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CAPITULO 2

SISTEMAS E REDES DE COORDENADASGEODÉSICAS

"o real jamais é o que se poderia acreditar,
mas é sempre o que se deveria ter pensado."

Gaston Bachelard

-
2.1 - INTRODUÇAO

A inserção deste capítulo, no contexto da tese, tem por

intui to básico a real ização de uma revisão concei tual e

bibliográfica sobre os temas de interesse à pesquisa, com 3

objetivos:

1) apresentar os principais conceitos sobre os Sistemas de

Coordenadas empregados na Geodésia;

2) enfocar e enfatizar o problema da transformaçãode

coordenadas Geodésicas, tanto no aspecto concei tual

quanto prático;

3) evidenciar a experiência brasileira referente ao estudo

e solução do problema da transformação de coordenadas

Geodésicas.

Não existe a pretensão de esgotar toda a literatura

existente, face ao significativo número de estudiosos e de

plublicações. A intenção é dotar o texto da tese de um

conjunto suficiente e adequado de referências bibliográficas,

de maneira a poder apoiar um eventual estudo aos interessados

nos assuntos tratados.
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2.2 - CONCEITUAÇÃO TEÓRICA

A que altitude (embora exista diferença conceitual, o

termo altura também poderia ser empregado) e velocidade um

determinado avião está se deslocando ? Como poder identificar

certa estrela no céu? Saindo de um determinado local,

tomando-se uma particular direção, e deslocando-se de uma

certa distância, chega-se aonde? Questões como estas

pertencem ao cotidiano da sociedade, e as respostas, a menos

de uma questão meramente cultural, poderiam ser dadas somente

através de números.

Todavia, os conceitos referentes a movimento e posição

nao são absolutos, e para serem descritos necessitam de uma

referência (ou referencial), que sob a ótica matemática, está

associada ao conceito abstrato de Sistema de Coordenadas (ou

Sistema de Referência) [KOVALEVSKY & MUELLER, 1989, p.1].

Para uso prático, portanto, existe a necessidade de

correlacionar o espaço abstrato com o espaço físico.

Entretanto, esta relação é função tanto do uso de observações

quanto de grandezas constantes. Uma vez que as observações

sempre estão eivadas de erros (pelo menos os de natureza

acidental), e os valores constantes sempre possuem inexatidão

(função dos equipamentos, modelos e processos usados na sua

determinação), a realidade física pretendida sempre estará

eivada de inevitáveis deformações. Entende-se, por realidade

física pretendida, a materialização daquela concebida

teoricamente no espaço abstrato. Assim sendo, a realidade

física não pode ser, em seu todo, modelada corretamente.

Portanto, é necessário admitir que o imaginado, no espaço

abstrato, j ama i s será atingido na condição real.

Adicionalmente, ao se considerar que certas grandezas ainda

podem apresentar valores constantes com magnitudes

diferentes, tem-se, como conseqüência imediata, que a
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realidade física poderá ser representada de forma distinta.

Exemplo simples, mas esclarecedor, é aquele que acaba com a

idéia de que os valores de latitude e longitude terrestres

para um ponto qualquer são únicos: para este ponto da

superfície terrestre, existirão tantos valores de longitude

e latitude quanto forem os sistemas de coordenadas usados,

pois as constantes usadas em sua definição podem, e

geralmente assumem, valores particulares. Como por exemplo,

os parâmetros definidores da imagem geométrica terrestre, o

semi-eixo maior (a) e o achatamento (f) do elipsóide de

revolução.

Mui to se tem estudado, pesquisado e discutido sobre

Sistemas de Coordenadas e temas afins. Como conseqüência

imediata de todo este processo, encontram-se disponíveis

várias fontes de consulta inerentes ao assunto. Como foge ao

escopo desta tese uma abordagem sistemática do estudo sobre

Sistemas de Coordenadas, serão indicadas algumas fontes de

consulta, agrupadas pela sua natureza, comprovando tanto a

complexidade quanto a universalidade do assunto.

Astronomia e Geodésia, por exemplo, que tratam da questão. No

caso geodésico, pode-se consultar TORGE [1991]; VANÍCEK &

KRAKIWSKY [1982]; e HEISKANEN & MORITZ [1967].

Trabalhos de pós-graduação, sejam a nível de doutorado

[WHITMORE, 1994], como de mestrado [BEZERRA, 1989], podem ser

usados como bibliografia.

Como livro texto específico sobre Sistemas de

Referência, pode-se citar KOVALEVSKY; MUELLER & KOLACZEK

[1989]. Existem livros dedicados a outras ciências,
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Importantes fontes de informação são aquelas que dizem

respeito à documentação específica sobre a criação de

Sistemas de Coordenadas Geodésicas, a exemplo de IBGE [1997];

NIMA WGS 84 UPDATE COMMITTEE [1997]; DMA WGS 84 DEVELOPMENT

COMMITTEE [1992 e 1987]; SCHWARZ [1989]; MORITZ [1984]; WORLD

GEODETIC SYSTEM COMMITTEE [1974] e FISCHER [1973], assim como

de relatórios técnicos específicos sobre o assunto, tanto de

insti tuições acadêmicas [MUELLER, 1988]; [GEMAEL, 1981];

[MUELLER, 1980]; [MORITZ, 1979]; [VANÍCEK, 1975]; [KRAKIWSKY

& WELLS, 1971], quanto de orgãos, cuja atuação se desenvolve

mais especificamente na área política de coordenação de

atividades de produção, a exemplo de EPSTEIN &

DUCHESNEAU [1984].

