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Este trabalho tem por objetivo cfetuar uma análise c¡ítica e comparativa das técnicas cle
processamento e da consistência de levantamentos aeromagnéticos executados sobre os estados
cle São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

os dados oriundos dos Projetos Aerogeofisicos são Paulo/Rio de Janeiro, serra do Mar sul e
Extremo Sudeste do Brasil foram processados segundo as técnicas e parâmetros sugeridos por
seus autores (CPRM e Geol'oto) e, também, utilizando procedimentos alternativos aos anteriores.
A análise das malhas digitais geradas segundo os procedimentos aqui propostos indica que as
técnicas de processamento sugeridas neste trabalho são capazes de produzir representações
digitais do campo magnético anômalo com qualidade superior aos modelos digitais obtidos com
o emprego das técnicas utilizadas anteriotmente. São apresentados algoritmos inéditos para a
identificação de fiduciais de controle, reposicionamento semi-automático de fiduciais de controle
e determinação do cruzamento entre linhas de vôo. Foram identificados alguns tipos de erro que
afètam principalmente o posicionamento dos <lados ao longo das linhas de vôo, sendo propostos
métodos para a sua correção. Aqui também é proposto o emprego de fasores para a análise de
perfis de dados aeromagnéticos.
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This work makes a critic and comparative analysis of the consistency and processing techniques
that have been employed with airbome magnetic surveys that were carried out ove; Sao Paulo,
Paraná, Santa Catarina and Rìo Grande do Sul states.

Digital data from São Paulo/Rio de Janeiro, Sera do Mar Sul and Extremo Sutleste clo Brasil
Airborne Geophysical Projects were processed with the same techniques and parameters
suggested by their contractors (CPRM and Geofoto). Also, they were processed with altemative
proceedings and techniques. The analysis of the cligital grids produced with the proceedings
proposed in this work suggests that they are capable of producing digital grids of the anomalous
magnetic field with better quality than before.

unpublished algorithms to identify control fìducial points, to perform the semi-automatic
repositioning of control fiducial points and to locats the crossover points between flight lines and
tie lines are presented.

Several errors that affect the location of data along flight lines have been identified. Methods to
correct these efrors are presented.

At last, the phasor-walkout method is proposed to analyze airborne magnetic profiles and to
identify its harmonic components.
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l.l CoNStDERÂÇÕEsGERArs

o mapeamento do campo magnético te'estre tem ocupado uma impofiante parcela clo
esludo das variações petrológicas e estruturais do interior da Tera. Anterioimente à década cle
1940, as observações das anomalias do campo magnético terrestre geralmente eram conduzidas
em áreas de pequenas climensões e com objetivòs, quer de conñecimento georógico ou de
exploração mineral, restritos. Naquele período, a aquisição de dados era" essJrcialmente
ten'estre. O clesenvolvimento_ clas técnicas de conclução de levantamentos magnetométricos
aóreos e a maior disponibílidade desses dados, após o término da segunda Guã¡a Munclial,
propiciaram um mapeamento mais preciso e eficiente clo campo magnético em áreas de grande
extensão territorial (Hinze, 1985).

Devido aos elevados custos envolvidos na conclução desses projetos, os levantamentos
em escala regional foram realizados na sua maior pafie por agônõias governamentais cujos
objetivos principais e¡am avaliar 

_e 
estimular a exploração de ¡ecursos rãinerais. No Brasil, o

Departamento Nacional cle produção Mineral (DNpM) ficou encarregado de propiciar a
execução desses levantamentos, sendo que a companhia de pesquisa d-e Recursos Minerais
!cP\M) frcou com a responsabilidade de guarcla doi clados de propriedade clo DNpM, alérn de
fiscalizar a execução e o processamento desses levantamentos.

o prirneiro levantamento magnetométrico aéreo executado no Brasil pelo DNpM foi
efetuado em 1953 na região de poços de caldas, MG (DNPM, l9g4; cpRM, ìeos¡. eindu nu
década de 1950, foram conduzidos no Brasil mais quatro levantamentos, todos eÁ escara de
reconhecimento. Na década de 1960 não foram conduzidos levantamenios magnetométricos
aéreos pelo DNPM. Estes só foram reiniciaclos no início tla clécacla de 1970. ¡m f õis, o ONpn¿
contratou, através da cPRM, o Projeto Aerogeoffsico ser¡a do Mar Sul (PASMS) e, em 197g,
contratou os Projetos Aerogeofisicos Extremo Sudestc do Brasil (pAESB) e São paulo/Rio de
Janeiro (PASPRJ), cobrindo, desta forma, quasc que a totalidade ào pré-cámbriano nos estaclos
de São Paulo, Paraná, santa catarina e Rio Grandè do Sul, além de pòrções da Bacia do paraná.
Com o passar dos anos, os dados magnetométricos aéreos desses ãrgånismos goveÀamentais
começaram a se tornar de domínio público, tendo as universidades e instituições de pesquisa
amplo acesso a eles. o interesse das universidades nesse tipo de dado residl não ,é no ..u
emprego direto na exploração mineral, mas também na possibilidade de se conduzirem estudos
na área de pesquisa básioa, uma vez que com eles pó,i.- .". estudadas diversas estruturas
cn¡stais.

CAPíTULO 1

TNTRODUÇÃO

I,2 OBJETIVoS

. As anomalias magnéticas, que podem ser observadas numa configuração típíca cle r.rm
levantamento magnetométrico aéreo, possuem dimensões que variam dã poucas ãezenas de
metros até várias centenas de quilômetros, apresentando uma resolução espacial menor do que
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aquela obtida com a condução de um levantamento magnetométrico terrestre e uma resolução
maior do quc aquela obtida com o emprego de satólitÃ aftificiais. As anomalias magnéticas
obtidas através clo emprego tle sensorcs àerótransportados refìetem, principalmente, ..t-tu.u, 

"variações litológicas no interior da crosta tenesrã, a configuração dur roåho. do #basamento
cristalino, zonas de fraqueza crustal, tlistribuição cle rochai ígneas intrusivas e extrusivas, e a
geometria de bacias sedimentares.

.. .A interpretação de peräs magnetométricos isolados presta-se ao estudo de estruturâs
geológicas com geometria bidimensional (2,D). euando u.u ré.i" de perfrs magnetométricos é
processacla de modo adequado, potJe-se produzi¡ uma malha digital bidimensionít útil no estudo
de estruturas geológicas com geometria tridimensional (3-D).

a disseminação dos meios computaoionais dísponíveis junto às universidades
brasileiras, ocorrida a partir do início da clécadã de 1990, passou a exisiir a possibilidade de se
empregar técnicas mais apuradas de processamento e interpretação dos dadoì magnetométricos
aéreos. Anteriormente, a análise desse tipo de informação geralmente era do tipo iualìtutiuu ouquando era quantitativa geralmente ocomia de forma iestrita à interpretação å-o. Devido aoslimitados recursos de processamento de dados disponíveis àquela 

^época, -.ru.n 
..rìp."guao,

técnicas limitadas de processamento de dados aeromagnéticos, compaiativamente com aqueras
disponíveis atualmente.

A presente tese tcm como objetivo efetuar uma análise crítica e comparativa dos dadosde mâgnetometria aérea dos projetos AerogeofÌsicos Extremo sudeste dó Brasil (Anjos &Mourão, 1987), Se*a do Mar sul (ceoforo, 1978b) e são pauro/Rio de Janeiro ienlos aMourão, 1988)' Serão confrontadas as técnicas de piocessamento de dados magnetàmétricos
empregadas nesses levantamentos com as técnicas mais recentes (Fitzgeralcl, r99Z; Luyendyk,
1997)' Serão contempladas as etapas envolvidas no pré-processar.ito, g"Àçao de' malhas
digitais, e pós-processamento de dados magnetométricos aé¡eos.

. com o emprego das técnicas modemas de processamento de dados magnetométricos
aéreos e com a aplicagão de nova-s metodologias que permitam a correção dos diversos tipos deerro de posicionamento do .pASMS, pretende-Àe que as representações dos <lados
magnetométricos aéreos nas regiões Sul e sudeste do Braiil, aqui geiadas na forma de malhasdigitais bidimensionais, sejam de qualidacle superior àquelas obtidas anteriormente,
maximizando o sinal de origem geológica e reduzindo ìs componentes de origem não geológica.
Com isso, estará sendo fornecido u* lo.t" subsídio a futr¡¡os ìrabalhos de prãspecção"mine.ul e
de estudos geológicos em geral nos estados de São paulo, paraná, santa iuto.inu å Rio Gran¿e
do Sul.

1.3 METoDoLocr.\

que diz respeito ao pré-processamento de dados é feita uma análise das componentes
de griegm nio crustal que afetam as medidas e que podem interferir no produto finai, oir se¡a, a
malha digital bidimensional. As variações espaciais-e temporais no.urnpo magnétic;, medidas
durante um levantamento aerogeofisico, sâo causadas não apenas po, .oîpoa fôntes em
subsuperficie, mas, também, por componentes devidas à aeronavé e pela componente do campo
geomagnético que se origina no núcleo externo da Terra. Como modelo representativo do
campo geomagnético, será empregado o DGRF (DeJìnitive Geomagnetic Reference Fieltl -
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Campo Geomagnético de Referência Delìnitivo) atualmente disponível em substin-rição ao IGRF-
(International Geomugnetic ReJerence Field - Campo Geomagnético de Referência De{ínitivo),
disponível à época do primeiro proccssamento desses levantarnentos (Pcdclie, 1983). Além
disso, analisa-se a necessidade de se efetuar a homogeneização espectral dos dados
aeromagnéticos, de tal forma a se reduzir a contaminação espectral durânte o processo de
interpolação dos perfis de dados numa malha digital bidimensional.

Tem sido amplamente divulgado na literatura que o pASMS apressnta erros cle
posicionamento que fazem com que as anomalias geofÌsicas (magnéticas e
gamaespectrométricas) não se localizem próximas aos seus corpos fontes, te¡do sidJobservados
erros com magnih.rdes superiores a 20 km (Geofoto, lg7gb; silva, 1gg4). Estes erros
originaram-se na fase de compilação dos fotomosaicos e na sua transcrição paá os mapas de
posicionamento de linhas de vôo, o que resultou na atribuição incorieta das coordenadas
geográficas das f,rduciais de controle e, por conseguinte, clas coorclenadas de todos os pontos de
medida do PASMS. Nadal et al. (1992), desenvolveram nma técnica - baseacla na transformação
afim - para efetLtar a correção desses erros. Essa técnica é semelhante às técnicas geralmente
empregadas para a tetifrcaçáo de imagens de sensores remotos orbitais. Conhrdo, elã tem sído
aplicada apenas em áreas restritas, no máximo ocupando a superfìcie de uma carta topográfica
na escala 1 : 100.000. Isso tem impossibilitado o pleno aprovèitamento do pASMS, quer pela
comunidade acadêmica, quer por empresas que atuam na área de mineração. Neste trabalho é
proposta a aplicação de uma técnica de retificação global com o objetivo de se permitir a
recuperação total do PASMS. Além disso, é proposto um algoritmo semi-automàtico para
efetuar a co..eção de erros de paralaxe que atingem trechos de linhas de vôo do pASMS e um
algoritmo para efetuar a identíficação automática das fiduciais de controle.

Anteriormente, as malhas digitais dos projetos pASpRJ, PASMS e pAESB eram geradas
com o algoritmo Bigrid, pela sua simplicidade de emprego. pretende-se, nesta tese, empregar
outras técnicas de interpolação - splines e curyatura mínima, fontes equivalentes, kíigagem - e
efetua¡ a sua validação cruzacla. Desse modo será possível determinar qual delas'produz a
melhor representação dos dados magnetométricos aóreòs.

As técnicas de nivelamento empregadas anteriormente eram fiágeis e propiciaram a
ocorrência de fofies erros de nivelamento nas linhas tle vôo. Esse problerna tem sido
constantemente relatado na literatura nacional por diversos autores, sem que se tentasse
¡et|abalhar os dados otiginais (l'-eneira, 1991; costa et al. 1990). Atualmente, coà as facilidades
computacionais existentes, podem-se efetuar vários tipos de nivelamento das linhas de vôo dos
projetos em questão. Particularmente, pretende-se empregar o nivelamento polinomial, o
nivelamento por fechamento de loop, e o nivelamento pãr reposicionamento das coordenadas
dospontos de cruzamento (Green, 1983; Fitzgerald, 1996; Luyéndyk, 1997), objetivando reduzir
as discrepâncias anteriormente existentes. Ainda com relaçáo ao nivelamentq é proposto um
algoritmo que visa otimizar a identificação da looalização do ponto tle cruzamánto enire linhas
de aquisição e linha de controle.

Não se tem conhecimento, através da consulta da bibliografìa nacional, que tenham sido
empregadas sistemática e comparativamente técnicas de micronivelamento e de áecorrugação de
dados magnetométricos aéreos aos projetos em questão. particularmente, os piincipais
algoritmos utilizados no micronivelamento e decårrugação existentes constitu;m-se de
algoritmos proprietários de empresas estrangeiras (Minty, ló91). Neste trabalho, será empregada
a técnica de Braggion Jr.(1998), que faz o uso de fiitros recursivos do tipo elíptico para a
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atenuação desses eros residuais que afetam, sobremaneira, as porções de alta freqüência do
espectro dos dados (Reid, 1980).

Rotineiramente, a identificação das componentes harmônicas (periódicas) presentes em
perfis de clados magnetométricos tem sido feita através da análise do conteúdo dô espectro de
amplitude obtido através da transformada cle Fourier dos clados. A técnica da análise dos l'asores
tem sido aplicada em sismologia para a investigação cla presença de sinais harmônicos em séries
temporais e na análise de registros de gravímetros supercondutores (Züm & Rydelek, l9g4), e
na análise de catálogos sísmicos (Rydelek & Sacks, l9g9), não se tendo conhecimento de outras
aplicações desta técnica, em geofìsica, fora das á¡eas citaclas. Pretende-se que esta tese introduza
o emprego da técnica de análise de fasores como instrumento de análiie do comportamento
espectral de perfi s magnetométricos.

1.4 Esrnurune Do TRABALHo

o primeiro capítulo consta da Introdução da tese. No segundo capítulo da tese -
Histórico dos Levantamentos Aerogeofisicos - é feito um retrospecto dos primeiros
levantamentos aeromagnéticos executados no Brasil, e analisa-se como os projetos
Aelogeolìsicos Extremo Sudesrc do Brasil, Serra do Mar Sul e Sào paulo/Rio de Janeiro se
inserem no contgxto dos levantamentos brasileiros.

o terceiro capítulo da tese - Fontes de Erros em l)ados Âeromagnéticos - discute os
enos inerentes à aquisição de dados aerotransportados, além de analisar urña série cle correções
que devem ser aplicadas aos dados em etapas anteriores à da geração da malha digital. Essas
corrcções são aplicadas com o objetivo de que a malha digital gerada venha a conteio máximo
de sinal devido a fontes de origem geológica e o mínimò deiinal (considerado como ruído)
devido a outlos tipos de fontes. Essa análise é feita baseada nas características dos
procedimentos adotados para a amostragem dos dados, ou seja, nas características dos
parâmetros de execução dos levantamentos aerogeofisicos empregados.

No q.arto capítulo da tese - posicionamento das Fid'ciais dos projetos
Aerogeofísicos - é feita uma análise da.consistênoia do posicionamento das medidas para os três
projetos aerogeofisicos em questão. É proposta uma metodologia para o reposicionamento
global das fiduciais do Ptojeto Aerogeofìsico Serra do Mar Sul em contrapartida a metodologias
anterio¡es que somente permitiam o reposicionamento local. Ainda quanto ao pASMS, foiam
identificados erros de paralaxe que afetam apenas trechos de linhas de vôo, sendo propostos
algoritmos inéditos para lidat com esse tipo de erro e para identificar as fiduciais de controle.

o quinto capítulo da tese - Técnicas de Geração de Malhas Digitais para Dados
Aeromagnéticos - descreve as principais técnicas de interpolação dè malhas digitais
empregadas com dados aeromagnéticos (splines e curvatura mínima, fontes equivalentes,
krigagem, algoritmo Bigriò1. Os resultados obtidos por estas técnicas são confrontaáos, através
da análise morfológica das anomalias interpoladas e de testes de validação cruzada, objeiivan<to-
se defìnir qual é aquela que produz os menores erros de interpolação, gerando u-urnolhu digitul
mais confiável.

No sexto capíh.rlo - Filtragem Linear ,.\plicada à Atenuação de Erros de Nivelamento
- propõe-se o emprego de filtros recursivos do tipo elíptico (filtros de Cauer) como alternativa à
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filtragem espectral que tcm sido aplicada às malhas digitais dos levantâmentos utilizados nesta
tese. Este tipo de filtragem tem dupla finalidade: efetuar a homogeneização espectral e atenuar
os eÛos de nivelamento (chamados de comrgações) que afetam u. muihus digitais de
levantamentos aeromagnéticos.

o sétimo capítulo - Nivelamento de Dados Aeromagnéticos - analisa o emprego de
três tócnicas de nivelamento <le dados aerogeofîsicos: nivelamento polinomial, o nivòlamento
por fechamento de loop, e o nivelamento por reposicionamento das õoo¡denadas dos pontos cle
cluzamento. Tendo em vista reduzi¡ os erros de nivelamento originalmente existentes nos dados,
os resultatlos obtidos com o emprego destas técnicas são comparados entre si. Alérn tlisso, ó
proposto um algoritmo que visa otimiza¡ a identificação cla localização do ponto de cruzamento
entre linhas de aquisição e linhas de controle.

No oitavo capítulo - A Decorrugação e Micronivelamento de Dados Aeromagnéticos
- são apresentadas novas técnicas que tôm como objetivo atenuar os erros de nivelamento q¡e
afetam as malhas digitais dos três projetos acrogeofisicos. Estas técnicas apresentam
desempenho superior com relação à técnica de filtragem espectral até então utilizada no
processamento desses dados.

No nono capítulo - o Emprego de Fasores para a Discriminação de componentes
Harmônicas e Ruído - propõe-se o emprego da análise da trajetória de faiores como aiternativa
para a identifrcação de componentes harmônicas (periódicas) presentes em perfis
aeromagnéticos. Esta técnica, empregada com mais freqüência nas áreas de engenharia elétrica e
de sismologia, demonst¡ou grande potencial quanto à sua utilização com dadoJaeromagnéticos,

o décimo capítulo da tese contém os comentários e conclusões; nele também são
feitas propostas para a continuidade do trabalho.



HtsróRtco Dos LEVANTAMENToS AERocEoFíslcos ¡¡o
BRASIL

O primeiro levantamento aerogeofisico cxecutado pelo Depafamento Nacional da
Produção Mineral - DNPM - data de 1952, cornpreeudendo um reconhecimento
aerocintilométrico na região litorânea entre Macaé, RJ, e Prado, BA, com um total voado de
l-200 km lineares. Em 1953 foi efetuado um levantamento aeromagnético e aerocintilométrico
em Poços cle Caldas, MG. Neste ciclo inicial também se incluem os levantamentos nas regiões
de ltabapoana, Guarapari e Norte de Vitória (1953), Ribeira do Iguape (1954), Vazante (1956) e
Januária (1958) (DNPM, 1984; CPRM, 1995). Durante a década de 60 não foram executados
levantamentos aerogeofisicos pelo DNPM. Os levantamentos aerogeofìsicos só foram
reiniciados na década de 70, através do Projeto Alto Garças, executado em 1971.

O Deparlamento Nacional da Produção Mineral adotou, então, a meta de " Levantar
sistemdtÌcamente, em regime de reconhecimento aéreo, o máximo de área no mínimo de tempo,
dentro dos recursos disponíveís. " (DNPM, 1984). Seguindo essa meta, a partir de 1970 foram
desenvolvidos vários projetos, tendo o ciclo de levantamentos se encerrado em 1980, após terem
sido executados 46 levantamentos. Naquele momento, o DNPM contava com 1.907.44'7 km de
levantamentos voados sobre o Escudo Brasileiro, cobrindo uma área da 2.623.7 60 km2. Em
1975 o DNPM contratou, através da CPRM, o Projeto Aerogeofisico Serra do Mar Sul
(PASMS), e em 1978 os Projetos Extremo Sucleste do Brasil (PAESB) e São Paulo/Rio de
Janeiro (PASPRJ), cobrindo, desta forma, quase que a totalidacle do pré-Cambriano nos estados
de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Figura 2.1).

O Projeto Aerogeofisico São Paulo/Río de Janeiro, originalmente dividido em 6
subáreas, foi conduzido em duas etapas. Na primeira, foi levantado todo o estado do Rio de
Janeiro (subáreas I e 2); na segunda, f'oi levantado parte do estado de São Paulo (subáreas 3,4 e

6). A subárea 5, localizada no estado de São Paulo não foi levantada. Neste t¡abalho será
uttlizada apcnas a polção paulista do projeto, ou seja, as subáreas 3, 4 e 6.

No totalr, os três projetos cobrem uma área superior a 143.000 km2, tendo sido voada
uma extensão total cle 152.000 km lineares. Foram coletadas mais de 2.052.000 amostras ao
longo de linhas de vôo espaçadas em média I km entre si. O espaçamento médio entre medidas
ao longo das linhas de vôo foi de 58 m no PASMS, 65 m no PAESB e 100 m no PASPzu. A
altura média de vôo sobre o teneno foi de 150 m nos três projetos, tendo o PASMS sido voado
na direção N30W e os outros na direção N-S. A Tabela 1 descreve todos os tipos de informaçào
geofisica que se dispõe em meio digital para cada um dos três projetos. Conforme pode ser
visto, o PASMS não possui informação disponível sobre as linhas de controle (LC), os valores
de magnetometria bruta e os valores da magnetometria corrigida da variação dir¡rna. Essas
informações foram perdidas pelo executor do projeto e não podem mais ser recuperadas. A
'l'abela 2 resume as principais características dos três projetos, tais como: empresas executoras
do levantamento e do processamento dos dados; períodos de execução e de processamento dos

CAPÍTULO 2

lConsiderando-se apenas as subáreas 3,4 c 6 clo PASPRJ, e a íntegra do PASMS e PAESB.
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Figura 2.1 -Mapa de localização dos Projetos Aerogeofìsicos Extremo Sudeste
do Brasil, Serra do Mar Sul e São Paulo/Rio de Janeiro.
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Tabela 1 - Informações digitais disponíveis

UTM Este i ltTM Nort€

Coordenad*

!

!-.\:-

qN{q

ESB

sÞÞ 11

Executor

Gamaespectrometria

Alturâ

Geofoto

LASA

terreno

SMS

Ano de execução

r'SR

Corrigido

SPR.TI

1975 a 1977

24,00" s/ 29,000 s / 50.25" w /48.25" W

SMS Projeto Aerogeofisico Serra do Mar Suì
1- Somente a á¡ea de São Paulo

Bruto

29,75'S /32;Ì5. S /53.75" W/ 50.25" W

Limites Aproúmados

1978 a 1979

197R

22,00' s / 25,7s. S I 49,25" W / 46.s0" W

Período de processamento

Corrigida da
wqri¡¡ãn ¿lir¡rno

Tabela 2 - Característicâs dos levantamentos

Magnetomefria

1985 a i 98?

19'79,

1987 a 1988

Nivelada

Altura sobre o terreno

Executor do processamento

150 m

ESB - Projeto Aerogeofisico Extremo Sudeste do Brasil

"/ I-nformaçãodisponíveì

150 m

Residual

Geofoto

150 m

Li¡ha de
Frodução (LP)

CPRM

Intervålo de amostragem

CPR,IVÍ

Linha de
Controle (LC)

N' de Registros

100 m

808.291

704.930

Ðireção das LP

539.049

N30W

Extensão

N-S

53.924

N-S

SPRJ - Projeto Aüogeofisico São Paulo - Rio de Jareiro

-r-ri hformação não disponível

Distância entre tr-P

44.023 Wn

52.436 km

Navegação

I k-m

lkn

Fotomosaico

lkm

Ðistânciâ €ntre LC

20 km

10 L-m
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dados; quantidade de dados medidos e extensão de cada levantamento (km); tipo de navegação
empregada; limites aproximados da área de cada projeto; altura sobre o toffeno e intervalo de
amostragem; direção das linhas de produção (LP); distância entre linhas de produção
consecutivas e entre linhas de controle consecutivas.

Os dados dos três projetos foram gentilmente cedidos pelo DNpM e pela CPRM, na
forma digital, perfazendo um total de 327 Mbytes de informação geofìsica disposta ao longo de
perfis. Quando do término do processamento de cada levantamento aerogeofisico, quer pela
CPRM ou pelo executor do projeto, é publicada uma sé¡ie de relatórios descrevendo as etapai de
aquisição e processamento clo mesmo: Anjos & Mourão (1987) para o pAESB; Anjos &
Mourão (1988) para o PASPRJ; Geofoto (1978a) e Geofoto (1978b) para o pASMS. O
conhscimento do conteúdo desses relató¡ios é fundamental para os usuários dos projetos, pois
neles estão descritos os parâmetros de aquisição dos levantamentos, as correções que foram
aplicadas aos dados, o tipo de nivelamento adotado, o método de interpolação usado na geração
da malha digital, etc.



FoNTES DE ERRo EM DADos AERoMAGNÉrtcos

3.1 lrrnonuçÃo

Antes da geração de uma malha digital a partir de dados aeromagnéticos é necessário que
os mesmos passem por uma fàse de pré-processamento, na qual recupera-se a trajetória do vôò e
aplicam-se algumas correções aos ulesmos. os tlados do campo magnéiico, conforme
obselados durante a execução de um levantamento aeromagnético, eìtão sujeitos a uma ampla
gama de variações temporais e espaciais que se sobrepõem ao sinal provenìente das fontes de
origem geológica. Essas variações, consideradas como ruíclo, devem ser removidas ou pelo
menos minimizadas, de tal modo que os dados a serem processados contenham apenas as
componentes de origem geológica.

3.2 FoNTDs DE ERRo AssocrADAS À Annoivavp

A assinatu¡a magnética de uma aeronave consiste de três componentes: a sua
magnetização permanente; a magnetização induzida pelo movimento da aerõnave através do
campo magnético da Terra; uma componente devida ao fluxo de correntes elétricas dentro da
aeronave (Horsfall, 1997; Luyendyk, 1997). Essas correntes flutuam conforme o piloto varia
qualquer um dos controles da aeronave, tais como: mndança na velocidade das hélices, ajuste cle
superficies cle controle (flapes e ailerons nas asas, leme no estabilizador vertical e profundores
nos estabilizadores horizontais), etc.

A magnetização permanente cla aeronave gera os erros de rumo causados pela soma
vetorial do campo magnético cla Terra com aquele da aeronave, resultando num desjocamento
do nível de base entre linhas que foram voadas em sentidos opostos. Erros de freqüências
maiores são introduzidos pelas manobras da aeronave e são chamãdos de erros cle manobra. O
procedimento destinado à remoção clesses enos chama-se compensação.

Os métodos passivos de compensação não são suficientemente efìcientes e os sistemas
ativos de compensação, que foram desenvolvidos para fins militares, não podem garantìr uma
compensação efetiva na freqüôncia zero (nivel DC) ou em freqüências muito baixas (de
interesse no estudo das anomalias geofisicas com longo comprimento de onda)_

Essas fontes de erro são mais significantes no caso de levantamentos gradiométricos do
que na execução de levantamentos que medem a intensidade do campo total. contudo, mesmo
nesse segundo caso, elas não devem ser negligenciadas, pois o produto frnal obtido para fins de
interpretação geológica/geofisica embute, em si, a rotnàtó.iu de todas as fontes de erros que
ocorreram ao longo de todo o processo, desde a aquisição dos dados até a sua representação
final na forma de uma malha digital.

Para ilustrar os efeitos das diversas componentes que afetam a aquisição de tlados
aeromagnéticos, Flardwick (1984) elaborou um diagrama ilustrando as principais fontes cle

CAPÍTULO 3
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interfe¡ência nos dados aerotnagnéticos e a sua relação com o espectro originado a partir cle
fontes de origem geológica.

Na Figura 3.1 estão representaclos de forma esquemática os espectros de fontes
geológicas, os erros induzidos por movimentos da aeronave, os eüos extemos e o limite da
razão sinal/ruído de um magnetômetro. O eixo inferior da figura corresponde ao eixo ilas
lreqùências, indo de 0 (nível DC) até pouco acima dos 1000 Hz. No eixo superior, a escala cle
freqüências fbi convertida em comprimento de onda para uma aeronave hipotética voando a uma
velocidade relativa ao solo de 160 nós (aproximadamente 280 km/h).

Os comprimentos de onda de maior interesse em geologia situam-se entre 200 m e
30 km. As densidades espectrais de potência geológicas apresentadas são hipotéticas: as porções
mais inclinadas estão associadas à distância e à magnetização clas rochas do embasamento, ao
passo que as porções com mcnor inclínação representam fontes geológicas superficiais.

3.2.1 Interferências magnéticas causadas pela operação da aeronave

Os vários tipos de movimentos que uma aeronave pode sofrer du¡ante o transcurso
normal de um vôo, e que interferem nas medidas aeromagnéticas, são discutidos a seguir. Na
Figura 3.1 estão representadas as diversas faixas do espectro afetadas por essos movimentos.

Período Curto - Quando uma aeronave, voando em velocidades típicas de aquisição de
dados, é perturbada, quer por comandos do piloto ou por turbulência atmosférica, à primeira
resposta da plataforma sobre os eixos de arfagem þitch), rcIamento (roll) e gtinada Qtaw)
ocoffe no modo de curto período. As freqüôncias envolvidas, que de certo modo depenclem da
velocidade relativa do ar, podem ser consideradas como aquelas nas quais o u".onou* pocle ser
manobrada com um mínirno de força de controle.

Phugoîrl - Este é um modo amortecido no qual a velocidade do ar e a altitude da
aeronave são inte¡cambiadas de tal modo a gerar uma oscilação suave na arfagem. A amplitude
deste movimento depende, principalmente, do mecanismo de piloto automático responsável pela
manutenção da constância da velocidade e da altitude da aeronave. Hardwick (1984), ao efetuar
a correlação cruzada entre o espectro aeromagnético cle uma linha de aquisição, obtida a partir
de utna aeronave sendo pilotada sem o ar¡xílio de piloto automático, e a aceleração vertical da
aeronave obteve uma correlagão signifrcativa com período de 40 segundos para o phugoid.

Curvas - Quando o piloto ou piloto automático efetua uma correção de rumo ou de
altihrde, â aeronave se move suavemente até atingir a atilucle desejada. A curva no "modo 1",
esquematizada na Figura 3.1, tepresenta uma mudança de rumo de 180 graus por minuto.

Massas de ar - Corresponde a um movimento de freqüências muito baixas. Ele está
associado com mudanças de comprimento de onda muito longas na pressão barométrica que
causam um movimento vertical de baixa freqüência em aeronaves cujo piloto automático segue
uma altitude barométrica constante. Para levantamentos que são executados a uma altura
corstante com relação ao terreno, com o emprego de radioaltímetros, o movimento das massas
de ar pode não ser relevante, contudo, para aqueles levantamentos conduzidos a uma altitude
barométrica constante elas podem se tornar uma fonte indesejacla de interferência.
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3.2.2 Indução magnética causada pelo movimento da aeronave

Os movimentos clescritos no item anterior procluzem interferência magnética num
magnetômetro de campo total mesmo que ele esteja instalado numa aeronavo magneticamente
limpa o processo de se limpar magneticamente uma aeronave não é cem po. 

""ito 
eficiente,

pois nem todas as fontes de interferência magnética podem ser removiclas. ôo*por magnéticos
permanentes estão associados inevitavelmento com os metais ferrosos pfesentes na estrutura e
nos motores da aeronave, e com os magnetos dos motores DC. Campos magnéticos induzídos
estão associados com metais não fe¡¡osos e com componentes paramagnéticos2 de aço. Esses
campos induzidos variam de aco¡do com o rumo da aeronave. Finalmente, grandes superficies
condutoras, como aquelas que compõem a fuselagem da aeronave, são uma fonte inevitável de
interferência causada por correntes parasitas que são geradas conforme a aeronave manobra
dentro do oampo da Terra. A banda de freqüência na qual essa interferência ocorre está
representada na Figura 3.1. Deve-se notar que ela se estende muito além da mais elevada
freqüôncia induzida pelos movimentos da aeronave.

As interferências magnéticas originadas pelo movimento podem ser compensadas
utilizando-se de métodos ativos e de métodos passivos.

Alguns magnetômetros aerotransportados de baixa sensibilidade podem ser compensados
clevido à presença de fontes grosseiras de interferência utilizando-se de métodos passivos: ímãs
permanentes podem cancelar campos permanentes, pedaços de permalloy3 podim se opor a
campos induzidos, e as fontes de correntes parasitas podem ser minimizadas aìravés de bobinas
localizadas próximo ao magnetômetro- Um inconveniente cleste tipo de correção diz respeito ao
fäto de que a deteiminação da orientação e da amplitude corretai da 

"o...çdo 
passiva ió pode

ser obtida atravós de um processo demorado de tentativa e erro.

Os chamados métodos atívos cle compensação produzem efeitos elétricos equivalentes às
interferôncias magnéticas. Esses métodos foram desenvolvidos originalmente para serem
utilizados com sistemas militares de detecção magnética de submarino (compensadòres ASW),
e possuem uma resposta adequada para os fins para os quais foram criados. contudo, as
características dos sistemas de detecção militar são diferentes daquelas dos sistemas de
aquisição geofìsicos e, conseqüentemente, os compensadores ativos de origem militar podem
não ser adequados à condução de levantâmsntos geofisicos.

Nas aplicações militares, somente as anomalias magnéticas de um submarino, cujos
comprimentos de onda são menores ou iguais a ce¡ca de 1.000 m, são de interesse. uma
sensibilidade elevada e um intervalo dinâmico amplo são obtidos dentro de uma banda de
passagem relativamente pequena ao se filtrar as baixas freqüôncias associadas ao sinal de
origcm geológica.

t3

2 Paramagnetismo é propriedade que determinados materiais apresentam, ao serem expostos à ação tle um campo
magnético cxte¡no, que consiste em adquirir uma magnetjz¿ção paralela ao campo à magnituáe proporcional à
inteusidadc deste.
3 Permalloy são ligas çompostas de níquel e ferro que apreseltam olevâda per.mcabilidade magnética.



3.2.3 Interferências de alta freqüência

Além de sofrer a interferência na porção de baixas fieqüências do especrro, um
levantamento aeromagnético está sujeito à ocorrôncia <le interferêncià causada por 

"ó-pon"nt.aharmônicas de alta freqüência (acima de l0 Hz).

Na Figura 3.1 estão representados alguns pulsos de alta freqüência associados a fontes de
energia elétrica de 60 Hz e 400 Hz. As aeronaves possuem um gerador de energia elétrica
próprio que geralmente t¡abalha na freqüência cle 400 Hz. Além àisso, alguns coiponentes
internos da aeronave trabalham com corentes AC clt: 60 IIz. Somancio-se às contribuições <ios
pulsos AC oriundos dos sistemas elétricos da aeronave, o espectro também pode ser
contaminado por efeitos causados pelas hélices que podem não ser oompletamente não-
magnéticas. Os efeitos das hélices ocorrem entre 16 e 33 Ílz e também depenclern do número cle
pás. Além disso, no caso de aeronaves multimotor cujos propulsorês não se encontram
sincronizados em fase, podem oconer pulsos cle baixa fieqüència cujas freqüências variam
muito suavemente ao longo do espectro.

O problema decofl'ente da presença de todas essas componentes harmônicas de alta
lieqüência acima da freqüência tle amostragem (no máximo éla e iguat a 10 I.Iz) e com
amplitude acima do limite da razão sínal/ruído do magnetômetro é que, de acordá com o
Teorema da Amostragem, elas vão fàlsear o espectro na porção de baìxas freqüências. para
contornar este problema, bastaria que a taxa de amostragem passasse a ser pelõ menos duas
vezes maior do que a freqüência da maio¡ componente considerada como ruído indesejável-
Contudo, como esta se encontra na faixa de 400 Hz, seria impraticável adotar uma freqüência de
amostragt:m superior a 800 FIz.

