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CAPITULO 1

INTRODUÇAO

"Quanto mais desejo realizar alguma
coisa, menos a chamo de trabalho."

Richard Bach

1.1 - CONCEITUAÇAO DO PROBLEMA

A definição, e posterior materialização (o termo

realização pode ser empregado alternativamente) de um Sistema

de Referência Geodésica (podem ser usadas também as

expressões Referencial Geodésico ou Sistema de Coordenadas

Geodésicas) tem aplicação nas mais diversas atividades

humanas. Por exemplo, verifica-se a forte correlação com o

mapeamênto, nas atividades referentes:

a) à construção dos documentos cartográficos: no processo

de estimação das coordenadas para emprego, dentre

outros, nas fases de aerotriangulação e restituição;

b) à verificação da qualidade: no controle do erro

posicional existente nas feições representadas;

c) à atualização cartográfica: na correção de feições já

existentes e/ou edição de novas feições em documentos

prontos, estejam estes em forma anal6gica ou digital;

d) à locação de proj etos: no transporte dos elementos

definidos sobre o plano do documento cartográfico para

a superfície terrestre.
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Para que as atividades envolvendo mais de um sistema de

coordenadas possam ser desenvolvidas a contento, é necessário

que os sistemas empregados apresentem uma relação matemática

que os compatibilizem entre si, no que diz respeito tanto à

precisão quanto à exatidão exigida pela atividade. A

pluralidade de Sistemas de Coordenadas Geodésicas em uma

mesma região, de forma geral, dificul ta os trabalhos dos

usuários. Entretanto, diversos fatores contribuem para essa

diversificação de Sistemas de Coordenadas, como por exemplo:

a) a evolução das pesquisas sobre o melhor elipsóide de

revolução adaptado à superfície do Geóide - enquanto o

elipsóide de revolução constitui uma figura matemática

de referência, o Geóide traduz a verdadeira forma da

Terra, sendo definido a partir de aspectos físicos. O

elipsóide melhor adaptado pode considerar a superfície

terrestre como um todo, ou somente parte dela, como por

exemplo, um país ou um continente. A adoção de um novo

elipsóide de referência implica em um novo sistema;

b) a inexatidão e imprecisão de valores assumidos como

constantes, quando do processo de definição de um

sistema - por exemplo, os referentes ao azimute que

estabelece a orientação do sistema, e/ou das

coordenadas relativas à sua origem. A alteração destas

grandezas estabelece um diferente sistema;

c) o aumento da confiabilidade, tanto das observações (ou

dados) quanto das informações produzidas a part ir delas

- uma melhor confiabilidade é obtida pela inevitável

evolução, dentre outras possibilidades, do processo de

coleta (emprego de métodos especiais de medição); do

tratamento dado às próprias observações (identificação

e correção de erros sistemáticos); na modelagem da
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realidade física envolvida (aplicação de modelos mais

realísticos à quantificação da refração atmosférica).

Como o sistema de coordenadas tem de ser compatível, no

que diz respeito à sua qualidade, com os valores que

sao empregados no cálculo das suas coordenadas, de

maneira a não degradá-los, um significativo aumento de

confiabilidade nos dados pode implicar na definição de

um novo sistema. No presente contexto, entende-se como

observações os valores brutos, ou os correspondentes

aos valores originalmente coletados.

Admitindo-se ainda que uma Rede de Coordenadas

Geodésicas seja o resultado da materialização de um Sistema

de Coordenadas Geodésicas, pode acontecer que um mesmo

sistema esteja materializado por várias redes. Por outro

lado, as redes existentes não estão de acordo com a definição

dos sistemas especificados para as mesmas, em vista de nao se

poder impedir as deformações provocadas, dentre outras

influências, por:

a) erros originados na coleta das observações;

b) características dos sistemas de posicionamento usados

nos levantamentos para a estimação de coordenadas;

c) inadequação de metodologias ou de modelos matemáticos

adotados no processo de estimação das coordenadas.

o emprego do termo deformação é consistente ao contexto

da tese, visto que significa, de acordo com FERREIRA [1986,

p.529], a "ação ou efeito de deformare-se); modificação da

forma primitiva; alteração", No presente caso, assume-se que

não é a posição física da estação (ou ponto, ou marco) que

sofre a ação de deformação, mas sim as coordenadas associadas
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àquele monumento. A materialização de um Sistema de

Coordenadas não se refere somente à etapa de monumentalização

das estações, mas a todo o processo que resulta na

possibilidade de determinação e emprego das coordenadas.