Merecem particular atenção as publicações que sao

produtos diretos de eventos técnico-científicos dedicados ao

tema, como por exemplo, os referentes à Redefinição do

Sistema Geodésico Norte-americano [INTERNATIONAL SYMPOSIUMON

PROBLEMS RELATED TO THE REDEFINITION OF NORTH AMERICAN

GEODETIC NETWORKS, 1978 e 1974]; os promovidos por

instituições científicas vinculadas à área do conhecimento;

como a IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics)

[1995] e a IAG (International Association ofGeodesy) [1997];

e os que têm como assunto principal o emprego de satélites

artificiais para posicionamento.

Outras importantes fontes de consulta são os artigos

publicados nos mais variados periódicos existentes nas áreas

de Geodésia, Astronomia e Cartografia, a exemplo de MONICO &

SEGANTINE [1996]; KUMAR [1993]; PAPO & SALEH [1988]; SOLER &

HOTHEM [1988]; PAPO & PERLMUTTER [1981]; e os apresentados em

eventos cujos temas apresentam ligação com Sistemas de

Referência, como KUMAR [1996].
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Além disso, entre os diversos sítios (tradução literal

de sites, denominação utilizada pelos usuários da WWW - World

Wide Web) existentes na Internet que podem ser consultados,

para obtenção de informações sobre Sistemas de Coordenadas de

interesse geodésico, ci ta-se como exemplo o mantido pelo

Observatório de Paris sobre o IERS [IERS-CB, 1998], orgao

criado pela IUGO e IAU (International Astronomical Union),

operando desde 01 de janeiro de 1988 [BOUCHER; FEISSEL &

LESTRADE, 1988]. O IERS é o órgão responsável pela definição

dos Sistemas ITRS e ICRS (International Celestial Reference

System), e também pela realização e manutenção da família de

Redes ITRF e ICRF (International Celestial Reference Frame).

É conveniente ressal tar que, na bibliografia existente,

alguns termos podem apresentar di ferentes sent idos. Como

exemplo, o termo Datum pode ser empregado como sistema

geodésico, elipsóide de referência, ou ponto origem. De modo

a evitar esta ambigüidade, salvo situações em que não seja

possível, não será empregado este tipo de nomenclatura no

texto.

2.3 - CLASSIFICAÇAO DOS SISTEMAS DE COORDENADAS

Até o início da década de 90, podia-se distinguir 4

classes de Sistemas de Coordenadas associadas à Geodésia. Tal

classificação encontra amparo em, por exemplo, KRAKIWSKY &

WELLS [1971]; MORITZ [1979]; e KOVALEVSKY; MUELLER &

KOLACZEK [1989]. Assim sendo, os Sistemas podem ser:

1) Celestes - apropriados para o posicionamento e estudo

do movimento de objetos extragalácticos, estrelas, e

planetas. Caso o sistema seja fixo no espaço, ou

apresente movimento retilíneo uniforme, isto é, sem

rotação diferencial e/ou aceleração, é qualificado de
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Quase-inercia1 [MORITZ, 1979, p.ll]. De acordo com

MORITZ [1979, p.28], os Sistemas Celestes também sao

denominados Inerciais ou Este1ares. Já KRAKIWSKY &

WELLS [1971, p.2] conceituam os Sistemas Celestes como

podendo apresentar rotação, contradizendo, a princípio,

o conceito estipulado por Newton. Entretanto, Moritz

[1979, p.25] cita como importante fenômeno nos Sistemas

Este1ares a ocorrência de rotações residuais.

Atualmente, para a definição do Sistema Celeste, sao

empregados os quasares, observados através de técnicas

especiais, por definirem direções fixas no espaço (sem

rotação). A origem do sistema é o baricentro do Sistema

Solar [MA & FEISSEL, 1997].

2) Orbitais dedicados ao posicionamento e estudo do

movimento de satélites naturais e artificiais em órbita

terrestre. Neste caso acompanham o movimento de

revolução (também usual o emprego do termo trans1ação)

da Terra em torno do Sol. Uma consulta à bibliografia

mais atual evidencia que estes sistemas pertencem aos

chamados Quase-inerciais [REIGBER, 1989, p.l00];

3) Terrestres associados ao planeta Terra (portanto

acompanham os seus movimentos, tanto de rotação, quanto

de revolução), podendo abordar, distintamente, os

espaços: unidimensiona1 (l-D), caso dos sistemas

a1timétricos; bidimensiona1 (2-D), quando só interessar

a posição p1animétrica; tridimensiona1 (3-D), quando o

sistema for de natureza p1ani-a1timétrica; e

quadridimensiona1 (4-D), sendo que neste caso está

inclusa a coordenada época, associada à dimensão tempo;

18

Sistema Inercia1, pois atende à Lei da Inércia de

Newton [MORITZ, 1979, p.9] . No caso do sistema
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4) Temporais - definidos para estudo e concretização da

dimensão tempo. De acordo com GUINOT [1989, p.351],

também pode ser usada a denominação Escala de Tempo.

