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4 DADOS UTILIZADOS
4.1 Dados de gravidadeAs anomalias terrestres de gravidade ar-livre representam uma fonte de dadosessenial na determinação do ampo de gravidade da Terra. As anomalias degravidade dependem dos data de gravidade, das redes geodésias vertiais ehorizontais, assim omo da de�nição de um ampo de gravidade normal; dessemodo, os dados de anomalias de gravidade são afetados de forma sistemátiapelas inonsistênias de data loais em relação a um datum global, pelo usode um proedimento de redução ar-livre simpli�ado e de diferentes tipos desistemas altimétrios. Esses erros sistemátios nos dados de anomalias degravidade ar-livre ausam efeitos sistemátios nas quantidades relaionadasao ampo an�malo omo, por exemplo, alturas geoidais absolutas e relativasou anomalias de altura aluladas a partir de dados de anomalia de gravidade.Hek (1990)A importânia do onheimento do ampo de gravidade terrestre para a Geodésiadeve-se aos seguintes fatores (DREWES, 2003):
• a forma da Terra têm sido modeladas por seu ampo de gravidade;
• o ampo de gravidade é o sistema de referênia �natural� para muitas mediçõesgeodésias e sua redução ao sistema onvenional de referênia exige o onheimentodo mesmo ampo;
• a superfíie de referênia mais importante na de�nição de altitudes, o geóide, é umaequipotenial do ampo de gravidade terrestre;
• os satélites arti�iais se movem em torno da Terra segundo seu ampo gravitaional
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• o ampo de gravidade permite o onheimento da estrutura interna da Terra.Por meio de levantamentos gravimétrios, referidos a um sistema de referêniade gravidade, materializado por redes gravimétrias, é possível onheer esse ampo. Osresultados destas medições são, então, proessadas para orreções e reduções.Ao longo dos anos, os levantamentos gravimétrios no Brasil foram realizadas pordiversas instituições om diferentes objetivos, equipamentos, metodologias e referênias,resultando em dados não homogêneos. Entre as instituições que mais ontribuíram nesseesforço, deve-se ressaltar o trabalho pioneiro e impresindível do Observatório Naional(ON), que implantou, a partir de 1955, a Rede Gravimétria Fundamental do Brasil(RGFB) om mais de 500 estações distribuídas pelo país (Figura 28), além de mais de6000 estações relativas (PIÑA; SOUSA, 2001).Outras instituições que também partiiparam efetivamente na determinação deestações gravimétrias no Brasil foram a Petrobrás, Universidade Federal do Paraná(UFPr), Companhia de Pesquisa de Reursos Minerais (CPRM), Instituto Brasileiro deGeogra�a e Estatístia (IBGE), Instituto de Astronomia, Geofísia e Ciênias Atmosféri-as e Esola Politénia da Universidade de São Paulo (IAG/USP e EPUSP), Universi-dade Federal do Pará (UFPA), Universidade de Brasília (UnB) e Universidade de Manaus(UFAM) .Entretanto, apesar da existênia de um onsiderável onjunto de dados de gravi-dade no país, eles não enontravam-se disponíveis em um só lugar. Pelo South AmerianGravity Projet (SAGP) (FAIRHEAD, 1991), iniiado em 1989 e om duração de três anos,foi possível ompilar, proessar e validar esses dados de empresas públias e privadas noontinente sul-ameriano e seus litorais.O SAGP foi �naniado pelas empresas de petróleo Agip, Amoo, Aro, BP, Che-vron, Conoo, Exxon, Marathon, Mobil, PDVSA, Petrobras, Shell, Texao e Unoal omo objetivo de auxiliar a exploração de óleo a longo prazo. Os dados terrestres e marinhosde gravidade (era de 500.000 e 1.800.000, respetivamente) foram obtidos a partir debanos de dados, �tas magnétias e digitalização de mapas na área ompreendida entre osparalelos 60◦ S e 20◦ N e entre os meridianos 25◦ W e 100◦ W. Após a oleta e identi�açãode suas araterístias, foram onvertidos para meio digital, reproessados para obtençãode uma base mais homogênea e interpolados de modo a gerar uma malha de 5′ × 5′ (∼10km × ∼10 km) (Figura 29a).A partir do SAGP, foram identi�adas as áreas desprovidas de informações gra-
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Figura 28: Rede Gravimétria Fundamental Brasileira do ON.As estações absolutas enontram-se em laranja, as relativas em azul eas pertenentes à IGSN71 (em oordenadas aproximadas) em verde.Fonte: Os dados foram gentilmente edidos por M.A. Souza do ON.vimétrias e novos levantamentos foram onentrados nessas regiões. A riação do Anglo-Brazilian Gravity Projet (ABGP), om sete anos de duração, um programa de ooperaçãoentre a EPUSP, o IBGE e o GETECH, teve omo objetivo exeutar levantamentos gravi-métrios nos vazios das regiões de difíil aesso no entro-oeste e norte do Brasil, ao longode rios e também utilizando aviões em pequenas idades no estado de Amazonas (Figura29b). Complementando os dois projetos itados, foi lançado o South Ameria Gravity
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Figura 29: Projetos SAGP (a) e ABGP e SAGS em azul (b)Fonte: GETECHStudies (SAGS), que prourou implantar e densi�ar redes gravimétrias de referêniaem países da Améria do Sul (Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Equador), que foidesenvolvido pelo IBGE e EPUSP, juntamente om equipes desses países e om o apoiodo GETECH. Com esses levantamentos, em espeial os próximos às fronteiras do Brasil,foi possível preenher vazios de informação gravimétria e validar dados já disponíveis. NaFigura 29b, é apresentada a distribuição das estações que fazem parte da base de dadosdos projetos SAGS, SAGP e ABGP.Todos os levantamentos onduzidos no Brasil pelo IBGE e EPUSP foram referidosà RGFB do ON. Nas regiões onde não havia estações da RGFB disponíveis omo referêniapara os trabalhos de densi�ação gravimétria, o IBGE implantou era de 300 estaçõesde alta preisão também referidas à RGFB, que ompõem a Rede Gravimétria Básia(RGB) (Figura 30).As estações absolutas de gravidade foram implantadas em 1989 (GEMAEL et al.,1990; TORGE et al., 1994), om o gravímetro absoluto JILAG 3, por equipes da Univer-sidade de Hanover (Alemanha) e Universidade Federal do Paraná om o apoio do ON,USP, IBGE, Universidade Federal do Piauí (UFPI), UnB e Universidade Federal de SantaMaria (UFSM). Com o Projeto �Capaitação Metrológia do Observatório Naional- CA-
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Figura 30: Rede Gravimétria Fundamental Brasileira (em azul) eRede Gravimétria Básia (em vermelho) no Brasil e no Paraguai.METRON�, �naniado om reursos do Fundo Verde e Amarelo, foram adquiridos peloON dois gravímetros absolutos, tornando o Brasil o primeiro país a instalar um gravímetroabsoluto na Améria Latina e o segundo no hemisfério sul.Os dados gravimétrios, gentilmente disponibilizados no âmbito dos projetosSAGP, ABGP e SAGS por diversas instituições naionais e estrangeiras om o objetivode álulo do geóide, representam grande parte da base de dados utilizada neste trabalho.Isso permitiu que fosse feita uma atualização dos dados utilizados. Esta base de dadosé organizada por lotes de reebimento, por projetos e por instituições produtoras. En-