3.3 ConnrçÃo nas VARrAçÕtrs TEMpoRAls

Dentre as variações temporais a que um levantamento aeromagnético está sujeito, a de
maior amplitude é aquela devida à variação diurna do.o-po g"o*ugnético. Elas são causadas
ptincipalmente por pertutbações no campo magnético externo da Terra; essas perfurbações são
síncronas e de aproximadamente mesma amplitude dentro de uma área com raio enire 50 e
80 km na superfìcie da Tera (Paterson & Reeves, 19g5; Flinze, 1990). Essas variações podem
ser rnonitoradas através do uso de um magnetômetro fixo, numa estação base, e postoriormente
descontadas dos valores observados durante o vôo- Contudo, se a condutividåde elétrÍca da
Terra não for constante dentro da área do levantamento (incluindo a região sobre a qual se
localiza o magnetômetro base), este método pode não se¡ efìcient. poru Jf"tuo, a coneção da
variação diuma (Nelson, 1994). contrastando com afirmações dJ outros autores, Milligan
(1995), citado por (Horsfall, 1997), demonstra que a amplitude da variação diurna não é a
mesma quando ela é registrada simultaneamente em estações base com uma separação de
l00km entre si. Nesses casos, sugere-se que sejam empregados vários magnetômetros base
operando simultaneamente e dispostos por toda a área do levantamento. A coneção da variação
diuma também pode ser feita durante a etapa do nivelamento magnético do projeio, ao se adotar
um modelo de variação suave dos erros no cruzamento entre os perris dè produção e os <le
controle (Foster et al., 1970; Ray, 1985).

As variações temporais do campo magnétioo da Tena podem ser aleatórias ou cíclicas.
De acordo com Luyendyk (1997), elas podem ser classifrcadas de aco¡do com a seguinte Tabela:

l4



Classe
Pulsaçöcs

l clnpestades Magnéticas

abela

Variações Diurnas

Características

Variações Lunares

Ap¡esentam um período ent¡e I e 300 segundos; possucm magnitude
geralmente abaixo de lonT e a amplitude das pulsações diminui com a
tieqüôlroia, Elas ocor'¡em alcatr)riamentc.

Variações Solares
Variaçôes Secularcs

Possuem um início r'ápido e um decaimento de longa cluração (de horas a
semanas) sendo que a sua magnitude pode chegar a dezenas de nanoteslas.
Elas são causadas por explosöes solares que produzem uma rápida muclança
no flrtxo de partículas cósmicas qLre interagcm com a atmosferâ tctrcstre.

3.4 CoRREÇÃoDoIGRF/DGRF

Apresentam um período dc 24 horas e a sua magnitudc pocle chcgar a 50 nT
São causadas pela rotação da TeIIa rclativa ao sol.

no camDo masnético da Terra

As variações espaciais no campo magnético são causadas não apenas por corpos fontes
localizados na crosta terrestre, mas também pela componente do campo geomagnético que se
origina no núcleo externo da Terra. Este campo, o IGRF, é calculado a partir de observações
globais do campo rnagnético, e é atualizado a cada período de 5 anos. Ele inclui termos de
valiação temporal que tentam prover as mudanças seculares (longo período) tlo campo principal
da Terra a padir de flutuações prévias e também coruige as variações devido à latitude, longitude
e altitude do ponto de observação (Hinze, 1990). Durante a segunda revisão do IGRF, feita em
1981, estabeleceu-se o DGRF como sendo o campo de referência definitivo, e que seria obtido a
parlir de dados tão completos e refinados quanto possível (Pettdie, 1983). Embora o IGRF e o
DGRF apresentem uma variação temporal ao longo dos anos, pode-se considerar que os mesmos
são estacionários dentro do intervalo de tempo em que os levantamentos aeromagnéticos são
conduzidos.

Na Figura 3.2 esté¿ representada a diferença entre os modelos DGRF e IGRF, ambos
calculados pa¡a uma altitude constante, pala o ano cle 1975. como pode ser observado, a
diferença entre os dois modelos não pode ser expressa através de umâ simples mudança do nível
de base, pois ela se apresenta de uma forma um pouco mais complexa. Via de regra, a diferença
entre ambos os moclelos pode ser expressa através de uma função polinomial de baixo grau (2
ou 3) dentro da área de cada um dos três projetos. Além de uma variação no nível de base,
obselva-se uma variação espacial não linear de menor amplitude entre os pontos extremos de
cada levantamento. No caso do PASPRJ essa variação é da ordem de 20 nT, no pASMS é de
25 nT e no PAESB é de 30 nT.

Valores de refèrência típicos do IGRF dados pelo modelo de 1975 parâ uma altitude de
300 m são de 0,015 a 0,030 nT/m para o gradiente vertical enquanto o gradiente horizontal varia
entre 0,002 e 0,005 nT/m (I.Iardwick, 1984). Assim, para uma variação da altitude da superficie
cle vôo da ordem de 1.000 m, pode-se esperar variações de até 30 nT nos valores das corrcções
do IGRF.

Possuem um período de 27 dias. São causadas pela órbita da Lua em tolno da
Terra com relacão ao sol.
Com pcríodo dc I ano, são dcvidas ò órbita da T
Conespondern a mudanças gracluais com um intervâlo eÀirãlZO 

" 
¡O nftono

para latitudes médias.

t5

rclacão sol.



DGRF( 1 97 5) - IGRF (1 97 5)

-53 -52 -51 -50 -49 -48 -41 -4tr

Figura 3.2 - Diferença entre o DGRF e o IGRF calculada para o ano de 1975 na região dos
levantamentos aerogeofisicos Extremo Sudeste do Brasil, Sena do Ma¡ Sul e

São Paulo/Rio de Janeiro. Intervalo de contorno 10 nT.
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Quando do primeiro processamento dos dados dos projetos pASpRJ (Anjos & Mourão,
t988), PASMS (Geofoto, 1978b) e PAESB (Anjos & Mourão, 1987), foi empregando o IGRF
como modelo de fontes de origem não crustal, desprezando-se os termos devidos às variações
temporal e de altitude do ponto de observação. como esses projctos apresentam grandes
desníveis topográficos (Figura 2.1) e foram executados dentro de um longo intervalo de tempo,
antecipa-se que a não remoção dessas componentes deve ter acarretado imprecisões nos
produtos frnais do processamento desses daclos.

Nesta tese fbi empregado o DGRF, atualmente disponível, em substituição ao IGRF,
clisponível à ópoca do primeiro processamento dos projetos PAESB, PASMS e pASpRI. Na sua
implementação, pretendia-se incluir os termos referentes às variações temporal e de altitude,
desprezadas anteriormente. Além de garantir que fossem ¡emovidas as componentes de origem
não cr-ustal melhor modeladas até o momento, com â remoção do DGRF foi possível se atenuar
alguns efeitos de longo comprimento de onda que afetam principalmente as imagens digitais do
PAESB,

Braggion Jr (1995) obserou a presença de uma outra componente, de origem não
geológica, que atèta principalmente os dados do PASMS. Naquele trabalho, pôde ser observada
a existência de uma componente de longo comprimento de onda fortemente correlacionada com
as variações na supcrficie de vôo do projeto. Naquela ocasião, constatou-se que tal superficie
possui uma variação de até 2.000 mr o que implica em coneções, devidas à va¡iação na altitude,
com amplitudes que podem atingir até 60 nT de intensidade. As correlações entre as anomalias
magnéticas e as variações na superficie de vôo foram observadas em três regiões distintas: a
primeira sobre a região corespondente ao vale do Ribeira; a segunda ao longo da planície
litorânea e da esoarpa da serra do Mar; a terceira no extremo sul da área coberta pelo PASMS.
como os modelos topográficos de domínio público atualmente existentes não possuem
resolução espacial compatível com os projetos utilizados nesta tese, não foi possível realizar a
remoção da componente do DGRF referente à variação da altitude da superficie de vôo,

3.5 NtvEL^MENToMtc¡lÉrlco

Os levantamentos aeromagnéticos são executados seguindo um padrão característico de
amostragem em linhas de vôo (LV) que formam uma malha, de tal modo que se tenham medidas
duplicadas do carnpo magnético em pontos de cruzamento de algumas linhas de vôo. Um
levantamento característico consiste de: Iinhas de aquisição ou de produção (Lp) voadas
perpendicularmente às estruturas geológicas e que consistem na principal fbrma de amostragem
do campo magnétioo na área do levantamento; linhas de controle (LC) que são voadas
perpendicularmente às linhas de aquisição e que fornecem inl'ormação de controle sobre o
levantamento. As interseções entre as linhas de produção e as linhas de controle recebem o
nome de pontos de cruzamento. Quando da execução de um aerolevantamento com fins de
reconhecimento geológico, as linhas de produção costumam apresentã uma separação entre
1.000 m e 2.000 m umas das outras (para o caso de levantamentos conduzidos sobre o
embasamento exposto), contudo, em casos excepcionais, essa separação pode ser de até 4.000 m
(quando o levantamento é execr¡tado sobre grandes bacias sedimentares). O espaçamento entre
as linhas de controle é bem maior; geralmente varia entre l0 e 20 vezes o espaçamento entre as
linhas de aquisição. Ao longo das linhas de vôo, sejam elas de aquisição ou de controle, o
espaçamento entre medidas situa-se, geralmente, entre 50 e 100 m. A Figura 3.3 representa
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Figura 3.3 - lìepresentação esquemática do padrão de aquisição de dados
aeromagnéticos ( linhas de produção e linhas de controle).
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esquematicamente o padrão cle aquisição de dados aeromagnéticos, com linhas de aquisição e
linhas de controle.

O nivelamento magnético coresponde ao procedimento através do qual as discrepâncias
entre as medidas do campo magnético em cada ponto de cruzamento são distribuídas
sistematicamente entre as linhas de aquisição e as linhas de controle. Essas discrepâncias
também podem receber outros nomes, tais como: diferenças de cruzamento, diferenças cle
fechamento, erro de nivelamento ou erro de cruzamento. Existe uma ampla variedade de
métodos para se tratar as diferenças de fechamento (Foster et al., 1970; Green, l9g3; Fitzgerald,
1996; Luyendyk, 1997). Esses méfoclos podem ser classificados em três categorias: nivelamento
polinomial; fechamento de laço ou fechamento de toop; métodos que minimizam as diferenças
de interseção através do ajuste dos dados de navegação ou reposicionamento das coordenadas
dos pontos de cruzamento.

Pode-se constatat a presença e a intensidade da ocorência de e¡ros de nivelamento ao se
inspecionar visnalmente os mapas de contorno ou as imagens obtidas a partir da malha digital
interpolada a partir dos dados aeromagnéticos. Os erros de nivelarnento afetam as isolinhas e as
imagens de tal forma que estâs apresentam-se distorcidas na direção paralela à direção das
linhas de aquisição. Essas distorções são caracterizadas por anomalias alongadas que se situam
exatamente sobre as linhas de vôo. Quanto mais intensos forem os enos <le nivelamento, maior
será a amplitude dessas anomalias alongadas. A remoção por completo ou a atenuação dos erros
de nivelamento é necessária, pois eles alteram a geometria das anomalias magnéticas
prejudicando, por conseguinte, a inte¡pretação dos tlados. Além disso, o efèito danoso dos erros
de nivelamento é amplificado quando se empregam determinadas técnicas de interpretação que
realçam as feições de cudo comprimento de onda do campo magnético anômalo, tais como:
cálculo de deriv¿rdas verticais e horizontais, continuação para baixo, geração cle imagens
ilumínadas artifìcialmente, etc.

Uma técnica bastante adequada para se nivelar um levantamento magnético consiste no
uso de camadas ou fontes equivalentes para se continuar as observações de linhas de vôo
adjacentes ¡tê um datum comum. Entretanto, esta técnica só pode ser aplicada quando são feitas
medidas da altitude barométrica durante o vôo ou quando se tem um modelo topográfico cligítal
que possâ ser empregado conjuntamente com as medidas da altura radioaltimétrica.

Em capitulos fituros serão apresentadas algumas tócnicas para se efetuar o nivelamento
de dados aeromagnéticos bem como serão apresentadas outras técnicas destinadas à atenuação
dos erros de nivelamento que, por ventura, persistam nos dados.

3.6 HoMocENErz,\çÃoEspEcrRÄL

O campo magnético é um campo potencial contínuo, cujo conteúdo espectral estende-se
de zero até infinito (Bhattacharyya, 1966). Durante a execução de um levantamento
aeromagnético, o campo magnético é amostrado com um determinado espaçamento Àr ao
longo das linhas de vôo. Este espaçamento geralmente é muito menor do que o espaçamento Â/
entre linhas de vôo. Esses íntervalos de amostragem definem os menores comprimentos de onda
qrte podem ser detectados. Ao longo das linhas de vôo, o menor comprimento de onda
identificável ê )"N, =2Lx , ao passo que entre as linhas de vôo o menor comprimento cle onda
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observável é igual a Aut = 2A,l . Tem-se, assim, uma capacidade potencialmente maior de se
amostrar mais cletalhes do campo magnético ao longo das linhas de vôo do que entre elas. A
cada um clesses comprimentos de onda está associada uma freqüência de Nyquist /, , qu"
corresponde à maior componente em f'reqüência que pode ser identificada a partir do sinal
amostrado. As freqüências de Nyquist ao longo e entre as linhas de vôo são dadas,
respectivamente , pot J ¡t, = Q / 2Ar,) e f r, = ( I 2A,l) . O procedimento de amostragem, adotado
durante a execução de um levantamento aeromagnético, reproduz corretamente as componentes
do sinal cujas fieqüências se encontram dentro do intervalo 10, fr,l ao longo das linhas de vôo,
e dentro do intervalo [0, "r", I entre linhas de vôo. De acordo com o teorema da amostragem
(Press et al., 1990, Bath, 1974), as componentes espectrais presentes no campo magnético cujas
fieqüências forem maiores do que as freqüências de Nyquist dos intervalos dados acima serão
mapeadas para dentro destes, ocasionando uma distorção do espectro, fenômeno chamado de
contaminação espectral ou ¿tliasamento. Esta distorção no espectro afeta as componentes
simétricas com relação à freqüência de Nyquist. Assim, a contribuição espectral devida a uma
componente igual a l, +Â/, onde a/ coüesponde a um incremento positivo em freqüência,
vai se somar àquela da componente f, - Af . como o espectro magnético não é limitado em
freqüência, sempre vai ocorrer a distorção espectral, independentemente dos valores adotados
para a.x e Â/. Entretanto, como o espectro de potência das anomalias magnéticas sofre um
decréscimo exponencial conforme a freqüência aumenta (Spector & Grant, 1970), a
contaminação espectral vai afetar mais seriamente a porção do espectro onde estão os números
de onda mais elevados. Ao se construir o gráfico do espectro de potôncia dos dados
aeromagnéticos pode-se ter uma idéia se os dados foram contaminados de modo significativo
por componentes espectrais com freqüências acima da freqüência de Nyquist. Teoricamente, o
cspeotro de potência deve tender a zero conforme a freqüência aumonta; contudo, se o espectro
de potência tender a partir de uma clada freqüôncia f a um valor constante, então, as chances

cle que haja contaminação espectral acima de /" são grandes. lJma vez oonstatada a
contaminação espectral, deve-se proceder à filtragem passa-baixa do sinal amostrado. A
filtragem dessas componentes torna-se indispensável, principalmente quando os dados forem
submetidos a determinadas técnicas de processamento, tais oomo a continuação para baixo, o
cálculo de gradientes, etc., cuja qualidade dos resultados depende enormemente da porção do
espectro associada às freqüências mais elevadas.

Reid (1980) mostra que os parâmetros Lx e A/ podem ser determinados
criteriosamente, como função da altura de vôo sobre as fontes de magnetização, antes da
execução do levantamento, de tal modo que a distorção presente no espectro seja compatível
oom a destinação que se pretende dar aos dados. A Figura 3.4 apresenta uma estimativa da
porcentâgem t1o espectro que vai ser distorcida, conforme se varia a :'azã'o h I dx, onde å é a
distânoia entre o sensor e o topo dos corpos fontes de magnetização, e d-r é o espaçamento entre
me<lidas. No caso de um levantamento efetuado sobre embasamento ígneo exposto, ¿
corresponde simplesmente à altura de vôo sobre o torreno.

Conforme mencionado anteriormente, o procedimento de aquisição de dados
aeromagnéticos constitui-se da amostragem do campo segundo duas direções distintas, cada
qual com o seu espâçâmento e freqüência de Nyquist característicos. Como /"* >> /, , há uma
forte anisotropia na amostragem do campo magnético, ou seja, o campo magnético é amost¡aclo
dentro de uma ampla faixa espectral na dircção paralela às linhas de vôo, e é amostrado dentro
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de uma faixa mais restrita na direção perpendicular a elas. Poftanto, a aplicação de técnioas de
geração de malhas digitais aos dados, na forma como estes se encontram, provocaria o
aparecimento de inúmeras anomalias de cuüo comprimento de onda localizadas sobre as linhas
de vôo, e que não apresentam continuidacle late¡al entre linhas de vôo adjacentes. Além disso, as

componentes espectrais acima da freqüôncia /r, são consideradas como ruído quando da

aplioação de técnicas de invcrsão e modelagem, uma vez que elas não apresentam componentes
conespondentes que f'oram medidas ao longo da direção perpendicular às linhas de vôo. Elas
são, portanto, feições artificiais criadas pelos algoritmos de interpolação de dados. Dc modo a se
homogeneizar o conteúdo espectral do conjunto de dados aeromagnéticos, de tal modo que
ambas as direções de amostragem apresentem os mesmos limites espectrais, deve-se proceder à
filtragem dos dados. Esta filtragem é conduzida ao longo das linhas de vôo, eliminando-se
destas todas as componentes cujas freqüências são maiores do que l*



POSICIONAMENTO DAS FIDUCIAIS DOS PROJETOS

AERocEoFÍslcos

4.1 INTRoDUçÃo

O posioionamento correto das medidas corresponde a uma das etapas mais ímpoftantes
das fàses de aquisição e processamento de dados aeromagnéticos, tendo em vista que é a partir
dele que se obtém as coordenadas dos pontos medidos. Ao contrário clos levantamentos
efetuaclos no solo, nos levantamentos aéreos, a plataforma à qual o sensor está preso se encontra
em movimento e em grande velociclade com relação ao solo, geralmente entre 50 e l00m/s.
Assim, devido à grande velocidacle, os ajustes de navegação, que devem ser executados de mo<lo
suave, implicam em grandes mudanças no posioionamento das medidas. Hogg (1989) simula
euos no posicionamento horizontal de linhas cle vôo, e analisa os seus efeitos sobre a confecção
de mapas de contomo.

A navegação num levantamento aerogeofisico pode ser realizada tanto de modo
automático quanto visual. No modo tradicional, visual, a recuperação da trajetória percorrida
pelo avião se dá através do uso de fìlmes de rastreio (geralmente 35 mm) e fotomosaicos
semicontrolados. Para posicionar as linhas de vôo nos mapas, procura-se iclentificar nos filmes
de rastreio feições constantes nos fotomosaicos. Os pontos assim identifrcados são
correlacionados aos registros por meio das respectivas fìduciais de controlea. Este método,
utilizaclo até o início cia clécada de 1970, é aceitável para levantamentos executados a cerca de
150 m do solo, ou mais, desde que o relevo topográfrco seja moderado. Para alturas mais baixas
sobre terrenos mais acidentados a velocidade clo avião pode variar significativamente e ernbora a
precisão das fiduciais de controle seja aceitável a interpolação entre elas pode ser inadequada
(Hogg, 1989). Isto pode ser um problema, por exemplo, para a região da Sera do Mar ou o Vale
do Ribeira.

A Figura 4.1 exemplífica o processo de interpolação de coordenadas entre frduciais de
controle. Nessa Figura, são apresentaclas as trajetórias real do vôo, e aquela que é obtida atravós
da interpolação linear de coordenadas entre duas fiduciais de controle consecutivas, simulando
r.rma situação na qual não há fiduciais de controle em nírmero suficiente para se recuperar de
modo adequado o percurso real da aeronave quando esta sofre uma mudança de curso ao tentar
se desviar de um obstáculo. Nota-se que há uma relação de correspondência de l:1 entre as
fiduciais reais e aquelas interpoladas, ou seja, não são criados nem suprimidos pontos de dados,
nem tampouco os valores medidos de anomalia são alterados por qualquer processo, apenas as
suas coordenadas são interpoladas linearmente entre dois pontos consecutivos de coordenadas
conhecidas (fìduciais de controle). Deve-se notar que, embora na trajetória real do vôo o
espaçamento entre frduciais seja irregular, na trajetória interpolada este passa a ser constante. O

CAPÍTULO 4
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4Fiduciais cle conlrole são os pontos de medida icìentificados claramente tanto no {ilme de rastreio cìuanto no
fotomosaico, poltanto, as st¡as coordenadas são conhecidas e comprovadas. As demais hduciais são pontos de
medida qtrc uão puderam se¡ identificados no filme de rastreio e no fotomosaico. As suas coordenadas são
aproximadas através da interpolação linear dos pontos medidos ent¡e duas hduoiais de controle sucessivas.
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efeito da má identificação das fiduciais de controle é evidente: as anomalias magnéticas passam
a ter os seus valores associados a pontos com coordenadas (latitude e longitude) dil'erentes
daqueles onde elas foram medidas originalmente.

A navegação automática ou digital, empregada rotineiramente desde meados da década
d'e 1970, ainda não havia substituído completamente o método tradicional de se comparar os
fotogramas de filmes de rastreio com fotomosaicos semicontrolados ou outras bases
planimétricas, até meados da década de 1980 (Paterson & Reeves, 1985). Através da navegação
digital, a aeronave é mantida na rota preestabelecida por meio de sistemas Doppler e GPS,
acoplados ao sistema de navegação da aeronave. Deste modo, o vôo segue sempro a rota
preestabelecida, e a recuperação da trajetória é feita digitalmente. O radar Doppler é utilizado
não só para se planejar a rota a ser seguida durante o vôo, mas também para controlar a
aquisição de dados. No sistema de navegação visual as fidr.rciais, ou pontos de medida, eram
tomadas a intervalos regulares de tempo (l s, por exemplo). Como a velocidade do avião pode
variar significativamente em levantamentos sobre terrenos muito acidentados, como é o caso do
PASMS, as amostras podem ser tomadas com espaçamento irregular ao longo clos perfis. Com o
uso do sistema Doppler, as fiduciais passam a ser incrementadas em função da distância
percorrida pelo avião (100 m, por exemplo) e não mais em tempo.

4.2 PosrctoNAMEN'r'o DAs MEDTDAS

Os levantamentos aeromagnéticos podem ser executados variando-se uma série de
parâmetros tais como: intervalo de amostragem entre medidas consecutivas, oríentação das
linhas de vôo, altura com relação ao solo, espaçamento entre as linhas de vôo, etc.

Durante a etapa de planejamento, deve scr dispensada uma atenção especial aos
parâmetros que vão noÉear a execução do levantamento. Para melhor se amostrar a forma das
anomalias magnéticas, as linhas de vôo clevem ser voadas perpendicularmente ao alinhamento
estrutural dos corpos fontes. O intervalo de amostragem ao longo da linha de vôo deve ser
escolhido de tal modo que os menores comprimentos de onda presentes na altura efetiva de vôo
sejam amostrados adequadamente, caso contrário haverá uma distorção espectral das altas
freqüências em direção às baixas freqüôncias (Bath, 1974; Reid, 1980; Press et al., 1990). A
altura das linhas de vôo com relação aos corpos fontes é um parâmetro crítico que deve ser
escolhido criteriosamente durante o planejamento de um levantamento aeromagnético, uma vez
que a amplitude das anomalias magnéticas sofre uma atenuação que varia entre llr e (llr)3 ,
dependendo da geometria dos corpos fontes, onde r corresponde à distância fonte-sensor
(Telford et al., 1986; Hinze, 1990). Portanto, a execução do levantamento dentro dos parâmetros
nominais, estabelecidos previamente na etapa de planejamento, é cle ftlndamental importância
para a correta amostragem do campo magnético anômalo, evitando que sejam introduzidas
distorções indesejáveis e irreversíveis nas medidas. Cabe ao sistema de posicionamento e de
navegação mânter o vôo dentro dos parâmetros desejados.

O sistema de posicionamento e navegação adotado tanto no PAESB quanto no PASMS
f'oi o visual. A recuperação da trajetória do vôo e a determinação das coordenadas das fiduciais
deram-se através da conelação de filmes de rastreio e mosaicos fotográficos. As medidas do
campo magnético durante o vôo foram tomadas a intervalos regulares de tempo, iguais a I
segundo. O PASPRJ adotou um sistema digital de navegação do tipo Doppler, dessc modo, as
medidas do campo foram feitas a intervalos regulares de distância efetivamente percorida pelo
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avião. A Figura 4.2 evidencia a diferença entre os dois tipos de posicionamento e amostragem.
Nela estão representados, para cada levantamento, os histogramas das distâncias entre fiduoiais
consecutivas. o PASPRJ, por ter utilizado um sistema digital de navegação e posicionamento,
apresenta ùma pequena dispersão com relação à distância nominal entre medidas (100 m), ou
seja, o campo magnético foi amostrado a intervalos bastante regulares ao longo das linhas de
vôo. Isso sugere que tenha ocorrido pouca contaminação espeotral dos dados, partindo-se do
pressuposto que o espaçamento nominal tenha sido escolhido de tal moclo a se amostrar os
menores comprimentos de onda ptesentes na altura dos vôos. Por outro lado, o pASMS, por ter
utilizado um sistema de navegação visual numa área que apresenta grandes desníveis
topográficos (Figura 2.1), apresenta uma grande dispersão de valores em tomo do valor nominal
para o intervalo de amostragem (58 m). como conseqüôncia, o campo magnético foi amostrado
a intervalos bastante variáveis ao longo da área do projeto, pressupondo-se que tenha ocorrido
uma contaminagão espectral mais intensa do que aquela prevista durante a etapa de
planejamento do levantamento. Já o PAESB, muito embora tenha utilizaclo um sistema de
navegação visual, apresenta uma dispersão no espaçamento entre as mediclas bem menor do que
aquele apresentado pelo PASMS. No oaso do PAESB, a dispersão é pequena em tomo do valor
nominal do intervalo de amostragem (62 m). Essa pequena dispersão, e conseqùente melhor
uniformidade na amostragem das anomalias magnéticas, deve-se ao fato da topografia ser
relativamente suave na região do PAESB. contudo, a amostragem não é tão regular quanto no
caso do PASPRJ que utilizou um sístema mais adequado de navegação e posicionamento das
medidas.

A combinação entre o sistema de navegação adotado, o tipo de teneno sobrevoado e a
altura do vôo sobre o terreno tambóm desempenha um papel importante na amostragem dos
dados. Levantamentos conduzidos a baixa altura sobre terreno suave tendem a apresentar um
pequeno desvio com relação ao azimute nominal das linhas de vôo. Quando o teffeno apresenta
variações topográficas abruptas e com grande amplihrde, tende-se a obter um padrão de vôo
divergente do azimute nominal. Novamente, o emprego de um sistema de navegação digital
auxilia a manlltenção do vôo no rumo preestabelecido, o que pode não ser possível ao se utilizar
um sistema de navegação visual. A manutenção das linhas cle vôo ao longo do rumo nominal é
de extrema importância para a qualidade dos dados, haja vista que os perfis magnetométricos
devem ser voados perpendicularmente às ostruturas geológicas. A Figura 4.3 apresenta os
histogramas dos azimutes calculados entre fiduciais conseoutivas, somente nas linhas de
prodnção, para cada um dos três projetos. O PASMS, por ter sido execr¡tado sobre uma região
com f'ortes desníveis topográficos, por ter utilizado um sistema de navegação visual baseado em
fotomosaicos cujas fotografias aéreas aplesentam grandes distorções de escala, e por ter
utilizado fotografias aéreas muito antigas (Geofoto 1978a; Geofoto 1978b), apresenta uma
grande dispersão da orientação dos perfis em torno do azimute nominal (N30W)- O PAESB,
mesmo utilizando um sistema de navegação visual, apresenta uma dispersão em tomo cia
orientação nominal dos perfis (N-S) muito menor do que aquela apresentada pelo PASMS e
ligeiramente maior do que aquela do PASPRJ. A melhor qualidade da orientação dos perfis do
PAESB com relação ao PASMS, haja vista que ambos utilizaram o mesmo sistema de
navegação, deve-se às pequenas variações topográficas existentes na região do PAESB (Figura
2.1), o que favorece a navegação visual. Apesar do PASPRJ ter sido executado sobre uma região
que apresenta desníveis topográficos quase tão intensos quanto aqueles que se obsewa na região
do PASMS, os seus perfis apresentam uma dispersão diminuta com relação à orientação
nominal dos perfis (N-S). A Melhor qualidade de amostragem do PASPRJ, comparativamente
ao PASMS, deve-se ao sistema digital de navegação, que proporcionou com que o campo
magnótico fosse amostrado dentro dos parâmetros previamente estabelecidos.
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A manutenção da altura das medidas dentro dos parârnetros preestabelecidos depende,
basicamente, da rugosidade do temeno sobrevoado e da altura nominal exigicla. Se o te¡reno for
monótono, a altura nominal pode ser mantida por todo o vôo, mesmo que ela seja próxima ao
terreno, Nas situações em que o terreno sofre variações abruptas e intensas, a altura das medidas
vai ser muito diferente da altura nominal atribuída para o lcvantamento. Para se transpor um
obstáculo de 50 m de altura, uma aeronave voando a cerca de 70 m/s deve iniciar a subida
20 segundos antes de ultrapassar o alvo (Luyendyk, 1991). Isso significa que pelo menos
l-400 m de perfis antes e 1.400 m de perhs após o obstáculo terão sido voados a uma altura
superior à altura nominal, atenuando, assim, as medidas do campo magnótico. A Figura 4.4
apresenta os histogramas das alturas das medidas com relação ao terreno para os três projctos.
Pode-se obseryar que o PASMS é aquele que apresenta os maiores desvios com relação à altura
nominal. Particr¡larmente, é grande a quantidade de medidas que foram tomadas a alturas
superiores a 400 m acima do terreno. O PAESB, mesmo tenclo empregado um sistema de
navegação visual, apresenta uma dispersão muito pequena da altura de vôo com relação à altura
nominal. Isso pode ser explicado pelo fato do levantamento ter sido executado sob¡e uma região
de topograficamente mais suave que o PASMS. O PASPRJ, muito embora tenha se utilizado de
um sistema de navegação automática, apresenta uma dispersão das alturas de medida maior do
que o PAESB, que utilizou um sistema visual. Essa maior dispersão deve-se à maior variação da
topografia na área do PASPRJ, que fez com que as mecliclas fossem tomadas dentro de um leque
maior de altura. Conhrdo, mesmo ele tendo sido executado sobre uma região quase tão
desfavorável quanto o PASMS, a dispersão das suas alturas em tomo da altura nominal é bem
menor do que aquela observada no PASMS.

O paralelismo, e a manutenção do espaçamento nominal rntre as linhas de vôo, são
essenciais para que não se obtenham medidas que venham a distorcer a forma das anomalias
magnéticas (Hogg, 1989), Tanto no PAESB quanto no PASPRJ, observa-se que as linhas de vôo
foram executadas com um espaçamento entre linhas conseoutivas muito próximo do
espaçamento nominal (l km) e que o paralelismo entre elas é excelente. Contr-rdo, o mesmo não
ocorre no PASMS. A navegação visual, auxiliada por fotos antigas, sobre uma região com
grandes desníveis de relevo fez com que não se conseguisse obter o padrão característico de
linhas de vôo paralelas entre si, padrão este que pode ser obse¡vado na quase totalidade dos
levantamentos aeromagnéticos; ao oontrário, é comum encontl'ar-se situações no PASMS em
que ocorre o cruzamento entre duas ou mais linhas de produção, ou há um espaçamento
cxagerado entl'e estas (da ordem de 4 a 6 krn), confbrme pode ser visto na Figura 4.5. O primeiro
fator, ceftamente, acarretou complicações durante as etapas de nivelamento magnético e de
geração da malha digital, pois os algoritmos tradicionais de nivelamento geralmente consideram
que as linhas de produção e de controle formam laços retangulares (loops) entre si. Seria de se
esperar que esses problemas no posicionamento ocorressem exclusivamente nas áreas de
topografta bastante iregular (ao longo da Sena do Mar e do Vale do Ribeira). Contudo, ao se
comparar as cartas topográficas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ou da
DSG (Diretoria do Servíço Geográfico clo Exército), com as caltas de posição de linha de vôo,
não sc evidencia uma associação direta e sistemática nesse sentido. Sobre algumas regiões
topograficamente favoráveis, encontra-se uma má distribuição de linhas de vôo, ao passo que
em outras regiões desfavoráveis há um paralelismo muito bom entre as linhas. A única
explicação plausível para o mau posicionamento dos perfis reside no fato de terem sido
empregadas para a navegação fotografias aéreas relativamente antigas, sobre regiöes que
sofreram grandes alterações culturais (Geofoto 1978a; Geofoto, 1978b). A região Iitorânea do
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PASMS é uma exceção, pois nela tem-se um paralelismo muito bom entre as linhas de vôo ao
longo de todo o levantamento.

A partir daquilo que foi exposto anteriormente, fica evidenciado que o emprego de um
sistema automático de navegação e de posicionamento ê, capaz de produzir um conjunto de
medidas que se encontram muito próximas das especifìcações nominais do levantamento,
mesmo que este tenha que ser executado sobre uma rcgião de topografia desfavorável. Por outro
lado, empregando-se métodos menos sofrsticados de navegagão, como o visual, ó possível se
efetuar medidas dentro dos padrões do levantamento, desde que a topografra da região seja
favoráve1.

4.3 CoRREçÃo CARrocRÁFrcÂ Do PÀ,SMS

Uma das principais fontes de erro do PASMS diz respeito à base cartográfica adotada no
projeto. Desde a dilulgação do PASMS, tem sido constatados diversos erros de localização das
anomalias geofisicas com relação à base cartográf,ica do IBGE (Nadal et ¿1., 1992; Silva, 1994;
Silva & Mantovani, 1994). Como conseqüência, os dados digitais do PASMS, fornecidos pela
CPRM, encontram-se deslocados com relação à base cartográfrca oficial aclotada no Brasil. Tais
deslocamentos, que atingem até 20 krn ou mais, não são constantes dentro da área do
levantamento, nem tampouco previsíveis através de uma única equação determinística. Portanto,
o processamento e a geração de malhas digitais a partir dos dados do PASMS, na forma atual,
fomecem anomalias geofìsicas distorcidas que se encontram deslocadas com relação à base
carlográfica oficial, impossibilitando a sua correlação com mapas geológicos, inversão numérica
dos dados, em suma, irnpossibilitando que os mcsmos venham a ter aplicação prática.

Nadal et al. (1992) desenvolveram uma técnica - baseada na transformação afim - para
efetuar a corueção desses er¡os. Essa técnica é semelhante às técnicas geralmente empregadas
para a retificação de imagens cle sensores remotos orbitais. Ela consiste na determinação de
pontos de controle homólogos nos mapas de posição de linhas de vôo e nas cartas topográficas
oficiais. A partir desses pontos, defrne-se uma transformação - a transformação afim - que
mapeia as coordenadas dos pontos do sistema de coordenadas adotado no PASMS para o
sistema de coordenadas adotado nas cartas topográficas ofrciais do IBGE. Os pontos de controle
adotados devem coresponder a feições notáveis e cujas coordenadas são bem definidas ern
ambos os sistemas de coordenadas. Tais pontos podem ser, por exemplo: cruzamentos entre
rodovias, cruzamentos rodo-ferroviários, cruzamentos feroviários, cabeceiras de pontes
(rodoviárias ou ferroviárias) sobre rios, confluência de rios e/ou córregos, etc.