Estão baseados na ocorrência de fenômenos astronômicos

ou físicos, sendo fundamental que o fenômeno apresente

uniformidade e repetibilidade, possibilitando, desta

forma, condições de ser continuamente quantificado. Com

relação aos fenômenos astronômicos, podem estar

associados tanto ao movimento de rotação (Escalas de

Tempo Astronômicos), quanto ao de revolução (Escalas de

Tempo Dinâmicos, denominação também usada para as

Escalas de Tempo das Efemérides) terrestre. Com relação

aos fenômenos físicos, podem estar associados, por

exemplo, às oscilações atômicas (Escalas de Tempo

Atômico). Modernamente, convenciona-se as escalas de

tempo em dois tipos: as integradas, associadas à um

fenômeno físico (Tempo Atômico Internacional, Tempo

Solar Médio), e as dinâmicas, associadas à um sistema

físico dinâmico (Tempo Universal, Tempo das Efemérides)

[THOMAS; WOLF & TAVELLA, 1994, p.7]. Estes sistemas

apresentam como coordenada a época, definida por

MUELLER [1969, p.137] como "o momento ou o instante de

ocorrência de algum fenômeno ou observação". Para fins

práticos, pode-se usar os termos data ou instante para

época [SILVA, 1998]. Outro aspecto importante quando se

trata de tempo é o intervalo. É definido, pelo mesmo

autor, como "o tempo decorrido entre duas épocas,

medido em unidades de alguma escala de tempo". Como

exemplo de Sistemas Temporais mais usuais atualmente em

Geodésia, podem ser citados o Tempo Solar, Sideral,

Universal, Dinâmico Terrestre, Atômico e GPS, com suas

possíveis variações [LEICK, 1995]; [THOMAS; WOLF &

TAVELLA, 1994]; [HOFMANN-WELLENHOF;LICHTENEGGER &

COLLINS, 1992b]; e [MUELLER, 1969].
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Outro ponto importante diz respeito à necessidade de se

definir e materializar sistemas de abrangência mundial, em

detrimento dos sistemas de abrangência regional ou local. A

razao é poder atender aos estudos inerentes, por exemplo, às

áreas de Geodésia, Astronomia, Geofísica e Meteorologia, além

dos diversos usuários de informações que precisam estar

georreferenciadas. Até mesmo porque as várias tecnologias

existentes para o posicionamento terrestre, como VLBI (Very

Long Baseline radio Interferometry), LLR (Lunar Laser

Ranging), SLR (Sa tell i te Laser Ranging), DORI S (Doppler Orbi t

determination and Radiopositioning Integrated on Satellite)

e GPS não justificam mais a criação de sistemas dedicados a

uma parte restrita da Terra, em prejuízo ao corpo terrestre

como um todo. Quanto aos sistemas de natureza regional ou

local já existentes, sua inevitável manutenção, conseqüência

de todo um investimento feito na sua implantação e emprego,

deve-se procurar torná-Ios compatíveis com relação à

estimação de coordenadas pelas modernas tecnologias de

posicionamento disponíveis, às novas filosofias de emprego,

e às exigências das ciências que empregam coordenadas nas

suas atividades.

Com o intuito de exemplificar, sabe-se que o IERS tem

como objetivo prover, para a comunidade científica

internacional: a definição e manutenção do ICRS

(materializado pelas redes ICRF); do ITRS (meterializado

pelas redes ITRF); bem como disponibilizar dados contínuos e

exatos para monitorar a conexão entre estes Sistemas, através

dos EOP (Earth Orientation Parameters).

Os EOP descrevem, em função do tempo, as

irregularidades do movimento de rotação e de orientação

terrestres, ou seja, da rotação do sistema ITRS com relação

ao Sistema ICRS. A série de parâmetros EOP englobam a
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determinaçao do Tempo Universal TU1, das coordenadas do pólo

terrestre, e das correções relativas aos modelos de nutação

e precessão do eixo terrestre [IERS, 1995, p.1-5].

o IERS é uma instituição que tem a colaboração de

inúmeros grupos de pesquisa, bem como a participação de

instituições de vários países. No ano de 1995, possuia 41

participantes [IERS, 1995, p.27]. Seu Sistema e Rede

Terrestre Internacional, respectivamente ITRS e ITRF, bem

como seu Sistema e Rede Celeste Internacional,

respectivamente ICRS e ICRF, têm sido recomendados para

emprego mundial, pela IAG e IUGG, no caso do ITRSjITRF, e

pela IAU, no caso do ICRSjICRF [IERS, 1995]. Para maiores

informações sobre estes sistemas, consultar [IERS-CB, 1998];

[MA & FEISSEL, 1997] e [McCARTHY, 1996].