Assim sendo, independente do tamanho, forma ou

localização geográfica, é difícil numa mesma região evitar a

existência de mais de um Sistema de Coordenadas, tanto quanto

é complexo manter a homogeneidade entre aqueles Sistemas, ou

as Redes associadas aos mesmos. Desta forma pode-se esperar,

dentre outros problemas e dificuldades, que:

os usuários menos atenciosos possam ser facilmente

induzidos ao erro;

a sistematização de procedimentos com emprego de

coordenadas seja dificultada;

o aproveitamento de dados e informações exija

processamentos adicionais, onerando seu custo.

Desta forma, a possível alternativa para a adequada

coexistência de vários Sistemas de Referência, e de suas

materializações, é a de se criar condições para transformar

os diversos conjuntos de coordenadas, cada um em relação aos

outros. Deste modo os serviços e produtos dependentes nao

sofreriam influências significativas, tanto quantitativas

quanto qualitativas. Foi adotado nesta tese o termo

transformar, por ser o mais usual, pelo menos no contexto

nacional, embora se encontre igualmente na 1iteratura os

termos conectar, converter, combinar, transferir e transpor.

.'
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Considerando todos os fatos citados, e em acordo com

ASHKENAZI [1997], pode-se concluir que o problema de

transformação entre Sistemas e Redes Geodésicas é complexo,

at~al, e não será resolvido de maneira adequada sem a

realização de pesquisas dedicadas ao assunto, sejam nas

técnicas de transformação; nos resultados obtidos; bem como

nos possíveis problemas associados a todo processo.

1. 2 - OBJETIVOS

o objetivo principal desta pesquisa é desenvolver,

implementar, e testar uma metodologia que permita a

transformação de coordenadas entre as duas materializações do

Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), estas associadas ao

Sistema Geodésico SAD 69. De maneira a não degradar mais a

precisão e a exatidão das realizações, já que são modificadas

no processo de transformação, é condição básica que a

metodologia proposta possa garantir, no processo de

transformação, o valor nominal que as coordenadas de um ponto

devam assumir na real ização para o qual vai ser transformado.

Apesar do SGB ser parte integrante do Sistema Geodésico

SAD 69 (South American Datum of 1969), sistema oficialmente

adotado para o continente Sul-americano, todos os resultados

produzidos pelo emprego da metodologia estarão restri tos

somente às realizações do SAD 69 no Brasil. Para que este

objetivo pudesse ser alcançado, a instituição IBGE, detentora

dos dados necessários à pesquisa, fêz a cessão dos mesmos.

o objetivo complementar, não menos relevante, é o de

servir ao estudo da transformação das coordenadas entre

Sistemas Geodésicos com definições distintas, tais como:

a) Córrego Alegre - em uso até o final dos anos 70, ainda

apresenta importância no contexto nacional, pelo volume
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de documentos cartográficos e coordenadas referenciadas

à ele;

b) WGS 84 (World Geodetic System of 1984) é empregado em

todo o mundo, por estar associado ao sistema de

posicionamento GPS (Global Positinong System);

c) ITRS - por possuir uma natureza científica,e pelas

informações que podem ser derivadas das análises das

suas coordenadas. A sigla ITRS pode ser entendida como

IERS (International EarthRotation Service) Terrestrial

Reference System ou International Terrestrial Reference

System. Este sistema é realizado através das Redes

ITRF-aa (IERS Terrestrial Reference Frame ou

International Terrestrial Reference Frame), onde aa

corresponde ao ano de cálculo da rede. [BOUCHER &

ALTAMINI, 1996]; [McCARTHY, 1996].

1.3 - JUSTIFICATIVA

"A evolução do instrumental aplicado aos processos

geodésicos e cartográficos marca o reordenamento por que

passam - no mundo e em todos os segmentos da atuação social,

do acadêmico ao empresarial - as organizações especializadas

nos campos da Geodésia e Cartografia." [MELLO, 1996, p.70].