A equação matemática que exprime a transformação afìm pode ser representada
matricialmente da seguinte forma:

onde:

[,''l [*"'l [o

L,'l=1,.1.1" 'Àll (4.1)
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os pares (t',y) e ("x,y) representam, respectivamente, as coordenadas de pontos
homólogos nos sistemas de coordenada ofìcial adotado pelo IBGE, e no sistema de coordenadas
adotaclo no PASMS;

x¿, !o1 dt b, c e d representam os parâmetros envolvidos na transformação dos sistemas de
coordenadas.

Uma restrição quanto ao emprego da transformação afim, pelo fato dela fazer uso de um
polinômio de primeiro grau, é que ela só pocle ser aplicada apenas em áreas restritas, no máximo
ocnpando a superficie de uma cafia topográfica na escala 1:50.000. Em casos excepcionais, ela
pode ser aplicadas em regiões maiores, com uma área equivalente àquela encontrada nas cartas
topográficas na escala 1:100.000. A transformação afim é uma boa solução para efetuar
localmente a correção cartográfica clo PASMS, contudo, ela se constitui de uma abordagem
simplista em face da complexidade observada nos padrões das distorções que afetam o
posicionamento das medidas clo PASMS como um todo. Assim, ao se tentar uma solução capaz
de efetuar a correção de posicionamento global do PASMS, deve-se buscar po¡ outro tipo de
metodologia de transformação. A solução adotada nesta tese consiste no ajuste de uma
superficie de curvatura mínima ao conjunto de correções cartográficas que foram medidas em
pontos homólogos espalhados ao longo cle todo o PASMS. Essa solução, por se tratar de Llma
superficie suave, é capaz de aoomoda¡ as discrepâncias que não podiam ser represenfadas
adequadamente pela transfbrmação afim. Além disso, não há nenhuma restrição quanto à
dimensão da área na qual ela pode ser aplicada.

A Figura 4.6 exemplifica esquematicamente o processo de determinação da correção
cartográfica que deve ser aplicada a um único ponto do PASMS. Essa coreção é calculada a
partir da determinação das coordenadas de pontos de controle homólogos em ambos os sistemas
de coordenadas. Nesse exemplo, foi esoolhido como ponto de controle um cn¡zamento bem
defrnido entre uma rodovia e uma ferrovia. As coordenadas desse ponto foram medidas no
sistema de coorclenadas do PASMS (ponto A) e no sistema de coordenadas cartográfrcas oficiais
do IBGE (ponto B). Uma vez definid¿s as coordenadas do ponto de controle em ambos os

sistemas, calcula-se o vetor correção ÃÉ qu" deve ser aplicado ao ponto A de tal modo que as
suas coordenaclas estejam de acordo com a base cartográfica oficial brasileira.

Na Figura 4.J estáo representados de forma vetorial, na mesma escala da Figura, as

correções que devem ser aplicados aos dados do PASMS para reposicioná-los corretamente
sobre a base cartográfica oficial. Estes deslocamentos foram obtidos ao se digitalizar as

coordenadas de pontos de controle homólogos, conforme descrito e exemplificado
anteriormente, nos mapas de posição de linhas de vôo e em cartas topográfrcas oficiais (IBGE,
DSG) na escala l:50.000. Nessa Figura, cada quadrícula de dimensão 0,25.x0,25o conesponde a
uma carta topográfica na escala 1:50.000. A quadrícula haohurada corresponde a um único mapa
de posição de linhas de vôo dentro do qual não foi possível se identificar nenhum ponto de
controle bem definido. A interpretação ou o processamento dos dados do PASMS, seja na forma
de uma malha digital ou na forma de perfis, só poderá ser fèita após a aplicação das correções
cartográficas aqui identificadas. A não aplicação das correções anteriormente calculadas aos
dados geofisicos (sej am eles magnetométricos ou gamaespectrométricos) do PASMS tem duas
implicações diretas: a primeira é que as anomalias geofisicas estariam deslocadas da sua posição
verdadeira; a segunda é que, devido ao fato das correções não serem constantes dentro da árca
clo levantamento, ocorre uma distorção da forma das anomalias. Caso essas coneções não sejam
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sistema de coordenadas adotado no PASMS (a) e na base cartográfica ofrcial (b)
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aplicadas, estará se lidando com dados geolìsicos que não são representativos dos corpos fontes
de anomalia em subsuperlÌcie.

uma vez definido o campo vetorial clas correções medidas, Frgwa 4.7 , os seus valores
são ajustaclos através clo emprego de uma superfîcie de curvatura mínima e interpolados numa
malha regular, de tal modo a produzir um carnpo vetorial de corregões modeladas. A Figura 4.g
compara os dois campos vetoriais: o clas correções medidas (vetores em preto) e o clas cogeções
modeladas (vetores em magenta). Conforme pode ser observado, o 

"o-po 
vetorial moclelaclo

reproduz adequadamente as co*eções medidas, seja em azimute, seja em magnitude.

os valores do campo vetorial das correções modelaclas são, então, calcr¡lados nas
coordenadas de cada frducial do PASMS. A aplicação dessas correções às coordenadas das
fiduciais de cada medida reposiciona o pASMS de acordo "o- u tu." cartográfica oficial
brasileira. Após esta co*eção cartográfica, os valores clas anomalias geofiJcas medidas
(magnetometria e gamaespectrometria) passam a estar localizados corretameite com relação aos
corpos fontes de anomalia. Além disso, as distorções na forma das anomalias são eliminadas.

4.3.1 Análise das correções cartográficas

_ Ao se analisar o padrão das correções, percebe-se que elas são suaves e coerentes, como
era de se esperar, não havendo vetores próximos apontanão para direções discordantes. Esta é
uma informação importante a qual indica que o processo de distorção que originou os erros de
posicionamento é suave e contínuo. As correções são mínimas no entornà de dõis pontos: um ao
norte do levantamento, de coordenadas aproximadas (-49,9", -25,3o), e outro ao sui próximo a (-
48,85', -27,75'). Aparentemente, estes pontos de rnínimo clevem- correspond". uo* pontos de
controle que foram adotados pela Geofoto na elaboração cla base cartográfrca do pASMS.
obscrvam-se, ainda, dois padrões distintos oom relação às co*eções. ña porçao norte do
levantamento, acima do paralelo -26,25", estas se apresentam na forma de deslocamentos
circulares no sentido anti-horário, cujas magnitudes aumentam conf'orme se distanciam do ponto
de mínimo, para o qual elas parecem convergir. Na porção sur do levantamento, abaixo do
paralelo -26,25o, as correções tambóm se apresentam na f'orma de deslocamentos circulares, só
que no sentido horário, e divergindo do ponto de mínímo. cada uma dessas áreas, quando
analisada separadamente da outra, pode ser explicada, a grosso modo, como sendo resultante da
aplicação de urn polinômio de primeiro grau aos daclos ãas cartas de posição de linhas de vôo.
Assim, o deslocamento total em cada uma dessas áreas pode ser áecomposto em três
componentes: nm deslocamento constante (responsável pela translação), uma componente anti_
simétrica (responsável pela rotação) e uma componente iimétrica (respånsável pelå deformação
de escala - contração ou expansão).

Sejam (x,y) as coordenadas de um conjunto de pontos de controle nos mapas de posição
de linhas de vôo e, sejam também, (x',y') as coordenadas desses mesmos pontos na base
cartográfica oficial do IBGE (tomado, por exemplo, em carlas topográficas). À relação entre
(x,y) 

^e 
(x',y') pode ser expressa através de uma transformação linear d; R, em R2, ou seja, uma

transformação afim, através da seguinte expressão:

x'=x.+ax+by
y'=ya+cx+dy

(4.2)
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lo hl
fàzendo A = L J, escreve-se o sistema de equações anterior na forma matricial a seguir:Lc dl

lr'l [x I ["1

L,'l=1,.1-' ^L;l (4 3)

Sendo ã o campo vetorial de distorção, tem-se que:

- ["'l ixl ["- l f "ln=l,]-Lrl=Lr.I.'o-"Lrl ø4t

onde Ió a matrtz identidade, ft''l .o.'".oonde à componentc constante da mudança cle
Lv,, )

coordenadas (translação), e (A - I) responde por uma combinação do rotação e deformação <le
escala.

Fazendo B = (A - I) na equação anterior, tem-se que:

[¡ I ["1
n =Lr"].ulr] G4t

A mattiz B pode ser decomposta como a soma de duas outras matrizes, uma simétrica
(8.), responsável pela rotação, e outra assimétrica (8,), responsável pela deformação de
escala. Assim, tem-se genericamente quo:

B = B" + B, (4.5)

onde,

Finalmente, os elementos que formam a matriz B são expressos como função dos
elementos de A :

p=a-r, q=d.-r, B=b*" c-h
2 ' "=i Ø'7)

O conjunto de transformações anterio¡ pode ser ajustado separadamente a cada uma das
duas porções do campo vetorial de correções do PASMS. A Figura 4.9 contém as componentes
de deslocamento total, componente de deslocamento constante, componente anti-siméirica, e a

' =li tl' 
'" =lj ;] ' ,=lo'.. o;"1 (6)
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componente simétrica, A componsnte de deslocamento total foi ajustada separadamente para as
porções norte e sul do PASMS. PosteriormerÍte, ela foi clecomposta nas ontras três componentes,
Atravós dessa lìigura, pode-se constata[ que para a porção nofte do PASMS, a correção
cartográl'rca corresponcle a urna combinação de: ttanslação para NW, rotação no sentido anti-
horár'ro e contrâção de escala. Por outro Iado, na porção sul do pASMS, a corîeção cartográfìca
pode ser compreenclida oomo sendo produzida por uma combinação cle: translação para NE,
totação r.ro scntido horário e expansão de escala.

Dcve-se ressaltar que essas componentes explicam os ajustes em grandes escalas, não
sendo capazes de exprimir as variações de escala mais local 1lo campo vetorial {a correção
cârtográfica.

4.3.2 Validação das correções cartográlicas

conforme citado anteriormente, diversos autores tôm relatado que as anomalias
geofisicas do PASMS encontram-se deslocadas corn relação à base cartogiáfica ofrcial. Um
critério razoável para se validar as correções cartográfìcas propostas nesta tese oo¡siste em se
aplicar as con'eções modeladas às fiduciais clo pASMS. se as correções propostas forem capazes
de posicionar as anomalias geofìsicas sobre os seus respectivos corpos fontés, então as cogeções
propostas podetn ser consideradas corno sendo válidas e efrcientes. Foram escolhidas duas
regiões para testar as correções propostas. Uma ao norte clo levantamento, na região das folhas
cero Azul (sG.22.X-B-IV) e Apiai (sG.22.X-B-v), e outra ao sul, na região de Florianópolis.

Os dados digitais dos contatos litológicos e clos lineamentos clas f'olhas Cerro Azul e
Apiaí foram gentilmente cedidos pelo Prof'. Dr. Ginalclo A.c. campanha (Instíhrto cle
Geociências da USP) e pclo Dr. Callos Cósar cle Araí4o. Os clados <tigitais de alta resolução da
linha de costa da região de Florianópolis foram oec.liclos pclo Dr, Emanuel Giarolla (INpE), e
pelo Prof Dr. Ricardo camargo (Departamento de ciências Atmosféricas do IAG-usp).

Na primeira área de testes, a das folhas Apiaí e cerro Azul, as fontes de contrastes de
anomalias geofisicas são:

¡ lineamcntos (Moruo Agudo, Quarenta Oitava, Ribeira);
o granitóides (Trôs Córregos, Morro Grande, Itaoca, fìarra clo Chapéu);
c intmsiv¿rs alcalinas ('funas, Mato Preto, Barrâ do ltapirapuã, Itapirapuã, Banhadão);
¡ rochas carbonáticas;
e ntetassedimentos.

A Figura 4.10 contém as localizações dos corpos e dos lineamentos utilizados no
controle do reposicionamento das anomalias geofisicas. As F-iguras subseqüentes apresent¿ìm a
sobreposição dos contatos litológicos e dos lineamentos às anomalias geofÌsicas de
magnetometria e gamaespectrometria (contagem total, tório, urânio, e potássio). Esses contatos
f'oram sobrepostos às anomalias antes e após a correção do posicionamento. Deve-se ressaltar
que os lineamentos e os cotpos geológicos citaclos anteriormente não apresentam contrastes
nítidos dc propriedades para todos os dados geofìsicos test¿dos. Alguns corpos apresentam
contraste de magnetometria, outros apresentam contlaste de contagem total, outros cle tório, etc.
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A F-igura 4. ll contém a sobreposição dos contatos litológicos e clos lineamentos às
anomalias magnétioas antes e após terem siclo submetidas à correção oar'tográfica, Antes da
correção, não se nota nenhuma associação entre a geologia cle superiìcie e as feições
rnagnéticas. Após a con'eção caftogr'áfica, observa-se que a anomalia magnética bipolar cla
intrusiva alcalina de Tunas, que antes se localizava a SE deste corpo, passa a se localizar
imediatamente sob a alcalina. Após a correção cartográfica, também é possível se verificar c¡ue
as f'eições magnóticas associadas aos lineamentos Quarenta oitava e Ribeira passaram a se
localizar sob esses lineamentos. T'ambém é possível se constatar qr.re, após a aplicação cÌa
correção cartográfica, as anomalias magnéticas associadas às auréolas de contato dos granitóides
llarra do Chapéu e Itaoca passaram a coincidir com esses corpos, evidenciando os concatos
clesses corpos con as rochas circunvizinhas.

Devido à natureza bipolal das anomalias magnéticas, a correlação da anomalia com a
f'orrna de um corpo não é imediata. Isso já não ocorre com as anomalias gamaespectrométricas,
que tendem a delimital bem os contornos dos corpos.

A Figura 4.12 apresenta os contatos litológicos e lineamentos sobrepostos à anornalia
gamaespectrométrica de contagem total. conforme pode ser observaclo, antes da cofieçào
cartográfica, as anomalias geoiÌsicas não se localizam sobre os corpos fontes de anomalia, Por
outro laclo, após a aplicação das correções caftográficas, fic¿r bem níticio como essas anomalias
definem bem a geometria do granitóide Barra do Chapéu e a geometria das rochas carbonáticas
vizinhas a ele (formato de cunha). Após a correção cartográfica, as anomalias passaram a marcar
nitidamente o contorno do granitóide Três córregos e clos metassedimentos e rochas
cat'bonátioas vizinhas a elc. Também é visível que após a correçäo caftográhca, as anomalias de
contagem total associadas às alcalinas de Mato Preto e Barra do Itapirapuã pass¿tram a se situa¡
imediatamente sobre esses colpos.

A Figura 4.13 apresenta os contatos litológicos e lineamentos sobtepostos à anomalia
gamaespectrométrica de tório. observa-se que antes da correção carlográfica, as anomalias
associadas às alcalinas Mato Preto e llarra do ltapirapuã, que são enriquecidas em terra raras,
encontrâm-se deslocadas a SE desses corpos, assim como ocorre corn a anomalia associacla à
alcalina llanhadão. Após a aplicação da correção carlográfica, todas as anomalias de tório
passaram a se localizar exatamente sobre essas rochas alcalinas. Além disso, pode-se notar que
após a correção oartográfrca, a anomalia de tório também passou a coincidir com o granitóide
Morro Cirancle.

A Figura 4.14 apresenta os contatos litológicos e lineamentos sobrepostos à anomalia
gamaespectromótrica de urânio. Novamente, antes cla correção cartográfica, as anomalias
associadas às alcalinas Mato Preto e Barua do Itapirapuã encontravam-se a SE desses corpos,
Após a correção cattográfica, as anomalias passaram a se localizar imecliatamente acima desses
colpos.

Por fim, a Figura 4.15 apresenta os contatos litológicos e lineamentos sobrepostos à
anomalia gamaespectrométrioa de potássio. Antes da aplicação da correção cartográfica, as
anomalias encontravam-se deslocadas com relação aos corpos. Após a aplicação da correção,
pode-se constatar quc ¿ts anomalias de potássio passaram a delimitar com precisão a geometria
dos granitóides Trôs Córregos, Itaoca e Bara do Chapéu- Elas também marcam nitidamente a
localização das rochas carbonáticas dclimitadas pelos lineamentos Morro Agudo, euarenta
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oitava e pelo granitóide É|arra do chapéu, Após a aplicação da coreção cartográf,rca proposta,
as anomalias de potássio também passalam a coinciclir com o lineamento Ribeira.

A seguuda área de testes utilizada para vzrlidar as correções cartográficas situa-se na
regtão de Þ'lorianópolis. Nela, serão empregadas somente as anomalias garnaespectrométricas
para verificar a validação das correções propostâs, pois não se dispõe de nenhurn rnodelo
geológico digital clisponível daquela região. Ao contrário do que foi ef'etua<lo antes, quanclo se
confrontavam os valores de gamacspcctrometrifl com a geometria de contatos litoiógicos e
lineamentos, aqui, a localização das fiduciais que apresentam valores cle anomalia menores oLt
iguais aos valores de fundo serão confrontaclas com a localização clas grandes massas ¿e água
existentes nessa região. Sobre grandes massas cle água, teoricamente, não deve ser obserwada
nenhuma anomalia gamaespectrométrica tlevido à atenuação provocacla por essas massas. Alihs,
um critério amplamente utilizado para se medir o ruído de ñlndo quando da execução de um
lqvantanento aerogamaespectrométrico consiste, justamente, r:m se executar uma série de
sobrevôos sobre grandes massas de água. Assim, espera-se que após a aplicação da oorreção
cartográfica proposta a este trecho clo PASMS as fidnciais de gamaespectrometria cujos valores
de anomalia sãÕ menores ou iguais aos valores de f'undo localizem-se exatamente sobre as
gt'andes massas de tigua existentes nessa região. Os valores de fundo adotados para essa região
são, respectivamente: 20 contagens por segundo para o canal de contagem total; 0 (zàro)
contagem por segundo para o canal de tório; -l (menos uma) contagem por segundo para o canal
do urânio. O canal do potássio não foi utilizaclo pois ele se apresenta muito ruidoso nessa área
do PASMS.

Na Figura 4.16 cstão representadas as localizações das ficluciais do PASMS na rcgião cle
Florianópolís antes ((a), (b), (c) e (d)) e após ((e), (f), (g) e (tr)) a apticação das correções
cartográficas propostas, As Figuras (a) e (e) coffesponclem à localização de todas as fiduciais,
indopendente clo scu valor de anornalia. como pode ser observado, antes da aplicação clas
correções (a), não há nenhutna correspondência entre o início ou frm dos vôos com a linha de
oosta (as rnedidas encontram-se deslocadas para NW). Após a aplicação clas correções observa-
se que todos os vôos iniciam-se ou terminam exâtamente na linha de costa (e). As Figuras (b) c
(f) apresentam a localização das fiduoiais cujos valores de anomalia para o canal de contagem
total são iguais ou menores que o valor de fundo. Antes cla aplicação clas correções cartográficas
(b), essas hduciais localizam-se parte sobre o continente, parte sobre as massas cle água. Após a
aplicação das coreções cartográficas (l), as fiducìais passam a se localizar exatamente sobre as
grandes massas de água existentes na região. Esse mesmo compot1amento, também pocle scr
verifioado pala a localização das dem¿ris fìduciais de fun<lo dos canais de tório ((c) e (g)) e
urânio ((d) e (h)).

4.4 ERIìOS DE PARALAXE NO PASMS

Não se encontra na literatura, até onde pôde ser pesquisado, qualquer referência sobre a
existência de erros de paralaxe afetando o posicionamento das fiduciais do projeto
Aerogeofisico Serra do Mar Sul. Os relatórios técnicos de execução e processamento clos clados
do projeto (Geofoto, 1978a; Geofoto, 1978b) tambóm não citam a oconência desses erros.
Contudo, a sua existôncia loi conhrmada por Metelo (1996).

Como os enos de paralaxe variam cntre llnhas de vôo consecutivas, os seus efeitos sobre
a malha digital de dados são mais pronunciaclos nas altas freqüências. Isso acaba
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fleura 4.16' Correção de posicionamento das frduciais do PASMS na região de Florianópolis.
Fiduciais totais (a) e de ruído de fundo nos canais de Ct (b), Th (c) e U (d) antes da 

"orr"ção;Fiduciais totais (e) e de ruído de ft¡ndo nos canais de Ct (Ð, Th (g) e U ûj após a correção.
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comprometondo o desempenho dos principais procedimentos de interpretação de d¿dos
magnéticos qtre, na sr¡a maioria, fazem uso de operações de derivação. Muitas vezes os erros de
paralaxe podem ser confìrndidos visualmente com o erro no niveleimento clas linhas de vôo. A
Þ'igura 4. l7 contém uma simulação dos erros cle palalaxe e de nivelamento ficando eviclentes as
características distintas de cada um clesses eros. Os erros de patalaxe nela simulaclos afetarn cle
modo uniforme todas as fiduciais cle cada linha de vôo.

De acordo com tivans (1995), os erros de par¿ìlaxe podem se originar em dois momentos
distintos: dur¿nte a etapa de vôo ou durante a fase cle processamento dos dados. No primeiro
caso, eles ocorrem quando [rá falta de sincronismo entfe o sistema de navegação cla aeronave e o
sistema de legislro de dados. Nesta sihração, o procedimento para a coreção dos clados pode ser
aplicado rapidamente e de modo automático, pois os erros af'etam tocla uma linha de vôo de
modo unifonne (Figura 4.17). No segundo caso, a sua origem se deve à determinação incorreta
clas coordenadas geogtáficas das fiduciais de controle. Ilst¿ ó a causa clos erros de patalaxe
identificados anteriormente. Deve-se notar que nesta situação esses erros não afetam toda uma
linha cle vôo, mas sim trcchos cle linhas de vôo. Aqui, o processo para a recuperação dos dados é
mais demorado, não existindo qualquer p|ocedimento automático conhecido para a sua
execução.

A observação de anomalias magnéticas seccionadas na direção paralela à direção das
linhas de vôo fornece a pl'ova clássica da existência dos erros de paralaxe. 'fal observação é
fävorecida se os dados forem representados na forma cle uma imagem devidamente equalizada,
pois mapas de contomo e imagens com contraste linear tendem a mascarar esses erros.

A elaboração de um mapa de contomo a partir de dados que contenham os erros cle
paralaxe clue afètam somente treohos de linhas de vôo tende a gerar anomalìas elípticas, com
oriontação oblíqua à direção das linhas de vôo, sobre corpos localizados, com dimensão da
ordem do espaçamento entre linhas de produção. l)esse modo, essas feições passam a ser
confundidas com fontes geológicas, não po<lendo ser distinguidas destas. por outro lado, ao se
elabo¡ar ttma ímagem cligital adequadamente equalizada a partir desses mesmos dados (Figura
4.18), obtóm-se anomalias scccionadas em direção paralela aquela das linhas de vôo, tornanclo
evidente a localização dos trechos em que esses erros ocorrem.

Na Figura 4. 18, as setas indicam os sentidos dos deslocamcntos relativos dos tlechos das
linhas de vôo clue geraram os erros de paralaxe. fim algumas situações, como aquela
represetttada pelas setas na porção inlèrior d¿ Figura, é possível se identificar qual linha de vôo
se apresenta defeihrosa, e qual trecho dentro dessa linha se apresenta mal posicionado. Nesta
situação ou sc elimina toda a linha de vôo ou se tentâ reposicìonar visualmente o trechq
defeituoso, dependenclo da necessidade que se tem em ter dados na área em questão.
Obviamente, esse reposicionamento visual do trecho afetado é executado de modo aproximado,
estitnando-se um valor cle deslocamento horizontal para o segmento de dados afetados de tal
modo que se atenuem as discrepânoias entre a linha de vôo central e as suas vizinhas. Esse
procedimer.rto de reposicionamento pode ser adotado em situações críticas oncle se tem
necessidade de dados para se delìnir siluações passíveis de serem interpretadas.

Uma segunda situação pocle ocorrer, conf'orme representada pelas setas na porção
superìor da Figura 4.18. Nela, apesar do cisalhamento nas anomalias magnéticas poder ser
observado e quantificado, não se sabe qual é a linha de vôo que foi deslocacla. Nessa situação,
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Figura 4,18 - Identificação do erro de paralaxe em trechos de linhas de vôo
do PASMS, região do Cráton Luis Alves.
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anlbas as linhas de vôo são cotisi<leladas defcituosas e devem ser elirninadas do coqunto dc
d ados.

Finalmente pode ocorrer uma terceira situação, conforme indica<lo pelas interrogaçòes na
Figu.a 4.18. Nesse caso, obse.va-se a existência do erro de pararaxe, po*,o, u *ugníu,r" d"r"
não pode ser estitnada, pois não há conelação entre as anomalias piesentes na li¡ha dc vôo
central e aqrtelas <1as linhas de vôo adjacentes, Nesse caso, a linlia de vôo centr.al, qu o trecho em
que se obsela o eno de paralaxe, é eliminada.

4.4.1 Correção dos er.ros de paralaxe rlo PASMS

Não se ellcontlou na literatura a desclição de nenhum algontrno capaz de efetuar a
correção dos et'ros de paralaxe que afetam sornente trechos de linhas de vôo. Este tipo de erro
pode sef devidar¡ente corrigido se for i<ientificado enquanto o levanta¡rento estiver se¡do
comprJ ado/processado pclzr companhia responsável pela àquisição dos clados, pois ela detém,
naquele momento, todo o conjunto de informações necessárias para se efetuar a con-eção de
modo adequado. Pot'outro lado, se este tipo dc en'o passar desa¡rer.cebido e só for identificado
posteriomelite pelos usuários, as chances de que o mesmo venha a ser adequadame¡te corrigido
diminuel'. É de praxe que os usuários, ao identifrcaren a ocorrência desse tipo de erro,
rcposicionern manuah¡ente as-fiduciais defeituosas (sc: elas ocorrerem em pequeno número) ou
cli'rinem todas as fiduciais defeituosas (se elas ocorrere'r em grande númeio).'

Como no caso do PASMS o uúlnero de fiduciais associadas a eno cle paralaxe é muito
glande, seria inviável reposicioná-las manuahnente. por ouh.o lado, caso as mesmas f.ossem
cli'rinadas do cor¡u'to de ,dados, estaria-se desprezando u'ra quantidade apreciável de
iufo'mação sobre as anomalias rnag'éticas na rågião ¿o pASMS. Assim, åptou-se por
dcsenvolver um aÌgorihno semi-automático (Braggion h., 2002) capaz de mìnimrzar as
distorções causadas pelo ello de paralaxe quando eie afeta apenas trechos de linhas de vôo. O
algoritrno ó semi-automático pois ele necessita qu" rr-tr op".udor identifrque visualmente quars
são as fiduciais de controle que precisam ser reposicionadas. A partir daí, o algoritmo
reposiciona autoÍnaticamente as fiduciais de controle de tal modo que as cliscrepáncias å¡11re os
valores das anomalias magnéticas reposiciorradas enþe as lìovas coordenadas das fiduciais de
controle_sejam as lllenores possíveis com relação aos valores das anomalias magnéticas ¿as
linhas adjacentes interpolados nas cooLdenadas das fiduciais r.ePosicionadas.

As pri.cipais etapas do algo.itmo desenvolvido encontr.âm-se descritas a seguir..

(a) Para cada uma das 94 caftas na escala r:50.000 que compõem o pASMS, gerar uma
imagern equa)izada da anomalia magnétíca residual;

(b) Pala cada uma dessas ilnagens, adotar as seguintes r¡eclidas:
(c) desenhar sobre a imagetn o traçado clas linhas de vôo c a localização r.las fiduciais

de contlole;
(d) identificat as fiduciais de controle quc precisam sel reposicionaclas de¡tro clos

segntentos que apl.esentaln en.o de paralaxe;
(e) aplicar um incremento às coordenadas da fiducial de controle rlentro do

segmento e recalcular as coordenadas das demais fiduciais dentro do trecho:
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(l) aplicar unt spline na ciireção perpendicular à direção das linhas de vôo para, a
partir das lirihas de vôo adjacentes, se obter um conjunto de novos valores de
anomalia no scgmento repostcionado em (e);

(g) calcular a somatória do quadrado clos resíduos entle os valores dc anornalia
interpolados e os valores de anomalia das fiduciais rcposicionadas;

(h) r'etornar a (e), aplicando um incremento maior às coordenadas da fìdr"rcial de
oontrole;

(i) o plocedimento acitna é repetido enquânto o reposicionamento da fiducial de controle,
em (e), se encontrar dentro de limites previamente estabelecidos.

A posíção final, atribuída à fiducial de controle e às fiduciais de medida, é aquela para a
qr.ral a somatória do quaclraclo dos resíduos, obticla em (g), foi a menor dentre todas.

Este ptoceclimento reposiciona as fiduciais de controle de tal modo que as cliscrepâncias
entre a linha de vôo que se está procsssando e as linllas de vôo vizinhas sejam redr.rzidas.
Contudo, nem todas ¿s ltduciais defeituosas podem ser reposicionadas, pois, em determinadas
situações não se consegue determinar visualmente qual a linha de vôo está mal posicionada com
relação às linhas vizinhas. Nesses casos, os trechos com erro de paralaxe devem ser eliminados
clo conjunto de dados.

Para que esse algoritmo possa ser implernentado, é nocessário que se discrirnine as
liduciais cle controle das demais fiduciais cle medìda. A determinação das ijduciais de controle
só foi possível pois foi desenvolvido um algoritmo específico para a sua identifrcação. Esse
algoritmo cncontra-se descrito no próximo item.

4.4.2 ltlentificação tlas fiduciais de controle do P.ASMS

Para que o algoritmo de cortcção dos erros de paralaxe que afetarn somente tlechos de
linhas de vôo, descrito anteriormente, possa ser implementado, é necessário que se identifique
quais são as fiduciais de controle que compõem cacla linha cle vôo quc sc está tentando corrigir,
Os arquivos digitais com os dados do PASMS não possuem nenhum campo discriminando quais
são as fiduciais dc controle conforme pode ser visto nâ Tabela l. Por outro lado, os mapas de
posição de linhas de vôo identificam a localização das fìdLrciais de controle para cacla linha de
vôo. Neles, sobre cada linha cle vôo são desenhados símbolos nas coordenacìas das fiduciais de
controle; ¿ro lado dc cada símbolo cncontra-sc o número da fìducial para aquela linha de vôo
(Tabela l). Uma vez c¡re se conhcce o número do vôo e o número da fiducial consegue-se
associar àquele ponto toda a inf'ormação geofìsica necessária para se reposicionar as fiduciais de
controle. Contudo, como o número de fiduciais de controle que compõem o PASMS é muito
grande (superior a 11.000), a identificação manual destas, a partir dos mapas de posição de
linhas de vôo, torna-se irnpraticável, Assím, foi desenvolvido um algoritmo inédito capaz do
identificar arrtomaticament e a localtzação das fiduciais de controle que compõem o PASMS.

A Figura 4. l9 apresenta o fluxograma das prrncipais etapas do algoritmo desenvolvido
para efetuar a identificação automática das fìduciais de controle do PASMS. O algoritmo
desenvolvido possui os seguintes parâmetros de entrada: V (número do vôo), P (número do
perfil), npt (núrmero de pontos no perfrl em questão), fitli (número da fìducial inicial do perfil),
fidf (número da hdr.rcial frnal do perfil), nperf (número de perfis que se deseja analisar), dxl e
dx2 (distância ao longo clo eixo das abscissas entre dr.¡as frduciais consecutivas), rlyl e dy2
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(distância ao longo do eixo das ordenadas entre duas ficluoiais consecutivas), lidl e fid2
(nírmero das ficluciais associaclas a (dxl, rlyl) e a (<1x2, clyZ), respectivamente). Esse algoritmo
possui uma stLb-rotina (detsxsy) que, ao analisar'â curvatura das distâncias entre cluas fiduciais
consecutivas, devolve, como saída: os números do vôo (v), perfil (p) e identifrca a fiduciai cle
oontrole.

A efìcácia do algotitmo proposto foi testada ao se comparal'o resultaclo da sua saí{a conr
as fiduciais cle controle iclentificadas nos mapas de posição cìe linha cle vôo do PASMS. o
algoritmo foi capaz de identifìcar com cem por cento de precisão a localização e o nÍrmero clas
fiduciais cle controle ernpregadas no teste.



Algoritmo para identificação de fiduciais de controle
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Iiignra 4.19 - ilepresentação esqucmática das principais etapas que compõcm
o algotitmo de iclcntificação automática das fiduciais de controlc do pÂSMS.



CAPíTULO 5
TÉCNICAS DE GERAçÃO DE MALHAS DIGITAIS PARA DADOS

AERoMAGNÉtrcos

5.1 INI'RODUÇÃo

o campo magnético, conforme mecrido dur.ante a execução de um levantamentoaerogeofìsico, ó resultante da amostragem de uma função contínua num determinaclo número depontos cliscreros. o objetivo principal ãe todas as técnicas de geração d; ;;ñ;ìì;"is consisteem se estímar o valor dessa fÏncag 
1uq conjunto cle po'tos nodni., qu" não foram îmostracros, aparlir clos pontos de controle originalmenie uttrortì'o.to.. Esses pontos nodais devcm estardispostos na forma ae urna malhã regurar, pois 

".iu J unru exigôncia de várias técnicas derepresentação de dados (mapas de contorno, imagens) e de inversão. Além disso, a marhafesìrltante deve representar o campo num mesmo ¿"t"- utti^'i¡li;,;á#'ö'is me¿i¿astenham sido feitas em altitucles clifeìentes.

o problema de se interpolar satisfatoriamente daclos do campo mag'ético numa malharegular a partir da distribuição original de pontos amostrados não é trivial. particularmente nocaso de dados aeromagnétícos, os pontos medidos encontram-se muito próximos uns dos outrosao longo de linhas paralelas entr_e ii, as quais, por sua vez, estão distantes umas das outras. Esteptocedimento de amostragern faz com que ì distrib'ição cspacial das me.itlas .o r:ampomagnético seja altamente anisotrtipica. Tenclo em vista a grancle quantidade d.e daclos envolvidanum írnico levantamento n".o,oognéti"n, e o clevaclo número cre noclos da malha a ser gerada,alguns algoritnos para interpolação desse tipo de crado ge.nl,oent" assumem u.n 
"on,p.o,r.,i.ruentre o rigor matemático necessário poru i" a"paaa"ntn'a o 

"o,npo 
magnétioo, e a economiaconseguida no tempo de processamento computacional.

. o.campo magnético. apresenta um conjunto de oaracterísticas que tentanr selrcptoduzidas por alguns mótodos de interporagão: a técnica cra curvatura mínima, por exemplo,firz.uso do fato-que o campo magnético é uma superficie .suave; a técnica da krigagemfaz uso creoertâs características estatísticas clo campo arnostrado e cla sua 
"ontinuiaaJ"i 

oi-,ã*i"o. qu"cmpregam fontes eq'ivarentes valem-se do fato do campo'ragnético ser um 
"amfo 

t.,ìrmonrcooufras 
.técnicas de interpolação,. gomo, por exemplo, a 

^interpðlação 
ponderacla f iù-inu".ro aodistância ou a interpolação polinorniai, são mais ,.iu1.tiuà. e nãå fazem u.o ã"'q,.,otqu",proprieclade cla variávcl que esrá senclo interpolada. As ãalhas oigitais genràas u fu,ai. a. u,nmcsmo conjunto de pontos de controle não sãò írnicas: podem-so oblter diierentes ."i."..ntoç0".do campo mag.ético variando o método de interporaçãå ou alterundo os parâmetros de ajuste deum mesmo método AIém disso, o emprego inaàequado de um algoritmo cre interpolafão pocregerar feições i*eais, que não rêm qualqueÃignificaão fisico (Krajeïski ¿ ciuu., ì'óöqi

- A marha crigital gerada, indeperdentemente do método de interpolação empregado, deverefletir o comportamento do campo magnético dentro de ceftos lirnites espectrais. Esses limites,dehnidos durante a fase de planejamenìo do levantamenfo, são determinados p"io 
"ffiu-"ntoadotado entre medidas ao longo iras rinhas de vôo, pelo espaçamento entre as linhas cre vôo, epela altura do vôo com relação às fonres de mugneíiiação. Às r¡alhas ,rigir"i.;";;;;;, fonon,o,

56
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não devem possuir ì-rm conteÍldo espectlal maior do que aquelc pormitido pelo espaçamento
entre medidas e entre linhas cle vôo. Além clisso, elas devent representar os claclos observaclos ¿e
moclo contínuo e suave, assim como o é <l campo magnético.