2. 4 - CARACTERI ZAÇAO DE UM SISTEMA DE COORDENADAS TERRESTRES

A caracterização de um sistema de referência, imposto

ao espaço geográfico terrestre, compreende um conjunto de

informações imprescindíveis, referentes:

a) à localização da origem - neste sentido, podem ser

classificados em geocêntricos (ou absolutos), quase-

geocêntricos (ou relativos) e topocêntricos (ou

locais). Os absolutos são aqueles em que a origem do

sistema coincide, a nível de definição, com o centro de

massa da Terra. Por exemplo, o sistema WGS 84. Os

relativos tem sua origem em uma posição qualquer

próxima ao centro de massa terrestre. Estes sistemas,

num passado recente, eram os que atendiam à exigência

de uma boa adaptação entre a superfície geométrica

tomada para a Terra, e parte do Geóide. Exemplo deste

sistema é o SAD 69. Os sistemas topocêntricos sao
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aqueles em que a origem, estando próxima à superfície

terrestre, se confunde com uma estação do próprio

sistema;

b) à orientação dos eixos coordenados - neste sentido,

podem estar associados à grandezas de natureza física

ou geométrica. No caso dos Sistemas Geocêntricos ou

quase-geocêntricos, o eixo terciário (Z) pode estar

orientado segundo os eixos instantâneo ou médio (ou

convencional reduzido do movimento do pólo) de

rotação da Terra. No caso dos sistemas Topocêntricos,

a orientação do eixo Z se verificará segundo as

direções da normal ao elipsóide ou da vertical do lugar

(direção da gravidade). Podem ser ainda de natureza

dextrógira ou levógira, se o ângulo de rotação entre os

eixos X e Y, tomado em sentido anti-horário, seja igual

a 90° ou 270°, respectivamente;

c) aos parâmetros complementares - neste sentido, podem

ser citados, dentre outros possíveis parâmetros: a

superfície de referência (plano, esfera, elipsóide de

revolução ou tri-axial); a natureza das coordenadas

(cartesianas ou curvilíneas); o tipo de unidade de

medida ao longo dos eixos coordenados (linear ou

angular); a unidade de medida propriamente dita

(metros, pés, graus sexagesimais ou decimais, grados,

dentre outras unidades); e a época da materialização

(distinção dos valores que as coordenadas assumem).

2.5 - CONSTRUÇAO DE UM SISTEMA DE COORDENADAS

Independente do objetivo a que se destina, basicamente

a construção de um Sistema de Coordenadas compreende 4

distintas fases:
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1) concepção (ou idealização) pertinente ao espaço

abstrato, evidencia o princípio conceitual que se

pretende atingir com o sistema;

2) definição (ou convenção) - ainda inserida no espaço

abstrato, est ipula a estrutura, processos, dados e

informações necessários para correlacionar os espaços

abstrato e físico;

3) realização (ou materialização) - pertinente ao espaço

físico, traduz a aplicação dos modelos matemáticos, das

metodologias de medição, e dos cálculos que atendam ao

especificado nas fases de concepção e definição,

concretizando um conjunto de estações de referência;

4) densificação também pert inente ao espaço físico,

representa a extensão que deve ganhar a realização do

sistema, de maneira a torná-lo mais acessível aos

usuários.

Faz-se necessário, e importante, estabelecer a

diferença entre os termos Sistema de Referência e Rede de

Referência. Emprega-se o termo Rede para o produto resultante

das fases de realização e densificação de um Sistema, este

existente por definição. Desta forma, a Rede particulariza um

conjunto de estações, interl igadas por modelo geométrico

adequado, que permite descrever, quantitativa e

qualitativamente, os valores relativos à posição e movimento

de objetos, associados ao Sistema de Coordenadas (ou Sistema

de Referência).

Por nao se encontrar totalmente consolidada na

literatura, esta proposta de fases na construção de um

sistema de coordenadas é factível a questionamentos,
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principalmente quanto às fases de realização e densificação.

Optou-se pela distinção entre as duas, porque se considera

importante evidenciar o compromisso explícito pela fase de

realização, o de tornar real um Sistema de Coordenadas, assim

como o da fase de densificação, a de permitir, com

facilidade, o emprego da rede estabelecida. Sob outro ponto

de vista, as estações de densificação visam objetivos

próprios, de maneira a atender às mais diversas aplicações.

Já as estações pertinentes à realização do sistema têm por

objetivo torná-lo concreto. Neste caso, portanto, existe o

comprometimento com as especificações de sua definição.

dinâmica. Ao se empregar estrelas ou quasares, o princípio

será geométrico, pois se considera que estes astros estejam

em repouso, ou que, um eventual movimento, tenha somente

componente radial à direção que forma com a Terra, não sendo

significativa à componente transversal [MORITZ, 1979, p.24].

De acordo com MUELLER [1988, p.6] e [KOVALEVSKY & MUELLER,

1989, p.6], é também aplicável o termo cinemático, baseado no

fato de que os quasares, ou outras fontes extra-galácticas,

têm um movimento aparente, tomado como aleatório e

imperceptível para os padrões atuais de observação. O uso de

um determinado planeta, da Lua, ou de satélites artificiais

impõe o princípio dinâmico, pois seu movimento será descrito

pela sua particular equação de movimento, descrito no próprio

sistema que está sendo realizado [MORITZ, 1979, p.24].

Nota-se, de imediato, que existe uma plural idade de

alternativas de implementação para a fase de realização, bem

como de densificação. Desta maneira, torna-se impossível ter

a total coincidência entre o estipulado no espaço abstrado e

Por exemplo, a fase de realização de um sistema

inercial, pelas propriedades apresentadas segundo os

elementos empregados, pode ter natureza geométrica ou
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o obtido no espaço físico, a menos do caso particular em que

o Sistema seja arbitrado. De acordo com ANDRADE [1984, p.2],

"um referencial arbitrado coincide com a sua realização."