Reconhecidamente, ao se considerar não somente a

evolução instrumental, mas também aquela inerente à modelagem

dos fenômenos em estudo, dos métodos e meios de processamento

e análise, além de outras, constata-se uma inequívoca

alteração no panorama da Geodésia, da Cartografia

(Mapeamento) e de áreas afins. Evidentemente que o processo

evolutivo em questão é válido para todas as áreas do

conhecimento humano, não se limitando àquelas do contexto da
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tese. A construção de uma nova realidade, conseqüência do

correto emprego de novas tecnologias, metodologias e

produtos, tem de considerar, por questões técnicas, humanas

e econômicas, a situação então existente. É imprescindível um

período de transição, onde seja possível deixar de usar o

"antigo" sem receio, e saber empregar o "novo" com segurança.

Assim sendo, deve-se prever os possíveis problemas para

impedir, com antecipação e competência, as suas

conseqüências, fornecendo à sociedade soluções que permitam

o aprovei tamento da real idade então vigente, integrando-a

assim à nova situação, sem maiores conflitos.

No contexto brasileiro, há de se considerar que existe

um incomensurável investimento feito na materialização do SGB

e nos produtos gerados a partir do seu emprego. Estes nao

podem e não devem, independente da materialização a que se

esteja referindo, serem relegados. Assim sendo, o

desenvolvimento desta pesquisa tem como justificativas:

a) permitir a transformação das coordenadas entre as duas

realizações do Sistema Geodésico SAD 69 no Brasil,

possibilitando, desta forma, o aproveitamento:

dos documentos cartográficos, para fins de

atualização e/ou reconstrução. Neste sentido,

são de interesse tanto os mapas analógicos, como

indicado por ELLIOTT [1997], quanto os digitais;

das estações monumentadas não coincidentes com a

rede geodésica fundamen tal, entendida no

contexto como uma possível densificação da Rede

Geodésica Brasileira (RGB), cuja posição foi

determinada atendendo a diversas aplicações,

algumas, inclusive, para fins legais;
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b) orientar futuros trabalhos dedicados à transformação

entre outros Sistemas (e/ou Redes) Geodésicos em uso no

país ou não. Como exemplos do primeiro caso, estão os

Sistemas Córrego Alegre e o WGS 84; no segundo caso,

podem ser citados o NAD 83 (North American Datum of

1983), ITRS (e/ou ITRF), e o SIRGAS (Sistema de

Referência Geocêntrico para a América do Sul). Para

tanto, faz-se necessário atender aos requisi tos da

metodologia, a exemplo da disponibilidade de um

conjunto amostral adequado, ou da disposição espacial

dos pontos comuns aos sistemas (ou redes);

c) evidenciar a inter-disciplinaridade entre os campos do

conhecimento da Geodésia, Cartografia, Ajustamento de

Observações, Geometria Computacional (videdefinição no

ítem 4.5) e Computação, aplicadas ao contexto da tese;

1.4 - ESTRUTURA

De maneira a poder atingir seus objetivos, a tese está

estruturada em 6 capítulos, 4 anexos e 4 apêndices. Os

capítulos são descritos sucintamente a seguir:

- Capítulo 1
-

INTRODUÇAO

O capí tulo evidencia o problema no qual a tese se

insere, seus objetivos, e a justificativa para a pesquisa.

Apresenta uma visão geral da estrutura e das contribuições da

pesquisa;

- Capítulo 2 SISTEMAS

GEODÉSICAS

E REDES DE COORDENADAS

Este capítulo é dedicado à revisão dos aspectos
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teóricos e práticos que integram o principal contexto da

tese, especificamente relacionados à Geodésia. É indicada

extensa bibliografia para estudos complementares dos assuntos

tratados, sem se ter a pretensão de fornecê-la de maneira

completa.

- Capítulo 3 o SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO - SGB

Neste capítulo são apresentadas as duas realizações,

pertinentes à componente planimétrica, do Sistema Geodésico

Brasileiro. As realizações do Sistema SAD 69 no Brasil, para

efeito da tese, serão denominadas SAD 69 e SAD 69/96. Além

disso, ainda são discutidos alguns aspectos inerentes à

metodologia usada no reajustamento do SGB, e à exatidão da

realização SAD 69/96.

- Capítulo 4 METODOLOGIA PROPOSTA PARA A

TRANSFORMAÇAO ENTRE SAD 69 E SAD 69/96

Este capí tulo é o principal da tese, pois contém a

contribuição original esperada: expõe a metodologia proposta

para a solução do problema de transformação das coordenadas

entre as duas redes geodésicas brasileiras, estas vinculadas

ao Sistema SAD 69. Ressalta . os aspectos conceituais das

soluções técnicas adotadas, bem como justifica seu emprego

para a concretização da metodologia. No presente estudo, a

transformação se dá entre as realizações de um único sistema,

ou seja, é mantida irtvariante a definição do Sistema SAD 69.