109tretanto, alguns onjuntos de dados onstavam simultaneamente em bases de instituiçõesdiferentes. Sendo assim, foi neessário efetuar uma omparação das novas informaçõesom a base anteriormente utilizada de modo a identi�ar as dupliações de levantamentose onjuntos de dados om valores não on�áveis. Os problemas foram identi�ados e, apósanálise e veri�ação junto ao GETECH, foram desartados do arquivo �nal. Também fo-ram removidos os onjuntos de dados uja informação de altitude havia sido obtida porGPS de navegação e ujas oordenadas apresentavam nítido desloamento, provavelmentegerado pela adoção de oordenadas loais em levantamentos geofísios. Tendo em vista aolaboração efetiva da EPUSP, IBGE e GETECH om diversos países da ontinente sul-ameriano, a base de dados da Argentina, Chile, Paraguai e Equador foi quase totalmentesubstituída por valores atualizados e revistos. No Brasil, foram reintroduzidos os dadosdo IBGE e vários onjuntos da Petrobras. Em relação a isso, infelizmente, um onjuntoimportante de dados da Petrobras, relativo ao levantamento aerogravimétrio na Baiado Pareis, não p�de ser utilizado nesse trabalho por apresentar inonsistênias ao seromparado om os dados vizinhos. Planeja-se, porém, reavaliar esses dados e integrá-losno arquivo �nal. Uma grande di�uldade em relação à análise da base do GETECH éque os dados pontuais não estão assoiados a uma identi�ação da estação. Isso torna amanipulação para omparação entre onjuntos dupliados muito ompliada e, em muitosasos, houve neessidade de efetuar uma veri�ação visual. Alguns onjuntos, por estaremloalizados em áreas remotas e om pouas estradas, são failmente identi�ados omodupliados, tendo em vista que os levantamentos gravimétrios ostumam ser feitos aolongo dessas vias e, sendo em áreas remotas, há poua hane de terem sido efetuadospor instituições diferentes. Nesses asos, foi mantido o onjunto de dados forneido pelainstituição produtora e desartado o enviado por outra instituição. Por outro lado, fo-ram removidos pontos om valor de gravidade laramente disrepantes em relação à suavizinhança.Apesar do grande esforço empreendido na ompilação, validação e homogeneiza-ção de dados de diferentes instituições, as tarefas de identi�ação de suas araterístias eonseqüente homogeneização tornam-se ainda mais neessárias quando a região do geóidea ser alulado tem dimensões ontinentais, omo o Brasil. Determinados onjuntos dosdados utilizados não possuem informações sobre sistema de referênia, metodologia em-pregada, instrumental, tipo de altitude ou sobre o método de redução dos dados. Emfunção do objetivo do trabalho, da époa de seu levantamento e da tenologia disponí-vel, é omum que ertos omponentes (altitude, oordenadas ou valor de gravidade, porexemplo) tenham sido determinados om menor preisão que outros, provoando erros