Nas próximas seções é feita a descrição das principais técnicas aplicaclas à Ìnteryolação
de clados aeromagnéticos em malhas regulares_

5,2 S¡,¿r¡vaç u CuHv¡rutrn MiNtMA

Os interpolaclotcs do fipo spline sã'o funções suaves, que aptesentam continuidade não só
da função em si nos pontos amostrados, mas tambóm clas suas derivadas horizorrtais primeira e
segunda. casanova &. Alvarez (1985) classifrcam as funções de interpolação do trpo spline em
ttôs categorias: unidimensiouais, quase-bidimensionais e estritamente bi{imensionaii. para a
interpolação cle dados distribuídos iregularmente em R'? (plano cartesiano), apenas os clois
tiltimos tipos sio tlc interesse.

A base do método quase-bidimensional consiste em se obter uma superficie
bidimensional, cúbica, a partir cle .spline.s uniclimensionaís. considera-se que os clados
amostrados encontram-se distribuídos irregulirrmente ao longo de linhas paralelas ent¡e si, como
ocofte no caso clos levantamentos aeromagnéticos, por exemplo. o mótodo consiste em se
aplicar, numa primeira etapa, splines cúbicos uniclimensionais ao longo de cada linha,
intcrpolando os dados em intervalos regulares nessa direção. A seguir, trabalhando corn os
pontos interpolados na etapa anterior, aplica-se um spline cúbico unidiniensiorral na direção
normal às linhas de vôo, geranclo valores equi-espaçados dentro cle uma malha, uma linha por
vez. como as linhas de vôo não são rigorosamente retâs, nem tampouco paralelas entre si, os
dados devem ser projetados sobre tetas, ajustadas por mínimos quadrados ài linhas de vôo, antes
cla primeira etapa de interpolação (Bhattacharyya, 1969).

os splines estritamente bidimensionais foram íntroduzidos por Briggs (1974), e podern
ser aplicados a dados que não obedecem a qualquel distribuição espacial preestabelecic.la. A
solì"Ição encontrada por Briggs, chamada de curyatura mínima, é aquela que minimiza o
f'uncional curvatura de uma ftlnção contínua rr, clado por:

Como a solução encontrada tambóm satisfaz a equação bi-harmônica:

.4 i4ou - ou du: * 2 -"--- -f = 0ðxo ðx2òyz âyo

as suas clerivadas horizontais primeira e segunda também são contínuas. Escrevendo o funcional
na forma discreta clentro de uma malha de dimensão 1x -/, tem-se que:

,,r,_ r{#,#)'** (5.2.1)

(s.2.2)



onde a cìirvahtra cla função no nó tla malha cle coorden¿rdas (",,y¡) é aproximacla po¡c.lifèrenças
finitas. Assim,

oncle Å corresponde à distância entre tlois nós consecutivos da malha, e u,., é o valot cla fìrnção
num determinado nó. Para minimizar a curyahrra total, tomam-se as derivadas cle (5.2.3) com
relação ao valor da função em todos os nós, assim:

,=i:f,þ,,)'
i=t i=l

dC
ar=o 'Parai:1'2'"''r e i:l'2'" 'J

Cornbinando as equações (5.2.3), (5,2.4) e (5.2.5) chega-se à relação:

Lti*t,¡ + u i, ¡'z + Lt,.2,¡ + Lti,¡--z * 2(u,.u,i.u -l ui-r,¡,t + u,rr,¡,t I u,_,,,-,)

- 8(u 
'u,¡ 

+u,-r,¡ +ui,¡.'r*u,,,.,,)+20u,., =0

" -Þut::uo: ""¡:'.¿ l!u)

para um nó situado no interiot cla malha. Expressões análogas a esta poclem ser encontradas em
Btiggs (1974) para as situações cm que os nós se encontram na boria da malha ou próximos a
esta. o sistema de oquações resultantes é esparso, pois apresenta tantas equações quantos forem
os nós da malha, e cada ecluação relaoiona um determinado nó u,,, 

'a 
no máximo 12 nós

vizinhos. Sistemas esparsos como este podem ser resolvitlos de modo eficaz através de métodos
iterativos. se um ponto amostrado coincidir com um nó r,,, qualquer, então, ele terá o seu valor
substituído diretamente na ecluação (5.2.6), caso contrário os valores dos nós são aproxìmados
através de uma expansão em série de Taylor dos valores observaclos A solução assirn
determinada resulta na superficie mais suave possível que pocle ser obtida para um daclo
espaçamellto /r entte os noclos cla malha.

5.3 FoNTnsEeutvALEN.t'us
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(s.2.3)

A representação de anomalias de campo potencial através de um conjunto cle f'ontes
equtvalentes parte do princípio que as anomalias são funções harmônicas, ou seja, satisfazem a
equação cle Laplace. Consideranclo que as margnitudes das anomalias magnéticas áe intensidade
total são muito menores do que 

1 magnitude do campo geomagnético, as mesmas podem ser
consideradas como sendo hannônioas.

As técnicas desenvolvidas no sentido de se representar campos potenciais através de
l'ontcs equivalentes decorem do trabalho de Dampney iI969), que d"terminou ,m conjunto de
tbntes ponttlais, distribuídas num plano horizontal, parâ representar meclidas cle ¿nomalia

(s.2.4)

(5,2.s)

(s.2.6)
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Bouguer amostrâdas n'ma snperficie irregular. uma clesvartagem clesse mótocro é anecessidade de se resolvcr um sistema linear ãa ordem cro nirmero de"<laclo. ubr"-oìo. pu.u ,"obter os parâmetros cras fbntes. Isto irnpõe uma séria restrição computacionar, uma vez que oslevânt¿ìmentos aeromagnóticos gerahnente apresentam clezenas cle milhares de observações docampo. Mentlonça ( Ig92) c Mcndonça & sirva (l gg4) otinlizam o processo de dctcn;inâção dasfontes equivalentes. tornando-o cornputacionarÀente mais atraente. o princípio do métotro tlasf'outes eqnivalettes co.rsiste em sc procurar determinar um conjunto cre fontes pontuais cujoefèito conjunto represenla os daclos óbservaclos a"ntiã ¿" um certo limite precstabelecido. umavcz detcrminada a localizacão c magnítude das fontes, calcula-se o seu efeito 
'as 

coordenadasclos nós cl¿r malha cligital, ... quu[u". ¿on,., a"i"iu" 
"*,".nn 

às fontes. Assim senclo, asfontos ec¡uivaler.rtes constirrem-sê 
99 

ì.," ."pr.r"ntufáo'àos dacros 
";r;;;,;ã;r; iu.'poa" r"uo.em conta os erros de observação, arém de serem utilizailas na continuaçào de dados obse.aclosnuma superficie i'regular até tm datum comum (cordell , rgg2; xia"t oi., r ol:j. -"" 

""'

A formulação apresentada a seguir é crevida a cordell (1992), e foi escolhir.la paraexemplificar a aplicação clo método clevião à sua simplicidàde.

Dado um conjunto de obs.ervações J',(x,, y,,2,) procì.¡ra_se cleterminar um conJunto de
fontes equivalen tes {c,, ({,,, r7,,, Ç,,.¡} tais que:

onde {¡;J representa o conj*nto de observações discretas cro campo magnético tomadas nos

\o'*s {xi,yi,z,}, e é o eno do ajuste, {c,, } é a intensidacìe de rontes ponhrais rocalizadas em
{E,,,a,,,C,,). A fìrnçãro de intcrpolação, dacla pelo termo dentro ila somatória, assume a fbrma clopotcncial Ncwto.iano tlo ponto material. Devido à não unicicrade da reprcsentação clo campo,pode-se emprcgar derivadas verticais ou horizontais da f'nção p*""ii"f 

-qrå-io,nî¿n-' 
,eoharmônicas. o procccrimento, iterativo, consiste 

"n' 
,. uìro"ru. uma fonte eq'ivalente ao pontode maio¡ resícluo do conjunto de dados, remover o 
"f"ito 

d"..0 fonte do conjunto cle dados, e
::1"'i:: processo.até qLre scja atingicro o en'o miíximo s preestarrelcciclo para o ajuste ou quese1a efetutrdo um dcterminado ntimero clc itcraçòes.

As etapas envolvidas no processo são:

L Encontrar o ín<lice do maior valor 1,,, tal que:

l"
ll,,*,.r,,,,r -f - - .- -:- '_:l .,,l , t rl(x,-1,,)'+(y,-ry,,)'+(r, -Ç")'l

2 Impor quc a primeira fonte equivalente, rocalizada diret¿rmente sob este ponto, se ajuste aessc vtrlor. de lnomalil. Assinr,

(s.3. r)

¡,. = maxt¡¡,1} (s.3.2)



cleixando como 1ncógnita apenas à profundidade em que se deseja localizar a fonte

3. A profr-rndidade da fonte equivalente é calculada como senclo proporcional à ¿istânci¿ c¡tre
o ponto i,,, e o seu vizinho rnais próxìmo. Assim,

onde ¿ é o fator cle proporcionalidacle, e

, ct

'" -1,,-4

para todo í + ¡,,, . Desse r.nodo, a localização e intensidade da fonte c, são definiclos por:

1t-- xi^ (5.3.6)

Ilt = !¡,
Çt = ad¡,,

,., = J,)r, -Ç,1

4. Rcmover o cf'eito da fonte eq'ivaler.rte de toclo o conju'to tle tlaclos, formanclo

o''I {t" T-rr=; n:-i;.7-.} 
(s r ?)

_L)5. [',ncontrar 
'"ax{]l ,ll . ajustar uma segunda fonce equivalente a este ponto, r remover o seu

elèito soble os demais.

O processo é r'epetido até quc o crro máximo preestabeleciclo seja atingiclo ou que tenha
transcorrido um cleterminado númeto de iterações, uma vez que tal proceclimento não garante
que haja convergência. Não existe cntério dehnido para a escolha do fator de proporcionaliclacle
a: unt valor mais elevado f'orça com que as fontes cquivalentes se localízem a profundi¿ades
maiores, resultando numa liltragem passa-baixa; valores menores cle a, fazendò com que as
fontes se localizem mais próximas à superfîoie, po<lem amplifrcar os n;ídos de alta freqüência
presentes nos dados (Xia & sprowl, l99l). Para contornar tal problema, cordcll (1992), sugere
que o ajuste das fontes eqlrivalentes não seja feito em função de r-r"*{]¿l} , mas sim dentro <ie

um envelope no entolno clo maior resíduo, ou seja, em torno c]e .nu*{]¿l}t 
" Desse modo,

levam-se em conta não só os erros a que as mediclas estão sr.rjeitas, mas tarnbém efetua-se a
fìltragcm rrào lincur cios clados.

,1, =*;n{u/i*,:,,,1<2. -y¡ , t"-;,¡

(, = ad,

60

(s _3.3)

(s.3.4)

(5.3.5)
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6000

Figura 5.1 - Aplicação de fontes equivalentes ao nivelamento de dados aeromagnéticos.
Intervalo de contomo l0 nT, coordenadas em metros. Corpo fonte piismático em
azul. Pontos de medida de anomalia em vermelho.
(a) mapa de contorno obtido a partir de linhas de vôo desniveladas (1,0 e 1,3 km
acima do topo do prisma); (b) anomalias niveladas através de fontei equivalentes,
datum 1,3 km; (c) anomalia teórica para todas as linhas a I,3 km acimá do prisma.

2000 4000 6000 8000 10000
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As fontes equivalcntes têl¡ a. srta principal aplicaçào na iIìterpolação de claclos potenciaisque não lotam rneclidos l.ìo lresmo datttm, com'o é o caso dos lcva'tame,to, u.,nàì,gìeri.o, qu"acompanham a ropograf,ra. A conrinuação dessas mecìidas ;";; u,o"';ìr*,n;"'rL;;ïr,r, recruz ainfluência da topografia sobre o sinal (c."""ttð;;;bert, ios+; N"iå" ärl¿",n.*, r998), epode substituir com vantageus as técnicas traaicionais crl nivelamento magnético.

A lìigu.a 5 t exemplirìca a apricação cresta téc,ica ao nivelamento e interpolação 3-D dedados aeromagnéticos. A anornaliá magnética foi calcurada p"." ;;- p.i;;.ã" "¿i."n.0".
4 < I x I km, crùa m¿rgrìctização ó t1e 0,00i oersteds. Foram simulacra, n,",iidu, a coãa t0o m, uoIo'go <lc 

'nhas 
clc vòo equi-espaçaá^ ¿" soo t". A alt.ra das linhas de vôo foi variacraalternadamentc, c1e motro que. elas 

-sc 
encontram u l,ô o, 1,3 km acima cro topo .o prisma.variações desta ordem, 30 % da altura nominal .ob.. ãi".."no, são freqüentemente encontradasem levantâmentos aeromagr.réticos. A F-igura s. t a ctrr"sponae ao mapa de contomo, obtido apartir clas medidas cresniviadas. A Fígf; ii;';;.äjona" ao mapa obtido ao se ajusra¡ um

fffjynto de fontes ec¡uivalentes aos cl"ados "b.;;;: e continná-los até um mesmo datutn(l'lkm acima do topo do prisma). A Figura s.ì..ãrr".ponae à anomaria tcórica que seriaobservatla se todas as linhas de vôo fossãm 
"*".utu¿u, 

no mesmo nível, a 1,3 km acima doptisma. A aplicação das fonte.s equivalentes r"s,-,lta, portonto, nìlm mapa de contorno livre ¿osefeitos devidos à variação cla aln¡ra das linhas ¿" uáo ' 
-

5.4 
^ 

KRTGAGDM

Ã h.igugem ó um procedimento cle estimativa originado a partir da teo¡ia clas vari¿,rveisregionalizaclas, e que foi desenvolvido por geoestatísticos cujo objetivo era a avaliação dejazidas. A teoria cias variáveis regionalizaaai ¿".å"".i"r¿^ ¡rå. rr.tãtr,".òn-i te)$'îpra orc^(1974)' procura clctenliuar a conelação espacial entre variáveis aleatórias depen¿entes
:liT:!": de variávcis region.rizrtlas. uma uari'ávcr- regi onatizada ú aquera crúo compoñamcnrosc srtra cnrrc o tre Lrma variávcl dcterminísrica e o dc ima ";ri;;.ì ;;á.;"^ öi"i,",rrr.¡. o
lïll::' ,r^"ql:yrizada, 

pode ser entendida como renclo uma narurezâ determinística dent¡o rleregloes de pequenas dinrcnsões, passando a ter um compoftâmento crescentemente aleatóriocom o aumento da .egião. Entretanto, o caráter crererminístico ,r" 
""r;;;;i^;;-;ì;;;;zada nãopode ser expresso por qualqucr função maternática.

Ao contrário de outras técnicas cle interpolação, a krigagent não resurta numa funçãoanalítica que pocle ser avariacla num intervalo nu 
"ntomá 

de um ponto i,, .A rrrignÇn:i forn"""
uma estimativa, o varor maìs provável que a variiivel regionarizada pode assumir no ponto .ro .Ao contrár'io dos outros métodos 

^cre 
interporação, qr,e so fornecem uma estimâtiva do varorinterpolado, a kt igagent ta'rbém f'o'recc o rni"*orä àe confiança *r".iJ" 

-"""p."."..o 
d"interpolação.

. ! lrigagem é Lrm procedímento de interpolação ponderacla. Nesse sentido, o valorestimado Z,(Í) clavariável regionalizada Z(;) éd;do;or:

z"(i.) =\w,z(i,)
i=t

(5.4. I )
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onde ;0 correspolìde ao ponto â ser interpolacro, z(i,) sao N pontos cre controle crentro de um
taio . no entorno do ponto a ser estimaclo, e w, são os pesos a serem cletenninados. A krigugern
sc pfeocupa, portanto, ern determìnar os varores cros poncleracrores 14 que serão empregaclos nainterpolação.

A meclida do grar-r de contin'idacle de uma variável regionalizada z(Í.) é c)ada pelafunção semivariograma ¡(iì) Experimentalmente, o semivariogramo 1(Ë; ì" uma variáverregionalizada ó calculado a ¡rafiir cle amostras tornaclas a intervalos regulares ao longo cle linhason perfis. Desse modo:

ottcle y(h) é a semivariância para a distância i', ,, 
"orresponde 

ao número cle pares de amostras
tonradas u intcrvtlos regulirrcs iguris a À.

o ser.'ivariograrna (Figura 5-2a), ou gráfrco cra função semivar iància y(r) versus a
distância Ã, contém torla a info¡mação estrutural sobre a variável regionarizada: o tamanho dazona de influência em torno da amostra; a natllreza isotrópica ori anisotrofrca da variávelregionatizada; a continuidade espaciar da variável 1otea, iozsilo'r""1 t H;uùi;;å,îzs;.

,, o patamar corresponde ao varor d¿r variância na quar o semivariograma se estabiriza. Aamplitude conesponde à clistàncra dcntro cla quol us umosirus são espacialmente correlacionadascntte si (Fig,ra 5.2a) Todas as amostras cLrjaÀ distâncias ao ponto a ser interpolado são menoreso' igLrais a I f'o.n"""m inf'ormação sobre o ponto. Todas as amostras fora da vizinhançadefinida por i são observações, espacialmente indepenclentes com relação ao ponto a serirrterpolado e devem ser descnrtadas, ùma vez qu" 
"iå.'nau 

fornecem quaìq,er informação arespeito do ponto. M¿rtematiczimente, a ampritude é derìnicra como a menor distância I pu.u uqual a dif'ercnça cntte a sen.rivariância e å variância cla variável regionalizacla é consicleracla
desprezível. Assim, I corresponde à menor distância para a qual (Olea, 1974):

vta=lf(zl)-z(rk + ht)'

onde e ó um uirmero pequeno. o efeito pepita corresponde ao varor do semivariograma próximo
à origem, ou seja, pz*a lt= 0. Teoricamente esse valor é iguar a zero, pois duas amosffasmediclas no mesmo ponto tôm varores iclênticos. contudo, quando se obserua a existência tioefeito pepita, ele é atribuido a eruos de amostragem ou análise.

A anisotropia é r'everacla pelo compoÍamento distirto do semivariograma, quando este écalculado 
_segundo crireções de amostragem diferentes, quer quanto ¿ì sua forma ou quanto aoraio de influência (Figura 5.2b). Assim,-a sernivariância 'Jepende 

não ro ao 
".puçon.Jito "nt."amostras, mas também da sua orientação. euancro a varìável regionarizada^ J'irãiøp¡*, 

"

(s.4.2\

var(z1t¡)- y1t¡ < c (s.4.3 )
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Fig'ra 5.2 - Exemplos de semivaliogtamas: (a) ideal com zona de infl'ência L (olea, 1975),
(b) apresentanclo anisotropia segunclo cl.as direções (Olea, 1975), (c) efèito pepita
(Olea, 1975); (d) exemplo de uma variável regionalizada apresentando deriva
(Journel & Flurjbregrs, 1978),
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semivariograma não depende cla orientação, e a semivariância pode ser. escrita como y(h), onseja, dcpendendo âpenas <la cristânoia. eua'clo cxiste anisotropia, o semivariograma ciepencletanrbóm da orientação, nesse caso, a semivariância é escl.ita como y1lì1

A contin'icrade cla variáver regìonarizacla é caracterza.a pelo comportarnento crosctt ivir.iogran ra próximo u .?'lt.l (Fig;ra 5 2c;. eun,iän "¡" descreve .ma curva par.abóricapróxiuro à origcm. ú incrrcarivo cle umã variáver ,.gionurìrooì ";;;i;;;;îïjäfi,n,,i¿u¿.(Yamarnoto, 200r). se o semivariograr"u rn. *r?","ri"acro por um comportamento linearpróximo à origem, a variável.regionalilzaaa possui r,rna 
"ånrinui¿nc. média, ou seja, as amostraspossuem uma homogeneidade elevada pam pequenas distâncias . "; n*d;;;gr.rrivo a"homogeneidade conforme a cristância 

",,r"n,.i så"ìi"-iig.o.o. que não tendem a zero quan<.roa tlistância l¡ tcndc a zero. podem scr interprcrâdos coio indicativos cla prcsença rlc r.ítlobranco {.rí.u gaussiano nào corrcraeion"do) .ontrn'inàndo a var.iúver regionarizada. Essadescontin'idacre do semivariograma próximo à'origem J.t o.uan de efeito pepita.

A krigagem cstá rundamentada, além da análise do semivariograma, em trois corccitos: ocle estacionariedade e o da deriva. uma *.iau"r ÇorJ iìaacla z(Í) é dita estacionária dentrode um dado domínio D, se:

A deriva m(i) da variável regionalizada .um ponto i é defìnida como sendo aesperança matemática da variável regionarizacla z (i) noponto i. Desse Ínocro:

Fisicamente, a deriva representa a tendêncía locar cla função sobre o espaço, não aevencroconter informação de detalhe sòbre a mesma,Ì-igu.o s.io,lrourå"r ¿ ir"iii."ïolì'ffi.'n.tn.-se' ainda' <r resíduo )'(-i) como sendo a diferJnça e.trá a variável rcgionalizada z (1.) e adeliva n(i) , calcr.rlada no ponto i .

lz1*¡at = o
t)

Pode-se mostlat que a(r1;¡) = 0. Esta é uma propriedade impol.tante dos resícluos, umavez qtÌe é a partir deles qrte se obtém os semivariogramas. como a deriva varia continua esì'ravemente, rz(i) pode, pelo menos localmente, ser af,roximada por uma 
"*p."rrao ninîtiti"o auforma:

tn(i) = E(zG))

Y(i)=z(i)*m(x)

(s.4.4)

m(i) =11,¡'tç1¡
j=t

(s.4.s)

(s.4.6)

(s.4.7)
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onde )', são incógnitas e ./ '(x) são funções arbitrárias de -t. A cleriva geralmente é

reptcscntacìa na fot'tl.t¿t cle um polinôrnio de primeiro ou segunclo gr¿ìu no entorno clo ponto a ser
interpolaclo, desse moclo, as funçòes /'(;) sào poténcias tle i (Olea, 1975).

o procedimento da krigugem, conf'orme mencionaclo anteriormente, consiste em se
caloular os poncleradores w, da equação (5.4. l) e aplicá-los aos N pontos de controle Z(-1,)
que se situam dentro de um r¿rio r no entoüìo do ponto Í,, a ser estimado. o raio r é tornado
como sendo igual à dístância f lcquação (5.4.3) ), obtida a parlir do semivariograma. Imponclo-
se que a estimativa não é tenclenciosa e que a variância do crro cle estimativa ó mínima(Olea,
1975; Joumel & Huijbregts, 1978), chega-se à equação matricial a segnir, ot¡a solução fornece
os poncleradores w,:

r(h',) /(h,r)
rQ;,) y(i22)

:,:
r(h,') T(hr,)

II
.f ' (ï,) .l' (i,)
,/'(x,) f'(rr)

/(h,r) I

y(h,ì I

:'
/(hr*) I

l0
.f ' (i,) o

f'(i N) 0

./'' (i" ) of '' (i,) J '' (i,)
onde

y(hr) é a semivariância dos resíduos estimados, calculada para a distância i¡ = li,-i¡) entre o
i-ésimo e o j-ésirno pontos de controle;

y1i,o) é a semivariância dos resíduos estimados, calcr¡lada para a clistância Â,0 = 11. -;n¡ entre
o i-ésimo ponto de controle e o ponto io a ser estimado;

.Í't (f) é o i-ésimo rermo rla deriva (eqr"ração (5.4.j)), I < i < M, calculado para o j-ésimo ponto
de conttole .i, ou para o ponto io a ser interpolado;

"f '(;, ) "f ' 
(i,)

f'(i,) f'(i,)

f' (i,) ,f' (i,)
00
00
00

f n' (i,)Jl -,
L " o,tll*,

f^',rr,fl,,
0 l.l ¿"

:ll;;
lt

o ll'"

2o é o m,ltiplicaclor de Lagrange, que garante clue a som¿ì dos y'y' pesos w. é unitária;

2, são as incógnitas da equação (5.4,7).

0

/(hn)
y(ñ ¿0)

-:
/ (h ru)

I

-f '@o)

.f '(io)

f n' (in)

Uma vez obtidos os ponderadores w,, aplica-se a equação (5.4.1) aos N pontos de
controle que se situam dentro de um raio r no entorno do ponto ,io a ser estimado. Na situação
em que vale o sistema (5.4.8), ou seja, a variável regionalizada apresenta deriva, a krigagem ê
chamada de krigagem universal.

(s.4.8)
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Escrevendo-se o sístema (5.4.g) na forma c Ø:F, poc.le-se calcurar a variância do ero deinterpolação da varihvel regionarizada .o porìro a ,trrirn, tem-se que a va¡iância do erro deinlerpolação ó clacla por (Olca, 1975):

o'rcle Z"(i,,) é o valor interpolacro cla variável regionalizarra, segunclo a equação (5.4.1), noponto ;0 , e Z(Í) é o valor vercracleiro, mas desconheciao, da variáver regionarizada em x,,

Quando a variáver re giona ríz:da a.ser irrerpolada é estacion¿iria cle segunaa ordem eIivrc.rlc derivir. krigagettt **,?: 
I a"non,inuçio'i.Tilig"* uratnaria, c aplica_se a cquaçào(5.4. I 0 ) pora obtcr os ponclcrador.es w¡ , ' '

var(z 
"çr; - z çi,)) = r, r

uma vez que a deriva é iguar a ze'o, a semivari ancía y(rì) na equação (5.4. r0) é o,ticra
a partir do semivariograma da variável re¡çionalizada z(x), l<i <N, e não a partir dos
resíduos.

vár'ios sÌo os arsrnlontos. favoráveis à apricação da krigagem para a interpolação .etlaclos (Olca. t975:Journil & fluijbregts, l97g):

. a krigagetn ó um procedimento de interpolação exato, ou seja, Z"(i,)= Z(.i,) (desde que
não haja efeito pepita);

. a variância do cno de estirnativa é mínima;o a estimativa r.rão é tenclenciosa, ou seja, na média o e*o dc interpolação é zero;o não existc-. critório sLrbjctivo.cle escolha clos pontos de contr.ole que dev"m'farer parte darntcrpolaçào, umc ver qu.c tt krigagem. utiliza Àpenas pontos de controlc que sc situamdentro do raio de influència no entomo clo ponto a ser estimaclo;
" a krigagetn fomece uma estimativa da variäncia ,lo 

"rrÀ 
de inteipolação.

- como a krigagem é um procedimento de interpolação extremamente dependente da
fo*1 d.o semivariograma, princþarmente quando rrá änisotropia, a adoçao a" îm mo¿.roimpróprio d-e scmivariograrna podô s"r pr".¡uáicial. Ir;; f-.u clarå ao ." 

"o-poroio, ìesuttaoosobtidos por Flansen (1993), que ao processar um levantamento aeromagnético conduzido sobre omar' na área da cordilheira Juan de Fuca, empregou a curvatur.a míiima (Figura !.iu¡ 
" aor.modelos dc krigugen: o primciro isotrópico iergir" j iul, e o scgundo anisorrópico (Figura5 4a) 

-Fica- 
evidcnte quc o modelo anisotiópicÀ, a'íóm .le-elirninar as anomalias centradas sobreas linhas de vôo presentes nos mapas gerãdos pela curvatura mínima e krigagem isotrópica,tornort mais ciaros os lineamentos mugnèti"os, realçanclo a continuìclade das anomalias entre as
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linhas de vôo. Hansen (1993), também destaca que os resultados obtidos difèrern entre si apenas
uos locais onde não hh clados amostrados. Ao comparar nm perfil meclido com aqueles obtidos
atravós da interpolação por cru'vatura mínima e krigagem anisotrópica (Figura 5.4b) fica
evidente que zrmbos os métodos respeitam os dados observados, onde estes existem,
Curiosamente, apesar desse autor ter considerado os resultaclos obtidos através da krigttgem
anisotrópica como sendo superiores àqueles obtidos através dos outros métodos de interpolação,
Ilansen & simmoncls (1993), em um trabalho posterior, efetuam a interpretação geofisica dessa
região utilizando as malhas digitais interpoladas pela curvatura mínima, e não pela ktigogem
anisotrópica, como erâ de sc esperar.

5.5 O ÀLcoRrIMo .B1cr¡,

Um outro procedimento de interpolação, criado par¿ì ser aplicado a clados
aeromagnéticos, é o Bigrid. Desenvolvido pcla Paterson, Grant & Watson, cornpanhia de
geofisica canadense, tal procedimento tem tido ampla aceitação devido à sua simplicidacle e
qualidade dos resultados obtidos (Lewis, 1993; Baruitt, 1993; Anjos & Mourão, 1988).

A F'igura 5.5 exemplifrca a seqüôncia de três etapas envolvidas no procedimento,
descritas a seguir:

L Estabeleoe-se o espaçamento entre os nós da malha digital, de tal modo que as linhas c
colunas da malha sejam aproximadamente paralelas aos perfis de controle e de produção,
respectivamente.

2. 'I'rabalhando ao longo das linhas de ptodução, determina-se o valor cla anomalia magnética
na intersecção tlas linhas de vôo com as linhas da malha ¿rtravés da interpolação linear cle
cluas fiduciais consecntivas,

3. Os pontos de intersecção, calculados na etapa 2, são interpolados ao longo das linhas da
malha, gerando llm valor para cada nó cla malha. Esta interpolação é feita utilizando-se
splines do tipo cúbico ou de Akima (Akima, 1970).

Dentre toclos os procedimentos apresentados, este é o mais rápido. Os resultados obticlos
com a sua aplicação são satisfatór'ios, embora os perfrs cle controle não sejam empregados na
interpolação. Contudo, deve-se ter atenção especial na fàse de pré-processamento dos clados,
principalmente no que diz respeito ao nivelamento dos perfìs de produção e à homogeneização
espectral. O Bigrid é o procedimento de interpolação de dados que foi adotado pela CPRM para
produzir as malhas digitais dos levantamentos PASPRJ e PAESB, e por (Banitt, 1993) na
confecção do mapa de anomalias magnéticas do continente afìicano.

5.6 GERAçÃo DÀs MÀLH^S Dos PRoJrìTos

Diversos têm sido os autores que processaram os dados dos projetos aerogeofisicos
PASPRJ (Anjos & MoLrrão (1988); Feneira (1991)) e PAESB (Anj os & Mourão (1987); Cosra
et al. (1990)). Toclos eles apresentam duas características em comum: em primeiro lugar,
empregaram o algorifmo Bigrid para a interpolação da malha digital; em segundo lugar,
procederam uma filtragem, para evitar a contaminação espectral da malha, que se considera ser
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Figula 5.5 - Replesentação esquomátioa das etapas envolvidas uo
algontrno 13rgrid de interpolação cle malhas cligitais.
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inadequada para atenual' a contaminação espectral. e'anto ao PASMS, não se ter.n ne'huma
infbrmação (Geofo.u 1978a; Georoto, r97 sr:) a respeito cros mótodos .t,'p."goa.', ni g..oçio ausua rnalha digital.

Anjos & Mo'r'ão (1987) descrevem do seguinte modo os parâmetros empregados nainterpolação dos dailos do projeto Extremo Sudesteão Brasrl:

" Neste projeto os princip.uis.pa.râmetros tre contr.re para u geração cro ,'gritt,, 
Joram;a) '[amanho da célula do t,grid, - 250x 250 ¡n

b) Direção das linhas do,grkl,,= pctralelo ao eixo tlos X
c) Freqüência de corte para o.fìltro ttnti-aliazamento = 0,002
d) [nterpolaçäo linear ao longo tlas linhas cle vôo
e) [nterpolaçiío tipo ,,a/cirna,, ao longo tlas linhas do "gritt,, ,

_ .. costa et al. (1990), ao processa¡enl 0s rlaclos do mesmo projeto Extremo Sudeste cloBrasil, citam que:

" ... J'oi gerado Lurt grid com células rle di.mensões 500x 500 m. precedenio à
deterntirutção do,t valores para catla um clos "nós,, do gritl J'oi ctplicado-u--jitm orti_
aliasamento aos crudo.s de cacra rinha de vôo, consistiirro ie Jitiragem ,.ão "tinno" ,on,
./ieqüêrcitt cle corte cle 0,001 ciclo/metro, .função da dimensão àas cãt¿h';.,,

. Analogamente ao que haviam feito em l9g7 com o pAESB, Anjos & Mourão ( l ggg)
descrevem do seguinte modo os parâmetros empregaclos na interpolação" dos dados ão pro.¡eto
São Paulo/Rio de Janeiro:

" "' Neste projeto os principuis.parâ.merrr.ts de controre para a geração do ,,grid" 
Jitrant;a) Tamanho da célula do ,,grid, : 250x 250 n

h) Direção das linhas do "grirt": paralelo ao eixo dos X
c) Itreqüência de corte para o Jìrtro anti-ariazemento : 0,002 cicros/unidade

de amostragem
d) Interpolação linear ao longo clas tinhas cle vôo
e) Interpolação tipo ,,alcirna,' oo longo das linhas do ,,grid, .... "

Nesse mesmo senticro, Fcrreira (r99r), ao pr.ocessar os clatjos da snbárea 6 clo projcto
São Paulo/Rio dc Janei.o, descreve clo seguinte r'r',oào o, parâmetros empregados puiu,* g".u, o
malha:

" - tamanho da célula - 250x 250 m;
- direção das lìnhas da malha - patalela ao ei,xr¡ x,.
- Jreqüência de corte doJittro anfi alias _ 0,002 ciclohtnittacle

de amostrugen;
- interpolação linear ao longo das linhas devôo;
- interpolação do tipo Akima Spline ork;gonal às linhc¿s de vôo; ,,

Pode-se estar incorrendo em grave erro ao se utilizar as malhas cligitais processadas
segunclo as f'ormas descritas anteriomente, pois os levantamentos contêm uma parcela
importante de energia conoentrada na porção do 

".p".tro 
associada às att^s f."quÁnoias. NaFigtrra 5.6 estão representaclos os espectros de pàtôncia cle cacla uma das subáreas clo"
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levantamenros pASpR.r 
!li*^l."" 

t qÐ e 
'AESB 

(Figura 5.6b), Estes especrros foram carcuradosao se tomar a rnédia dos espectros cld potêncìa ¿* r,-Ju. crc vôo que se localizam dentro ire cadauma das suhárcas. crnrorrnc dcscrito na r"i¡".i.ä 1'Hånrog.n.irnçào Lspe.rar), a lieqürìncia crccoñc qrc treve scr r¡rricacle is rirrhas ¿. uoå nrrr"ì .io'g"roçio da marhaiigirai';i,nçio,i,,r"o 
"

excÌusiva do espaçameuto entre as ri"¡.ri"'îäi'i .¿"p"rJ" il ililil åïs 
"¿rutas 

¿amrlha conro u cspaçamenro cnrrc linhas de vôo ó iguar o r t,n poro'ioào.î Ëïon,u,n.n,u.,v¡tle Tabera r. a rrcqtiènci;r trc corte do ¡r,r" pr-* orit-a a scr apricado às rinhas tre voo devc scrigual a .f r, = 0,5 ciclos/km, o que equrvale a 0,0005 ciclos/m.