- Capítulo 5
- ;

IMPLEMENTAÇAO, TESTES E ANALISE DOS

RESULTADOS DA METODOLOGIA PROPOSTA

Capítulo prático da tese, está direcionado à validação

da proposta. Para tanto, são:
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a) apresentados e discutidos os aspectos pertinentes à sua

implementação;

b) descritos os dois conjuntos de testes realizados,

considerando as coordenadas das estações:

- integrantes da rede geodésica fundamental brasileira;

pertencentes à área de domínio da RGB, mas nao

coincidentes com ela, e sem necessariamente estarem

monumentalizadas.

c) examinados os resultados obtidos, de modo a subsidiar

as análises, conclusões, recomendações e sugestões

pertinentes à pesquisa.

- Capítulo 6
, -

ANALISE FINAL, CONCLUSOES, RECOMENDA-
- -

ÇOES E SUGESTOES

Neste capítulo é apresentada a análise final e a

conclusão da tese. são indicadas algumas recomendações, além

de sugestões, para continuidade da pesquisa.

Em função dos assuntos abordados, e de como foram

tratados, a tese apresenta como contribuições originais:

a) uma metodologia para a transformação das coordenadas

entre as RGB's SAD 69 e SAD 69/96;

b) a sistematização e discussão dos aspectos relativos a

implementação da metodologia, bem como sua comprovaçao

prática;
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c) uma metodologia adicional que possibilita a indicação

de estações da RGB com problemas nas suas coordenadas;

d) a realização de estudo básico que tem como objetivo

caracterizar, mesmo que de modo incipiente, aspectos

associados à exatidão da realização SAD 69/96;

e) um conjunto de recomendações e sugestões, servindo de

orientação tanto para o estudo de problemas que não são

diretamente pertinentes à tese, quanto para o

refinamento e otimização da metodologia.

Como contribuições relevantes, a tese apresenta:

a) os principais conceitos pertinentes aos assuntos

tratados na tese, ressaltando, quando for o caso, os

inter-relacionamentos existentes entre eles;

b) um conjunto bibliográfico básico para apoiar o estudo

dos assuntos inseridos no contexto da tese;

c) a concepção fundamental que deve nortear o processo de

transformação entre redes de coordenadas geodésicas;

d) a discussão de algumas questões referentes à adoção de

uma nova materialização de um Sistema de Coordenadas,

já anteriormente materializado;

e) as realizações do Sistema Geodésico SAD 69 no Brasil,

sendo que de modo sucinto a vigente até novembro de

1996, e de modo mais abrangente, a que foi adotada a

partir daquela data;
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f) a discussão de alguns pontos importantes, pertinentes

à metodologia empregada no processamento da rede

SAD 69/96;

g) os resultados advindos de dois experimentos, nos quais

foram empregados os modelos com 3 e 7 Parâmetros,

amplamente utilizados por usuários de coordenadas

geodésicas, para a transformação de SAD 69 para

SAD 69/96, e vice-versa;

h) uma proposta de sistematização para o estudo dos temas

Sistemas e Redes de Coordenadas Geodésicas, bem como da

Transformação entre estes Sistemas (ou Redes);

i) a evidenciação e a caracterização, de modo particular,

da experiência brasileira no que tange a Transformação

de Sistemas (Redes) Geodésicas.

Os 4 Apêndices sao referentes aos resultados

(listagens) produzidos pelo programa, que possibilitou a

transformação de SAD 69 para SAD 69/96 (SAD 69 -> SAD 69/96),

e a transformação inversa, de SAD 69/96 para SAD 69

(SAD 69/96 -> SAD 69). Para cada transformação foram

considerados, distintamente, pontos pertencentes e nao

pertencentes ao domínio da RGB, respectivamente.

Os 4 Anexos são compostos das tabelas, referentes à

estações da RGB, que apresentam distâncias espaciais menores

que 1.000 m; que diferem quanto ao número de vezes que

apareceram como vértices de tetraedros; que apresentam

diferença no número de vizinhos; e que tem a possibilidade de

apresentar problemas no contexto da rede.


