
121

,-

CAPITULO 5

,-

IMPLEMENTAÇAO, TESTES, E ANALISE DOS

RESULTADOS DA METODOLOGIA PROPOSTA

"0 conhecimento era um bem privado,
associado ao verbo saber. Agora, é um
bem público, ligado ao verbo fazer."

Peter Drucker

-

5.1 - INTRODUÇAO

Este capí tulo é dedicado à implementação da metodologia

proposta, à execução dos testes programados, e à apresentação

das análises realizadas no âmbito da pesquisa. Quanto à

implementação do método, são apresentados e discutidos os

principais aspectos técnicos que viabilizaram sua

concretização. Pertinente aos testes, estes foram idealizados

de maneira a validar a metodologia proposta para transformar

coordenadas SAD 69 em SAD 69/96, e coordenadas SAD 69/96 em

SAD 69, sejam estas coincidentes ou não com as coordenadas

dos vértices que compõem a própria RGB. No que se refere as

análises, a metodologia ofereceu condições de examinar duas

situações, sendo que:

a) a primeira restringe-se aos resultados obtidos pela

aplicação da metodologia proposta para a transformação

das coordenadas SAD 69 e SAD 69/96;

b) a segunda objetiva identificar prováveis estações da

RGB com problemas nas coordenadas, independente da

realização ser a SAD 69 ou a SAD 69/96.



122

A segunda análise tornou-se viável devido ao fato da

metodologia permitir que uma mesma estação seja integrante de

várias regiões da RGB: uma vez como PN, e nas outras como

vizinha. Como todas as regiões são independentes entre si,

geram resultados também distintos, permitindo, desta forma,

a análise qualitativa da estação.

-

5.2 - IMPLEMENTAÇAO

A implementação foi feita modularmente, numa seqüência

que facilitasse o seu entendimento, e para que os problemas,

quando existissem, pudessem ser facilmente identificados e

então solucionados. Desta forma serão apresentados os

principais pontos envolvidos na implementação, descrevendo as

ocorrências relevantes que porventura apareceram. A

metodologia foi implementada distintamente, tanto para a

transformação SAD 69 -> SAD 69/96 quantopara a transformação

SAD 69/96 -> SAD 69, acarretando, deste modo, que todas as

etapas requeridas pela metodologia foram realizadas duas

vezes. Este procedimento garantiu a independência das

transformações quanto a erros de natureza puramente numérica,

como os de arredondamento, truncamento, instabilidade, dentre

outros possíveis problemas.

Para o desenvolvimento dos programas computacionais,

foi utilizada a linguagem FORTRAN 77 e o compilador da

Microsoft (MS), versão 5.1. Foram implementados em um micro-

computador tipo [BM-PC, com processador Pentium 133 Mhz, 32

Megabytes de memória RAM, e sistema operacional MS-DOS 6.22.

5.2.1 - CONSIDERAÇOES SOBRE OS DADOS DA RGB

o conjunto de dados necessários à pesquisa são de

propriedade do IBGE. Foram cedidos mediante um Termo de
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Compromisso, em que a instituição tivesse a garantia de que

seu emprego seria restrito somente ao desenvolvimento desta

pesquisa, não podendo ser empregado ou repassado livremente

desenvolvimento da tese. Ressalta-se que, mesmo empregando os

dados oficiais da RGB, a metodologia desenvolvida e

implementada, bem como os resultados obtidos, não têm, em

nenhuma instância, caráter oficial. Desta forma, havendo a

necessidade de se transformar coordenadas SAD 69 em

SAD 69/96, ou SAD 69/96 em SAD 96, os usuários devem

consultar o IBGE sobre os procedimentos a adotar.

Os arquivos referentes aos conjuntos de coordenadas das

estações da RGB, pertinentes às realizações SAD 69 e

SAD 69/96, tiveram um processamento preliminar, visando a:

a) el iminação de informações não necessárias, como os

controles de processamento usados pelo sistema GHOST e

o nome das estações, já que para a identificação das

mesmas seriam usados apenas seus códigos numéricos;

b) redução da altitude ortométrica para altura geométrica,

empregando o produto preconizado pelo próprio IBGE;

c) conversão das coordenadas curvilíneas geodésicas

(~,À,h) em cartesianas geodésicas (X,Y,Z);

d) retirada das estações não comuns entre as duas

realizações do sistema SAD 69 no Brasil, ou seja, as

estações pertencentes à RNGPS, exceto as 34 que são

coincidentes com a rede clássica;

para outras pesquisas ou estudos adicionais. Diante da

facilidade facultada pelo IBGE, e em cumprimento ao

estabelecido pelo Termo de Compromisso, foram

disponibilizados todos os arquivos de interesse ao
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e) exclusão das 10 estações que não apresentam valores de

altitudes, conforme já discutido no ítem 3.9.