A título ilustrativo, pode-se considerar, ressaltando

alguns aspectos importantes nas fases de construção, o caso

de instituir um Sistema de Coordenadas com objetivo de

integrar o controle da estrutura de uma barragem. As

especificações propostas não são as únicas que podem

satisfazer as exigências requeridas pelo Sistema, portanto,

refletem específico encaminhamento. Desta forma, tem-se que:

quanto à concepção: precisa se ater ao fato de que, a

provável mudança no valor das coordenadas, deve ser

somente função da influência provocada pela estrutura da

barragem. Desta forma, é necessária a implantação de

pontos de apoio com adequada precisão, materializados

fora da área de influência da barragem, bem como a

obtenção de sucessivas coordenadas dos pontos de

controle, estes fixos à barragem, com suficiente

precisão, e segundo um certo intervalo de tempo;

quanto à definição: deve ser especificado um conjunto

finito de pontos, monumentados apropriadamente, e

distribuídos pela área de interesse, de modo que a

distância entre os pontos adjacentes seja adequada aos

propósi tos. Os pontos ainda devem estar conectados entre

si de modo a formar figuras triangulares o mais

equiláteras possível, de modo a configurar ótima

geometria. A origem do sistema, terno cartesiano

(100.000; 100.000; 100.000), deve ser uma estação que

estabeleça simetria para o conjunto de pontos. Os eixos

coordenados sao ortogonais. Deverá ser usada a

constelação de satél ites GPS. Os pontos de controle
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terão procedimentos de reocupaçao e avaliação

estatística particulares;

quanto à materialização: o tempo de rastreio para cada

ponto deverá ser de 24 horas, por 5 dias. O intervalo de

registro de observação será igual a 10 segundos. Serão

usados, simultaneamente, 5 rastreadores. O levantamento

empregará o método estático, e as observáveis coletadas

comuns entre as seções. O processamento da rede será

feito por programa científico, evitando a dependência

matemática nas figuras de cada seção, e ajustando todos

os pontos simultaneamente. Toda a metodologia será

preservada na determinação das coordenadas em épocas

futuras, eliminando desta forma qualquer influência

externa aos valores obtidos;

quanto à densificação: irá ocorrer quando houver

necessidade, empregando métodos de levantamento

compatíveis com a aplicação e precisão desejadas.

Sob uma ótica puramente conceitual, o estabelecimento

de um Sistema de Coordenadas Terrestres parece tarefa

simples. No entanto, do ponto de vista prático-operacional,

envolve extrema dificuldade, relativa tanto à sua definição

quanto à sua materialização. A probabilidade dos pontos

associados à Rede não atenderem aos requisi tos exigidos,

quando da definição do Sistema, é significativa. Este fato

decorre, principalmente, pela necessidade de se especificar

equipamentos e metodologias para a coleta de observações; de

se adotar os procedimentos e modelos matemáticos adequados ao

processamento das observações e análise dos resultados; de se

serao as fases das portadoras L1 & L2. De modo a

garantir ligação geométrica entre as sessoes de

rastreio, deverão ser medidas, no mínimo, três bases
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estudar, modelar e quantificar fenômenos bem complexos, como

por exemplo: o movimento do pólo; a nutação e precessao

terrestres; a elasticidade da Terra; o comportamento das

marés; o movimento das placas tectônicas; e os efei tos

relativísticos. Estes fenômenos, por mais que atualmente

estejam adequados, num futuro não tão distante podem vir a se

tornar inadequados, necessitando de imprescindível revisão,

face ao maior e rápido desenvolvimento tecnológico existente.

A bibliografia identifica possíveis soluções, porém,

nenhuma que seja integralmente aceita como definitiva - se é

que realmente existirá uma !

2.6 - TRANSFORMAÇAO ENTRE SISTEMAS GEODÉSICOS

o problema de transformação de coordenadas entre

Sistemas Geodésicos, em nível conceitual, pode ser entendido

de modo simples, sendo resumido da seguinte maneira:

conhecida a posição de uma estação num sistema de

coordenadas, determinar a sua posição homóloga em outro

sistema de coordenadas.

Considerando-se a inexistência de qualquer tipo de

erro, deformação, ou influência que venha a descaracterizar

a posição definida da materializada, seria possível

determinar uma função matemática que permitisse realizar,

corretamente, a transformação de coordenadas para qualquer

estação entre sistemas geodésicos. Neste caso, a única

exigência para estipular a função seria conhecer todos os

dados definidores dos sistemas de coordenadas, sendo que a

função poderia se basear numa transformação geométrica,

equaçao diferencial, ou outra possível abordagem matemática.

É importante ressaltar que, desta forma, não haveria motivo

para que um mesmo Sistema Geodésico tivesse realizações
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diferentes. Caso nao fosse estipulado nenhum modelo

matemático para realizar a transformação, uma alternativa

seria o recálculo das coordenadas no novo sistema. Para

tanto, é evidente, existiria a necessidade das observações

originais que permitiram o posicionamento das estações no

sistema original. A desvantagem desta solução, que nao

caracteriza um processo de transformação, deve-se tanto ao

volume de cálculo, já que este estará associado ao conjunto

de pontos e observações que integralizam a rede, quanto da

necessidade de se reconstruir totalmente os produtos

associados às coordenadas originais, como no caso dos

documentos cartográficos.