110sistemátios ou aleatórios. Os levantamentos gravimétrios efetuados e reduzidos para�ns de exploração geofísia, apesar de serem numerosos e densos, nem sempre apresen-tam todas as qualidades exigidas para �ns geodésios. Entretanto, em fae dos grandesvazios de informações de gravidade existentes no Brasil, sempre que possível, prourou-seaproveitar os dados que se enontram nessas regiões, mesmo om preisões inferiores.No proesso de álulo, muitas vezes é possível identi�ar erros sistemátios egrosseiros em pratiamente todos os tipos de dados. Porém, tanto a identi�ação de umerro quanto sua quanti�ação representam uma tarefa difíil e, em muitos asos, inviável.Tendo em vista que a maior parte dos dados dos países vizinhos estavam referidosao WGS-84, deidiu-se transformar as oordenadas geográ�as dos dados brasileiros deSAD-69, o referenial geodésio em vigor durante a maior parte da tese, para aquelesistema(1). Assim, pretendia-se tornar mais homogênea a base de dados utilizada, apesarde não haver informações sobre a que realização do WGS-84 ada onjunto de dadosestava relaionado. Já as observações de gravidade estão referidas a International GravityStandardization Net 1971 (IGSN71) (MORELLI et al., 1971) ou às observações absolutasde gravidade.Idealmente, os valores de gravidade deveriam ser utilizados na posição exata emque foram determinados, de modo a evitar a perda de informações no proesso de onstru-ção das malhas. Entretanto, Tsherning (2001b) omenta que, atualmente, é impossívelevitar a utilização dos métodos de interpolação ao lidar om áreas de tamanho ontinen-tal (DENKER; BEHREND; TORGE, 1997; FORSBERG; KAMINSKIS; SOLHEIM, 1996; SMITH;MILBERT, 1999). Na onstrução do modelo digital de anomalias médias Helmert de 5′×5′,utilizada nesse trabalho (Figura 31), foi empregada a média aritmétia para determina-ção do valor médio da anomalia das quadríulas om dados. No aso das quadríulasonde não havia dados, o reurso foi interpolar o valor, também por média aritmétia, dasquadríulas adjaentes. Com base na malha de 5′ × 5′, foi gerada a malha de 10′ × 10′empregada no álulo do modelo geoidal. Nas áreas oeânias, foram utilizadas anomaliasar-livre derivadas da altimetria por radar a bordo de satélite utilizando o modelo globalde anomalias marinhas de gravidade KMS99 (ANDERSEN; KNUDSEN; TRIMMER, 2001).1Em 25 de fevereiro de 2005, o Sistema de Referênia Geoêntrio para as Amérias (SIRGAS), emsua realização do ano de 2000 (SIRGAS2000), foi o�ialmente adotado omo o novo sistema de referêniageodésio para o Sistema Geodésio Brasileiro (SGB) e para o Sistema Cartográ�o Naional (SCN)(http://www.ibge.gov.br/home/geoienias/geodesia/pmrg/leg.shtm). Com esse passo, o país segue asresoluções internaionais que reomendam a integração dos sistemas geodésios naionais nas Amériasao SIRGAS.
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Figura 31: Quadríulas de anomalias média de 5′ × 5′ que possuem informações4.2 Dados GPS sobre nivelamentoForam analisadas as informações de todas as estações do IBGE om oordenadasdeterminadas por GPS e veri�ado se haviam sido também levantadas por nivelamentogeométrio. Na maioria dos asos onde isso oorreu, foi observado que as medições dasduas ténias não foram feitas exatamente sobre o mesmo ponto, ou seja, não eram on-êntrias. Por esse motivo, de era de 700 estações SAT foram seleionadas apenas 336obtidas por levantamentos GPS e desartadas as estações Doppler. Também foram usadas205 estações edidas pelo Prof. Nelsi C�go de Sá, do IAG/USP, além de 108 de outras



112instituições e pesquisadores omo o Metr�-SP, a Universidade Federal de Pernambuo(UFPe), o Prof. Arana, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), e GEONEX, entreoutras (Figura 32). Foram desartadas as estações ujo desvio de N em relação ao modelofoi superior a 3,0m. Além dessas, foram também rejeitadas 70 estações GPS/nivelamentoobtidas por outras instituições ujas araterístias de seus levantamentos não foram on-sideradas adequadas para avaliação dos modelos alulados.As ondulações geoidais obtidas pela diferença entre as altitudes ortométrias eelipsoidais foram omparadas om as provenientes dos diversos testes efetuados para gerarmodelos geoidais. Tais avaliações visam veri�ar que métodos e parâmetros forneem re-sultados mais ompatíveis om os que provêm diretamente da diferença GPS/nivelamento.Entretanto, esse tipo de omparação é inevitavelmente imperfeita porque as altitudes daRede Altimétria Brasileira (RAB) (Figura 33) são baseadas em um sistema altimétrioque pode ser inadequado ao país, além de onter erros ou deformações provenientes dotransporte de altitudes por longas distânias, onetadas a apenas um marégrafo no suldo país. Cabe lembrar que está sendo disutida pela omunidade geodésia brasileira (esul-ameriana) o sistema de altitude mais adequado às neessidades da soiedade.Porém, já está laro que a RAB não fornee uma representação exata da super-fíie geoidal. No entanto, os dados GPS/nivelamento apresentam-se atualmente omouma forma parialmente independente de veri�ação do geóide gravimétrio em regiãoontinental. Considerando que a apliação geodésia prátia do modelo geoidal gravimé-trio é a transformação de altitudes elipsoidais derivadas de GPS em altitudes da redealtimétria de referênia, esse tipo de análise é ainda útil para apurar o desempenho demodelos geoidais gravimétrios para essa apliação. Entretanto, apesar do esforço emdepurar os dados GPS/nivelamento, a distribuição destas informações é insu�iente parauma avaliação ideal.Em relação às altitudes �ortométrias�, é importante também avaliar a prei-são assoiada às mesmas. No aso das estações na Amaz�nia, por exemplo, devem seronsiderados os erros devidos às longas linhas de nivelamento geométrio (om milharesde quil�metros) determinadas pelo IBGE na déada de 1970 sem o ontrole apropriadodevido à falta de estradas seundárias e apoio logístio na região.
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Figura 32: Estações GPS sobre nivelamento no Brasil.Em vermelho enontram-se as estações medidas pelo IBGE,em verde pelo IAG/USP e em azul as edidas por outras instituições.4.3 Modelo de GeopotenialA partir de um modelo de geopotenial (MG), é possível alular as ondulaçõesgeoidais pela expansão em funções harm�nias esférias. Entretanto, atualmente, talsolução ontém prinipalmente a informação de longo omprimento de onda do ampo(PAVLIS, 1997; RAPP; PAVLIS, 1990; RAPP; WANG; PAVLIS, 1991; SIDERIS; LI, 1994), apud(ESAN, 2000), que é inadequada para o nível de auráia exigido para apliações modernas.
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Figura 33: Rede Altimétria Brasileira do IBGEA esolha do MG ostuma estar assoiada à forma om que ele se ajusta ao ampogravitaional loal. A disponibilização mais freqüente de novos MG, em espeial os queutilizam dados das novas missões de satélites gravimétrios (CHAMP e GRACE), estápermitindo que novas omparações om anomalias de gravidade ar-livre pontuais sejamfeitas (AMOS; FEATHERSTONE, 2003).Amos e Featherstone (2003) dividem os MG em três lasses:1. MG apenas om dados de satélite:São modelos derivados exlusivamente da análise das órbitas dos satélites arti�i-