At¡os & Mourào ( f gu8) c Fcr.l.cira (lc)gl) cnr2,0 ciclos/Lm para filtr;; o, rinr,o. ¿"1ãï';"';ldiri.;:'o'"sa.n 
uüra rreqüêncía de corte iguat a

rligirar, as ""ö;;;;;;- rreqiìência,".",,'"0ì. 
"" 

ì"?,J.iiïåÍJ;iïïJij î::ïi.îliilivão distor.cer as componentes de freqüência mais ba.
lAlsq.(-osrâ er ot. rr,roorao cmpresarem 

",", r,.0ffi.ii::i,.:",,Iï Í,r:;,:ï;::rnvés dc 0,5 cicros/km, est¡o.procrrizi-n'clo';r;';.j;i digiral conraminadíì espccrrarmcnrc. o
fiüffr"#* 

para Anjos & Mo'rão trstij,-q.ä.îiregaram 
'ma 

fieqüência cre corte igual a

É comum encontrar-se na literatura brasireira esse tipo cre má interpretação com reração àfreqùência de Nvcluist e as dimensões ¿"r'"jr,,r". iìräalhas ciígitais. vrl""iåälr* i1994), por
!il#T,ft"i.iiä:J::fJ."å"i:'î"* "' ;;;ìi;*';'';" ;";;";;".;"ä"ö:î"'.. vezes o

como a contaminação espectral afeta de moclo mais signifìcativo a poÌção d.., espectloir¡etliatameu[e abaixo da freqiiência 1", , ;;;,1"1;;ã. ¿" uno,',utius inclividuais, a parrir .asmalhas geradas com os parâmetros definiclos anterilmjusramente ncsra paì.e .ro'"spe"tro qÌ¡e se concentr" 
";:?i:'Ji:å ä,îi.::iïJï:,äx,:'"ï:detalhes da lbrma rlo corpo fonr* ¿. ån,,n,oil"'qì"'""a ,".,,. modclada lReid. i lSO.¡

Para ct'c'ito de eonr¡¡¡¡çi6, t¡m trccho do I'ASpr{J será ìntcrporado ernpregando-se oalgoritmo Bigrict c o, .le-"is rå.ni.", ¿" l"i*ö.ril'åprcse ntadas nesre capíruro. As marhascligitais serão geradrs uririz-anuu-::.:, ;il;;;;i:tios de rìrt.agem cmpregados por Anjos& Mou¡'ào (r9gs) c r'crreira 1 l99r) c. o",oå-. 
'*",ïn 

gcradas Lrtrrizando_se varorcs maisadequados para a fìltr-agem passa_baixá.i^ finfl".ti" 
"ão.

A Figura 5 7a corresponcre ao mapa cre contorno ac anomarias magnéticas cre um trechoda subárea 6 do levanramento sao pauro/Ri" à.'i""àîà 
-tste 

mapa foi geracro usancro_se os

üiii:::ïiäiii:T;:l:;:'.,il',fii,:î-i #îiäij,ss, * ,'"'.'..iÃ iü;ì;,ï seia, noi

250 m entre 
"i "¿. 

à,liír,i c"," _'"1.ä.;iü;:î;iil,ìj;iililå:H":;ìî,:îï1,:,,::
looalizadas s.bre as linhas cre vôo e sem .;;,;;;iä" ì;;e¡ar cnrre rinhas de vôo consecutivas,Tarnbém é visíver que as linhas dc conromo .pr;;;;;;. s isr.emaricamenre onduras por toda aarca' exibintro f'orrcs inflexòcs exaríìrnenre sobrc as tn¡as ¿e voo. Ãiäì;;,îiïJ1'.Io,u,. 

ou"na porção oeste cro maoa há uma forre nnonturi" -ognåii"u rin"u., *,""ã""Jå-'.ãäîo.. u.,,r,locarizada exxtiìrnenre sobrc uma linha ¿" 
"oã, 

g.ìiî'i.iio", niu são excrusivas dcssa ár.ea cmparticular e podern ser encontradas uo tongo ao'iroje.n são pauro/Rio de Ja'eiro.Pafticr¡la¡mente, eras ocorrem cre modo .*tr",noñ"ntJ"inånro po. todo o projeto sena do Marsul' descaracrei izando por complero 
". ^;";;l;;;;'.rri,i.^.. Estes são padrões niridamenre
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característicos tle clados qtte apresentam problemâs de nivelamento. Esses erros de nivelamento
podem ser vistos como a actição de um mícìo, próximo ao nível DC, a toclas as linhas <le vôo. A
oconência dessas distorções também foi notada por outros autores. segun(lo Anjos & Mourão
( l efl8):

" A anúlise clos napas nngnéticos do pASpRJ mostro, a necessid'tle da acloção cle
medidas paru eliminar olinhamentos pnrolelo.s às linhas de vôo, qtte normaimente
ocörren e se devent à imprecisão das correções' uplica¿cts no tralamento geoJisico
dos dado.s. "

l'oi aplicaclo, por esses autores, e por Ferreira (1991), um filtro direcional à malha de
dados já interpolados cle tal modo a se remover alinhamentos norte-sul (comprimentos de oncla
este-oesfe). A forma do filtro empregado é clada por:

Lo=cos"(a-0+n/2)

onde
0 = direção da componente de Fourier;
a : direção do filtro: 90';
n : graù da função co-seno:0,5.

Dsve-se ressaltar que a aplicação de um filtro com tais características remove não só as
componentes cuja origem está associacla a erros no nivelamento dos da<1os, mas também rernove
o sinal associado às componentes cle origem geológica. A Figura 5.g contém as respostas
espectrais do filtro co-seno direcional, calculadas para as orclens (n) iguais a 0,25, 0,5, 1,0 e
2,0. As Fig*r'as 5.8a e 5.8b reprosentâm, respectivamente, as porcentagens do espectro que sào
atenuaclas e transmiticlas versus o azimute. conf'orme pocle ser observado, somente as
componentes espectrais c¡ue se situam a 90 graus da diregão da aplicação do filtro (0" e l g0")
não serào distorcidas. As dcmais componcntcs scmprc vão scr atenuatlas com ¡¡raior ou menor
intensidade. Pafiicularmente, deve-se notar que l/3 do espectro da malha digital (região situacla
entre os azimutes 60o e 120") vai sofrer uma atenuação maior ou igual a 3070 quànão se ¡tiliza
um filtro co-seno direcional com ordem ¿ : 0,5. De acordo com vasconcellos iI994), erros de
nivelamento tênues podem ser removidos utilizando-se n = 0,25. Erros mode¡Àdo. po,l"- .".
¿rtenuados com í:0,5 e erros intensos com ø: 1,0,

Os erros de nivclamento, vistos na Figura 5.7a ocorrem exclusivamente nas linhas de
vôo, ou seja, oncle há dados. Embora a amplitude dos eruos seja variável, eles apresentam uma
freqüência característica, que é igual a J'*, , e um azimute também oaracterístico, ou seja,
paralelo às linhas de produção. confbrme será visto no próximo capítulo (Filtragem Linear
Aplicada à Atenr.ração dos Eruos de Nivelamento), um método possíveipara sò atenrìar os erros
de nivelamento consiste em se aplicar às linhas de vôo e às linhas da malha um filtro passa-
baixa, com freqüôncia de oorte ligeiramente menor do que /"/ . Reduz-se, assim, a resolução
espacial e espectral da malha digital gerada, mas, por outro lado, garante-se que a mesma não
contém componentes na freqüência l, , associada aos erros de nivelamento.

Para cfeito de comparação, a mesnla árca representac.la na Figura 5.7a teve os seus dados
interpolados através clo algoritmo Bigricl (Figtra 5,7b), clo mótoclo ila krigagem (Figura 5.9a) e

(s.6.1)
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c'r'vahrra mínima (Figura 5.gb). Du.antc a interpolaçäo pelo métocro cla lcrigagem oscmrva'ogramrr roi :rp'oxirnatlo por urrr scrr r ivariugrania ti,i"ar, i.otråpi.o. .u1u ,nnn .r.influêr.rcia âp¡esenta tauranho r- = s,ooom. D"rr" moio, aperas ¿ìs amostras situadas dentro <Ieum raio de 5 krn no entorno cre ca<la nodo ,l; ,n;ñ; tomaralr parte na interporação. Nestesexemplos, no que diz resoeito à fìltragem, o. ,lo¿os io.u. 
"orretamente 

pré_processados, tendosido aplicacla uma filtiagern passa-baixa às linhas de vôo com freqüência de corte'fr, - 0,5 ciclos/km. A firtragem co.eta das ri"rr", ¿. vôo eliminou u, ïno,rruriu, to"oi.,ce'tradas sobre as li'has de vôo, que ocon'em por tod¿ a Figura 5.7a_ o paclrão ondurado,associaclo aos erros de nivelamento, þ"t'.an."" no'. t.ê, F'igu.n.. Isto se deve io fato do erro .enivclamenro conesponder à aclição à. ,,n-,. ;;,;;;;;te DC às linhas de vôo, e esse ripo crecomponente não é atenuada pela filtragem passa_baixa.

visualmente não t"..nnf1 quak¡ucr difcrcnça significativa nos mapas de contorno obtidosatravés dos algoritmos Bigrkt, cuwat ro miniro i'ø igctgem. A. ;;;;;;;"ä o"qr,"nocomprimento de onda rã: b,"T representadas f .iår 
-tror 

n,ðto¿os, u..i* 
"ã*ã i a" longocomprimenro Também não há- qualque. ,rif".";;;;;'amplirude áu, uno-uliu. iierpoladas.conforme citado na seção 5.5, 

^o 
orgo.it.ì- r'rf¡) ¿ o mais eficiente do ponto de vistacomputacional, podendo ser empregadJfà"irmente'no processamento de grandes q,antidades de

As técnicas de interpolação da krigagem e cun/atura mínima, assim oomo o algoritmoBigricl, sã,o récnicas de tit"^rqi]r9a" 2 D; ;; ;";;;åu". ... apticadas a <tados que f,oramamostrados numa superficie horiz..ontal ou pró*ima cresta, como ocoffe nos revantamentoaeromagnéticos concluzidos a uma altitude baråmétrica constante. No caso de levantamenros q.ercompa.harn a ropog'rfia, eomo é o caso dos pro;etoi pease, pesN{i'" lïð'eä.1,'i".," r,r"",.problcmas' principarmcntc em. árcas^.o* ionË. grodrentes ropográfÌcos. Tem sido umaconstante na literatura que.mecridas efetuadas .. ,uiofi.i". purur"rã, lo t".rÀî',an uqu"tu,que apresentam o menor efeito da topografÌa sob¡e o sinal ao. 
"o.po, 

r*t"r'"irr'"ruürup"rri"i"
lY^r:l u Bha*achar)?a,. I o7z). Esta ó im; ..ö;;;;..valeceu durante a década de 1970 eque tcz com que rnuitos revantamentos fossem cónduziios a uma alt¡.rra constante com relaçãoao terreno em detrimento da altitude barométrica 

"onìtunt". contudo, Grauch & campbe,(1984) rnostram que, ao contrário cro que ." o..uÀi^""ìe então, os levantamentos efeftrados aruma altu¡a constante com reìação ao ,""'.no urnpriunr, ,il inue. de reduzir.em, os efeitos aevidoszì geornettia cla topografia. Essa.difercnça nu 
"oÅpànä^"n,o entre os dois tipos de levantamentoloi explicada como senclo rrevitra a ;. ";;;i;ï;il'iu "o*pnn"nt" da derivada verlical daanomalia, no caso de levantamentos que acompanhám a topograrra, que está ausente no caso deIevantamenros co'dr¡ziclos a uma artitude .onrtont"- cànseqüentemente, ó de se espe.ar que oIevantamcnro pÂsMS an'escnre, pero menos ro"utr.nì., orgr;;;;;;';ì i.i"ri"i'ii"o.r,a,.dc mcdida sobrc os dajos observador. C."rf,"liozàìj . c"ofoto¡lO7Bb) chamam a arençãopara o fato do revantamenro 

'ASMS 
ter sicto coùrziãí rou." 

",,," 
ì.gia. qr" 

"i."ï.î,u ron".desníveis topográficos. Na área compreendida por este levantamento, a topografia varia entre 0 e1483 rn, e'quanto que a altura clas linhas de vôo 
"om 

,"laçao à topografia varia entre 7g e
:33 

m j\ superflcie cle vôo, gerada através d¿r ,olno ãn urr,,- radioartimét¡ica do vôo com atopografìa (obtida a partir de um mocrelo digitar de t"n'"no¡, varia entre r l0 e l.g l0 m acima donivcl do mar' É posiível, portanto' qu" pclã ..;;.'ì;;i;""re 
_possa exisrir algrma correlaçàoentre as anomalias magnéticas e a,rariução nu r.,p".n"i" a. mecrida. Braggion Jr (1995), mostraque essa correlação exisre em pero menos três regiões do pASMS: 

" 
p.i;"1;^; n;';á.Jro non"
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E
a)!
:1Ë
ñ

t.l I it

Iongitude (m)

I

7410000 i

320000
ll,I

7400000

I

330000 340000

739oooo l'"^ '
270000

Figula 5,9 - Aplicação da krigagem e cu¡vatura mínima à interpolação de um trecho da subárea 6
do PASPRJ. Intervalo de contorno 25 nT, coorclenàdas UTM.
(a) krigagem com freqüência de corte do filtro passa_baixa igual a 0,5 ciclos/km;
(b) curvatura mínima com freqüência de corte åo fìltro passi-baixa iguat a o,J ci"tosltm.
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do levantamento, sobre o vale cro Ribeira; a segunda ocoffe a SE, ao longo da sera do Mar e craplanície litorânea; e, finalmenre, ì-rmâ rerceira rJgião, ao sril <la áráa 
^rr*nîr.lu rcio r,Àsrr.rs.

. ,)o caso clos três p'ojetos acrogeofisicos ern questão, deviclo aos grandes aesníveistopográficos existentes e devido à gran.e variação cra supetfìcie cÌe vôo, é preferíver que sejamempregadas técnicas de interpolação 3-D, tais como r.ontes equivalentes o, 
"u,rluáu 

ìqrrvalente,ao invés das técnicas 2-D rotineiramente utilizadas. A vantagem das técnicas de interpolação3-D com relação às 2-D é que elas levam em conta a natureza triclimensional dos dados queestão sendo interpolados, ou seja, a sua variaçào cle altura. com o emprego dessas técnioas.einterpolação, cor'ìsegue-se atenuar os efeitos áe vuriaçáo de altitude, 
"i ,E i.Àrp"r* os dacrosntrma mallr¡ digital cu jos nós se e'contra. nun' ,,'Ån.o cranun. Tambêm J pà'..iu.r, ot.oue,tlelas' se atenuar os e'os cie niveramento (rigura s.i). ño plesente momento, essas técnicas deinterpolação 3-D ainda não poclem 

_ser "Àpritoaor, iÁis ainda nao 
"*irr" ãirp"ri""l nenhumrnodelo topográfico digital com.resorução aåeqioaa ia'ia ser utilizado com os d"ã;;;;, projerosPAESB e PAS'RJ. Muito embora o. ,ludo.'ao p.o¡"io sRTM (shuttte Radar TopographicMission) apresentem uma resohrção nominal d" ^g0;, 

ele não se constitui <Ie um modelotopográfico verdadeiro. os rnelhores- modelos topográficos digitais de domínio ¡rrirrliîu, 
"omo 

oGToPo3O, apresentam uma resolução espaciar noåi,roL ¿o oräem de L k..^¿;;;;;b; conformepode ser visto na Figura 2.r, a resoluçåo 
"f.tiuo J".r" modelo, nas áreas abrangícras pelosprojetos PAESB, 

'ASMS 
e pASpRJ, é muito inferior à suu r"soluçao nominal. Essa îesoluçao éinsuficiente pala ser utilizacla na interpolaçäo :-n ¿e iuãos coletados a 150 m de altura sobre oteffeno e com espaçamento nominai entre 5g e 100 m entre fiduciais consecutivas. Mr¡itoembora o 

'ASMS 
seja o levantamento qìre apresenta os maiores ¿".ni,r"i" iàpogïåf,.o, 

" o.erros de nivclamento mais pronunciacroi, deve-se r.essartar que ele não foãrñ;; arvo dainterpolação 3-D. isso oco*e, pois, seguncro na"t.ro 1ìro¡, os dados digitais cor:rigiclos cra

lîl]iT"1:.11"y tlcsse projero.to.um p".ãido. 
"nn-' 

o t.Àpo. ôo-o o. ouaur"a,g,tuir-ìtualmente
::'.|:ll1":'r rãu,ort¡1t"1 quc já passaram pelo processo ìe nivelamento i"ia"-i',,rr"r.'l), elesrrveram o seu nível de base alterado, por pa,tes, ao rongo das linhas ¿. uÀo, u quïiniiot itiro uinterpolação 3-D.

5.7 VÁLIDAÇÃO DI' MÂLI,IAS DIGITAIs

Ao longo dos últimos anos, diversos autores cor]duziram análises morfológicas (formadas anomalias), cstatísticas e espectrais, no senrido cle crerermìnar q""l té*i;;,ì;'inì".iur"çuo ¿a urais adec¡rada para ser utrlizada com daclos acrogeofísicos.

Hansen ( I 993) avaliou o clesempenho da curvahtra mínima, krigagem isotrópica ekrigagenz anisotrópica com dacros de um levantam"nto aå.o*agnéti"o 
"onãrãido 

sobre o mar,na região da cordilheira Juan de Fuca. A curvatura mínima e a frigagem isotropi"a pràarziramresultados semelllantes entre si, com diversas anomalias espúrias centradas sobre as linhas devôo. A krigage,r anisotrópica eliminou esse ereito, gerando anomalias com direção oblíqua àclireçào das linhas de vôo, e que iìprcsentavam continuidadc entre várias linhas consecurrvas.Deve-se ressaltar que, muito emborà Har.rsen (1993) tenha considerado a krigagem anisotrópicacomo o melhor interporador para a área em questão, Hansen & símmonîs"( r 99:i, 
"* u.t¡abalho posterior, utilizarn as_marhas digitais interpolaáas p"la curvarura ,nini,,à fu*'i*otiro. uinteqrrctação geofisica da regiào.
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stevanato et al. (1995), ao tratarem dados de aerogamaespectrometria de nm trecho do
PASMS, avaliaram a morfologia e as caracteristicas estatísticas dás malhas digitais interpolàclâs
com a krigagem (isotrópica e anisotrópica), a curvatura mínima e o algoritmo Bigrirt. Iìles
mostran] que a krigagem isotrópica é a técnica que menos suavizor.r os daãos quando"estes são
interpolados ao longo de perfis que coincidem 

"om 
uma linha de vôo. A krigagem anisotrópica

foi a que mais suavizott os dados, enqìianto qr-le â curvatura mínima e o aigiii lcom resultados
similares entre si), situam-se entre os dois tipos rJe krigagen. As estatísticas foram caÌculadas
sobre rnalhas cligitais residuais, obtidas zr partir da clifbronça de uma malha interpolada ¡a qual
utilizou-se 100% dos dados amostrais, e outra obtida através cla interpolação ¿e 80% dos dados
(sendo que os 20o/o de dados retiraclos foram rernoviclos de forma aleatåria da base de dados
original). A krigagem isotrópica foi aquela que prochrziu a malha digital residual com o menor
desvio padrão (2,88), seguida, respectivamente , pela krigagem anisotrópica (3,4), c'rvrtura
mínima (6,65) e, por fim, pelo algoritrno Bigri(t (13,g()).

Mendonça & Silva (1995) empregaram moclelos sintéticos cle anomalias aeromagnéticas,
originadas a partir de corpos p.ismáticos, para avaliar o desempenho clas técnicas de
interpo.lação por camada equìvalente e curyafura mínima. A análise màrfológica dos mapas de
anomalias, obtidos a partir dessas técnicas, indicou que a técnica de interpolação por carna¿a
e-quivalente é a que produz os melhores resultados, incl'sive nas situações em'que os picos c
flancos das anomalias são subamostratlos.

Blum (1999), ao processar dados aeromzrgnéticos do Projeto Geofìsico Brasil-Canaclá,
cor¡parou o desempenho da lvigagem (isotrópica e anisotrópica), <1o algoritmo Bigrirl e da
ourvatura t¡ínima. Após comparar a f'orma das anomalias, as estâtísticas 

" 
os erpect.os obtid.os u

partir das malhas regulares interpoladas com esses métodos, chegou à conclusão q..e o Bigrid
apresenta o mslhor desempenho, sendo segr.rido pela krigagem anisotrópica,

Billings & Richards (2002), ao tratatern daclos aerornagnéticos de um levantamento de
alta resolução (espaçamento de 50 m entre linhas cle vôo), comparâram o desempenho de quatro
algoritmos de interpolação: Bigrid, curvatura mínima, crÌryatura mínima com tensão e
triangulação. Ao compararem as imagens, espectros lacliais e espectros biclimensionais das
malhas interyoladas com esses métodos, concluíram que a curyatura mínima é o método q'e
apresenta os melhores resultados, e que osta Iepreselita melhor a forma das anomalias quanclo o
espaçamento entle as linhas de vôo é grande, A cL¡rvatura mínima com tensão apreientou o
segundo melhor desempenho, resultando em distor.ções menores do que aquelas.ràdo. 

"orrr 
o

Bigricl que, embora seja um algoritm. rápiclo, clistorceu a form¿¡ das anomalias quando o
espaçamento entre linl.ras de vôo era grande. Por fim, a triangulação foi a técnica de interpolação
que mais gerou artifìcios ao longo das linhas cle vôo,

Nesta tese, alóm cla análise morfológica - realizacla ânteriormente - clas anomalias
interpoladas, utilizou-se um procedirnento estatístico, análogo ao empregado por Stevanato et al.
(1995), paLa validar numericamente as malhas cligitais inteipoladas com a krigagem isotrópica,
curvaturâ mínima e Bigricl.

Para cada uma das técnicas de interpolação, foram geradas duas malhas cligitais: a
primeìra f'oi obtida utilizando-se 100% clos claclos disponíveis, i na segunda f'oram emp-regados
80% dos clados (selecionados aleatoriamente). A segunda malha (807o dos dados) foi subtraída
da primeira (100% ctos dados); os ¡esícluos oriundos dessa diferença fbram calculados e
encontram-se resumidos na Tabela 4.



TaltêIâ 4 - ESfàiíSfiCà
interpoladns com 100%o

rnínima.

média
mcdiana (n'[')
t'quaftil (nT)

3" quaftrl (n'l)

Sào Paulo/Rio clc .laneiro

rlòs resídùés obtidos a

e 807o dos dados. K.O.

desvio padrão
lnT)

Bígrid
002

variância
(nT2)

0.00

K.O

-0.6 t
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Þãftif da 'diféréäçâ entrè as mâlhâs
- krigagem ordinária; C.Mín. - curvatura

0.64

0.03

Através da análise dos resíduos descritos na Tabela 4, constata-se que o algoritmo,Bþrful
foi aquelc que, sistematicamente, produzin os menores resíduos de interpolação, seguido,
respectivamente, pela lrrigagem ordinária e curvalura mínima. Deve-se ressaltar que o bom
desempenho do algoritmo Bigrid deve ao fato dos perfis aeromagnéticos terem sido filtrados
¿rntes da interpolação dos dados, removendo-se as componentes com freqüência superior a .f,.
Tal procedimento atenuoì-r a anisotropia cle amostragem, eliminou as anomalias de curto
comprimento de onda que não apresentam continuidade entre linhas de vôo consecutivas (
conforme pôde scr visto anteriornrente na análise morfológioa das anomalias interpoladas para
rum trecho do PASI'RJ ) e preservou as anomalias com comprimento de onda compatível com o
intervalo de amostragem entre linhas de vôo Â/.
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FILTRAGEM LINEAR APLICADA À NTTruUNçNO OOS ERROS DE
NIVELAMENTO

6.1 INTRODUçÀo

Neste capítulo é conduzicro um estudo no sentido de se atenua¡ os foftes erros crenivelamento q.e albtam cre modo r"ui. iut.rrro o pl¡"ì"'Ëasnrs, e de modo menos intenso osprojetos PAS.RJ e pAESB. Esses en.os já t";;-å;;;ados por A"j". a-ù;;;*,trcss),Ferreira (1991) e silva (r994). A sol'ção 
"ä"ñü";;;s autores, e por vasconceros (1994),para atenuar os en'os de niverarnento_ consist" ,.,o opticoção ¿e u* irtro ¿i.Jã"äiïï"*iri"espectral, à malha de clatios já intcrpolados, ¿" ."*uin,"llÅr,

CAPÍTULO 6

Lr¡=cos"(a-0+t/2)

onde á : direção cla componente cle Fourier;
ø = direção do filtr.o : 90,,;
n - Etîru da fLrnção co_seno = 0,5.

Nota-se que a aplicação desse tipo cle filtro à malha de crados remove não só ascomponentcs cr¡a origcm cstá assooiada ¿i e'os cre niveramento (lineamentos ñ_s, purur"to. a,linhas de vóo). rnas tambóm atenLrr tlo motltr n¡o lin"ar
qu" ," 

"n"ont.ár J.*.'ã"'"rr.*aro 
10", r g0"[ 

@igura s.gf 
oomponentes de origem geológica

A sorução desenvolviira neste t¡abalho consiste'a aplicação de um fìltro passa_baixa àslinhas e colunas ira malha de aoaor, 
"nn. 

rr"q;;;ì;" corrc menor do quÀ a frec¡üênciacaracterística dos erros de niverarnento, dada por r iiä , on¿" tt corresponcre ao espaçamenrocnt.e as Ii¡lhas tìe vòo rBraggion Jr. r99g). ro¡ t"itn,*n ¡nárisc do compoflamento dc quatroliltros' rccursivos, cro ripo ,'Rlinlinite i.pri;;;;p';;r:)'l'r"rportu inrpursiva infinita.¡, rcncio cmvista dctermina¡'aqucle quc îpÍcsenta as carrc terís tic¿rs rnars adequrdas à solrrçào do problcrna.t'o.iurr anrlisados os fìrrros de tsutrerwonh, d" ð;.'bú;" d^os iipos r ; ;i. ;; iì,,å 
",io.r.o

(Btth' 1974; Kulhánek, 1976;Ì^arks g nu..,i.,ìlãi' É'.;;,. & Manorakis, 1988; oppenrreim &Schafer, 1989; Press er al.. I990: Scherbaum,- iròi,"öì"¿" & Noronha, [,)981 Wachspress,2000) A seguir, é feira urna crescríção g..uí ¿;; irtìå, tn.u."r, comparando-se os tìrtros
å""rä::: ii."ffi:lìä* 

Nas seções posie,io.".;;pti.;;_,e alguns ¿.r.", ärt.ãr-J oienuação

6.2 FtLTRos LTNEARES

A f-orma mais geral de um filt¡o rinear (press et. al, 1990), dada pera expressão (6.2),tolna uma seqüência .xo de pontos cre entrada 
" 

pÀ,r.," uru seqüê'cia /,, de pontos de saícla:

83

(6 t)



Aqui,os MiI coeficientes ¿; cosN coefìcientes d, são fixos e definem a resposta clo
filtro. O filtro (6,2) proclnz cada novo valor de saícla a partir clo valor da entrada atual e dos M
valores prévios de entracla, alóm dos seus próprios N valores cle saída prévios. Se N - 0, de tal
modo qrte não exista a segunda somatória em (6.2), então o filtlo é chamado de não recursrvo oude resposta impulsìva f,rnita (FIR '- Finite hnpul.se Response). se ly'*0, cntão o lìltro ó
clranraclo de recursivo ou de resposta irnpr.rlsiva infinita (llR - Í/ì nite Impul.se Response).

A relação entre os co's e d,' s e a função de rcsposta clo fìltro FI(f) é:

M
\4,, - 2 et(/^ ì

HU)= -t:!----
| -\ d o ¿'tt l¡t

Z¿- Ì-
r'l

t,, =lcox
k=0

onde Âé o intenalo de amostragem e/'é a freqüência. o intervalo cle Nyquist conesponcle a
./L entre -l12 e I/2. Para filtros do tipo FIR, o clenominador cle (6.3) ó igual a um.

6.2.1 Filtros FIR (não recursivos)

Quando o denominaclor em (6.3) é unitário, o terrno clo laclo direito coruesponde a uma
transformacla discreta cle Fourier. A transformacla é facílmente inversível, fo^mecendo os
coeficíentes clesejados ck em temros clo mesmo número de valores de FI(f) para as freqi.iôncias
cliscretas [. tsste fato, contudo, não é muito irtil. o motivo é que, para valores de cu calculados
dessa maneira, FI(Q tenclerá a oscilar energicamente entre as frcqüências discretas para as quais
fìxort-se o sett valor. Os filtros desta categoría podem ser implernentados facilmente quer seja
com fäse zeror quer seja com fase linear.

6.2.2 l'iltros IIR (recursivos)

os liltros recnrsivos, cuja saída em um clado momento específico depende tanto cla
entra<la atual e próvias, quanto das saídas prévias, geralmente podem ter um desìmpenho que é
superior ao dos ñltros não recursivos coln o mesmo número total de coeficientes (åu o mesmo
número de operações de ponto flutuante por ponto de entrada). A razão ô clara ao sà examinar a
ecìuação (6.3): um filtro não recursivo tem uma resposta em freqüência que é um polinômio na
valiável llz,ondc:

,, k +Zd jy,, l

84

(6 2)

Por otltro lndo, a resposta em lreqiiôncia de um filtro recursivo é uma função racional eml/z A classe de funções racionais ó cspecialmente aclequacla para ajustar funções com bordas
abruptas ou com leições dc detalhe estreitâs, scnclo quc muitas clas ciracterístióas descjáveis cle

(6 3)

(6.4)
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um filtro estão nestâs categorias (oppenheim & sohaièr, t9g9). os filtros recursivos scrllpre
apresentam uma fase diferente de zero, Contuclo, através dc um artificio pocle-se proci¡zir
respostas com fase zero a pattír de liltros recursivos. Isto po<le ser oþti{o fiitra¡clo-se o sinal
duas 

.vezes, em direções opostas, oancerando assim a fase cla resposta (Kulhánek, 1976;
Scherbaum, 1996).

os filtros não recursívos selnpre são cstáveis. se a seqiiôncia cle entraclas ,v,'s for
inte.r'ompida, então, após não mais cro que M passos a seqüência de y,,s procruzida por (6.2)
também será interrompida (cessará). Os fìltros recursivos, tendo como entrada as s¡as próprias
saíclas, não são necessariamentc est/rveis. Se os cocfìcientes dr forem esoolhidos
inadeqLradamente, um f,rltro recursivo pÕde ter .rodos homogêneos exponencialmente
crescentes, que se tornam enormes mesmo após a seqüência de entrada ter sido interrompicla. o
problema de se projetar filtros recursivos, portanto, nào é só apenas um problema inverso; ele é
um problema inverso com um vínculo adicional de estabilidade.

Desta forma, para aplicações práticas, é clesejável saber se um filtro representado pela
t'orma (6 2) é estável ou não. A estabilidade do filtro depende apenas dos coelicientes tl ,,s . o
filtro é cstável (Kulhánek, 1976; oppcnheim & schafer, r9g9) se, e somento sc, todas as N
raízes complexas da cquação polinomial car¿rcterística:

estlverem localizadas dentro do círculo unitário, ou seja, satisfizerem

l,l<t

6.3 ApLrc.\ÇÃo Dos FrL1.Ros IIII À ATENUAÇÃo Dos ERRos DE NrvELAMENro

o fìltro de Butterworth apresenta ganho Mb(w) qne decresce monotonicamente oom o
aumento da freqi.iôncia w. A resposta em amplitude não âpresenta qualquer oscilação (ou
ripple), qner dentro ou fora cla b¿rncla passante (o que já não ocorre oom os filtros cle Chebyshev
ou elíptico) Os [rltros de Butterworth apresentam resposta em amplitude plana na freqüôncia
w = 0. A resposta em amplitude dos filtros de Butterworth é dada poi:

t' -ld,,z'"i =0

onde w" é a freqüôncia de cotte e n é um nÍrmero inteiro que define a orclem <1o filtro (¡úmero
de pólos e de zeros do filtro). Para freqüôncias muito baixas, w -+ 0 , o ganho se aproxima cle l,
tendendo assintoticamente para 0 com o aumento da freqüência. Na Figuia 6.1a, está
representaclo o ganho do filtro de Butterworth para as ordens n= 5, 7, l0 e 14, tendo sido
adotada uma fieqüência de corte de aproximadamente 0,000285 ciclos/metro. Bsse valor de
fieqüôncia cle cofte é adequado à atenuação do euo de nivelamento de linhas de vôo que

turbtw\= Ef
\1+(wlw,t'"

(6.5)

(6.6)

(6.1)



Figura 6.1 - Aplicação de filtros recursivos l-D.
a) resposta em amplitude do filtro de Buttcrwofh para as ordens 5, 7, l0 e 14 - escala linear de ganho;
b) resposta em amplitude do filtro de Butterworth para as ordcns 5, í, rc 

" 
M - grrfro 

". ãS; 
-"

c) comparação do ganho dos filtros de Butterworth, chebyshev (tipoi I e II) e Eiíptico - 
"s"uio 

tin"-
de ganho;

d) cgqnaracão do ganho dos filtros de Butterworth, chebyshev (tipos I c II) e Elíptico - ganho ern dB;
e) sinal 

-sintótico 
formado pela sobreposição de senóides com comprimentoi de onan a.,ä,0, :¡r, :,s,

4,5 5,0 e 6,0 km;
f) comparação da aplicaçõo dos frltros IIR ao sinal sintético versus o sinal sintético tcónco.

o slônciÂ (kìn)
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apresentam ì"lm espaçamcnto médìo cle l km entre si. Nota-se que para ordens maiores, a
resposta em amplitnde clo filtro se aproxima mais da resposta retangular de ¡nr filtro ideal. para

w - wc, o ganho do filtro aringc o valor r l Jl :OJoi (cerca cle 3 dB de atcnì.¡ação),
independentemente do valor de n. A cscolha da orclem n do filtro é feita com base na atenuação
que se deseja ter nas banclas passante e de rcjeição. A Figura 6. lb apresenta as resposta em
amplitucle dos mesmos filtros apresentados na F-igura 6.1a, só qr-re, agorâ, â escala adoìada para
l'epresentâr o ganho dos filtros está em dB.0 ernprego dess¿r escala forneoe lim motlo mais
adequado para se airalisar o ganho dos filtros nas altas freqüências.

_ Os filtros de Chebyshev do fipo I apresentam oscilação com amplitude cor1stante na
banda de passagem e compodamento monotonicamente decrescente na banda de rejeição, A
resposta em amplitude Mc,(w) de um filtro de Chebyshev do tipo i é clacla por:

ondc ¿ é o parâmet.o que controla a amplit.de da oscilação na bancla passante, e Ç,(w) é um
polìnômio de chebyshev de grau n. A resposta em amplitude dos filtros de chebyshev do tipo I,
na lrancla de transição, decresce mais rapidamente do que a resposta dos filtros de Butterworth
de mesma ordem, fazendo com que eles sejam mais adequacros quando se quer separar
freqúências próximas umas das outras. o preço que se paga por essa maior capacidade de
discriminar freqüências é o surgimento da oscilação na banda de passagem.

os fìltros de chebyshev do tÍpo lI, ao contrário daqueles do tipo I, apresentam uma
resposta àssintótica nas bandas de passagem e transição, e oscilação com amplitude constante n¿t
banda de rej.,ição- A resposta em amplitnde Mc.r(w) de um frltro de chebyshev do tipo II ó
dada por:

Mc,(w\ = E;TIit.)