Entretanto, na prática, sabe-se que a posição realizada

nao coincide com a definida para qualquer sistema de

coordenadas, à exceção já mencionada dos sistemas arbitrados.

Assim sendo, o que é bem compreendido, bem resolvível em

nível conceitual, não o é em nível prático. Sua solução

torna-se tão complexa quanto mais os sistemas definido e

materializado sejam inconsistentes, ou seja, não apresentem

boa correspondência, em função da existência de problemas

originados, por exemplo:

a) pelo equipamento ou método empregados na coleta das

observações, ou mesmo, pelo processamento das mesmas;

b) pelo grau de simplificação dos modelos matemáticos

empregados na estimação das coordenadas;

c) pela integração de dados e informações de diferentes

fontes em uma mesma rede geodésica.

As referências bibliográficas, não citadas as de

autores brasileiros, por serem mencionadas posteriormente,
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comprovam a importância do tema e atestam sua complexidade.

Há extensa bibliografia que explora os diversos aspectos,

tanto conceituais quanto práticos, da Transformação de

Coordenadas entre Sistemas de Referência Geodésica. Não foi

encontrado um livro texto dedicado ao assunto. No entanto, o

mesmo é tratado em livros ligados às ciências Geodésicas, a

exemplo de [LEICK, 1995];

MORITZ [1967] e [MOLODENSKII;

[RAPP, 1981]; HEISKANEN &

EREMEEV & YURKINA, 1962].

Trabalhos de pós-graduação têm sido dedicados ao assunto

[HERRING, 1965], assim como relatórios de pesquisa,

produzidos tanto no universo acadêmico [LEICK & VAN

GELDER, 1975] quanto no de usuários [BLAIS, 1979]. são

indicados, como fontes de consulta para o estudo e para a

pesquisa, os artigos publicados nos mais variados periódicos,

bem como os apresentados em diversos eventos técnico-

científicos. Entre os assuntos tratados, além de outros nao

menos relevantes, pode-se citar aqueles relativos:

a) às investigações dos aspectos conceituais e práticos a

respeito do tema, como em GREENFELD [1997]; VANÍCEK &

STEEVES [1996]; ABD-ELMOTAAL & EL-TOKHEY [1994]; SOLER

& HOTHEM [1989]; SOLER & VAN GELDER [1987]; e VANÍCEK

& CARRERA [1985];

b) às diferentes metodologias e modelos, desenvolvidos ou

em desenvolvimento, a exemplo de ABD-ELMOTAAL & EL-

TOKHEY [1997]; REIT [1997]; MARCHESINI [1995];

ZHIPING [1995]; ABD-ELMOTAAL [1994; 1993]; JUNKINS

[1990; 1988]; APPELBAUM [1982]; e VINCENTY [1966];

c) às soluções já implementadas e refinamentos feitos às

mesmas, apresentados, por exemplo, em MASON; FRAS;

WILSON; ARICS & HOLLAND [1997]; SILLARD & BOUCHER

[1996]; SHRESTHA [1987]; e VINCENTY [1965];

.'
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d) às experiências e resultados obtidos, como em

RODRIGUEZ; BRUNINI & OLONDRIZ [1997]; BRUNINI &

OLONDRIZ [1996]; CURRY & ZHAO [1992]; GODOY [1991]; e

ALVES [1988];

e) às dificuldades encontradas e aos problemas

correlacionados no tratamento da questão, a exemplo de

EDWARDS; BARBASTE & SALEH [1997]; FEATHERSTONE &

LANGLEY [1997]; JONES [1997]; ROEBER [1986];

STENBORG [1982]; e WILLIAMS; CRITCHLEY & PREISS [1982].

Atualmente, via Internet, diversos produtos já estão

disponibilizados para a transformação de Sistemas Geodésicos.

Como por exemplo, os programas DMAMUSE (llefenseMapping

Agency MC&G lltility §.oftware gnvironment, Version 2.0)

aplicativo DTCC4 (Datum Transformation & Coordinate

Conversion) [JACOBE & BELLENGER, 1997]; MADTRAN (MApping

Datum TRANsformation) [STENTZ, 1997] e NADCON (North American

Datum CONversion) [DAY, 1997]. A vantagem deste procedimento

é que, ao mesmo tempo que sistematizam, promovem a

homogeneidade na atividade que se refere à Transformação

entre Sistemas Geodésicos.

2.7 - MODELOS APLICADOS
..

A
-

TRANSFORMAÇAO DE COORDENADAS

GEODÉSICAS

Consolidando os conceitos e tratamentos matemáticos

contidos na bibliografia, sobre os modelos dedicados à

Transformação de Coordenadas Geodésicas, foi possível

estabelecer uma proposta de classificação para estes modelos.

A proposta apresenta 5 categorias principais, e suas maiores

características são explicitadas à seguir:
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1) equações cartesianas - modelos desenvolvidos a partir

do emprego das coordenadas ret i1íneas, em que sao

cons ideradas as grandezas trans lação, rotação e escala.

Por esta razao, sao também conhecidos como

Transformações Geométricas. Pertencem a esta categoria,

por exemplo, os modelos de Transformação de

Similaridade de Bursa, Molodenski i-Badekas, Vei s e

Vanícek-Wells [LEICK & VAN GELDER, 1975]. Em função das

hipóteses assumidas pelos modelos, um mesmo parâmetro

pode representar comportamento geométrico distinto.