115ais da Terra. Historiamente, esses modelos eram limitados em preisão devido à ombi-nação de: deteriorização da medição do ampo gravitaional om a altitude; a inabilidadepara rastrear órbitas de satélite ompletas utilizando estações em terra; modelagem im-preisa do atrito atmosfério, perturbações não-gravitaionais e amostragem inompletado ampo gravitaional global em função do número limitado de inlinações de órbitasde satélite disponíveis. Apesar de alguns MG derivados apenas de dados de satélite te-rem sido disponibilizados om graus aima de 70, quanto maior é o grau dos oe�ientes,digamos maiores que 20 (VANICEK; SJÖBERG, 1991) ou 30 (RUMMEL et al., 2002), maioré a ontaminação por ruídos. Felizmente, om as novas missões de satélites dediadasà gravimetria, foi possível reverter essa situação (RUMMEL et al., 2002; FEATHERSTONE,2002).2. MG ombinados:São modelos derivados da ombinação de dados de satélite, observações de gravi-dade terrestres e oeânias, anomalias de gravidade marinhas derivadas de altimetria porradar a partir de satélite e, mais reentemente, dados de aerogravimetria (RAPP, 1998),o que permite a expansão do grau máximo dos harm�nios esférios dos MG. Entretanto,possuem as limitações dos antigos modelos derivados uniamente de dados de satélites, as-soiadas à de�iente obertura espaial e qualidade dos dados adiionais utilizados. Hek(1990) aborda as distorções nos longos omprimentos de onda nas anomalias de gravidadeterrestres ausadas pela utilização de diferentes data vertiais geodésios. O EGM96, de-senvolvido pela NASA/GSFC e NIMA (anteriormente Defense Mapping Ageny- DMA-e atualmente National Geospatial-Intelligene Ageny -NGA), inorpora dados gravimé-trios de superfíie, observações sobre satélites arti�iais e informações altimétrias (pormeio de MDT).3. MG adaptados (tailored):São modelos que adaptam MGs gerados apenas om dados de satélite om MGsombinados ou om novos dados de gravidade que neessariamente podem não ter sidoutilizados antes (por exemplo, Wenzel (1998a, 1998b)). Também podem ser adaptadosMGs ombinados om esses novos dados de gravidade. Em geral, o proesso é efetuadopor fórmulas integrais para derivar as orreções aos oe�ientes de geopotenial existentes,ao ontrário da ombinação ao nível da equação normal, que é utilizada para onstruiros MG ombinados (AMOS; FEATHERSTONE, 2003). Porém, a utilização desse tipo deMG é restrita apenas à área na qual o ajuste foi apliado, pois podem oorrer efeitosespúrios em áreas onde não haja dados disponíveis (KEARSLEY; FORSBERG, 1990). A



116intenção, em geral, é expandir os graus dos MGs. Após a disponibilização dos modelos queutilizam exlusivamente dados das missões CHAMP e GRACE, foram testados diferentesadaptações de MGs. Em (AMOS; FEATHERSTONE, 2003), as informações desses modelossão utilizadas dos graus 2 até 32 (EIGEN-2) e 41 (UCPH2002-02) e ombinadas om omodelo EGM96 a partir desses graus máximos utilizados. Nesses asos, a esolha foi feitatendo em vista que, após estes valores, os erros de variânias de grau omeçam a divergirem relação ao EGM96 (Figura 34). É importante enfatizar que erros nos oe�ientes dopotenial induzem erros no esferóide de referênia, da mesma forma que erros em a e finduzem erros no elipsóide de referênia.

Figura 34: Variânias de grau (vg) e erro das variânias de grau (evg) dos novos MGbaseados nos dados da missão CHAMP em relação ao EGM96Fonte: Amos e Featherstone (2003)A Tabela 5 apresenta exemplos de MG om o grau máximo da expansão emharm�nios esférios, os tipos de dados utilizados (apenas de satélites ou ombinações) ea referênia bibliográ�a. O modelo Earth Gravitational Model 1996 (EGM96), desenvol-vido pela NASA - GSFC/ NIMA tem sido o mais utilizado desde que foi disponibilizado.A solução do modelo EIGEN-1S é ompleta apenas até grau e ordem 35, o que é típiode uma solução apenas om dados de satélite. Os termos de grau/ordem mais altos sãosoluionados pela apliação de informação estoástia a priori, de aordo om um modelode variânia de grau (regularização de um sistema de equações normais. A solução domodelo EIGEN-2 é ompleta apenas até grau e ordem 40 devido à atenuação do sinal naaltitude do satélite. Os termos de grau/ordem mais altos são soluionados pela regulari-zação de sistema de equações normais. A auráia do EIGEN-2 é bem abaixo de 10 m e