Completadas aquelas etapas, o arquivo que continha

4.774 estações com coordenadas SAD 69 passou a ter 4.764

estações. No caso do arquivo que continha as estações que

integram a rede SAD 69/96, o quantitativo, que era de 4.939

estações, ficou também reduzido a 4.764 estações.

geométrica. No entanto, as altitudes ortométricas das duas

estações já estavam negativas nos arquivos originais cedidos

pelo IBGE. Uma consulta feita ao IBGE confirmou o problema e,

já que a elucidação do fato necessitava de estudo particular

por parte da instituição, decidiu-se eliminar estas duas

estações no contexto desta pesquisa. Deve ser notado que a

inclusão das estações comuns eliminadas, quando solucionados,

por parte do IBGE, os problemas que geraram sua exclusão, irá

provocar o reprocessamento de toda a metodologia. Isto não é,

de modo algum, impedimento ao seu emprego.

Assim sendo, o conjunto amostral final ficou com 4.762

estações para as realizações SAD 69 e SAD 69/96.

5.2.2 - TRIANGULAÇAO DE DELAUNAY

Conforme citado anteriormente no capítulo 4, ítem 4.5,

para a construção da TD 3-D foi escolhido, dentre as várias

opçoes que são disponibilizadas pela Internet, o sistema

DeWall. A opção por este conjunto de programas deveu-se,

principalmente:

Uma última investigação ainda detectou um problema

adicional, qual seja, a existência de duas estações com

altitudes negativas. A priori, este fato poderia ser

decorrente da redução da altitude ortométrica para altura
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a) pela qualidade de sua implementação;

b) pela facilidade de uso;

c) pela quantidade de pontos que o mesmo suporta.

Realizada a transferência do sistema DeWall, o mesmo

foi instalado em ambiente UNIX, numa estação de trabalho SUN.

Aos que não tenham ambiência adequada no sistema operacional

UNIX e Linguagem/Compilador C, sugere-se buscar apoio técnico

para efetuar a instalação do sistema, de modo que possa ser

prontamente sanado algum problema específico de configuração,

tanto do computador quanto do compilador. Instalado o

programa, sua operaçao é muito simples, restrita a uma única

1inha de comando. Preparados sem maiores dificuldades os

arquivo de dados, relativos tanto às coordenadas SAD 69

quanto às coordenadas SAD 69/96, foram construídas duas TD,

de modo a satisfazer a independência das transformações.

o processamento apresentou, de imediato, problemas

relativos a pontos coplanares e coesféricos. Uma deficência

do sistema é que o mesmo não informa quais pontos caem nestas

situações particulares, o que dificulta um pouco a

localização das ocorrências, como no presente caso. Este fato

obrigou a real ização de uma análise geométrica do

posicionamento relativo entre os pontos, de modo que fossem

identificados os causadores dos problemas de coplanaridadde

e coesfericidade existentes. O procedimento adotado exigiu o

cálculo de todas as 11.335.941 (combinação de 4.762, 2 a 2

C\.76~)distâncias espaciais ({L~.2x+ .112y + .112z}1/2) entretodos
os pontos que integram os arquivos de dados. Foi realizado

distintamente para os dois arquivos, referentes às

coordenadas SAD 69 e SAD 69/96. Considerando que estes são os

pontos que realizam o SGB, seria de se esperar a inexistência
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de distâncias espaciais menores que 5.000 m, fundamentado nas

