

Na área oceânica para o modelo SAM_1mv2, em função da utilização de infor-

mações batimétricas das cartas náuticas, FBs e projeto LEPLAC, a malha mostrou-se

confiável próximo à costa. Na Tabela 36 (Seção 5.5.3.6), as diferenças iguais e inferiores

a 10 m, entre os valores interpolados e os das cartas foi de 85,27%, sendo um resultado

muito superior aos obtidos pelos outros modelos. Os histogramas dos valores batimétricos

que são apresentados nas Figuras 108 a 127 no Capítulo 5, mostram que as melhorias ocor-

reram principalmente para profundidades inferiores a 250 metros. Esta melhoria também

foi introduzida no modelo SAM_1mv1.

Finalmente, foram também implementadas duas aplicações específicas importan-

tes na área de exploração mineral e no cálculo das alturas geoidais: a correção de ter-

reno e o efeito indireto. Essas aplicações não somente foram feitas utilizando os mode-

los gerados para a tese como também para os modelos GTOPO30, GLOBE, DTM2002,

ETOPO2, TERRAINBASE, JGP95E e ETOPO5. Os modelos SAM_30s, SAM_1mv1 e

SAM_1mv2 por terem maior detalhamento topográfico acabam por fornecer uma corre-

ção de terreno mais detalhada, principalmente quando utilizou-se para o cálculo o MDT

de 30”. Já no efeito indireto os resultados com os modelos não foram tão diferentes entre

si. Somente os modelos de 5’ apresentam valores discrepantes em relação aos outros ao

sul da América do Sul, devido provavelmente à qualidade das informações topográficas

utilizadas nesta região para esses modelos.

Recomenda-se verificar as coordenadas das 2.525 RNs para o Brasil e 3.280 RNs

para a Argentina que apresentaram diferenças nas altitudes superiores a 50 m, através

dos órgãos responsáveis (Tabela 26 na Seção 5.5.2).

A escolha dos modelos SAM_1mv1 ou SAM_30s será função da necessidade da

aplicação. Entretanto, deve-se considerar que a utilização de um modelo com malha de

30” elevará consideravelmente o tempo de processamento.

Com relação ao SRTM, com 3” de resolução da malha, se a aplicação exigir este

detalhamento, há a necessidade de preencher aos vazios existentes com outra fonte de

informação, como também verificar se as necessidades de precisão da aplicação sejam

atendidas pelo SRTM.

Com relação às estações maregráficas do Brasil e da Argentina, após sua vincula-
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ção ao ponto fixo no NMM como altitude zero de cada país, torna-se interessante aplicar

a primeira proposta de transformação dos dados batimétricos das cartas náuticas do NR

para o NM, apresentada na Seção B.3 do Apêndice B. Os valores de Zo apresentados na

Tabela 43 do Apêndice A para o Brasil e na Tabela 54 do Apêndice B para a Argentina

são sempre recalculados pelos órgãos responsáveis das estações maregráficas, devido prin-

cipalmente, ao constante monitoramento das estações dos portos primários. Portanto,

faz-se necessária a verificação nestes órgãos sobre eventual atualização do referido valor,

antes de serem utilizados.
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