117Tabela 5: Informações sobre MGs seleionados: ano de disponibilização, grau máximoda expansão em harm�nios esférios, tipo de dados utilizados (S=dados de satélite,G=dados de gravidade, A=dados de altimetria) e referênia bibliográ�a.Fonte: IAG/GFZ (2005)Modelo Ano Grau Tipo ReferêniaSE1 1966 8 S Lundquist e Veis (1966)OSU68 1968 14 S, G Rapp (1968)GEM3 1972 12 S Lerh et al. (1972b)OSU73 1973 20 GEM3,G Rapp (1973)GEM9 1977 20 S Lerh et al. (1979)OSU78 1978 180 GEM9,G,A Rapp (1978)GPM1 1983 200 GEM9,G,A Wenzel (1985)GEML2 1982 20 S Lerh, Klosko e Patel (1983)OSU86E 1986 360 GEML2,G,A Rapp e Cruz (1986)GEMT2 1989 50 S,G,A Marsh et al. (1990)EGM96S 1996 70 S Lemoine et al. (1998)EGM96 1996 360 EGM96S,G,A Lemoine et al. (1998)EIGEN-1 2002 119 S(CHAMP) Reigber et al. (2003a)EIGEN-1S 2002 119 GRIM5,S Reigber et al. (2002)EIGEN-2 2003 140 S(CHAMP) Reigber et al. (2003)EIGEN-GRACE01S 2003 140 S(GRACE) Reigber et al. (2003)EIGEN-CG01C 2004 360 S(CHAMP,GRACE),G,A Reigber et al. (2004)EIGEN-CG03C 2005 360 S(CHAMP,GRACE),G,A Förste et al. (2005)0,5 mGal em termos de alturas geoidais e anomalias de gravidade, respetivamente, em λ/2=550 km (IAG/GFZ, 2005).MULLER et al. (2003) itam que os erros dos MG derivados das missões exlusivasde satélites de gravidade podem ser divididos em três tipos:1. O erro de omissão, representando aquelas partes de alta freqüênia do ampo degravidade que não são obertas pelo grau máximo da expansão dos harm�niosesférios;2. O erro de omissão que re�ete as inertezas dos próprios oe�ientes; e3. Os erros ausados pelos valores de entrada inaurados, no aso dos MG que utilizamdados de satélite, as posições e orientações das passagens (ross-overs).



1184.3.1 Novas missões gravimétrias espaiaisÉ inegável o grande avanço obtido nas últimas déadas na obtenção de valores degravidade a partir de extensos levantamentos gravimétrios terrestres e aéreos. Mesmo asgrandes superfíies oeânias foram reobertas pela altimetria por satélite. Porém, aindaexistem grandes vazios de informações na região ontinental e os dados nos oeanos não sãoorrigidos da topogra�a da superfíie do mar, fazendo om que apenas os omprimentosde onda mais longos sejam onheidos. Outro grande problema dos dados terrestres é asua onsiderável heterogeneidade em relação à preisão e à auráia.A grande vantagem da elaboração de modelos do ampo gravitaional da Terraderivados exlusivamente de satélites é a possibilidade da utilização de soluções não po-luídas pela ombinação de dados não homogêneos de superfíie. Entretanto, tais modelosrepresentam a estrutura mais ampla do ampo global, tendo em vista a atenuação dosinal na altitude da órbita. Para onsiderar também as menores assinaturas do ampo degravidade da Terra, é neessária a inlusão de dados de gravidade terrestres e oeânios.Desde o iníio da era espaial, no �nal da déada de 1950, o proedimento dereuperação do ampo gravitaional da Terra tem sido a observação das perturbaçõesna órbita de satélites, induzidas por aquele ampo gravitaional, gerando os modelosde longos omprimentos de onda deste ampo. Os modelos desenvolvidos atualmenteresolvem feições espaiais do ampo gravitaional om meio omprimento de onda maiordo que 500 km sobre a superfíie da Terra (SCHWINTZER; REIGBER, 2002). Antes dolançamento das missões espaiais gravimétrias, os modelos exploravam prinipalmente asâmeras balístias, dados de rastreamento por miro-ondas e laser de dezenas de satélitesem diferentes altitudes e inlinações de órbita (BIANCALE et al., 2000). A partir dessasmissões, está prevista a disponibilidade de um geóide om auráia quase entimétriaaté uma resolução espaial em torno de 650 km (meio omprimento de onda).As novas missões gravimétrias (CHAMP, GRACE e GOCE) possibilitarão oonheimento dos longos omprimentos de onda do ampo gravitaional da Terra. Comessas missões, iniia-se a déada internaional dos geopoteniais (REIGBER; SCHWINTZER,2002). Segundo Tsherning, Arabelos e Strykowski (2000), espera-se uma melhoria de dezvezes em relação ao EGM96 (LEMOINE et al., 1998) e o maro para um detalhamento sempreedentes do ampo gravitaional da Terra.



1194.3.2 CHAMP (CHAllenging Minisatellite Payload)O satélite geoientí�o alemão CHAMP foi lançado em 15 de julho de 2000 omuma expetativa de vida de ino anos. Sua órbita quase irular e próxima ao pólopermite a obtenção de uma obertura global homogênea e ompleta da Terra. Já aaltitude iniial, de era de 454 km, possibilita uma maior duração da missão, mesmo sobondições severas de atividade solar. Entretanto, para estudos do ampo de gravidadeda Terra, seria preferível uma altitude iniial mais baixa, mesmo tendo essa lentamentediminuído até 300 km. Pela primeira vez, um satélite om tão baixa altitude foi equipadoom um reeptor GPS, de modo que sua órbita fosse preisamente determinada om umainerteza de pouos entímentos (SCHWINTZER; REIGBER, 2002).A missão CHAMP utiliza-se dos satélites GPS, em órbita muito mais elevada doque o mesmo, no prinípio de rastreio satélite-a-satélite no que é denominado alto/baixo(Figura 35).