especificações técnicas que orientam sua materialização

[IBGE, 1983]. No procedimento adotado, torna-se irrelevante

a diferença entre a distância espacial (espaço cartesiano) e

a distância geodésica (sobre elipsóide). Desta forma, no

conjunto de distâncias calculadas, foi feita uma verificação

para detectar a existência de distâncias menores ou iguais a

1.000 m - limite bem inferior ao especificado. A existência

de estações nesta condição implicaria na provável presença de

anormalidades entre elas. Constatado o fato, verificou-se

ainda o agravante de alguns vértices estarem distanciados

somente da ordem de centímetros (cm). Considerando que a

magnitude dos valores das coordenadas é significativamente

alta, da ordem do milhão (106), que a mantissa possui 9

dígitos significativos, e que as diferenças nas coordenadas

para as estações com aquela part icularidade são mínimas,

principalmente para as estações cujas distâncias são da ordem

do centímetro, supõem-se que o programa não conseguiu

distinguir numericamente os vértices, ocasionando, desta

forma, um efei to ora de coplanaridade, ora de coesfericidade,

entre as estações.

o Apêndice I explicita as estações, bem como o valor

das distâncias entre elas. O resul tado é análogo para as

realizações SAD 69 e SAD 69/96, exceto no valor da distância.

As razões para tais ocorrências dizem respeito, entre outras,

a estações que sofreram processos de reocupação para novas

medições, ou de destruição e reconstrução.

Qualquer um dos processos citados pode implicar, por

exemplo, na caracterização de uma nova estação, erroneamente

ou não. Uma alternativa de solução do problema seria eliminar

as estações que se enquadrassem neste contexto. Entretanto,

optou-se por trabalhar numericamente as coordenadas, ao invés
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de eliminá-Ias, função de que possivelmente ainda exista

dependência de outros vértices e documentação cartográfica

para aquelas estações.

Numericamente, a solução que permitiu a construção das

duas TD exigiu a aplicação de um fator de escala às

coordenadas, igual ao maior valor absoluto das coordenadas

dividido por 100, com posterior truncamento das mesmas a

6 decimais. Esta solução foi obtida por tentativa e erro, já

que se procurou, ao máximo, manter uma razão entre as

coordenadas. A alteração geométrica da posição dos pontos nao

acarreta perturbações locais, por ser apl icado a todo o

conjunto de estações envolvido na construção das duas TD. O

maior limitador técnico decorrente desta opção reside no fato

de que certos tetraedros terão geometria inadequada, o que

poderá, futuramente, influir no processo de interpolação das

correçoes.

Realizados os dois processamentos, o número de

tetraedros para o conjunto de coordenadas SAD 69 foi igual a

23.674, e para o conjunto de coordenadas SAD 69/96, igual a

23.689. Esta desigualdade já era esperada, função da

diferença entre as coordenadas das realizações em estudo.

Devido às duas TD apresentarem divergências, tanto na

quantidade de tetraedros que as formam, quanto nos vértices

que definem os tetraedros, o número de vezes que algumas

estações da RGB aparecem nas duas TD pode ser diferente. Este

fato, no contexto da pesquisa, pode ser significativo. A

conseqüência imediata é a de que as regiões, definidas por um

conjunto de estações (PN mais as estações vizinhas, vide

ítem 5.2.3), poderão ser distintas para as realizações SAD 69

e SAD 69/96, o que possivelmente causará, função de como foi

estipulada concei tualmente a metodologia, problemas também na

interpolação de correções.
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o Apêndice II apresenta as estações em que isto ocorre,

bem como o número de vezes que a estação aparece nas duas TD.

-
5.2.3 - DETERMINAÇAO DAS REGIOES DA RGB

De posse dos resultados das duas TD, tinha-se que

identificar as regiões que decomporiam as realizações SAD 69

e SAD 69/96 do SGB. Estas regiões, em número igual à

quantidade de estações da RGB, ou seja, 4.762, serao

constituídas por estações das redes, sendo que uma é um PN,

e as outras, suas vizinhas. Vizinhos são todos os vértices

que compõem os tetraedros, em que pelo menos um vértice é o

PN. Evidentemente que uma mesma estação pode aparecer como

vizinha em mais de um tetraedro. Desta forma, o conjunto de

vizinhos deve sofrer um processo de depuração quanto a

estações idênticas. De maneira a facilitar a compreensao,

será mostrado um exemplo. Foram escolhidas 8 estações da RGB

(estações de código 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 e 15), nao

importando, para este exemplo, em qual realização estão suas

coordenadas associadas. A TD produziu 13 tetraedros, a saber:

(2 3 5 6)

(3 5 6 10)

(5 8 10 15)

A Tabela 14, mostrada a seguir, sintetiza as regiões

formadas por estas 8 estações da RGB, sendo apontados os PN

e os seus vizinhos.