A resposta em arnplitucle dos filtros elípticos Me(w), por sua vez, apresenta oscilação
com amplituclc constante nas bandas de passagem e de rejeição, e comportamento
monotonicamente decrescente na banda de transição. A resposta em amplitu<le clessa classe cle
fìltros é dacla por (Proakis & Manolakis, 1988):

onde U,, é a função Jacobiana elíptica de ordem n

Mcr(w) -

Pode ser mostrado que para valores fixos da ordem n e da freqüência dc corte w. os
filtfos do tipo elíptico são aqueles que aprosentam a zona d,e transição mais estreita possível
(Parks & Burnrs, 1987; Oppenheim & Schalèr, 1989), ou seja, a mudança da banda de pissagem

(6 8)

Me(w\=tI' \l+ e'ui,twlw,)

(6.e)

(6 r0)
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parâ a bânda de rejeição é feíta do modo mais rápiclo possível. Por outro laclo, também pode ser
mostrado que fixando-se os valores cla freqüôncia cle corte w"e clo ganho nas banclas de
pâssagem e de rejeição, os filttos do tipo elíptico são aqueles que fomecem a menor orclem n
entre todos 'Ial fato tem extrema relevâncìa prática, pois o número cle coeficientes do operaclor
de convolução espacial que descreve os frltros do tipo IIR é dado por (n+l). Desse modo, ao se
empregar fìltros clo tipo elíptico, pode-se ter a mesmâ resposta em amplihrfle que se tem corn os
demais tipos cle filtros, porém, corn um nirmero menor de coeficientés do filiro (o que implica
em menor tempo de processamcnto).

Nas Figuras 6.lc e 6.1d, estão represontadas as respostas em amplitucle clos filtros de
Butterworth, chebyshev dos tipos I e II, e elíptico, para ìilna freqüência de cofte de
0,000285 ciclos/rnetro, e n: 10. A primeira Figura, em escala linear, ,"..áltu o compoftamento
dos. frltros nas bandas de passagem e transição (baixas freqüências); a seguncta Figura, cujos
ganhos estão em dB, ressalta as respostas clos filtros nas banclas de transifão e rejeição (altas
fieqüências). os filtros de chebyshev clo tipo II e elíptico possuem ganho máximo ã" -60 ,lB nn
bancla de rejeição, e os hltros tle chebyshev do tipo I 

" "lípti"o 
p-orru.. ganho mínimo de -

0,0087 dll na banda de passagem. þ-ica evidenciacro, principalmente pela Èigura 6.1c, qrLe os
filtros.de Butterwofth e elíptico são aqueles qr¡e apresentam, respectiv;mente, a maior e menor
zona de transição.

Para exetnplificar a elìcácia clesses fiìtros, eles foram aplicados a um sinal sintético
(Figura 6 le), formado pela sobreposição de senóicles com comprimento de onda de 2,0,3,0,
3'5' 4,5,5,0 e 6,0 km. os filtros floram projetados de modo a eliminar os comprimentos ¿e onda
menores do que 4,0km. A Figura 6.lfcontém o sinal filtraclo teórico, ou ieja, aquele que é
formado pela sobrcposição das senóides corn 4,5, 5,0 e 6,0 km (curva u*or"la;,'soúr"posto uo
resultado cla aplicação dos ltltros cle Butterworth (curva vermelha), Chebyshev ár> tipo i (clrva
verde), Chebyshev clo tipo II (curva azul) e elíptico (curva preta).

Visualmente, os filtros âpresentam resultados muito semelhantes entre si. Contuclo, o
sinal filtrado com o filtro elíptico é aquele que apresenta o menor resíduo com relação ao sínal
liltrado teórico, como era de se esperar. os sinais filtrados com os filtros de chebyshev
apresentam praticamente o mesmo resíduo, e o sinal filtrado com o filtro cle Butterworth é
aquele que apresenta o maior resíduo. Tal comportamento é explicado pela menor banda de
transição clo filtro elíptico, seguido por uma ban<la de transição moderada dos filtros de
Chebyshev, e por uma banda de translç¡ro ampla clo filtro cle Butterworlh.

Esses filtros também foram aplicados a um trecho do projeto pASpRJ, Figura 6.2a,
adotarido-se um valor de 0,000285 ciclos/m pala a frec¡üência de corte wc ) e n = I 0 para a
ordem dos filtros (o intervalo de contorno adotado nessa l,'igura, bem como rìas seguintes, é de
25 nT) llssa área t'oi escolhida como exemplo por apresentar dois tipos de enos distintos. O
primeilo é uma grande feição línear, cle extensão norte-sul, localizacla na longitude de 23 km,
que se deve a duas linhas de vôo consecutivas mal niveladas, procluzindo um desnivelamento de
até 125 nT. o segundo, de amplitude mode¡ada (até 75 nT), alta fì.eqüência (0,001 ciclo/metro) e
extensão leste-oeste, ocome por volta da latitude de l2 km, local da transição ila subárea 3, ao
sul, para a subárea 6, ao nofte, clo projeto. Este segundo tipo de erro deve-se ao fato das subáreas
3 e 6 terem sido levantaclas em épocas diferentes.
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As Figuras 6.2b,6.2c,6.2d e 6.2e apresentam, respectivamente, o resultâdo da aplicação
dos filtrc¡s de Butterwodh, chebyshev clo tipo I, chebyshev do tipo II e elíptico, à malha de
dados cla FigLrra 6,2a. Nota-se que todos os filtros loram capazcs de eliminar o erro que ocop.e
na transição da subárea 3 para a subárea 6, embora tenham apenas atenuado o forte eno de
nivelamento de extensão norte-sul. Além dos elros de nivelamento, a aplicação desses filtros
eliminou o sinal de curto comprimento de onda dos corpos dc oligem geológica tìe pec¡uena
extensão lateral e pec¡uena profundidade, como era de se esperar.

Para efeito de oompalação com tócnicas tradicionais de frltragem, foi gerada a Figura
6.2f, resultado da aplicação de utn filtro espectral isotrópico à malha cle dados da Figur.a 6-2a.
Tal fìltro apresenta unra banda passante que vai de 0 a 0,000285 ciclos/metros, eliminan<Io as
lieqüências maiores do que 0,000333 ciclos/metro, e tenclo sido aplica<lo um ¿rrco {e co-senóide
para atenuar as fleqùências que se situam entre 0,000285 e 0,000333 ciclos/metro. A aplicação
desse tipo de filtto produz, visualmente, resultados extremâmente semelhantes à aplicação clos
fìltros de convolução espacial (Figulas 6.2b, 6.2c, 6.2rJ e 6.2e).

A grande vantagem da filtragem espacial, quando comparada com a filtragem espectral,
reside no fato dela poder ser aplicada a malhas de dados incompletas, como é o caso dos três
projetos aerogeofisicos empregados nesta teso. Nesses projetos, os limites dos levantamentos
são irrcgulares, não constituindo bordas tetangulares. Caso se cleseje aplicar qualquer tipo de
filtragcm espectral a esses projetos, é necessário secoioná-los em subáreas retangulares, as quais,
obviamente, não respeitam limites geológicos. outra vantagem da filtragem espacial diz respeito
ao fato de não ser necessária a remoção de qualqner superficie cle tcndôncia antes da f,rltragem,
ao contrário do que ocorte com a hltragem espcctral.

Pelos resultados obticlos, e de acordo com as características expostas anteriormente, o
hltro do tipo elíptico parece ser o mais adequado para efetuar a atenuação dos erros de
nivelamento, não só pelo fato dele possuir a menor zona de transição, mas também pcla fácil
seletividade do ganho que se deseja ter em ambas as bandas de passagem e de rejeição. Além
disso, através de uma escolha criteriosa da freclüência de cofie do f,rltro, pode-se efetuar a
homogeneização espectral dos clados aeromagnéticos das linhas de vôo (Reid, 1980; Braggion
Jr., 1995) atenuando-se as componentes harmônicas que podem vir a gerar uma contaminação
espectral.

O filtro clo tipo elíptico foi aplicado às linhas cle vôo e às malhas cle dados digitais dos
projetos PAE,SB, PASMS e PASPRJ, promovcndo a homogeneização do espectro dos dados e
atenuando com sucesso os erros de nivelamento.



Figura 6.2 - Aplicação dos frltros IIR à atenuação dos erros de nivelamento
dc um trecho das subáreas 3 e 6 do PASPRJ (intervalo de contorno 25 nT)
a) dados originais;
b) r'esultado da aplicação do filtro de Butterwor.th;
c) resultado da aplicação do filtro dc Chebyshev do tipo l;
d) resultado da aplicação do hltro dc Chcbyshev do tipo II;
e) resultado da aplicação do frltro elíptico;
f) resultado da filtragem espect¡âI.



NtvELAMËNTo DE DADos AERoMAGNÉlcos

7.1 INrrìoDUÇÃo

No ponto de cruzamento entre os perlìs de produção com os de controle, uma vez tenclo
sido feitas as correções da variação diurna e clo IGRF/DGRF, os valores da anomalia magnética
deveriam scr igLrais. Na prática, entretanto, sempre ocolrem diferenças atribuídas principalmente
às cliferenças de altitude com que os perfrs cle produção e de controle são voados, embora
também influenciam as imprecisões oom que se identihcam as intersecções e as fiduciais de
controle em lcgiões com forte gradiente magnótico. Diversas técnicas cle nivelamento de dados
tôm sido desenvolvidas, totlas elas tentam minimizar os et'l'os no cruzamento entre perfis,
segundo algum critério particular (Iìoster et al., 1970; Green, 1983; Fitzgerald, 1996; Luyendyk,
1997; Mauring et al., 2002). Basicamente, há três grupos de tócnicas cle nivelamento:
fechamento de loop, nivelamento polinomial, e reposicionamento das coortlenadas dos pontos
de cluzamento.

'1.2 I'oN'r'Bs DE ERRos DE NtvELAMtrNTo

CAPíTULO 7

As medidas de rnagnetometria, quando realizadas ao longo de perfis aéreos, estão
sujeitas a ltma série de erros e interferôncias que fazem conr quo as diferenças de cruzament<¡
sejam clifercntes de zero:

a) As linhas cle produção e de controle podem ter siclo voadas com alturas diferentes sobre o
terleno no ponto de c¡uzametìto. Quanto tnaior for a distância da aeronave com relação à
fonte, menor será o valor medido para a anomalia magnótica;

b) Podem ocorrer erros ao se rcgistrar a posição e/ou altitude da aeronâve quanclo se efetua uma
medida. Erros de posição maiores ou iguais a 50 m são encontraclos freqüentemente em
levantamentos mais zrntigos;

c) Os tnagnetômetros mais antigos, inoluindo algnns utilizados na década de t970, apresentam
uma cle|iva instrumental que varia cxponencialmente com o tempo. segundo Lr,ryenclyk
(1997), essa valiação pode ser de até l0 nT por hora;

d) o campo magnótico sofre uma variação temporal que pode ser cíclica ou aleatória
(pulsações; tempestades rnagnóticas; variações cliurna, lunar, solar e secular). Como as
medidas ao longo das linhas de produção e de controle são feitas em instantes dil'erentes,
essas variações afetam as medidas realizadas;

e) A posíção da aeronave é medida nsando-se um instrumento localizado dentro da aeronave,
mas alguns tipos de tnagnetômetros podem estar localizados na extremidade de um cabo a
uma certa distância da aeronave ou na ponta de unt stinger na cauda da aeronave. Assim, as
tnedidas magnéticas teriam as suas coordenadas registradas incorretamente. Esse fenômeno
recebe o nome de eno de paralaxe sistemática;

f.¡ A aeronave pode produzir campos induzidos que vão afetar as medidas. IJsses campos
podem se original: na interação entre o calìlpo magnético da aeronave e o campo magnético
da 'fcrra; no fluxo cle corrente elétrica (60 llz e 400 Hz) dentro cla aeronave;

c)l
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g) Alguns dos movimentos a que a aeronave está sujeita no transcurso cle um perfil podem
afetar as medidas do campo magnético, tais como: períoclo curto, p hugoitl, cur-vas, massas de
ar.

7.3 lDUNTrFrc^ÇÀo Do PoNTo DL CRUZ^MEN'to

As diversas técnioas de nivelamento de perfis aerogeofìsicos aplicam correçòes aos
valores cle anomalia das linhas de produção e das linhas de controle de tal modo a se minirnizar
os erros de fechamento- Para qne tais erros possam ser calculados é necessário que se identifique
corretamente as coordenadas do ponto cle cruzamento entre uma determinada linha de produção
com Llma eventual linha de controle que a interccpte.

Os pontos de crtzamento entre as diversas LP e LC que compõem um aerolevantamento,
teoricamente, são identifioados corretamente pela empresa responsável pela aquisição e
processamento dos dados. Nesse caso, as coordenadas dos cruzamentos são identificatlas
prontamente a paftir da recuperação da trajetóría dos vôos ao se desenhar sobre os fotomosaicos
o traçaclo das linhas de aquisição e de controle. Nessa etapa, a cquipe responsável pela
recuperação das trajetórias dos vôos gera um relatório contenclo o número da linha de vôà, o
número da linha de produção, as coordenadas (latitude e longitude) do ponto de cruzamento
entre as linhas, e o número das fiduciais de controle localizadas imediatamente antes e após o
ponto de crì-lzamento. A seguir, as coordenadas das demais fiduciais que se localizam entre essas
fiduciais de controle são interpoladas linearmentc entre as coordenadas das fiduciais de controle.
Ern seguicla, identificam-se as frduciais, cujas coordenadas f'oram interpolaclas, que se localizam
imediatamente antes e após o ponto de cruzamento. A parlir das coordenadas desìas fiduciais, os
seus valores de anomalia magnética são interpolados linearmente nas coordenadas do ponto de
cruzamento iclentif,rcado sobre o f'otomosaico. Tomando-se a diferença entre os valores
interpolados das anomalias da LP c da LC nas coordenadas clo ponto de oruzamento
previamente identificado, obtém-se o erro de cruzamento entre a línha de produção e a linha de
controle em questão.

Um problema ocome, posteríormente, quando usuários dos dados dos projetos desejam
reprocessá-los, pois a informação sobre a localização dos poritos cle cruzamento entre as linhas
de controle e de produção náo taz parte do produto final disponibilizado para o contratante do
aerolevantarnento (vide Tabela I). Gerahnente, os usuários cle dados de levantamentos
aerogeofisicos se [tilizam de programas comerciais para reprocessar os dados. Como tais
plogramas utilizam algoritmos proprietários para manipular os dados, os usuários não têm
acesso à descrição da técnica que está sendo empregada. euando um usuário resolve
desenvolver fèruamentas destinadas ao nivelamento de dados aeromagnétioos também deve
desenvolver algum mótodo que seja capaz de identifrcar os polìtos dc cnrzamento entre LP e LC.

Na literattua não se encontl'ou descrito nenhum algoritmo otimizado para efetuar tal
tarefa. Os poucos algoritmos publicados são otimizados para localizar o ponto de cruzamento
entre perfis geofisicos (gravimétricos, maguetométricos e sísmioos) conduzidos a partir de
navios (Flerkommer & Whitney, 1994; I'Isu, 1995). Tais algoritmos levam em conta as
peculiarídades dos levantamentos matítimos e não são eficientes para lidar com levantamentos
aerogeofìsicos em grande escala.
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Normalmente, ao se lidar com levantamentos aerogeofisicos, a identificação clo ponto de
cruzamento é feita "por lorça bruta", on scja, para o primeiro par de ficluciais consecutivas de
uma linha de proclução verifica-se se ele possr,ri algum cmzamento com o primeiro par de
ficluciais consecutivas de uma linha de controle. Caso esse cruzamento não exista, o primeiro
par de fiduciais da LP é confrontado com o segr.rndo par de fiduciais da LC. Esse procedimento
é rcpetido, sucessivamente, até que se identiñque o ponto de cruzamento ou que se atinja o final
da LC. Caso não tenha sido identifìcaclo nenhum ponto cle cruzamento, passa-se a comp¿rrar o
scgnndo par de fiduciais da LP corn todos os pares de fiduciais da LC. Caso o cruzamento não
seja identifìcado, o procedimento é repeticlo para os demais pares cle ficluciais consecutivas ela
LP até que se localize o ponto de cruzamento. Este é um procedimento demorado do ponto de
vista computacionaì, pois, para uma situação em que a LP possui N fiduciais e a LC possui M
fiduciais, pode ser necessário se cfetuar até (N-l)x(M-l) comparações até se identificai o ponto
de cruzamento.

Neste trabalho, foi desenvolvido um algolitmo iterativo para identifìcar de modo
automático e eficiente o ponto de cruzamento entre linh¿rs de produção e de controle de
levantamentos aerogeoflsicos. Para que a convergôncia <1o algoritmo seja a mais rápicla possível,
pafte-se do pressuposto que as linhas de prodr,rção são aproximadamente paralelas ao eixo das
ordenadas e qtte as linhas de controle são aproximadamente paralelas ao eixo das abscissas. A
grosso modo, o algoritmo opera ao identificar um subconjunto de pares de fiduciais
consecutivas da LP cujas ordenadas possuem valores que se situam cntre o mcnor e o maior
valor das ordenadas da LC. Analogamente, identifica-se na LC um subconjunto de pares de
lìduciais consccutivas cujas abscissas possuerl'r valorcs que sc situam entre o mcnor e o maior
valor das abscissas da LP. Esse procedimento vai sendo repetido iterativamente até que o
número cle fichrciais tenha sido lecluzido drasticamente (para a partir delas se promover a busca
direta do ponto de cruzamento) ou até que os dois pares cle fiduciais consecutivas c¡ue se
interceptam sejam identificados.

A Figura 7.1 exemplifica a aplicação do algoritmo proposto a um par de linhas de vôo do
PAESII. A linha de produção possui 2. l3 I 1ìduciais e a linha de controle possui 2.251 hduciais.
Após a primeira iteração, o número de pares de fiduciais consecutivas, candidatos a conterem o
cr]-rzamento entre a LP e a LC, caiu drasticamente para 53 ao longo da LP e 49 ao longo da LC,
Após a scgunda iteração, tauto a I-P, quanto a LC, apresentam apcnas 3 pares de fiduoiais
consecutivas candidatas a conterem a interseção. Após a terceira itelação, o algoritmo foi capaz
de identifrcar os pares de liduciais que contêm o ponto de interscção entre as linhas cle produção
e de controle.

Esse procedimento 1'oi aplícado à iclentificação dos pontos de cruzamento <ìas Lp e LC
dos Projetos Aerogeofisicos Extremo Sudeste do Brasil e São Paulo/Rio de Janeiro. Pôde ser
constatado que são necessárias, no máximo, 5 iterações do algoritmo para que se identifiquem
os dois pares de fìduciaís que fonnam o cruzamento ou para que se lestrinja o número de pares
de f,tduciais antes que o algoritmo fique preso num laço.

7.4 MÉToDo Do REposrcroNAMnNTo DAs CooRDrìN^DÀs Dos PoN.r'os DE CRuz¡r.lonTo

Duas medidas efèfuadas no mesmo local, após aplicadas as correções da variação diurna,
paralaxe e IGRF', deveriatn ser idênticas. Se ocorrel uma dif'erença de fechamento diferente de



6500

6480

¿6460
t

.Ê-6440

6420

6400

Situação inicial LP=213t pontos, LC:2251 pontos

6449.24

6M9.22

6449.2

Çoøl.rs
¿,
o 6449.16E

døøe.re
6449.t2

6449.1

6449.O8

300 350

longitude (km)

645 l

6450.5

r 6450:
¿

)644e.s

9 eug

6,148.5

644A

após 2a iteração LP--4 pontos, I.C:4 pontos

---'.â

b)
após la ileração I.,P:54 pontos, LC=50 pontos
-_-T_f--=r--'-_ -.

:

:1' "" '

400

94

302.35 302.4 302.45 302.5

longitude (knì)

300.5 301

6¿99.18

6449.17

c
éeugse
o

'á6449.rs

6449.14

6449.13

'_rL I

6449.18

6449.t7

&eqas.ts
0
=ã
€o¿¿.ts

6449.14

6449.13

301.5 302 302.5 303 303.5 3M 3C)4.5

longitude (km)

302.55

Figura 7.1 - Desempenho do algoritmo proposto para identificar o ponto de cruzamento
entre linhas de produção e de controle aplicado ao PAESB.

a) situação inicial;
b) fiduciais identificadas após a primeira iteração;
c) fìduciais identificadas após a segunda iteração;
d) fiduciais identificadas após a terceira iteração;
e) ponto de cruzamento calculado a partir das fiduciais identifrcadas em (d).
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7'ero p a um ponto de crltzamento, ela pocle ser lesultante de um erro nas medidas da posição
geográfica das fìduciais clas linhas de vôo,

Atuahnente, com o emprego da navegação GPS, o grau e lÌeqüência com que este tipo
de cffo ocorre é muito reduzido. cor.rtudo, em levantamentos antigos, nos quais a navegação era
feita a partir de mosaicos fotográfìcos, a recuperação das coorclenaclas corretas das liduciais
pode ser Lrm proceclimento pouco preciso, principalmcnte em áreas com topogralìa monótona,
com poucos pontos de controlc distinguíveis ou com grande variação topográfica.

caso se tenha disponível .ma estimativa da incefieza com que se determinarn as
ooordenadas geográficas dos pontos de medida, então ela pode ser utilizada para se definir um
círculo em tomo de cada ponto de interseção dentro do qual o ponto de interseção pode ser.
movirnentado livremente. urna vez que se conhece o gradientc do oampo magnético no ponto de
interseção, assume-se que a sua posição dentro desse círculo é aquela que minimiza a fliferença
de cftrzamento. Esse procedimento é aplicado a cada ponto de interscção dentro da área do
levantamento, fornecendo, assim, um conjunto dc correções qr-re são interpoladas em todos os
pontos de dados lestantes.

No processo cle nivelamento por reposicionamento das ooordenaclas dos pontos de
cLtlzamento, procura-se a posição verdadeira do ponto de cruzamento âo tentar encontrar uma
posição próxima na qual os valores do cruzamento extrapolados se¡iam os mesmos para a li¡ha
de aquisição e para a linha de controle. Para procurar por tal ponto, utilizam-se os gradientes
calculados para a linha de controle e para a linha de aquisição no ponto de cruzamento. Em
seguida, ajusta-se uma reta ao ponto da linha de oontrole ou da linha de aqr.risição qr"te possuir o
maior gradiente no cruzamento. A inclinação da reta ajustada dcve ser igual ao gradicnte
calculado naquele ponto. Adotando-se tal procedimento, espera-se que a linha com o menor
gradiente esteja corretâ e sirva de base para a linha com o maior grailiente. Assim, um pequeno
deslocamento na liclucial da linha com o maior gradiente é capaz de exprimir uma maíor.
variação no valor da diferença de fechamento.

O procedimento de nivelamento por reposicionamento das coordenadas tlos pontos de
cruz¿ìmento assume que:

l) As medidas próximas ao ponto dc cruzamento ua linha cle maior gradiente poclem ter siclo
atribuíclas a urna posição incorreta devido a erros de navegação;

2) A posição das medidas próxrmas ao cruzamento na outra linha pode ser mais correta
(precisa);

3) Através de um processo de extrapolação pode-se estimar valores em outras posições
próximas ao ponto medido de clïzamento na linha de maior gradiente;

4) A melhoL clireção e método de extrapolação consistem em muda¡ os valores das coordenadas
X e Y da fiducial e o valor da anomalia Z numa direção ao longo de uma linha com as
seguintes oaracterísticas:
r ela passa através do ponto de cruzamento com o maior gracliente;
¡ ela tem nm gradiente igual ao gradicnte de cnrzamento;
. a direção adotada faz com qlle o valor de cnizamento Z com maior gradiente se

aproxime clo valor Z correspondente ao cruzamento na outra liltha.
5) Dentro de um raio prevìamente est¿¡belecido como limite, pode-se procurar um ponto na

linha de extrapolação onde o valor Z e rgual ao oì"rtro valor de cruzamento Z (difèrença cle
fechanrento igual a zero). Adota-se esse novo ponto como senclo o pontÕ correto pata o
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cruzalnento. Isso envolve muclar os valotes (las coordenadas X e Y do ponto de cruzamento,
bem como o valor de Z,

A Figula 7.2 ilustra gtaficamente o prooedimeuto de nivelamento por reposicionamento
das coordenaclas do ponto de cruzamento.

O raio de influência é o raio (em metros) dentro do qual pode-se extrapolar valores de Z
ao longo dos gradientes cm busca de diferenças de fechamento iguais a zero. O seu valor é
escolhido cle tal f'orma que seja compatível corn as incertezas que se têm na determin¿lção dos
valores das coordenadas geográfrcas dos pontos de meclida. Caso essa informação não esteja
disponível, pode-se adotar unr valor pequeno (entre l0 e 20 m), ou um valor igual à metade da
distância nominal entre duas ficluciais consecutivas para o levantamento. Obviamente, só vai ser
atingido um valor cle diferença de fechamento igual a zcro se o raio de busca for suficientemente
gt'aude. Caso isso não ocorra, ainda pode restar r,rma diferença de f'echamento no ponto de
crïzamento. Deve-se ter em mente que tal procedimento de nivelamento altera os valores das
coorclenadas X e Y do ponto de cmzamento, bem como altera os valores de Z dos dados na linha
(de produção ou de controle) que apresentar o maior gradiente no ponto de oruzamento.

7 .5 MÉToDo Do FEcrrÀMENTo DE ¿ooJ,

A malha formada pelo conjunto de pontos de interseoção entre linhas de aquisição e
linlras de controle pode ser considerada como uma rede de laços ov loops fechados. Assim,
técnicas similares às de ajustamento de redes em levantamentos geodésicos podem ser aplicaclas
ao problema de nivelamento de linhas de aquisição e de controle de claclos aeromagnóticos
(Green, 1983; Luyenclyk, 1997).

Ilmbora a técnica proposta por Green ( 1983) para implementar o nivelamento por
fechamento de loop seja matematicamente atrativa, pois se obtém uma solução imediata, sem
iutervenção manual, sabe-se que ela funciona bem apenas em áreas de gradiente magnético
baixo e que apresentam pequenos intervalos dinâmicos entre ¿ìs dif'erenças de cruzamento
(Luyendyk, 1997). Devido a tais inconvenientes, é recomendável que sejam aplicados os ajustes
cle navegação descritos anteriormente (paralaxe, variação diurna e IGRF), de tal modo a se
rninimizar as difereriças de interseção, antes da aplicação deste método.

A formulação dada a seguir (Green, 1983) esboça o omprogo do método de fèchamento
d'e loop cle modo adequado a se tratar com as peculiaridades de levantarnentos aeromagnéticos.

Consiclere-se uma rede de linhas de aquisição e de controle com N interseções e M
segmentos de linha qr.re as conectam. Deseja-se calculâr um conjunto das melhores estimativas
Z, da intensidade do campo magnético em cada ponto de interseção (i: l, 2, ..., N).

Para cada segmento de linha ¿ (k = l, 2, .,,, M) que une a interseção / à interseção n,
vale a seguinte equação:

(2, 2,,,)-so = vo (7.1)
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Figura 7.3 - Nivelamento pelo método de Green, Diagramas de interseção entre linhas dc
aquisição e de controlc ilustrando o cálculo dos erros de fechamento (Green, 1983).
a) relação entre o erro de fechamento C do loop central e as quatro intorseçõcs

vizinhas (a.b.c,d)l
b) relação cntre a intcrseção i e os erros clc fechamento (C, a Co) dos loops vizinhos



onde Yk e a diferença entre a mudança estimacl¿¡ no campo (2, - Z.)
aquola observada clnrante o l0vântamento ,So, Assim, tem-se como

oonjunto cle Z, de tal modo quc:

^1a=Lr:
k=l

seJa mlnlmo

Rescrevendo a equação (7-2) nr.rma forma rnais apropriada, diferenciando-a com relação
a Z, Q: l, 2, ,,., N) e igualando-se o resultaclo com relação a zero, chega-se a um conjunto de

N ecprações simultâneas da fonna:

l+n n¡ra i-- it"
ontlc: a,, = ] L se i c 7 são concctaclos por um segmento de reta,I

[0 pala todos os outros casos

n, é o número de segmentos de reta que se conectam com a interseção j
tvt

b, =16,oso
k=l
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ao longo do segmento /r e

reqr"risito clete rninar um

(1.2)

e os tclmos da forma án

A matliz.4. de coeficientes d¡i (equação (7.3)) é simétrica e com ordem N-1 (ou seja, ela
é singular e apresenta um autovalor igual a zero) onde o vínculo nccessário é de que pelo menos
uma interseção tenha urn nível definiclo de modo independente.

Pode-se mostrar que a somatória em i na equação (7.3) é igual à soma das mrtdanças
estimaclas no campo magnético medidas l'ora da interseção j, ao passo que b7 é a soma das

muclanças obscryadas fora da interseção j, Desta forma, o roquisito para uma solução por
mínimos quadrados é que a soma das diferenças obsenadas no entolno de cada interseção scja
igual à soma obtida a partir clos valores estimados.

O conjunto de equações (7.3) pode ser resolvido através do emplego de técnicas de
inversão matricial ou com o emprego de técnicas itelativas. O método de Green (1983) resolve o
problerna através do emprego de uma técnica iterativa, descrita a seguir.

larZ,-b, ==0
¡=l

[+ I quanclo ; = / na equação (7. l)
I

-l-l quando r =ør

[0 para toclos os olLtros c¡ìsos

(7 3)
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7.5.1 Implementação do método de Green

Considere vm loop oor.ì1 quatro lados com rnterseções em a, b, c, e d (Iìigura 7.3a) com
as linhas cle aquisiçãoiprodnção sendo voadas na dircção noÉe-sul e a linhas cle controle na
direção leste-oeste, A defrnição habitual do erro de fèchamento em volta desfe loop é:

c: (t',,- T,t)-t (Fc- Fù+ ('r"t-'[',")+ (þ',,* Fù (t 4)

onde, por exemplo, 7,, e .F-,, sã.o as intensidades magnéticas mediclas nas linhas de controle e de
aquisição, rcspectivamente, no ponto ¿.¿.

Mudando a ordern dos tetmos na equação (7.4), tem-se:

c : (F,, - r,,) - (þ1 - r) + (r"" - r") - (F,t - r,L)

ou

C = s" -Êt, + t, -t¿ (1.5)

onde e, é o erro na interseção a; e,, ê o erro na interseção ó; etc.

O procedimento adotado procura definir r¡m novo conjunto de erros de interseção a, , i :
1, 2, ... N de tal modo que os oruos de fechamento sejarn reduzidos.

Conforme representado na F'iguta 7.3b, a interseção i é rodeacla por quatro loops com
err<¡s de fechamento Ct, Ct Cs e Ca. Pocle-se mostrar que a mudança no valor de a, que

minirniza a somatória dos erros de fbchan.rento é dada por:

fi = (ct - c2 + c3 c4)/4 (1.6)

Quanclo uma interseção não estiver rodeada por quatro loops, como ocorre nas
extremidades de rrm levantamento, a expressão ânterior assume a forma:

J,: (Eßt - ô2C2 + ôrCi - ô,¡C,)( E¡ - ô2 1 ô3 - iìa) (7 7)

onde ô' : I onde o /onp existe e ôi - 0 onde o loop não existe, para i : l, 2, 3 e 4.

O proceciimento descrito a segr.rir (Green, 1983), implementa a técnica de nivelamento
por 1èchamento de loop de tal modo a minimizar os erros de fechamcnto de um levantamentcr
zrerogeofisico:

I ) Defrnir um deslocamento máximo permitido para a interseção ao longo das linhas de
aquisição e de controle. Também definir um límite inferior (opcional) para o gradiente
horizontal na região da interseção. Interseções com gradientes menores do que esse valor
limite não serão ajustadas. Isso evita que o método efetue corrcçòes para pequenas variações
diurnas em regiões que são magneticamente calmas.
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2) Utilizando a informação anterior, calcular os valores máximo e mínimo possíveis para o erro
dc cruzamento ern cada interseção. Chamá-los de ej' e t', .

3) Para cada interseção i estabelecer quais são as interseções acljacentes que formam os vértices
dos loops adjacentes a i (loops C t a Ct na Figura 7 .3b).

Para a interseção i, calcular os erros de fechamento C7 a C¿ utllizando a equação (7.5) e a
informação proveniente do passo (3).

Calcular/j empregando a equação (7.7).

6) O novo emo de interseção conigido é definido por a¡ -Ei /,. Assim, se:

4)

5)

8)

e)

u=t¡

-.1-oi

ei

{

E,' > €l' cntão a,'

€,' < €! cntão e,'
(7.8)

quadrado e7) Calcular o novo erro de fechamento C,' associado à interseção i. Tomar o seu

adicioná-lo à uma somatória corrente dos quadrados y.

Repetir os passos (5)-(7) para i = 1, ..., N e imprimir o valor de y.

Repetir os passos (5)-(8) até que y não seja reduzido significativamente por iterações
adicionais.

7.6 NrvnlarupNToPoLrNoMrAL

O método do nivelamento polinomial assume que os erros que afetam cada uma das
linhas de produção ou de controle variam suavemente e podem ser razoavelmente bem
aproximados por um conjunto de polinômios locais como função do tempo. Esses polinômios
são chamados de curvas de deriva e o objetivo é reconstiruí-las a partir dos erros de cruzamento
observados inicialmente. O eno de fechamento num dado ponto de cruzamento é formado por
duas componentes: uma atribuída à linha de aquisição e outra à linha de controle. Através do
nivelamento polinomial, procura-se identificar essas componentes (Fitzgerald, 1996; Luyendyk,
1997; Mauring,2002).

Na sua forma mais simples, o método consiste em se ajustar um polinômio às diferenças
de cruzamento em função do tempo pelo método dos mínimos quadrados. Os valores calculados
pelo polinôrnio ajustado são, então, subtraídos dos dados originais, reduzindo-se as diferenças
de cruzamento. Na literatura tem sido descritas várias implementações deste método (Yarger et
al., 1978, Foster et al., l9l0). Neste trabalho é adotada a implementação descrita por Luyendyk
(1997) e Fitzgerald (1996), pois ela é mais elaborada do que aquela da forma mais simples
descrita anteriormente.

Deve-se notar que durante um vôo são adquiridas diversas linhas, podendo-se executar
mais de um vôo por dia ou passar alguns dias sem se executar nenhuma linha. As linhas que
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foram adqr-riridas durante o mesmo vôo poden ser relaoionadas umas às outras por tcmpo,
assim, podem-se calcular curvas de deriva para um vôo como um toclo.

Segunclo Luyendyk (1991), a técnica cle nivelamento polinomial utilizada pelo AGSO
(Attslralian Geological Sttrvey Organistttion * Serviço Geológico Australiano) possui quatro
estágios que clevem ser executados na seguinte ordem:

l) Nivelamento das linhas de controle: as linhas de controle são niveladas assumindo-se c¡ue a
linha de controle princip¿ll ó isenta de erros. Isso é fèito atlavós do cálculo das curvas cle
deriva das linhas de controle;

2) CorigìL as linhas de aqr.risição, por vôo, com relação às linhas de controle. Este
procedimento também pode ser compreencliclo oomo sendo cqr"rivalente à correção de cacla
vôo assutnindo-se que âs Iinhas de corltrole estäo corrctas. Para isso, são calculadas curyas
cle deriva individuais para cada vôo;

3) Corrigir as linhas de aquisição individuais assumindo-se que as linhas de controle estão
colretas. Para tal, calculam-sc as curvas de deriva para as linhas inclividuais;

4) Corrigir as linhas de controle individu¿lmente com relação às linhas de aquisição. Isto ó feito
calculando-se os erros residuais que afetam cacla linha de controle individualmente.

Para que esse método possâ ser implementado, são ajustados polinômios como função do
fempo. Caso os levantamentos que estejam sendo processados não possuam a informação do
instante em que as medidas fbram tomadas, os polinômios passam a ser ajustados como frmção
do nitmero da fiducial de medida ao invés do tempo. Na hipótese de não existir informação
sobre o número do vôo em que cada linha foi adquirida, o segundo estágio cle nivelamento
clescrito anteriotmente n¡io é efetuado. Esse é o caso dos Projetos Aerogeofísicos São Paulo,/Rio
de Janeiro e Extlemo Sudeste do Brasil, nos quais f'oi registrado somente o núrnero dos perfrs,
não tenclo sido anotado o númsro dos vôos (vide Tabela l).