Figura 35: Satélite e prinípio de rastreio satélite-a-satéliteno modo alto/baixo da missão CHAMPFonte: (MULLER, 2003)Uma das grandes vantagens da missão CHAMP é permitir, pela primeira vez,que o modelo do ampo gravitaional global seja derivado a partir de perturbações desua órbita oletadas no urto intervalo de tempo de alguns meses. É neessário aindaressaltar que a auráia do modelo resultante é melhor em até quatro vezes as obtidasom as soluções anteriores, que utilizavam dados de vários satélites em diferentes períodos.As on�gurações da missão CHAMP representam um avanço na determinaçãodos longos omprimentos de onda do ampo gravitaional (REIGBER et al., 2003). Elassão itadas em Shwintzer e Reigber (2002) e reproduzidas a seguir:



1201. A órbita: O efeito da atenuação do sinal gravitaional om a altitude é minimizadopela baixa altitude da órbita e não há restrição na obertura de rastreio terrestreem função de sua órbita quase polar;2. Reeptor GPS: O reeptor GPS a bordo permite o rastreio ontínuo e simultâneode até 12 satélites do sistema, omparado ao rastreio uni-dimensional no solo deapenas pequenas sessões da órbita durante as passagens do satélite; e3. Aeler�metro: O CHAMP experimenta aelerações e desaelerações realçadas emsua baixa altitude devido ao atrito da atmosfera. Essas perturbações não gravitai-onais da órbita devem ser onsideradas ao utilizar as perturbações totais das órbitasGPS observadas para reuperação do ampo gravitaional. O aeler�metro tri-axiala bordo, loalizado em seu entro de massa, mede diretamente o vetor de aeleraçõesnão-gravitaionais (MGGI GRAZ, 2002), isto é, atrito direto da atmosfera e pressãoindireta da radiação solar (TOUBOUL et al., 1999). Essas medições substituem osmodelos de densidade do ar, ujas auráia e resolução temporal são insu�ientes.Outra vantagem do CHAMP é a reuperação, om uma razão sinal/ruído maisalta e uma resolução espetral aumentada, das variações temporais no ampo gravita-ional devido às redistribuições globais de massa que, em geral, são pequenas, lentas ede larga esala (SCHWINTZER; REIGBER, 2002). Dessa forma, torna-se possível a disri-minação entre várias fontes de sinal, onsiderando que a missão tenha a duração de al-guns anos(REIGBER; SCHWINTZER, 2002). A partir da obtenção da omponente de longoomprimento de onda da altura geoidal gerada pelos dados da missão, também serãopossíveis a avaliação da informação gravimétria de alta resolução existente e a utiliza-ção desse geóide omo referênia para um sistema de altitude global uni�ado (REIGBER;SCHWINTZER, 2002).Informações atualizadas podem ser obtidas na páginas do GeoForshungsZentrumPotsdam (GFZ): http : //op.gfz − potsdam.de/champ/index_CHAMP.html.4.3.2.1 MG om dados CHAMPO EIGEN-2 é o modelo do ampo gravitaional derivado uniamente dos dadosdo CHAMP durante o período de julho a dezembro de 2000 e setembro a dezembro de2001, seis meses de operação.Apesar dos termos de ordem/grau mais altos estarem resolvidos no EIGEN-2, asolução possui energia ompleta apenas até era de grau/ordem 40 devido à atenuação



121do sinal na altitude do satélite. Os termos de grau/ordem mais altos são resolvíveisapliando-se a regularização do sistema normal de equações. A auráia do EIGEN-2 ébem abaixo de 10 m e 0,5 mGal em relação a alturas geoidais e anomalias de gravidade,respetivamente, em λ/2 = 550km (REIGBER, 2003).A solução EIGEN-2 ompreende oe�ientes harm�nios esférios plenamentenormalizados ompletos até grau e ordem 120, mais termos seleionados para ordenssensíveis e ressonantes ao CHAMP até grau 140. A maré permanente não está inluídano termo C(2,0). Os termos C(0,0) e grau 1 não foram resolvidos. Os desvios padrão(resultantes do ajustamento) são forneidos juntamente om os oe�ientes (REIGBER,2003).4.3.3 GRACE(Gravity Reovery And Climate Experiment)As variações temporais do ampo gravitaional da Terra não ligadas à maré, sãodeorrentes das redistribuições de massas sazonais, interanuais e de longo período dentroe entre a atmosfera, hidrosfera e riosfera do planeta (SCHWINTZER; REIGBER, 2002).Graças ao rastreio GPS ininterrupto no espaço, é possível obter soluções auradas desseampo gravitaional a partir de obsevações durante um urto intervalo de tempo, mas issonão é su�iente para os estudos das itadas variações temporais, que são relevantes paraestudos limátios. O objetivo da missão GRACE é, em partiular, o desenvolvimentodesses estudos.Os dois satélites da missão GRACE, afastados de uma distânia de era de 220km, foram lançados em 17 de março de 2002, a uma altitude iniial de 500 km, omórbita quase polar e om a duração da missão prevista para ino anos. Ambos satélitessão equipados om reeptor GPS e um aeler�metro, mas om uma resolução aumentada.O novo elemento da missão GRACE é o K-Band Ranging System (KBR), que medeas variações da distânia relativa induzidas pela gravidade entre os dois satélites omuma preisão de era de 5 µm. Ao medir essas variações, a resolução na reuperação doampo gravitaional global a partir do espaço pode, provavelmente, ser estendida de erade 500 km a 150 km (meio omprimento de onda) om um ganho na auráia de umaa duas ordens de grandeza, omparadas om o onheimento atual. Mais informaçõespodem ser obtidas nas páginas do Center for Spae Researh (CSR) e do GFZ: http :

//www.csr.utexas.edu/grace e http : //op.gfz − potsdam.de/grace, respectivamente.A missão GRACE utiliza-se do prinípio de rastreio satélite-a-satélite no modobaixo/baixo (SST-ll) (Figura 36), onde dois satélites om órbitas quase equivalentes se-



122guem um ao outro a uma distânia de algumas entenas de quil�metros. O movimentorelativo entre dois satélites é medido om a mais alta preisão possível. A quantidadede interesse é o movimento relativo dos entros de massa dos dois satélites, que deve serderivado da onexão entre os mesmos juntamente om os dados de aeleração e atitudemedidos (MGGI GRAZ, 2002).