Como por exemplo, as componentes da translação nos

modelos de Bursa e Molodenskii-Badekas [LEICK & VAN

GELDER, 1975, p.20-22]. Podem ser ainda introduzidas

incógni tas adicionais, com o intui to de quantificar

outras grandezas, como por exemplo, o Desnível, ou

Ondulação, ou Altura Geoidal (N) [ANDRADE, 1985];

2) equações diferenciais modelos apl icados tanto às

coordenadas curvilíneas quanto retilíneas, sao

desenvolvidos considerando o efeito causado pelas

diferenças referentes à forma e tamanho dos elipsóides

associados aos sistemas de interesse, bem como às

diferenças nos seus posicionamentos com relação à

superfície terrestre [HEISKANEN & MORITZ, 1967];

[VINCENTY, 1965 e 1966]; [MOLODENSKII; EREMEEV &

YURKINA, 1962];

3) regressoes modelos que empregam coordenadas

curvilíneas ou retilíneas, e que estabelecem um modelo

pol inomial, de ordem variável, para efetuar a

transformação [SHRESTHA, 1987]; [APPELBAUM, 1982]. são

encontradas para estes modelos as nomenclaturas

Equações de Regressão Múltiplas, Polinômios Conformes

e Transformações Projetivas;
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4) modelagem analítica usando as diferenças de

coordenadas, retilíneas ou curvilíneas, dos pontos

homólogos nos sistemas de interesse, são empregados

métodos analíticos para geração de um modelo, ou

processo matemático apropriado, que sirva à

transformação. Podem ou não considerar, e quantificar,

às deformações existentes entre os sistemas

[ J UNK I N S, 199 O]; [B LA I S, 1979];

5) mapas de interpolação - consistem na geração de mapas

de isolinhas ou malhas (reticulados) regulares,

digitais ou não, referentes aos valores que permitem a

transformação das coordenadas. Através de métodos de

interpolação mais simples (por exemplo, os bilineares),

pode-se quantificar as diferenças que devem ser

aplicadas às coordenadas de uma estação, num dado

sistema, para se obter as coordenadas em outro sistema

[STENTZ, 1997]; [DAY, 1997]; [JUNKINS, 1990].

As abordagens g e É são ainda usuais, embora possam

apresentar limitações. Apesar da sólida base geométrica em

que se fundamentam, podem não proporcionar resultados

satisfatórios, devido à restrição dos modelos em poder

absorver as deformações existentes no conjunto de dados. Uma

outra complicação, de natureza numérica, diz respeito à forte

correlação que os parâmetros podem apresentar. Já as

abordagens ~, ~ e ~, por serem modelos desenvolvidos com

maior ênfase numérica, apontam como alternativas consistentes

para solucionar o problema de transformação de coordenadas,

diante da melhor capacidade em poder quantificar as

deformações existentes entre os sistemas. Deve-se atentar

para o fato de que é relevante manter a unicidade do processo

de transformação como um todo, independente da solução ter

maior ou menor ênfase numérica. Desta forma, como caso mais
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crítico, as soluções locais devem estar inseridas num

contexto global, de maneira a se poder garantir

compatibilidade, no que se refere a qualidade, quanto ao

processo de transformação de coordenadas.

~
2.8 - A EXPERIENCIA BRASILEIRA

Na pesquisa bibliográfica realizada, considerando

somente autores brasileiros, pode-se constatar a necessária

preocupação, tanto de profissionais quanto de instituições,

a exemplo do projeto denominado Parâmetros de Transformação

e Mapa Geoidal (PTMG), desenvolvido pela Fundação Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quanto ao tema

Transformação de Coordenadas entre Sistemas Geodésicos. A

exemplo do que ocorre em nível internacional, a bibliografia

pode ser encontrada em diversas fontes. são trabalhos

desenvolvidos em nível de:

a) graduação em Engenharia Cartográfica [ABIB; SOUZA;

VIEIRA; AQUINO & GOMES, 1976];

b) mestrado [CASTAREDA FILHO, 1986];

c) pesquisas publicadas no meio acadêmico [ANDRADE, 1984],

em periódicos associados às áreas de conhecimento

específico [ANDRADE, 1991]; [ABIB, 1978]; [KADLEC &

GOMES, 1978]; e [KRUKOSKI, 1973], e de conhecimento

geral [FORTES; CAGNIN; GODOY & BLITZKOW, 1993].