A Linha de Controle Principal

A ptimeira qnestão qlre surge durante o nivelamento polinomtal consiste em se defi¡ir
uma referência absoluta. Como não existe nenhuma referência absoluta, escolhe-se
criteriosamente uma linha de controle, chamada de linha de controle principal, para servir como
referência absoluta; isso implica em se assumir que a linha de controle principal possui, por.
definição, deriva igual a zero e não possui eruos de nivelamento. A linha de controle principal,
para sel confrável, deve tet as seguintes características: ter sido executacla num período calmo,
em que a variação diurna seja suave; estar localizada aproximadamente no centro da área do
levantamento, estar situada sobre uma região onde o relevo magnético ó suave, ou seja, ela não
deve contel comprimentos de ond¿r mlrito curtos com grancles amplitudes.

7.6.1 Nivelamento das linhas de controle

Neste estágio do nivelamento, são calculadas as curvas de deriva para cada linha de
controle, nivelando-a com relação às demais, Para tal, são desempenhadas as seguintes etapas:

l) Deve-se selecionar uma linha de controle pala sel a linha de controle principal; ela serve
como uma referência ¿ìbsoluta com relação à qual todo o levantamento ó nivelado. As linhas de
controle serão cl¿ìssihcadas em nivelaclas e não niveladas. Na plimeira instância, o conjunto de
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linhas de controle niveladas consiste somer.ìte cla linha cle controle principal. Cada linha cle
controle clo levantamento será nivelacla, uma por vez, ajustanclo-â ao conjunto atual de linhas de
controle nivel¿rdas.

2) Ajusta-se uma fitnção polinomial às diferenças de cruzanrento da linha cle oontrole
principal (FigLrra 7.4a), uma vez que se assume que a linha de controle principal não possui
erros de nivelamento, a curua ajustada represcnta os effos que são devidos exclusivamente às
linhas de aquisição.

3) Os enos cle cruzamento da segunda linha de controle são confrontados com a cÌlrya
polinomial ajustada na ctapa (2). Neste estágio, oada erro de orr¡zamcnto envolvenclo as linhas
de coutrole não niveladas consiste de uma componerìte devida à linha de controle e de outra
componente devida às linhas de produção. lJma yez que a culva representa exclusivamente os
erros devidos somsnte às linhas de aquisição, as diferenças entre os erros de cruzamento d¿t
segunda linha de controle e a curva (setas na F-igura 7.4a) representâm os erros deviclos à linha
de controle, neste caso, os erros ltos valores de Z para a segnnria linha de controle.

4) As etapas (2) e (3) são repetrdas para todos os vôos que possuam linhas de produção quc
cmzam a linha de controle ptinr:ipal. Assim, forma-se um conjunto oompleto de coneções para a
scgunda linha dc conr rtrle.

5) os valores de anomalia (Z) da segunda linha de controle são corrigidos dos erros
(componente devida à linha de controle) detenninados na etapa (3). Isto é feito aã se ajustar uma
cLllva por mínimos quadrados aos effos qrJe ooorrem ao longo <la linha cle controle (Irigura 7^4b).
Os valores fo¡necidos pela curva ajustada são, então, subtraídos dos valores cle anomalia nos
pontos clc oruzamento da segunda linha de controle. Assim, a seguncla curva de controle passa a
ser co¡rsiclerada nivelada.

6) Ajusta-se urna função polinomial às difèrenças de cruzamento da linha de controle
principal e da segunda linha de controle nivelada (Figura 7.4c). Como essa curva é calculada a
partir de um conjunto de dados mais abrangentc, considera-se que ela seja uma melhor
estimativa dos erros que são devidos exclusivamente às linhas de aquisição.

7) Os elros de cruzamento da terceira linha de controle são confrontaclos com a curva
polinomial ajustada na etâpa (6). uma vez que essa cì.¡rva representa, agora, os erros cleviclos
exclusivaurente às linhas de aquisição, as diferenças enlre ela e os erros <le cruzamento (setas na
Figr-rra 7.4c) reprosentam os cffos nos valores de Z para a terceíra linha de controle.

8) As etapas 6 e 7 são repeticlas para todos os vôos com linhas de aquisição que cruzam ¿r

linha de controle principal. Assim, forma-se um conjunto completo de correções para a terceira
linha de controle.

9) Os valores de Z da terceira linha de controle são corrigidos dos e¡ros determinados na
etapa (7). Tal oorueção é conduzida da mesma fbrma que a segunda linha de controle foi
coÛigida na etapa (5). Após isso, a terceira linha de controle passa a ser considerada nivelada.

10) As etapas de (6) a (9) são repetidas, incluindo a terceira linha de controle nivelada, de tal
modo a se calcular Ìlma nova curva devicla exclusivamente aos erros das linhas cle aquisição,
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linlì¡ì dc coDtiole não 

^prcsentåtn 
eno, û cuwa rcp¡cscntî os erros devidos âos

vllores de 7, dâs lìnlâs dc flquisição.

O dcsvio das diicìençus dc icchamcnto da tcrceira linhâ ¿o controlccom rclação a
esfl curvllde vo scr dc!ido a $ros nos vålor€s de Z da re¡ccka linha de conrrcle.
Es$es crcs slo utilizrìdos prìr{ì cor¡¡gjros valorcs dc Zdù tercciû linìrâ dc conkolc
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calcLllando-se correções para a quarta linha de controle e corrigindo-a. Prossegue-se com todo
esse procedimento até que tocias as linhas de controle tenham siclo corrigidas.

7,6.2 Nivelarnento clos vôos

Uma vez que as linhas de controle encontram-se niveladas umas com relação às outras,
consiclera-se que a sua deriva seja igual a zero e quaisquer cliscrepâncias nos pontos dc
cruzamento são attibuídos a erros que ocorrem zro longo das linhas de aquisição. Assim, os erros
cle interseção agora calculados podem ser usados diretamente para se obter uma estimativa da
dcriva clue ocorteu clttranle cada vôo. Neste estágio, as linhas de aquisição são processadas por
vôo. Cad¿r vôo é processado índividualmente e a sua cuwa de deriva é estimada ao sc ajustar um
polinômio aos seus erros de interseção. A seguir, emprega-se esta curya de deriva para se
corrigir os valores das anomalias magnéticas Z nos pontos de oruzamento das linhas de
produção do vôo em questão, Este procedimento é relativamente análogo à etapa (5) do item
7 4 1; graficamente, ele é semelhante à F-igura 7.4b, só que agora a cìirva está sendo calculacla ao
longo de um vôo ao invés de uma linha de controle.

Estâ etapa de processamento não pôde ser conduzida com os levantamentos são
Paulo/Rio de Janeilo e Extremo Sudeste do Brasil, pois nenhum deles possui indicação do
númelo dos vôos (vide llabela l).

7.6.3 Nivelamento das linhas de aquisição individuais

Após terem sido concluídos os estágios de nivelamento descritos anteriormente, ainda
podcm existrr eros tle nivelamento restduais específìcos clas linhas de ac¡.risição. Neste estágio,
as linhas cle aqr"risição são processadas indiviclualmente, ajustando-se um polinômio aos er¡os de
fechamento de cada ourya. A seguir, estes polinômios são utilizaclos para se corrigir os valores
clas anomalias magnéticas Z nos pontos de cruzamento da linha de produção em questão. Este
proccdimento é relativamente análogo à etapa (5) clo item 7.4.1; graficamente, ele é semelhante
à Figura 7.4b, só quc agora a cunr'a está sendo caloulada ao longo de uma linha de aqr-risição ao
invés de uma linha de controle.

7.6.4 Nivelamento das linhas de controle com relação às linhas de aquisição

Após tcr-se nivelaclo as linhas cle aquisição individualmente ainda podem existir alguns
erros resicluais nas linhas do controle. Neste último estágio de nivelamento, calcula-se uma
ctttva de ajuste por mínimos quadrados para as diferenças cle fechamento ao longo de oada linha
de controle, .Essa curya é utilizada para as correções dos valores de Z da sua respectiva linha de
controle. Este procedimento é relativamente análogo à etapa (5) do item 7.4. l; graficamente, ele
é sernelhante à Figura 7.4b.

7.6.5 Ponderação dos cruzamentos

Yarger et al. (1978) notaram que
horizontal geralmentc estão associados às

os cruzamentos que apl escntam maior gradiente
maiores diferenças de fcchamento entre linhas de
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aquisição e de controle. Como a estabilidade dos dados mâgnetométricos nos pontos cle
crtlzamento cntre as linhas cle aquisição e de controle pode variar, pode-se atribuir pesos aos
clados nos pontos de cruzamento quando do ajr.rste do polinômio por mínimos quadrados cle tal
modo clue os claclos ntenos estáveis tenham menos inlluência no cálcnlo do polinômio.

Ao se atribuir pesos distintos para os cmzamentos, ponderam-se os valo¡es de Z da llnha
que estiver sendo corrigida, seja ela de aquisição ou de controle. Um critério razoavelmente
eficiente dc se pondcrar os cruzamentos (Fitzgerald, 1996) é aquele l¡aseado no gradiente
horizontal de Z. Ctuz,amentos com gradiente elevado vão contribuir menos do qus cruzamentos
colÌì tlm gradiente lraixo. Como o gradiente horizout¿l de Z pode estar associado à estabilidade
dos dados, pode-se expressar o peso como sendo igual a:

Peso =-- 
l- 

-?lt) t.)i^^l¡t tt)

7.7 NTVELAMEN'IO Dos PERF|S Dos PRoJETos

As três técnicas cle nivelamento de perfrs aeronragnétioos descritas neste capítulo foram
aplicadas aos dados dos projetos aerogeofisicos PASPRJ e PAESB com o intuito de se verificar
qual delas é capaz c\e melhor atenuar os effos de nivelamento existentes nesses projetos. E,ssas
técnicas de nivelamento não prlderam ser aplicadas aos dados do PASMS, pois os dados das
linhas de controle cleste projeto foram perdidas com o tempo (Metelo, 1996; Tabela l).

A lìigLrra 7.5 apresenta o resultado da aplicação das técnicas de nivelamento por
reposicionamento das coordenadas dos pontos de cruzamento, por fechamento de lttop e o
nivelamento polinomial aos clados da sr¡bárea 4 do PASPRJ, Conforme pode ser visto, a técnica
de nivclamento por reposicionamento das coordenadas dos pontos de cruzarnento é aquela que
ptoduzir.r uma melhor representação clos dados, atemrando os efeitos dos erros de nivelamento
(cor:rugações alongaclas na direção N-S). Ela teve ì.rm bom desempenho tanto nas regiões onde o
campo magnético é mais suave (no centro da frgura) quanto nas regiões de anomalias com
outtos comprimentos de onda e fortes gradientes magnéticos associadas aos lineamentos conr
direção NW (porções supelior e inferior da figura)- As técnicas de nivelamento polinomial e por
fechamento cle loop apresentaram um desempenho fraco comparado com a técnica anterior.
Após a aplicação cle ambas, persistem erros de nivelamento com amplitudes moderadas tanto
nas regiões onde o campo magnótico é mais suave quanto nas regiões onde ele é mais variável.
A técnica cle nivelamento por fechamento de loop foi a que apresentou piores resultados, ao
passo que o nivelamento polinomial teve um desempenho intermediário, quando comparado
com as outras técnioas.

A Figura 7.6 aptesenta o resultado da aplicação das três técnic¿¡s de nivelamento aos
dados do PAESB. Aqui, as técnicas de nivelamento por reposioionamento das fiduciais do ponto
de crrzamento e por fechamenlo d,e loop foram as que obtiveram os melhores resultados.
Pafiicnlarmente, o nivelamento por fechamento de loop produzíu os melhores resultados onde
predominam anomalias de cufto comprimento de onda (porção central da {igura), e resultados
ligeiramente inferiores sobre as regiões oom anomalias de longo comprimento de onda. O
nivelamento por reposicionamento dos pontos de cruzamento, por sua vez, produziu bons
resr¡ltados nas duas regiões onde predominam anomalias suaves e com longo comprimento de
onda (uma ao norte e outra ¿ìo sul), apresentando um desempenho inferìor onde predominam

(7.e)



Figrüa 7.5 - Nivelamento da sub¿írea 4 do.PASPRI: a) reposicionamento das coordenadas do ponto de cruzamento;
b) fechamento de "loop"; c) nivelamento polinomial.



I
Fþra 7. 6 - Nivelamenûo do PAESB: a) reposicionamento das coordenadas do ponto de cruzamento;

b) fechamento de"loopn; c) nivelamento polinomial. ô\¡
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anomalias cle curto comprimento de onda (região central da figura). com o ernprego clo
niveiamento polinomial, persistem corrugações intensas por tocla a área clo PAESB; e o seu
descmpenho loi muito inferior àclucle obtido com os demais nlétodos.

Muíto embora a tócnica de nivelamcnto por reposicionamento clas coordenadas dos
pontos de crtlzâmento tenha proclr,rzido bons resultados para tratar os dados clas linlias de vôo do
PASPRJ e PABSB, ela não foi capaz de remover por completo os erros de nivelamento, ela
apenas os atenuou, sendo, assim, necessário que as malhas digitais resultantcs passem por oLrtras
etapas dc processamento (decorrugação e micronivelamento), antes que os dados ".t"¡o- "-condições dc serem utilizados com técnicas de interpretação numéricas.



A DECORRUGAçAO E O MTCRONTVELAMENTO DË DADOS

AERoMAGNÉrrcos

8.1 lrur'nonuçÃo

As malhas digitais criadas a partir de dados dispostos ao longo de linhas de aquisição
paralelas entre si geralmente apreserìtam ondLrlações ou listras, chamadas de corrugaçöes, na
direção das linlias de aquisição. Mesmo após a correção das variações temporais, nivelamento e
geração da malha digital, ainda podem existir erros residuais com aspecto cle corlrgações.
Constata-se a prcsença das corrugaçõcs através da visr.ralização das malhas digitais geradas a
partir de daclos que supostâmente forarn nivelados corretamente. As corrugações, ao interlerirem
na aparôncia de uma malha digital, afetam a sr.ra qualidacle como um instrumento cle
interpretação de dados.

A remoção das corntgações que afetan as malhas digitais é fèita através de téonicas de
filtragem de dados. Iisse procedimento recebe o nome de clecorrugação. A partir cle uma malha
digital deconugada, pode-se aplicar correções aos perfis cle vôo nivelados, tòrnanclo-os livres de
tliferenças de níveis. Esse procedimento recebe o nome de micronivelamento e melhora a
qualiclade dos perfìs cle vôo eliminando as corrugações que não foram removiclas pelas técnicas
tradicionais de nivelamento. uma vez concluídos os ciclos de clecorrugação e de
micronive lamento obtêm-se, respectivamente, a melhor malha digital e os melhoies perfis de
vôo nivelados para a interpretação de dados aeromagnéticos.

São necessárias cinco etapas para se completar o processo de
clecorrugação/miclonivelamento. A seguir, tem-se um resumo, passo a passo, ãeste processo
(Fitzgerald, 1996):

CAPÍTULO 8
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r)
2)
3)

rnterpolar os dados nivelados das linhas de vôo numa malha digital;
ompregar alguma técnica de decorrugação para produzir uma malha cligital de correções;
usar a técnica de micronivelamento para aplicar a malha digital cle coreções aos d¿rdos
originais das linhas de vôo;

4) interpolar os daclos de linha de vôo corrigidos;
5) comparar a malha digital obtida a partir dos dados das linhas de vôo originais com a

malha digital produzicla a partir das linhas de vôo coruigidas.

O seguinte fluxograma representa de forma esquemática as principais etapas envolvidas
uos ciclos de decorrugação e micronivelament<¡.
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Figura 8.1 Þ-luxograma das etapas envolvidas nos ciclos de clecoruugação e micronivelamento.

Entrada Processo

Glkl de daclos

niv c laclos

Decorrugação gera

um grid de
correções

Micronivelamento
aplica o grid de

correções aos perfis
de dados

8.1.1 Forr tes tle corrrrgaçño

Não se pode ter certeza. absoluta cla fonte exata das oormgações num dâdo levantamento,
mas sabe-sc que entre as possíveis fontes de efro estão as seguintes (Minty, I99l; É'itzgeralcl,
1996; Luyendyk, 1997):

a) A posição medida de um ponto cle cruzamento entre uma linha de produção e uma
linha de controle pode não ser correta. Se este erro ocorrer, ele pocle int¡ocluzir um erro que afeta
luma região retangular qì.te se estende por um espaçamento entre linhas em cada direção. As
dimensões dessa região scriam, portanto, iguais a duas vezes o cspaçamento entre linhas de
prochLção por duas vozes o ospaçamento entre âs linhas cle controle. Com o advento clo
posicionamento global por satélite (GPS), a probabilidade de ocorrência deste tipo <le eno
climinuiu consideravelmcntc. Contudo, ele está presente em boa parte dos levantamcntos
executados ató a década de 80.

b) Podem ocorrer flutuações na variação diuma que não foram medidas adequadamente
na estação base, cluer por serem localizadas ou por apresentarem um gradiente elevado. Elas
poderiam afetar ìim conjunto de medidas ao longo de uma linha de aquisição e serem apenas
parcialmente conigidas pelos procedimentos de nivelamento de linhas de vôo.

c) Perfis adjacentes, cujas linhas de vôo apresentam sentidos opostos de aquisição,
podem ser afetados por indução magnética na aeronave, Õ que gera um erro coerente entre perfis
subseqüentes,

Saída

Grid de
colreções

Reinterpolação
utilizando os perfis
de dados oonigidos

Perfìs de dados
conigidos

Glid
micronivelaclo
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d) Drros remanescentes das etapas de nivelamento das linhas de produção e de contro le.

Ilmbora esses e''os residuais cle nivelamento geralmente sejam pequenos, quando sc
empregam téonicas de prooessamento de imagens e de realce de visualização, eles são
amplificados e reduzem a qualidade das ímagcns. Alénr disso, eles geram um míclo coerente que
afeta as características especttais cla malha cligital gerada.

8.1,2 Tipos de erros removidos pela decorrugação

A técntca cla decorrugação ¡rode remover as anornalias que apresentam as segui¡tes
caracterís ticas:

c Comprimcnto de onda:

' Perpendicular à direção da linha de aquisição - mcnor ou igual a aproximadamente cluas
vezes o espaçamento entre as linhas de aquisição.

o Na direção da linha de aquisição - pelo menos duas vezes o espaçamento entre as linhas
de controle.

Esses sào comprimentos dc onda mínimos pr'óprios para as corrugações que sc originam
das causas citadas na seção anterior. Comprimentos de oncla menores na direçãò das linhas de
aquisição ou comprimentos de onda maiores na clireção das linhas de controle aumentam o risco
de se eliminar anomalias reais.

. Uma forma de onda simétrica. Esta
proccdimento da decorrugação.

¡ Um intelalo dinâmico relativamente
peqìienos.

As corrugações apresentam uma assinatura espectral característica, pois apresentam um
pequeno comprimento de onda na direção perpendicular à direção das linhas de aquisição e um
comprimento de onda longo na direção das linhas cle aquisição, A Figura 8.2a ilustra a região de
um levantamcnto qr.re pode ser afetada pela corrugação quando esta é causacla por um erro de
nivelamento na interseção entre um perfil de produção e um perfrl cle controle.

8.2 O Mrcnowlvnu\MENTo

o micronivelamento aplica correções armazcnadas em uma malha digital, geralmentc
orinnclas da deconugação, ao conjunto de linhas de vôo. o objetivo desta etapa do
processamento consiste em aplicar as correções obtidas no procedimento de decoruugação ao
conjunto de linhas de vôo niveladas. Isso melhora a qualidade dos dados nos perfis, pois remove
as corrugações que não foram detectadas pelos processos de nivelamento convencionais. Como
o espaçamento entre os nodos da malha digital que contém as correções da decorrugação é
muito maior do que o espaçamento entre ficluciais consecutivas ao longo das linhas de vôo, as
correções devem ser interpoladas nas coordenadas de cada fìducial cpre compõem as linhas cle
vôo.

premissa é feita de tal moclo a se simplificar o

peqr.leno. Por ilefinição, as corrugações são erros
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Representação bidimensional das corrugações e do procedimento de
decorrugação (Fitzgerald, 1 996):

a) representação esquemática da região afetada pela corrugação causada
por erro de nivelamento em um único ponto de cruzamento;

b) representação das duas etapas de filtragcm envolvidas na decorrugação-
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A técnica do micronivelamento se baseia na suposição que os erros residuais nos daclos
são caracterizados por anomalias alongadas ao longo da direção clas linhas cle proclução c que
afetam apenas linhas individuais. FIá dr;as restrições que devem ser feitas a respeito ãas
características clcsses erros. A primeira é que, visualmente, csses erros afetam a malha àigital ao
longo de faixas que, teoricamente, podem ser detectadas e removidas cla malha através da
aplicação de filtros uniclirecionais. A malha hltlada pode, então, ser usada para se corrigir os
dados das linhas de vôo. A segunda restrição a respeito das calacterísticas dos eros residuais é
que se supõe que eles aprescntam um intervalo drnân-rioo pequono em torno de zero. A téc¡ica
de mioronivelamento não é rigorosa e não po<ie distinguir entre erros cle nivelamento e
anomalias alongadas reais paralelas à direção das linhas de aquisição.

o procedimento de micronivelamento adotado a seguir ó aquele descrito por Minty
(1991). Embora existam outros algoritmos, eles não são públicos, 

"on.tih,indo-." 
de algoritmos

proprietários de fabricantcs de sofiwares para o processamento de dados aeromagnéticos ou de
empresas qìje executam levantamentos acrogeofisicos (Luyendyk, 1997). sc for pro<luzida uma
malha digital a partir dos dailos, então os erros residuais serão evidentes, assumindo a forma de
anomalias espúrias alongadas caracterizadas por:

a) um comprimento de onda na díreção das linhas de produção maior ou igual ao do6ro
clo espaçamento entre as linhas de controle;

b) um comprimento de onda na direção perpendicular à direção das linhas de proclução
igual ao dobro do espaçamento entre as linhas de aquisição;

c) um intervalo dinâmico relativamente pequeno.

Se um dos eixos da malha digital for paralelo às linhas de produção, então âs anomalias
espÍrrias alongadas podem ser removidas cla malha ao se aplicar filtros unidimensionais às linhas
e colunas da malha. o procedimento (Minty, l99t; Luyendyk 1997) deve ser executado
conforme descrito a seguir:

l) Criar uma malha digital A a partir das linhas de vôo niveladas. Aplicar um filtro passa-alta à
malha digital À na direção perpendicular à direção das linhas de aqr.risição (Figurzi g.3a).

Isso remove todos os daclos, exoeto aqueles oom um com¡rrimento de oncla
(perpendicular à direção das linhas de aquisição) menor ou igual a tluas vezes o espaçamento
entre as linhas de aquisição- Armazenar o resultado na malha digital B.

2) Aplicar um fìltro passa-baixa à malha digital B na direção das linhas de aquisição (Figura
8.3b),

Isso remove todos os dados, exceto aqueles com um comprimento de onda (na direção
das linhas de aquisição) maior do que duas vezes o espaçamento entre as linhas de controle.
Armazenar o resultaclo numa malha digital c. A malha cligital C deveria, agora, conter apen¿¡s
anomalias com a forma das corrugações que se deseja remover.

3) Restringil o intervalo dinâmico da malha digital C de tal modo que todos os valores situem-
se entre dois limites predelinidos. Quaisqr"rel valorcs situados fora dos limites devcrn ser
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Figura 8.3 - Aplicação de filtros unidimensionais à decormgação e ao micronivelamento
(Minty, 1991; Fitzgerald, 1996):

a) filtragem passa-alta na direção perpendicular à direção das linhas de aquisição;
b) filtragem passa-baixa na direção paralela à direção das linhas de aquisição;
c) restrição clo intervalo dinâmico das corrugações.
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ftxados como sendo iguais aos limites. A malha digital c, agora, representa apenas os erros
residuars, ou seja, as correções a serem feìtas (Figura 8.3c).

4) Subtrair a malha digital C da malha digital A de tal f-orma a se produzir uma malha clgital
sem col'rugações.

A F-rgura 8.2b ilustra bidimensionalmente as c'luas etapas de filtragem envolviclas no
processo de dccorrugação.

Segundo Minty (1991), as etapas (t) e (Z), descritas anteriormente, podem scr
intercarnbiadas sem prejuízo para o resultaclo final. Assim, tanto faz executar primeiro a
filtlagem passa-alta na direção perpendicular às linhas de produção e depois a passa-baixa na
direção paralela às linhas de produção ou efetuar primeiro a frltragem passa-baixa na direção
paralela às linhas de produção e, em seguida, a passa-alta na direção perpendicular às linhas de
produção. A malha dígital C vai ser exatamente a mesma.

Embora conceitualmente simples, a implementação deste procedimento é complicacla,
devido às limitações dos filtros digitais e à amplitude sutil dos eros quando compara¿a oom o
intervalo dinâmico dos dados originais. Os filtros aplicados devem detectar todos os erros
residuais, mas ao mesmo tempo devem excluir tantas anomalias reais quanto for possível, além
de não introduzirem qualquer tipo de feição artifrcial. Ou seja, eles <levem extrair os erros
residuais com o comprimento cle onda mais longo possível ao longo clas linhas de produção,
com o menor comprimento de onda possível na direção perpendicular às linhas de aquisição, e
com o menor intervalo dinâmico de tal modo que o procedimento ainda seja capaz de produzir
uma malha digital que seja, visualmente, bem nivelada. Iiste objetivo só pode ser atingido por
tentativa e erto, variando-se os comprimentos de onda de cofte dos filtros, e variando-se os
intclvalos dinâmicos permitidos para as várias malhas digitais filtr.aclas.

Computaoionalmente, a eliminação das corrugações através da frltragem no domínio da
freqüência, através do emprego de um filtro do tipo co-seno direcional, é mais simples cle ser
implementada do que o procedimento descrito anteriormente. Contudo, ela atenua muitas
anomalias reais que não âpresentam caracte¡ísticas de corrugaçào.

Luyendyk ( 1997) sugere os seguintes valores como sendo uma boa aproximação i¡icial
pat'ä os parâmetros do procedimento de remoção das corrugaçòes:

a) um cornprimento de onda longo da ordem de I a 3 vezes o espaçamento entre âs
linhas de controle;
b) um comprimento de onda curto igual a 2 vezes o espaçamento entre as linhas de
aquisição;
c) adotar valores limites para o intervalo clinâmico situados entre 5 e l0 nT.

Embora a técnica de mtc¡onìvelamento seja conceitualmente simples, o desenvolvimento
cle hltros adequados para a sr.ra implementação não o é. várias técnicas de filtragem têm sido
analisadas por outros autores, sendo que Luyendyk (1997) e Fítzgerald (1996) sugerem que a
seguinte oombinação tcm apresentado os melhores resultados:

a) frltro não linear de Naudy (Naudy & Dreyer, 1968)para a hltragem passa-alta;
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b) filtro convolutivo pzissa-banda cle Iruller (Fraser et al., 1966) para a filtragem passa-
baixa.

tl.3 PossÍvrrs LrtrrTaçons D.{ DEcorrRUGAÇÃo

A técnica da clecorrugação pode eliminar anomalias reais se elas tivercm comprimentos
de onda característicos de corrugações. Se existirern eros adjacentes com magnitucles similares,
a decomrgação vai detectar apenas as diferenças entre esses erros (nesse caso, a dccorrugação
f'eita através de técnicas de filtragcm espectral no domínio da freqüência teria desempenho
superior),

Embora o frltro de Naudy não seja um filtro verdadeiro de freqüências, ele tem a sua
operação baseada na detecção de anomalias de comprimento de onda mais curto clo qr:e o
comprimento de onda de cofte. Tais anomalias são substituídas pela interpolação dos valores de
anomalias vizinhos. Este filtro ó particularmente etrciente como um filtro passa-alta, geralmente
empregado para detectar ruído de alta freqüência. Deve-se ressaltar que (I.'itzgerald, 1996;
Luyendyk, 1997):

a) ele é projetado para remover completamente as anomalias com comprimento menor
do que o corte preestabelecido, enquanto que aquelas oom comprimento maior do que
aquele clo cor1e mantêm a sua forma original;
b) o algoritmo de detecção de anomalias não é à prova de erros, e algumas anomalias
poclem não ser removidas;
c) o procedimento de interpolação vai manter alguns dados com comprimento cle onda
menor do que aquele pretendido para o corte.

A técnica de convolução de Fuller também não é perfeita: a resposta do filtro no entorno
do comprimento de onda de cofte não é abrupta, e requer-se que os perfrs de da<los sejam
cxtrapolados para permitir que sejam calculados valores filtrados próxirnos às extremidades dos
perfis. Porlanto (Fitzgerald, 1996; Luyendyk, 1997):

n) vai ocorrer contaminação no entorno das anomalias cujos comprimentos de onda
sejam comparáveis ao comprimento de onda do corte do filtro passa-baixa;
b) quando ooorre utna anomalia com grande amplitude e curto com¡rrimento de onda, o
nível de base dos dados filtrados no entorno dessa anomalia é elevado, produzindo uma
feição artificial semelhante aos erros residuais que se deseja remover;
c) ao se filtrar comprimentos de onda muito longos, para que o programa seja
computacionalmente eftciente, é necessário que se restrinja o nÍrmero de coeficientes clo
operador de convolnção, o que faz com que os dados sejam subamostrados. Isso resulta
na introdução de um ruído de alta freqüência num comprimento de onda igual àquele do
intervalo subamostrado.

Para que ambos os frltros (Naudy e l.'uller) possam ser aplicados, requer-se que as
malhas digitais de dados sejam extrapoladas, de tal modo que valores filtrados possam ser
determinados próximo aos limites das malhas. Dependendo da situação, o algoritmo de
extrapolação pode introduzir daclos com fieqüências acima da fleqüênoia de cofte desejada.
Alóm disso, as técnicas de extrapolação podem produzir efeitos de borda indesejáveis,
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principalmente se ocorterem ânomalias com grandes amplitudes nas extremídades rlos perfis
frltrados.

No Capírulo 6 foram apresentarlas as versões passa-baixa dos filtros recursivos de
.llutterworth, chebyshev dos tipos I e II, e elíptico. Contuclo) csscs mesmos filtros podem ser
desenhados nas versões passa-alta, passa-bancla ou rejeita-banda (l'arks & Burrus, l9g7; Gincle
& Noronha, 1998), rnantendo as mesmas caractetísticas com relação à osoilação nas banclas de
passagem e rejcição, dimensão da zona de transição, ordem do filtro, etc. qut: dos filtros passa-
baixa apresentados anteriormente. Desses frltros, o filtro clo tipo elíptico ó àquele que apresenta
a menor largura da banda de transição, além de poder ser implemer.rtado com um menor nirrnero
dc coefìcientes do que os demais frltr.os.

como alternativa ao filtro convolutivo de F'uller para a fìltragcm passa-baixa, Braggion
Jr. (1998) sugere o emprego de frltros recursivos do tipo eliptico, pois estes não tôrn os
problemas apreseutados pelo iìltro de Fuller: eles poclem ser implementaclos com um nirmero
pequeno cle coeficientes; a largura da banda de transição é mais estreita do que aquela
apresentada pelo filtro de Fuller; eles não geram feições artificiais elevando o nível cle base das
anomalias; os filtros elípticos não geram efeitos de borda nas extremidacles dos perfrs que estão
seudo filtraclos (conforme pocle ser visto nos exemplos apresentados no capítulo 6). como
alternativa ao emprego do filtro de Naudy para a fìltragem passa-alta, também sugere-se o
omprego de fìltros recursivos do tipo elíptico (clesenhados na versão passa-alta).

Os rlesempenhos de três técnicas de decorrugação de malhas digitais são comparados a
seguir. Foram utilizadas: a decorugação espectral (através da aplicação de um frltro dò tipo co-
seno direcional no domínio da freqüência), e a clecorrugação feita no domínio espacial
(aplicando-se tiltros unidimensionais às linh¿s e colunas da malha cligital). Para a ältiagem
espacial foram emptegados os filtros de Naudy e l'uller (segunc.lo sugerido por Luyendyk
(1997), F itzgeralcl (1996) e F'uck (2001)), e os filrros recursivos do tipo elíprico lsug"riáos por
Braggion Jr ( 1998)).

As F-iguras tì.4, 8.5 e 8.6 apresentam o resultado da aplicação dessas três téonicas de
filtragem, respectivamente, às malhas digitais dos projetos pASpzu (subárea 4), pAESB, e
PASMS. 'fodas elas foram capazes de remover as corrugações causadas pelos erros de
tlivelamento que afetam esses três projetos. Contudo, conforme pocle ser observaào, a tócnica da
decotrugação espectral (filtro co-seno clirecional) apresentou um descmpenho indese.jado, pois a
sr-ra aplicagão gelou intensas distorções na díreção perpenclicular à direção das linhas de
produção dos projetos (distorções E-W para o PASPRJ e pAESB, e distorções NE para o
PASMS). A aplicação dos filtros de Naudy e Fuller também gerou distorções na clireção
perpendicr.rlar à das linhas de aquisição, contudo, elas são bem rnenos intensas do que aquelas
produzidas pelo f,rltro co-seno direcional. A aplicação dos frltros recnrsivos <1o tipo elíptico
gerou as melhores representações do campo magnético anômalo. Não são obseladas clistorções
na direção perpendicular à direção das linhas de aquisição, s a forma das anomalias magnéticas
é preseruada.



Figura 8.4 ' Decomrgação da subárea 4 do PASPRI: a) filtro co-seno direcional; b) filtos de Naudy e Fuller; c) filno rec¡rsivo elíptico.



Figura 8.5 - Decom¡gação do PAESB: a) filtro c(Þseno direcional; b) filnos de Naudy e Fulleç c) filtro recursivo elíptico.



Figura 8.6 - Decomrgação do PASMS: a) fïlho co-seno direcional; b) fïltos deNaudy e Fuller; c) filto recursivo ellptico.



O EMPREGO DE FASORES PARA A DISCRIMINAÇÃO DE

COMPONENTES HARMONICAS E RUÍDO

[NT R()DUÇÃo9.t

A transfotmada de þ'ourier é o método empregado com maior freqüôncia para a análise
de séries temporais e espaciais, principalmente na tentativa de se identificar sinais harmônicos,
mesmo aqueles de pequena amplitude, na presença de ruído. É prãtica comum que pequ€nos
pioos espectrais, projetados moderadamente acima do nível interpretado 

"orno 
,"n,lo ie ruído,

sejam considerados como sinal harmônico. A menos clo empìego de outras informaçäes,
baseando-se son1eDtc na análise visual tlo espectlo, não se pocle afirrnar se estes pioos espectrais
são causados aciclentalmente por uma interferência cÒnstrutiva de ruído ou se sãà cleviclos a um
sínal harmônico de pequena amplitude mascaraclo por ruído com amplitucle elevada. O sinal
harmônico pode estar presente apenas em paftes isolaclas clas sóries teÁporal/espacial, e não ao
longo de toda a sua extensão, ou a sua fase pode apresentar variações temporàis ao longo do
registro do sinal Esses dois efeítos têm como resultado a reclução da amplituàe da transforynada
de Fourier t'elativamente ao nível do ruído. Desse modo, é necessário que se lance mão de outras
técnioas de análise quando não há nenh*ma informação a priori a reipeito do compoftamento
espectral que se deve esperar a partir do sinal observado.

9.2 Os F.rsonrs

CAPíTULO 9

A denominação fasor aplica-se a vetores que rotacionam com uma veloci¿ade angular
constanto (Sheriff, l99l). A técnica da análise da trajetória clos fasores, que também é conhecida
pelos nomes cle Transformada de Fourier Gráfica ou Demodulação Complexa, tem sido aplicada
em sismologia para a investigação da presença de sinais harmônicos em sóries temporais e na
análise de registros de gravímetros supercondntores (zün & Rydelek, 1994), na análise cle
registros de mar'ós temestles (Zürn et al. 1995), e na análise de catálogos sísmicos (Ryclelek &
sacks, 1989), não sendo do conhecimento cleste autor outras aplicãções desta técnica, cm
geofisica, fora das áreas citadas. Schimmel et aI (2002) introduzem a técnica de análise cle
fasores, em medicina, pata a identificação de ciclos de temperatura em recóm nascidos.