Figura 36: Satélite e oneito rastreio satélite-a-satéliteno modo baixo/baixo da missão GRACEFonte: (MULLER, 2003)A missão GRACE está determinando as variações temporais do ampo de gra-vidade a uma resolução espaial baixa (1000 ≤ λ/2 ≤ 200km), o que permitirá avançossimilares na determinação da omponente de omprimentos de onda mais urtos do geóide.4.3.4 GOCE (Gravity Field and Steady-State Oean Cirulation)O tereiro satélite na seqüênia das missões modernas dediadas à gravidade seráo Gravity �eld and steady-state Oean Cirulation Explorer (GOCE). O lançamento doGOCE está previsto para 2006 e terá a bordo um reeptor GPS/GLONASS, novamentepara resolução dos longos omprimentos de onda do ampo gravitaional, e um onjunto(gradi�metro) de seis aeler�metros para medir em órbita os gradientes de gravidade. Pelaprimeira vez, a reuperação do ampo de gravidade a partir do espaço não será baseadapuramente nas perturbações de órbita. GOCE irá girar em uma órbita extremamentebaixa (250 km de altura) que será permanentemente mantida por propulsores i�nios(SCHWINTZER; REIGBER, 2002).A duração relativamente urta da missão, om tempo de observação de doze me-ses, visa uma resolução �nal alta e aurada do ampo gravitaional da Terra até meio



123omprimento de onda abaixo de 100 km. Por isso, as exigênias dos oeanógrafos de umgeóide preiso de alta resolução deverá ser atendida. Isso é neessário omo uma super-fíie de referênia físia para a determinação do padrão global de irulação dos oeanosom altimetria por satélite. A ombinação do GPS, o rastreio satélite-a-satélite no modoalto/baixo e aeler�metro (Figura 37) fornee uma ferramenta exelente para o mapea-mento homogêneo do ampo gravitaional da Terra a partir do espaço om uma maiorauráia e resolução espaial e temporal (SCHWINTZER; REIGBER, 2002). O prinípio no

Figura 37: Satélite e oneito: rastreio satélite-a-satéliteno modo alto/baixo da missão GOCEFonte: (MULLER, 2003)qual a missão GOCE baseia-se é o da gradiometria por satélite, onde mede-se a aeleraçãorelativa de duas massas de teste em posições diferentes dentro do satélite. Cada massade teste é on�nada em um ompartimento e mantida levitada (�utuando sem nunatoar as paredes) por um meanismo de retro-alimentação apaitivo ou indutivo. A di-ferença nos sinais de retro-alimentação entre duas massas de teste é proporional à suaaeleração relativa e exerida puramente pelo ampo gravitaional diferenial. A aele-ração não gravitaional da espaçonave afeta todos os aeler�metros dentro do satélite damesma maneira e é, então, idealmente removida durante a difereniação. O movimentorotaional do satélite afeta as diferenças medidas. Porém, o sinal rotaional (veloidadese aelerações angulares) podem ser separados do sinal gravitaional, se as diferenças deaeleração são aptadas em todas as possíveis ombinações espaiais (OOPC-III, 2002).Entretanto, os resultados dela provenientes são muito afetados por massas loais. Sendoassim, a gradiometria aero-espaial apresenta-se omo uma forma de reduzir grande partedos efeitos dessas massas. Por outro lado, a medição diferenial pode ontrabalançar deforma ótima a atenuação do sinal devido à altura do satélite (RUMMEL, 1997).



124Considerando a distânia entre o par de aeler�metros de 60 m, o nível de ruídode 5 mE Hz-1/2 resulta que os dois aeler�metros devem ser apazes de detetar variaçõesno ampo gravitaional de 3*10-13 gHz-1/2! (ESA/GOCE, 2005).A missão GOCE permitirá a dedução de modelos globais e regionais do ampogravitaional (estátio) da Terra e do geóide a uma alta resolução espaial (200km ≤
λ/2 ≤ 80km) e uma auráia alta e homogênea.Porém, segundo Rummel (1997), a desvantagem de qualquer determinação por sa-télite, em relação à terrestre, é que, devido à altura da órbita, o efeito da não-homogeneidadeindividual das massas da Terra, tais omo adeias de montanhas, zonas de subdução,dorsais oeânias, hotspots, élulas de onveção ou topogra�a núleo/manto, é altamentereduzida.A Figura 38 mostra a variação do potenial e de suas derivadas om a altitudeprevista para a missão GOCE e a Figura 39 mostra o erro previsto para o geóide deter-minado om os dados GOCE. Mais informações podem ser obtidas nas páginas da ESA:

Figura 38: Variação do potenial om a altitudeFonte: (MULLER, 2003)
http : //www.esa.int/export/esaLP/goce.html e http : //www.cis.tugraz.at/geo − it/
measurem.htm.
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Figura 39: Erro previsto do geóide GOCEFonte: (MULLER, 2003)