Importantes fontes de consulta são as publicações

advindas de eventos técnicos-científicos, sejam as

internacionais [OLIVEIRA; MONICO; SANTOS & BLITZKOW, 1997];

[BLITZKOW; CASTAREDA FILHO & ANDRADE, 1986]; [ANDRADE, 1985]

ou as nacionais.
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Os artigos apresentados em âmbito nacional,

basicamente, podem ser classificados segundo os objetivos de:

a) determinar os parâmetros entre diferentes sistemas

adotados para o SGB, dando tratamento tanto regional

quanto nacional [BLITZKOW & LAZARRO, 1988];

b) determinar os parâmetros entre sistemas mundiais e os

adotados para o SGB, dando tratamento regional [VERONEZ

& SEGANTINE, 1997]; [VERONEZ & SILVA,

nacional [MARCH & ANDRADE, 1985];

1996], ou

c) avaliar e investigar os problemas que ocorrem pela

aplicação dos parâmetros oficiais [OLIVEIRA; FERREIRA

& BLITZKOW, 1995];

d) apresentar um programa, implementado com as expressoes

diferenciais de R. H. Rapp, para estimar os parâmetros

de transformação referentes a 3 translações [SANTOS &

MESQUITA, 1975];

e) divulgar programas implementados para efetuar a

transformação de coordenadas [MARCOUIZOS

& SILVA, 1996];

&

IDOETA, 1996];

[GOME S, 1 98 1 ] .

[RODRIGUES; SILVA e

O IBGE, como orgão normatizador e mantenedor do SGB,

tem a atribuição de determinar, publicar e disseminar os

parâmetros de transformação e metodologia a ser empregada

para transformar os sistemas geodésicos em uso no Brasil.

Assim sendo, a Resolução NQ 23, de 21 de fevereiro de 1989,

apresenta os novos parâmetros e metodologia para transformar

coordenadas dos Sistemas NSWC-9Z2, NWL-I0D e WGS 84 para o

Sistema SAD 69, revogando as diretrizes até então vigentes.
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É importante ressaltar que alguns dos estudos

desenvolvidos, em sua grande maioria visando o contexto

nacional, não se limitaram à aplicação dos modelos e

metodologias disponibilizados pela comunidade internacional,

mascarar, aos leitores mais desavisados, a real complexidade

inerente ao tema. Os trabalhos não serão motivo de estudo

particular nesta tese, mas algumas conclusões, advindas do

conhecimento de seus conteúdos, devem ser evidenciadas:

a) os modelos empregados ou desenvolvidos têm natureza nas

equaçoes cartesianas ou diferenciais, e estão

vinculados ao conhecimento da definição dos sistemas

geodésicos, não tendo havido experiência com as outras

possíveis abordagens;

b) a solução do problema pressupõe caráter geral e

simultâneo para todo o SGB, sem modelamento, a

posteriori, das eventuais deformações não absorvidas

pelo modelo empregado;

c) os trabalhos realizados, não considerando a rede como

um todo, constatavam a existência de deformações e,

portanto, a necessidade de alteração nos parâmetros de

transformação e/ou mesmo da metodologia utilizada para

os casos estudados: "Uma solução passível para

minimizar o problema é a determinação de parâmetros de

transformação que levem em consideração o afastamento

da estação origem do SGB (bem como azimute)" [MONICO,

1996, não paginado];

procurando fornecer uma particular contribuição ao

entendimento e solução do problema. Entretanto, existem

aqueles que, por darem tratamento um tanto quanto

superficial, e por vezes imediatista à questão, podem
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d) já estão sendo apresentados, e por conseguinte

divulgados, vide os ítens g e ~ anteriores, sistemas

capazes de automatizar as tarefas referentes à

transformação de coordenadas, não ficando restrito

somente ao aspecto geodésico, mas abordando também as

transformações de natureza cartográfica.

As conclusões apresentadas neste ítem foram um grande

motivador para o desenvolvimento desta tese, e contribuíram

ainda mais para sua consecução.

-

2.9 - APRECIAÇAO FINAL

Considerando o exposto sobre os aspectos teóricos

relativos a Sistema de Coordenadas, e ainda fundamentado na

bibliografia indicada, constata-se que o tema é complexo, sob

o ponto de vista conceitual. O entendimento do assunto exige

um estudo constante, já que o desenvolvimento de novas

tecnologias e a melhora introduzida nos equipamentos e nas

técnicas de observação possibilitam modelar aspectos ainda

não considerados, ou ainda tratados de modo inadequado. Se o

problema de transformação de coordenadas pudesse ser tratado

no espaço das coordenadas definidas, sua solução teria

característica puramente matemática e, portanto, rigorosa. No

entanto, como não existe a coincidência entre Sistemas e

Redes de Coordenadas, salvo o caso do sistema arbitrado (vide

í tem 2 . 5 ) , conseqüência das deformações originadas por

diversas causas, a solução do problema de transformação de

coordenadas geodésicas demanda estudo e pesquisa adicional.

Tanto o estudo quanto a pesquisa têm de ser particularizados

a cada conjunto de Redes, de modo que os resultados obtidos

pelo processo de transformação possam garantir a integridade

numérica das coordenadas, pois as deformações existentes nas

Redes apresentam características e comportamento próprios.
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o desenvolvimento deste capítulo proporcionou 5

principaiscontribuições.são elas:

1) apresentar e ressal tar os concei tos pertinentes aos

assuntos tratados no contexto do capítulo, evidenciando

os inter-relacionamentos entre os mesmos;

2) indicar um conjunto bibliográfico consistente para

apoiar o estudo dos temas;

3) apresentar uma proposta de sistematização para o estudo

de Sistemas de Coordenadas e Transformação de

Coordenadas Geodésicas;

4) enfocar às possíveis metodologias aplicadas à

transformação de coordenadas geodésicas;

5) evidenciar e caracterizar, de modo particular, a

experiência brasileira no que se refere à Transformação

de Sistemas (Redes) Geodésicas;