Na análise de fasores, para uma dada freqüência de teste soma-se vetorialmente no plano
complexo as contribuições complexas (fasores) de cada uma das amostras, tomadas numa série
amostrada a intervalos eqüidistantes, para a formação cla transformada de Fourier. Essa
represelìtação gráfica gera um padrão, ou trajetória, que pocle ser empregada para extrair
inf'ormações sobre as propriedades do sinal, e que não são facilmente obtidaì põr outios métodos
espectrais (Znrn & Rydetek, 1994; Schimmel et al.2002).

l2I



9.3 DEScRtÇÃo Do MÉr.oDo

seja dada uma sórie ten.rporal xo,k=l,N arnostracla a intervalos regulares, com
intervalo de amostragem Ât. supõe-se, a partir cle alguma inf'orma çã,o a priori ou por inspeção
visual clo espectro da série temporal, que um sinal com fÌeqùência ./" e freqüôncia angular
(Ð, =277Í, possa estar presente na séric temporal. A contribuição de cada amostra quer para a
transformada clc F-ourier oìi para a trajetória do fasor é dacla por (ztirn & Ryitelek, 1994):

Essa contribuição pocle ser entendida como um vetor ou f'asor no plano complexo. A sua
magnitude é dada por xr, e a fase é representada pelo tenno exp(-lar, (/r - l)Àl) . Somando-se
graficamente essss vetores, sucessivamente paru i = I até N, produz-se a ajetória dos fasores.
A soma vetot'ial de todos os fasores é uma representação gráfiia da transformada de Fourier da
série temporal ,r¿ para a freqüência de teste /, :

Como a transformada de Fourier de uma série amostrada em pontos eqüidistantes é
periódíca no domínio da freclüôncia, o emprego de freqüôncias tle tèste maiores do que a
freqüônoia de Nyquist f* =ll(2\t) é equivalente ao emprego cla fieqüência alias no intervalo
entre .Á = 0 e f, = ¡r

A evolução temporal/espacial da trajetória dos fasores contém informação importante
que é perdida se apenas o resr¡ltado frnal - a transfbrmada de Fourier - for apiesentado. Nos
exemplos a seguir, são empregadas cores difèrentes associaclas a trechos distintos nas séries
espaciais analisadas. A mesma convenção de cores é manticla na análise da trajetória dos
lasores. Desse modo, torna-se possível disoriminar quais porções da série espaciaì contôm a
fteqtiêncía de tcste.

Se a frcqüência de testc for idêntica à freqüência de um pico espectral da série espacial,
então a distância no plano complexo entre o ponto inicial (a origem no plano complcxo) e o
ponto final da trajetória (a magnitude da transt'ormada cle Fouríer) é maior do que aqìelas para
freqüências de teste situadas na vizinhança daquele pico. por outro lado, sé a càmponente
han¡ônica não estiver presente ao longo de toda a série espacial ou sc a sua fase variar, então a
soma vetorial dos fasores pode ser menor do que a soma de cada uma das suas componsntes.

o fator exponencial complexo na eqr,lâção (9.1) representa um fasor unitário que
rotaciona um ângulo a"Lt em sucessivos intervalos À¡, O fator ;o defrne a magnitu<le do fasor
no instante fr. o ângulo entre os fasores rotaciona aproximadam ente 2n em K intervalos
sucessivos, onde K = 2"f, / f, . Esta propriedade dos lasores resnlta em figuras na forma de laço
(/oops) conlonle mostrado nas figuras.

p*(ro") = xo exp(*lø. (/r - l)Ar)
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x(a¡,) =Zp,
l=l

(e.l)

(e.2)
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Se a freqüência dc teste f'or idêntica à freqüôncia /o do sinal harmônico, resulta-se numa
trajctóiia retilínca para o <leslocamento dos fäsores, pois as mudanças cle sinal e clireção vão
ocorler em fase (Ziirn & Rydelek, 1994; Schimmel et aI. 2002). Isto ocorre pois as grandes
contribuições para o cleslocatnento sempre apontâm na mesma direção, enquanto que as
contribuições cle pequena magnitude para o deslocamento tendem a ser ortogonais à direção 6a
fase da componente harmônica. Para freqüências de teste ligeiramente diferentes da freqüê¡cia
da cotlrponente ha¡mônica presente no sinâ1, a trajetória de <leslocamento dos fàsores começa a
se tornar ligeiramente curuada, dependendo a dircção da curvatura do sinal da diferença entre a
ft eqäências harmôuicas e de teste. IJma vez que a curyatura âumenta com a cliferença entre
essas fteqüências, pode-se usar a l¡nearidade da trr¡etória do cleslocamento clos fàsores para se
determinar com precisão a fieqüência do sinal presente na série ;ro. A presença de mudanças
abruptas na fase do sinal harmônìco resulta nnma rnudança cle direção da trajetória tetilínea do
cleslocamento dos fasores.

Para uma série constante xk = c, os fäsores produzem polígo.os com K lados, e os seus
diâmetros dependem do valor adotado para a constante. se K é inteiro, os polígonos são
alinhados e fèchados; se K não é inteiro, os polígonos encontram-se sucessivamente
rotacionldos com lelaçào aos anteriores.

9.4 ExEMPLosSTNTÉTrcos

Para exemplificar a potencialidade de emprego do método, a técnica descrita
anteriormente foi aplicada a um sinal harmônico com freqüôncia .f de 50 llz (Figura 9.1) sem
a adição de mído, e ao mesmo sinal só que corrompido por ruído branco (Figura 9.2). A Figura
9. Ia contém o sinal amostrado, com intervalo de amostragem de 0,001 s e freqüência de 50 Hz.
As Figuras 9.1b até 9.1e apresentam a represenlação gráfroa da trajetória dos fasores (em azul),
calcr-rladas rcspectivamente para as freqüências de teste l, de 30, 49, 50, 51 e 60 l-lz; nas
mesmas F-iguras está representado em rnagenta a direção da 1àse da transformada de f-ou¡ier
para a freqiiência de teste. Para as /, de 30 e 60 FIz, distantes da freqüência ,f,, observa-se que
os faso¡es apresentam trajetótias cíclicas, indicando que as fieqüências de teste não estão
presentes no sinal analisado. Quando se empregam freqüências de teste de 49 e 5l Hz, Figuras
9 [c e 9. le, próximas à freqüôncia da componente harmônica presente no sinal, observa-se que a
trajetóri¿ì dos fâsores apresenta um compofiamento curvo. Ilste inclicativo sugere que no sinal
analisado existe uma componente hannônica cuja freqüência é próxirna à fi'eqüência de teste
utilizada para gerar a trajetória analisada. Quando /" : /o , Figura 9. I d, obtém-se uma trajetória
retilínea para a trajetória dos fasores, conforme citado anteriormente.

A Figura 9.2a apresenta o mesmo sinal da Figura 9.1a, só que cor.rompido pela adìção de
ruí<lo branco. As Figuras 9.2b a 9.2f foram geradas ernpregando-se as mesmas freqüências de
teste adotadas na F-igura 9.1. Constata,se, pelas Figuras 9.2c,9.2d, e 9.2e, que o método é
robusto quanto à presença de mído branco, e que a adição de ruído pouco afetou a trajetória dos
fasores quanclo se emprega uma freqüência de teste correspondente à freqüência da componente
harmônica presente no sinal.
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Figura 9.1 - Análise de fasores para um sinal sintético sem ruído:
a) sinal sintético corn freqüência de 50Hz; trajetória dos fasores para as
freqäências de teste de 30 Hz (b), 49 Hz (c), 50 Hz (d), 5l Hz (e), 60 Hz (Ð.
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Figura 9.2 - Anáäse de fasores para um sinal sintético com ruído:
a) sinal sintético com freqüência de 50 Hz adicionado a ruído branco;
trajetória dos fasores para as freqilências de teste de 30 Hz (b), 49 Hz (c)
50 Hz (d), 5l Hz (e), 60 Hz (Ð.
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9.5 CoNSTDnRAÇÒDSGER^rs

Confolme citado anteriormente, uma das dificuldades do emprego das tócnicas
tradicionais de análise de espectros de amplitudc consiste ern se determinaf se um dado pico
espectral corresponde, de [ato, à existêucia dc uma componente harmônica presente no sinal ou
se ele é devido a uma interferência construtiva de ruído. Em ontras situações pode-se estar
interessado em determinal qual o nível de ruído branco presente no sinal analisaclo para,
posteriormente, determinar-se qual a freqüência de corte coneta a ser aplicada a diversos tipos
de filtros passa-baixa. Esta ó uma escolha crítica, pois se for empregada uma freqüência de corte
abaixo da correta, estará sendo eliminada uma porção importante do sinal onde residem
inf'ormações dc detalhe sobrc a geometria dos corpos fontes de anomalia (Reid, 1980). Se a
freqüência de cofte adotada for maior do que aquela que define o nível de ruído branco, estará se
petmitindo que o sinal seja comompido por ruido de alta freqüôncia. A presença cleste tipo de
ruido, certarnente, vai influenciar o desempenho de diversas técnicas de processamento e
inversão de dados aeromagnéticos, principalmente aquelas que fazem uso das derivadas do sinal
(operações de nivelamento de dados, redução ao pólo, cálculo de susceptibilidade magnética
aparente, etc.). A fieqüência associada ao nível de ruído branco é aquela a partir da qual o
espectro de amplitude do sinal apresenta-se horizontalizado, ou seja, é a freqüência a partir da
qual todas as componentes espectrais contribuem igualmente para a formação do espectro (Bath,
1974; Sheriff, l99l). A identifrcação da freqüôncia associada a tal patamar pode não ser sirnples
no caso de dados aeromagnéticos. confbrme pode ser visto na Figura 5.6, os espectros das
linhas de vôo dos claclos aeromagnéticos das subáreas dos Projetos Aerogeofisicos Extremo
Sudeste do Brasil e São Paulo/Rio de Janeiro, apresentam:

a) um decaimento linear na porção de baixas fieqüências, indicando a predominância de sinal
sobre ruído;

b) uma região curya na porção de freqüências intermediárias, oncle a inlluência do ruíclo já é
maior do que na região anterior;

c) uma ultima região, na porção de freqüôncias mais elevadas, onde o espectro tende a se
horízonfalizitr, caracterizando a predominância de ruído branco.

A identificação da freqüência exat¿ onde ocorre a transição entre a porção em que
predomina o sinal sobre o mído para a porção em clue predomina o ruído branco é subjetiva, e
varia de intérprete para intérprete. A representação grálica da trajetória dos fasores auxilia a
identificação da região espectral em que ocoue a transição sinal/ruido, tornando esse
proccclimenb menos subjetivo. Além disso, ela pcrmite identificar em quais porções do sinal
está presente a freqüôncia de teste analisada.

9.6 Apl-rcÄÇÃo A PERFTS AERoMAGNÉTrcos Do PRoJEToSÃo PAULo/Rro DE JANETRo

A Figura 9.3 apresenta a aplicação da técnica descrita anteriormente para uma linha de
vôo típica da subárea 4 do Projeto Aerogeofìsico São Paulo/Rio de Janeiro. A Figura 9.3a
contém a anomalia magnética residual, representadas em 4 cores: em vermelho está a primcira
porção do perfil, caracterizado por anomalias de médio comprimento de onda e de amplitudes
moderadas; o segundo sogmento do perfil, em verde, é caracterizado por anomalias magnéticas
residuais com grande amplinrde e com comprimentos de oncla médios e pequenos; as cluas
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Figura 9.3 - Análise de fasores para um perfîl aeromagnético da subárea 4 do PASpRJ:
a) perfil aeromagnético; b) espectro de amplitude; trajetórias dos fasores para as freqüências
de teste de: 0,00976 (c), 0,605469 (d), 0,732422 (e), 0,849609 (Ð, 0,947266 (g),
1,152344 (h), 1,503906 (i) e 1,806641 O cicloslkm.
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últimas porções do perfil, em azul e amarelo, apresentam, visualmente, anomalias cle longo
comprimento de onda e baixa amplitucle, aclicionadas a anomalias de cnrto comprimento cle
oncla e com peqì.lena amplitude.

A Irigura 9 3b contém o espectro de amplihrclc da Þ-igura 9.3a. Através {a análise visual
desse espectro, pode-se dizer que o ruído branco predomina para as freqüências acima de
2,5 cicìos/km, e que os 5 picos espectrais nele numeraclos correspondèm a freclüências
associaclas â componontes harmônicas presentes no perfìl aeromagnótico. As Figuras 9.3c a 9.3j
¿ìpresentam, respectivamente, a representação gráhca das trajetórias clos fasores para âs
fieqäências de reste de 0,009766, 0,605469, 0,732422, 0,s'4g609, 0,94.7266, 1,152344,
1,503906, 1,806641 ciclos/lcn. As cluas primeiras fieqüências, corespondem à porção de baixa
fieqäência do espectro; a terceira e a quarta fr.eqùências fazem parte do 

'piåo 
espectral

identificado por 1 na Figura 9.3b; as clemais freqüências 
"or...pond"-, respectivamente, aos

picos espectrais identificados por 2,3,4 e 5 na Figura 9.3b,

Para a representação da trajetória dos fhsores adota-se a mestna convenção de cores
empregadas na Figura 9.3a. Assim, as trajetórias representadas em vermelho correspondem à
trajetória do sinal representado em vermelho na Figura 9.3a; as trajetórias ,"p."."ntodu, 

"*verde correspondem à trajetória do sinal representado em verde na Figura 9.3a; e assim por
diante. Os segmentos retilíneos na cor magenta representam a direção dã fase cla tra¡sf'orrnada
de Fourier para as freqüências de teste.

Através da Figura 9.3c, oonclui-se que o perfil aeromagnótico contém ao longo de toda a
sua extensão freqriências próximas à freqüência de teste. como pode ser observado, as
trajetórias identificadas pelas cores vermelha, azul e amarela apresentám uma curvatura, o que
indica que nos segmentos vermelho, azul e amarelo do perfiì aeromagnético na Figura 9.3a estão
plosentes componentes ha¡mônicas com fteqüências próximas à freqùência cle teste. Além disso,
pode-se afirmar que a porção em vermelho no perfil aeromargnético contóm componentos
harmônicas mais próximas da freqüência de teste, do que as porções em azul e amarelo, uma vez
que a trajetória em vermelho dos fàsores apresenta-se menos encuryada do que as trajetórias em
azul e amarelo.

como as hajetórias dos fasores representadas pela cor verde apresentam um
compoltamento retilíneo, conclui-se que a freqüência de teste constihri-se de uma impoftânte
componente harmônica para a formação do sinal aeromagnótico representado pela cor ver<le na
Figura 9.3a. A inversão na direção dessa trajetória, fonnando clois segmentos retílÍneos, indica
que há utna mrtdança de fase da compouente ha¡mônica na porção representada pela cor verde
na Figura 9.3a.

Para a freqi.iência de teste de 0,605469 ciclos/km, Figr"rra 9.3d, observa-se que as
trajetórias dos fasores para os segmsntos representados em vermelho, azul c amarelo,
âpresentam trajetórias circulares, indicando que não há nenhuma componente harmônica com
freqüência igual à freqüêricia de teste nos trechos em vermelho, azuì e amarelo na Figura 9.3a.
ou seja, tomando-se como referência a fieqüôncia de teste, pode-se afirmar que esses õgmentos
contêm apenas ruído. As trajetórias representaclas pela cor verde, embora apresentem localmente
trajetórias curyas, o seu comportamento global indica que elas sofrem um grande deslocamento
ao longo da linha que representa a fase da transformada de F'ourier (a sua fase é coerente com a
fase da transfotmada de Fouríer para a freqüência cle teste). Isso inclica que nesses segmentos
preclominam componentes harmônicas com freqüências próximas à freqüência de teste.
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As demais Figuras (9.3e a 9.3j) foram obtidas calculanclo-se as trajetórias dos fasores
para as freqiiências coruesponclentes aos picos cspectrais numerados clc I a 5 na Figura 9.3b,
como característica geral, indepenclenternente da freqüência analisada, observa-se que as
trajetórias âpresentam compoftamcnto cíclico, ou seja, no sinal lelerente ao perfìl aerornagnético
não existem componentes harmônicas oom fieqüências iguais ou próximas a essas freqüências
de teste. os picos espcctrais assinalados no espectro cle amplitucle são devidos, portanto, a uma
intetferênci¿i construtiva de ruído. Ou seja, o ruído branco está prosente em freqüôncias mais
baixas do que aquela estimada anteliormonte, como senclo cla orciem cle 2,5 ciclosikm.

Esse é um comportamento importante que pode ser observado nas demais linhas de vôo
localizadas na região clo Vale do Ribeira. A freqüência que indica a separação entre sinal e ruíclo
geralmente siÍua-se abaixo de 1,0 ciclo/km. Isso leva às seguintes considerações:

l) Os perfìs acromagnéticos da subárea 4 do PASPRJ foram executados com freqüôncias de
amostragem de l0 ciclos/km. Mesmo cofir esse nível de detalhamento na am<lstragem só é
possível se identificar componentes harmônicas com freqtiências de até 0,6 ciclos/km- As
componentes com freqüôncias acima deste valor são consideradas como ruído. Era de se esperar
que com tal freqiiência de amostragem fosse possível se amostr¿ìr sinais com comprimentos de
onda mais curtos sem que houvesse contaminação espectral. Como a análise cla trajetória <los
fasores não indica a presença desses comprimentos de onda pode-se supor que:

a) anomalia magnética não oontém, cle fato, essas componentes espectrais e, portanto, a
freqüência de amostragem de l0 ciclos/km é desnecessária para amostrar corretamente os
comprimcntos de onda existentes;

b) os corpos fontes de origem geológica poclem estar gerando anomalias magnéticas
cujos complimentos de onda são menores do que o comprimento de oncla cle Nyquist (igual a
200 metros). Desse modo, com o emprego de uma freqüência de amostragem igual a
l0 ciclos/km não estaria sendo possível se amostlar corretamente os curtos comprimentos de
onda, e o sinal medido estaria sendo contaminado espectralmente pol'essas componentes de
maior freqtiôncia, oriundas de corpos geológicos localizados e rasos;

2) Anjos & Mourão (1988), após a geração da malha digital da subárea 4 do pASpRJ, aplicaram
um fllt¡o passa-baixa, com freqüênoia dc corte de 2,0 ciclos/km. Este valor está muito acima do
valor identifìcado de 0,6 oiclos/km como sendo representativo do limite entre sinal e mído para
as linhas de vôo do projeto. como conseqüência, todo o ruído presente nas linhas de vôo com
freqüência acima de 0,6 ciolos/km e abaixo cle 2,0 ciclos/km vai contaminar espectralmente as
malhas digitais geradas por Anjos & Mourão (1988).

3) Durante o procedimento de homogeneização espectral, discutído anteriormente, foi sugerido
o emprego de uma freqi.iência de cofte de 0,5 ciclos/km. Essa freqüência foi obtida baseando-se
exclusivamente em fatores geométricos qì-le nortearam a execlrção do levantamento, ou seja, o
espaçamento entre as linhas de produção- Deve-se notar que esse valor situa-se próximo do
valor indicado anteriormente de 0,6 ciclos/km. Portânto, um eventual recobrimento aéreo cle
cletalhe da área abrangicla pelo levantamento São Paulo/Rio de Janeiro, na região do vale do
Ribeira, corr um espaçamento menor entre linhas de vôo, não será capaz de fornecer inf'ormação
ospectrâl com mais detalhe do que aquela atualmente clisponível, pois não há componentes
harmônicas com fieqliôncias rnaiores do que 0,6 ciclos/km presentes ao longo das linhas de
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produção. Uma altemativa para se obter mais detalhes, além de se diminuir o espaçamento entre
as linhas cle vôo, consistiria, também, em se diminuir a altura dos perfrs sobre o ter¡eno e
aumentar â taxa de amostragem, preferencialmento, dentro dos parâmetros estabeleciclos por
Reid (1980).



Este trab¿lho tem pot objetivo efetuar uma análise crítica e oomparativa das técnicas <ie
proccssatnellto e da consislência dos Projetos Acrogeofisicos Extromo Sudeste clo Brasil, Serra
do Mar Sul e São l,aulo/lìio de Janeiro.

Muito embora os tr'ês projetos tenham siclo executaclos aproximaclamente na mesma
ópooa (entrc l9'75 e 1919), era de se esperar que eles ómpregassem metoclologias
conternporâneas de acluisição e de processamento, o que deveria resultar em daclos com
qualidade sen-relhante. contudo, não é isso o que se observa; a qualidade dos dados dos três
projetos é bem distinta. Particularmente, o pASMS é o projeto que apresenta os dados com a
pior qualidade dentre os três projetos analisados. Talvez i.sso explique ò porquê dos seus clados,
apesar de abrangerem uma região com quase 500 km <le extensão N-s, serem tão pouco
utilizàdos pela comunidade acadêmica ou por empresas.

o PASMS, pol'ter sido exccutado a baixa altura sobre o terreno, numa região na qual
ocoffem grandes desníveis topográfìcos, e por teÌ utilizado um sistema de navegãção visual,
apresenta os mais variados tipos de erro. Estes inoluem:

' mau posicionamenro das linhas de vôo - ora as li'has de produção se cruzam, ora
encontram-se clistanciadas até 4 krn umas das outras, distorcen<1o, assim, a geomctria ¿as
anomalias geolìsicas;

' a identi{icação inaclequada das coordenadas das frcluciais de controle - que fèz com que eüos
de parzilaxe passassem a afetar de moclo clistinto vários segmentos de uma mesma jinha de
vôo, distorcendo as formas tlas anomalias;

o a utilização de uma base cartográfica inadequada - que fez oom que as anomalias geofisicas
apresentassem erros dc posicionamento, localizanclo-se alé 20 km de distância dòs corpos
que as geranì;

' a presellça de fot'tes enos de nivelamento - que distorcem as anomalias na {ireção das linhas
de vôo;

c grandes variações no intervalo de amostragem ao longo das linhas dc vôo, no azimute e na
altura das medidas - tais eros, irreversíveis, comprollretem a qualidatJc dos proclutos finais,
pois eles introduzem erros que tendem a contami'ar espectralmente as me<ìidâs.

_ Alguns desses erros puderam ser oorrigidos, como é o caso dos erros de paralaxe que
afetam apen¿s tt'echos das linhas de vôo ou o caso da correção da base cartográfica rlo projeìo.
com o desenvolvimento e a aplicação de metodologias inéditas u .rr., .Ãor, as anomalias
geofisicas passaram a coincidir com a localização dos seus respectivos corpos fontes, além
disso, foi possível se atenuar muitas das distorções que afetam a geometrià das anomalias.
outros tipos de erro, como os de nivelamento, só puderam ser atenuados, pois os dados
referentes às linhas de controle e da magnetometria não nivelada corrigida da vãriação diurna
não foram preseruados pela CPRM. A perda de tais dados impossibilita que sejam aplicadas as
técuicas tradioionais de nivelamento de dados, pois estas necessitam das informaçõås contidas
nas linhas de controle.

COMËNTARIOS E CONCLUSOES

CAPíTULO 1O

l3l
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Foi desenvolviclo um algoritmo inédito com a finaliclade cle se iclentificar a localização
das fiduciais de contlole de nm levantamento aerogeofìsico. hlsse algoritmo apresentou um
índice cle 100% de acerto quando tcstado com os dados do PASMS, sendo capaz'tle identifcar
corretamente a localização de todas as ficluciais de controle selecionadas nos mapas cle posição
de linha de vôo. O desenvolvimento de tal algoritmo foi essencial par¿ì que r" puà"rr. efetuar a
corueção dos euos de paralaxe que afetam apenas trechos das linhas de vôo.

A técnioa cle correção cartográfioa clo PASMS desenvolvida e apresentacla neste t¡abalho
mostrou-se sttperiot ao emprego da técnica baseacla na transformação afrm, até então utilizada.
O emprego da transformação altm para efetuar a coffeção cartográhca do PASMS é limit¿rda em
facc da contplcxidacle das <listorções observadas, Ela é eficiente para ser utilizada em áreas
restritas, de pequenas dimensões, nas quais as clistorções são suaves. contudo, ela é inefìcaz
para efetuar a correção global do PASMS. A metodologia aqui desenvolvida, baseada no ajuste
de utna superfÌcie de curvatura mínima às correções medidas, mostrou-se eficiente para elètuar a
coffeção cartográfica global do PASMS. Ela foi testada oom dados cla porção norte do
levantamento (região do Vale do Ribeira) e com claclos da porção sul (região cie Florianópolis).
Ela foi capaz de efetuar adequadamente a correção do posicionamento ãos dados dessas duas
áreas, que se encontram separadas por uma distância da ordem cìe 300 km. Após a aplicação
dessa correção, as anomalias geofisicas passaram a coincidir.com a informaçáo geolðgica'de
superfÌcie.

Muito embora o PASPRJ tenha sido executado sobre uma região quase tão desfavorável
quanto o PASMS, ele não apresenta os severos erros de posicionamento que afetam as meclidas
do PASMS. Isso se deve ao fato do PASPRJ ter utilizado um sistema de navegação Doppler
que, além de manter a aeronave na rota pre<lefinida, controlou o sistema de aquisiçáo de dados.
Assim, as suas linhas de vôo apresentam um paralelismo muito bom, sendo 

"*è.,:tádu. 
ao longo

do azimute nominal (N-s), Além disso, as mediclas do campo magnético apresentam pouca
tlispersão com relação à distância nominal de aquisição de dados ao longo dos perfrs (100 rn).

Apesar clo PAESB ter utilizado o mesmo sisterna de navogação visual (baseada em
f'otomosaicos) que foi empregada no PASMS, ele não apresenta erros de posicionamento de
meclidas tão intensos quanto o PASMS- Isso é devido ao fato da topografia na região do pAESB
ser muito mais suave do que aquela encontracla na região do pASMS, o que favorece a
navegação visual, A dispersão dos parâmetros de aquisição de daclos clo PAESB (distância entre
fiduciais consecutivas, azimute das mediclas, altura sobre o terreno) é muito menor clo que
aquela observada no PASMS. contudo, elas são ligeiramente maiores do qu" oqu"io.
observadas no PASPRJ. Isso indica que, mesmo em regiões topograficamente desfàvoráveis, o
empreSo de um sistema digital de navegação ê capaz de ploduzir medidas muito mais próximas
dos parâmetros nominais do levantamento do que aquelas medidas que são obtidas ao se r.¡tilizar
um sistema de navegação visual numa área topograficamente favorável (pAESB).

Vários são os tipos de erros que podem afetar as medidas aeromagnéticas. Alguns desses
erros estão associados à aeronave que transpo(a o magnetômetro: jnterferência magnética
cansada pelos componentes da aeronave que aprcsentam magnetização permanente, indução
magnética causada pelo movimento da aeronave através do campo magnético da Terra,
interlèrônci¿rs de altas freqtiências causadas pelos sistemas elétricos dè bor¿o, interferênoias de
baixas e médias freqüências causadas pelos movimentos da aeronave. Esses erros atingem uma
ampla fàixa espectral e, se não forcm adotadas rnedidas preventivas para atenuá-los, eles po¿em
comprometer as medidas, ontros erros correspondem a variações temporais no campo
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geomagnético. Illes variam desde as pulsações (com períodos entre I e 300 s, com amplitudes
moderadas), passando pelas tempestades maguéticas (com períodos de horas e com amplitudes
de dezen¿rs de nanoteslas), pelas variações diurnas (com períodos de 24 horas e amplitudes de
até 50 nT), ató as variações mais longas, oomo âs seculares (com variações gracluais ao longo
dos anos). As variações temporais de curto período só podem ser corretâmente removidas dos
dados se forem utilizados magnetômetros base instalados de modo adequado a se monitorar as

variações geomagnéticas. Caso contrário, elas poclem contaminar espectralmente as medidas
efetuadas ao longo clos vôos. As variações temporais de períodos mais longos, por outro lado,
podeur ser atenuadas através de técnìcas de nivelamento de perfis de dados.

As componentes do carnpo geomagnético, originadas uo núcleo exte¡no da Terra, e

modeladas pelo IGRF ou pelo DGRF também devem ser removidas dos dados. Através de
exeinplo apresentado nesta tese, constata-se que existe uma dif'erença acentuada e não linear
entre o IGRF (adotado pela Geofoto e pcla CPRM para corrigir os dados) e o DGRF'quando
estes são calculados para uma mesma altitude ao longo da área dos trôs projetos. Como se sabe,
a topografìa na legião estudada neste trabalho, apresenta grandes variações, principalmente nas

áreas do PASPRJ e do PASMS, onde a superficie de vôo varia entre 1 l0 e 1.8 10 metros acima
do nível do mar. Devido ao gradiente veftical do campo magnético, espera-se que essas

variações de altura desempenhem um papel importante nas oorreções dos dados. Recomenda-se
qrÌe, no lituro, empregando-se urn modelo topográfico digital adequado, seja analisado o
comportamento dessas variações, aplicando-as aos dados, se necessário.

O modo heterogôneo como as medidas do campo magnético são feitas no transcurso de
um aerolevantamento (pequeno espaçamento entre as medid¿rs ao longo das linhas de vôo, e

grande espaçamento entre linhas de vôo adjacentes) pode ocasíonar uma contaminação espectral
da malha digital interpolada se estiverem presentes nos perfrs sinais corn comprimentos de onda
menores do que duas vezes o espaçamento entre as linhas de vôo (teorema da amostragem).
Contudo, tem sido empregado rotineirâmente aos claclos dos projetos um filtro passa-baixa que

corta os comprimentos de onda menÒres do que duas vezes o espaçamento entre os nodos da
malha digital interpolada. Esse é nm procedimento inaclequado para ser utilizado com os dados
oriundos das regiões dos projetos PAESB, PASMS e PASPRJ, pois conf'orme pode ser visto nos
espectros das linhas de vôo, os dados amostrados apresentam um conteúdo espectral importante
que não é removido pela ftltragem que tem sido empregada. Desse modo, têm sido produzidas
rotineiramente malhas digitais contaminadas espectralmente. Particularmente, as fontes de

contaminação espectral de alta frcqüôncia, são mais impoftantes na subárea 4 do PASPRJ do
que nas subáreas 3 e (r. Essas f'ontes de alta fieqüência, muito provavelmente, estão associadas
aos grandes lineamentos com orientação NW que ocorrem na subárea 4 e estão ausentes nas

demais sr¡báreas.
Tradicionalmente, têm sido empregadas técnicas de interpolação bidimensionais para se

ger¿ìr as malhas digitais dos projetos PAESB, PASMS e PASPRJ. Tais técnicas inclrtcm:
curyatura mínima, krigttgem e algoritmo Bigrid. Todas essas técnicas f'oram analisadas, sob o
ponto de vista teórico, e aplicadas a uma área teste do PASPRJ. Visualmente não são notadas

diferenças signifrcativas nos resultados produzidos por elas. O teste de validação cruzada
realizado mostrou que o algoritmo Bigricl foi aquele que, sistematicamente, produziu os menores

resíduos de interpolação, seguido, respectivamente , pela h'igagem ordinária e ourvatura mínima.
I)eve-se ressaltar que o bom desempenho do algorifno Bigrid d'eve ao fato dos perfis

aeromagnéticos terem sido frltrados antes da interpolação dos dados, removendo-se as

componentes com freqüência superior a ./,. Resta salient¿¡r que essas técnicas de intcrpolação,

muito embora sejam amplamente difundidas, em princípio, não são as mais adequadas para se
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interpolar dados de naluÍeza tridimensional, como os dados do campo magnético,
principalmente se esses dados forem medidos numa superfÌcie variável, ao invés de se¡em
medidos numa superflcie plana- Recomenda-se que as técnicas de interpolação 3-D sejam
aplioadas aos dados do PAESB e PASPRJ, confrontando os seus resultados com aqueles obtidos
pelas técnicas tradícionais de interpolação 2-D, e verificando a viabilidade delas atenuarem, na
prática, os efèitos dos erros cle nivelamento, conforme foi demonstrado com o emprego de dados
sintóticos, Quanto ao PASMS, ele não poderá ser alvo da interpolação 3-D pois os seus daclos de
magretometria corigida da variação diurna foram perdidos ao longo do tempo pelos órgãos
responsáveis pcla sua guarda,

As técnicas de filtragem de dados no domínio espacial, baseaclas no emprego de filt¡os
recursivos loram discutidas, Concluiu-se, após analisar as características dos f,rltros recursivos
de Bùtterworth, Chebyshev dos tipos I e II, e elíptico, que este último seria o mais adequado
para ser empregado nos processos de homogeneização espectral, atenuação de erros de
nivelnmento, e decotrugação de dados magnéticos. Ele f'oi implementado tanto na versão passa-
baíxa quanto na versão passa-alta, procluzindo resultados satisfatórios.

Com o objetivo de se tentar atenuar os erros de nivelamento que afetam os projetos
PAE,SB e PASPRJ (este, de modo mais intenso), foram desenvolvidos programas capazes rle
efetuar três tipos de nivelamento de perfis de dados aeromagnóticos: nivelamento por
reposicionamento do ponto de cruzamento, nivelamento por fechamento d,e loop, e nivelamento
polinomial. A tócnica de nivelamento por reposicionamento do ponto de cruzamento foi aquela
que produziu os melhores resultados quando aplicada ao PASPRJ, seguida, respectivamente,
pelo nivelamento polinomial e por fechamento d.e loop. Quanto ao PAESB, os melhores
resultaclos foram obtidos com o emprego da técnica de nivelamento por reposicionamento das
coo¡denadas do ponto de cruzamento e por f'echamento de loop, enqùanto o nivelamento
polinomial apresentou resultados fracos. Visualmente, essâs técnioas loram capazes de produzir
resrtltados melhores clo que aqueles obtidos com o cmprego das técnicas até então utilizadas
para o nivelamento dos dados desscs projetos. Para que esses métodos de nivelamento pudessem
ser implementados, foi desenvolvido um algoritmo inédito com a finalidade de identificar
autornatic¿ìmente o ponto de cruzamento entre as linhas de produção e as linhas de controle em
levantamentos aerogeofìsicos. O algoritmo iterativo proposto converge rapidamente para a
soluç?io, cconomizando tempo de processamento.

A decorrugação e o micronivelamento de daclos consistem em prooedimentos que têm
como objetivo remover das malhas digitais (decorrugação) e dos perfis <le dados
(micronivelamento) os erros residuais que ainda afetam os dados após a etapa de nivelamento
dos perfis. Geralmente, tem-se utilizado a frltragem no domínio da freqüência (filtro co-seno
direcional) para efetuar a decorrugação de malhas digitais. Conludo, conforme foi mostrado em
exemplos, este tipo de frltro atenua não só os eros devidos ao nivelamento, como também
atenua o sinal devido a f'ontes de natureza geológica ao longo de uma ampla faixa espectral.
Com o emprego da filtragem espacial unidimensional às linhas e colunas das malhas digitais
conseguin-se gerar imagens menos distorcídas do que aquelas obtidas com a filtragem espectral.
Particularmente, foi possível se obter um desempenho superior com a utilização tle filtros
recursivos do tipo elíptico ao invés cle se empregar os filtros de Naudy e Fuller.

Traclicionalmente, a identìficação de componentes harmônicas presentes em perfrs de
dados aeromagnóticos tem sido feita através da análise do espectro de amplirude dos dados.
Neste trabalho, propõe-sc o emprego da técnica de análise cle fasores como femamenta auxiliar
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na discriminação das componentes harmônicas presentes nos dados. Até então, em geofìsica,
esta técnica tinha sido expertmentada em sismología e na análise de registros de gravímetros
superconclrttores. Neste trabalho, esta téonica foi aplicada a perfis sintétìcos sem e com ruíclo. Os
testtltados dessa análise mostram que a análise de fasores é robusta cluando o sinal se encontra
contaminado pela presença de ruído branco, Através da sua aplicação a perfrs de dados reais, fbi
possível se identifrcar os treohos nos perfis em que predomrnam determinaclas componentes
harmônicas, Também, foi possível se identificar a ocon'ência de mnclança cle fase no sinal.
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