1264.3.5 Comparação entre as missõesApesar das diferentes apliações ientí�as das missões GRACE e GOCE, há umapequena região de superposição que as torna omplementares. Os modelos do ampogravitaional baseados nos dados do CHAMP e GRACE, por forneerem uma oberturaquase global, podem preenher as falhas polares na obertura do GOCE (que vai possuiruma launa polar de 6, 5◦). Com os resultados obtidos das três missões omplementares,espera-se obter em 2007 um geóide om resolução de 1 m om meio omprimento deonda de 100 km e um geóide om resolução de 10 m om meio omprimento de onda de80 km (GRUBER, 2002).A Tabela 6 ompara os parâmetros básios das missões CHAMP, GRACE eGOCE, indiando suas prinipais diferenças e objetivos. A Tabela 7 resume as três mis-sões em função de sua auráia no momento da observação e onsiderando a inlusãodos dados terrestres. A Figura 40 india gra�amente o erro por grau do geóide obtidopor essas missões, em omparação om os erros do sinal e de modelos de geopotenial.Finalmente, a Tabela 8 mostra os desempenhos das missões GRACE e GOCE em termosde erro umulativo do geóide em várias esalas espaiais na superfíie da Terra.Tabela 6: Parâmetros das missõesMissão CHAMP GRACE GOCEDuração da missão 7/2000 a 2005 11/2001 a 2006 8 a 16 meses (apartir de 2005)Altura da órbita (km) 454 (iniial) 480/500 (iniial) 250Exentriidade 0,004 <0,005 <0,0045Inlinação 87,2777◦ 89◦ 96,5◦Prinipais GPS, aeler�metro GPS, aeler�metro GPS e gradi�metroequipamentos e K-Band Ranging tri-axiala (km) 6823,287 6843 (iniial) 6613Objetivos (ampos) gravidade e gravidade gravidademagnétioProessamento e GFZ GFZ, UTCSR, JPL ESA, EGG-Cguarda dos dadosPara que os dados de superfíie possam melhorar os novos modelos, é neessáriouma obertura global de 30' (ou melhor) dos dados altimétrios e de gravidade, esses omauráia de 2 mGal. Entretanto, isso ainda não é possível. Apesar da grande expetativaem torno dos dados que serão obtidos ao �nal das três missões, há ainda diversas questõesque preisam ser estudadas e melhoradas. Entre elas podem ser itados os proessamentos
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Figura 40: Erro do geóide por grauFonte: (GRUBER, 2002)Tabela 7: Resumo e Requisitos para as missões - G/O - Grau e ordemFonte: (GRUBER, 2002)Missão Auráia da missão Auráia da missão e ResoluçãoResolução no momento da observação inluindo dados terrestresCHAMP Geóide de 20 m G/O 80 Geóide de 64 m G/O 360Gravidade de 3 mGal 250 km Gravidade de 18 mgal 56 kmGRACE Geóide de 15 m G/O 140 Geóide de 44 m G/O 360Gravidade de 3 mGal 143 km Gravidade de 15 mgal 56 kmGOCE Geóide de 12 m G/O 280 Geóide de 22 m G/O 360Gravidade de 10 mGal 56 km Gravidade de 10 mgal 56 kmde órbitas preisas, a medição por meio de gradi�metro e a determinação dos efeitos davariável tempo omo orreção dos dados e da topogra�a da superfíie do mar (GRUBER,2002). Segundo Tsherning (2001a) será também neessário o re�namento dos proedi-mentos omputaionais e mesmo da teoria de modo a permitir uma maior preisão nosálulos do geóide.Uma das prinipais informações produzidas pelos novos satélites (prinipalmentedo GOCE) será o gradiente de gravidade de maior resolução. Sua utilização em áreasmontanhosas tornará possível um maior onheimento do ampo gravitaional da Terra.



128Tabela 8: Desempenhos previstos do GRACE e GOCE em termos de erro umulativodo geóide em várias esalas espaiais na superfíie da TerraFonte: (ESA/GOCE, 2005)Missão λ/2 = 1000 km λ/2 = 260 km λ/2 = 133 km λ/2 = 80 kmGRACE <0,001 m =0,15 m =15 m Não mensurávelGOCE =0,04 m =0,15 m =0,8 m =10 m4.4 Modelo Digital de TerrenoFoi utilizado o modelo SAM2004_1mv1 (Figura 41), desenvolvido por Matos(2005), que utiliza dados do modelo DTM2002 e da missão Shuttle Radar TopographyMission (SRTM), desritos a seguir.O DTM2002 é umMDT global om resolução de 30”, disponibilizado pelaRaytheonITSS Corporation (SALEH; PAVLIS, 2002); ombina altitudes obtidas pelos modelos GlobalLand One-kilometer Base Elevation (GLOBE), Altimeter Correted Elevations (ACE) e abase de dados do GSFC para a Groelândia e o hamada Ie Altimetry System (IAS) paraa Antártia. Nos oeanos, são usados os dados batimétrios da base de Smith e Sandwell(1997), adiionados dos valores do modelo JGP95E (SALEH; PAVLIS, 2002).Na região oeânia, o DTM2002 utilizou os dados de Smith e Sandwell (1997),interpolados om peso w = 1/d3 para formar uma malha de 30”. O DTM2002 tambémfoi onstruído nas malhas de 2' e 5'. O modelo JPG95E foi utilizado para latitudes forado intervalo ±72, 006◦, e interpolados para a malha de 30”.A missão SRTM representa um esforço onjunto do NASA, do DLR e da ASI.Tendo sido uma das missões do �nibus espaial Endeavour, em fevereiro de 2000, a missãoSRTM artografou por interferometria 80% (119,56 milhões de km2) da superfíie daTerra, ou seja, 95% da área oupada do globo. Durante o período de 11 dias da missão,o Endeavour ompletou 16 voltas por dia em torno da Terra e oletou dados na regiãoompreendida entre os paralelos 60◦ N e 56◦ S (HENSLEY; MUNJY; ROSEN, 2001). O MDTresultante, om espaçamento de malha de 3”, possui resolução de era de 90 metros aolongo dos meridianos.O MDT SAM2004_1mv1 (Figura 42), om espaçamento de malha de 1', baseia-seno SRTM. Nas regiões ontinentais onde este não possui informações, faz uso do modeloDTM2002. Nas áreas muito próximas à osta na região oeânia do país, foram utilizadas
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Figura 41: MDT SAM2004_1mv1Fonte: (MATOS, 2005)artas náutias e folhas de bordo do Centro de Hidrogra�a da Marinha (CHM). Nas áreasum pouo mais afastadas da osta, emprega dados de batimetria do projeto �Plano deLevantamento da Plataforma Continental Brasileira� (LEPLAC).
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Figura 42: Fonte das informações do MDT SAM2004_1mv1Fonte: (MATOS, 2005)