Aplicado o procedimento a toda a RGB, obteve-se o valor

4 como menor número de vizinhos, tanto para a real ização

SAD 69 quanto para a realização SAD 69/96. O maior número de

vizinhos, para a realização SAD 69, foi de 79, enquanto que

( 1 2 3 5) ; (1 2 3 10) . (1 3 5 10),

(2 3 6 8) . (2 3 8 15) ; (2 3 10 15),

(3 6 8 15)
. (3 6 10 15) . (5 6 8 10), ,

(6 8 10 15).
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para a realização SAD 69/96, foi de 80. No entanto, as

estações em que o fato ocorre são as mesmas, ou seja: estação

VT 424 para o maior número de vizinhos; e estações VT 1064,

VT 9442, EP 10069, EP 10167, EP 10535 e EP 10758 para o menor

número de vizinhos.

Tabela 14: Exemplo de regiões definidas por uma TD,

delimitadas pelos PN e seus vizinhos

1

2

3

4

5

6

7

8

Ponto Nodal (PN)

1

2

3

5

6

8

10

15

Estações VizinhasRegião

2, 3, 5, 10

1, 3, 5, 6, 8, 10, 15

1, 2, 5, 6, 8, 10, 15

1, 2, 3, 6, 8, 10, 15

2, 3, 5, 8, 10, 15

2, 3, 5, 6, 10, 15

1, 2, 3, 5, 6, 8, 15

2, 3, 5, 6, 8, 10

É certo que, por existir diferença no número de

tetraedros nas duas TD, e no conjunto das quatro estações que

formam cada um dos tetraedros, existirá diferença no número

de vezes que algumas estações aparecem nas duas TD.

Conseqüentemente, existirá diferença nas estações que serao

vizinhas para alguns PN. O Apêndice III apresenta estas

estações e o número de vizinhos nas duas realizações. Este

fato implica em que algumas das regiões que irão decompor as

duas realizações do SGB, a SAD 69 e a SAD 69/96, não serão as

mesmas. Logo, os parâmetros referentes a TGAG 3-D para estas

regiões da RGB, cons iderando as duas real izações, serao

distintos, podendo acarretar comportamento, também distinto,

quando da determinação das correções a serem usadas na

transformação das coordenadas. Este fato é relevante no

sentido de que, mesmo sendo o número de tetraedros iguais nas
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TD para as duas realizações, terá de ser feita uma

investigação quanto ao número de vezes em que as estações

aparecem na TD, assim como nos vizinhos dos PN, exceto se o

conjunto de coordenadas for o mesmo. Portanto, uma

investigação adicional sobre a possibilidade de se usar uma

única TD para as duas realizações apresenta grande validade,

tanto no aspecto técnico, quanto no aspecto de se otimizar a

metodologia.

5.2.4 - TRANSFORMAÇAO GEOMtTRICA AFIM GERAL 3-D

A implementação da TGAG 3-D foi, provavelmente, a fase

menos complexa de toda a metodologia. Isso porque a expressão

(5), sendo de natureza linear, simplifica sobremaneira a

aplicação do MMQ, por não exigir, entre outros requisitos, a

determinação de valores preliminares para os parâmetros, e

nem procedimento de iteração para obtenção da solução final.

Para satisfazer o interesse particular desta pesquisa, foi

implementada a solução mais direta e simples possível do

Modelo Paramétrico. No entanto, vale ressaltar que pesquisas

complementares, vinculadas tanto ao emprego do MMQ quanto das

transformações geométricas podem, e devem, ser ainda

realizadas, visando um estudo mais abrangente e sistemático

para melhor aproveitamento na metodologia proposta. Como por

exemplo, pode-se citar os relativos:

à adequação de ponderação, já que nesta pesquisa não foi

empregado nenhum critério para estabelecimento de peso;

à verificação da validade dos parâmetros e do efeito de

correlação entre os mesmos;

- à investigação dos parâmetros explicítos à TGAG 3-D;
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ao emprego de outras TG, seja para cada região, seja

considerando a RGB simultaneamente.

Com as informações geradas na etapa anterior (PN e os

seus vizinhos), foi possível calcular os parâmetros para as

4.762 regiões que compõem a RGB. Para a realização SAD 69, as

coordenadas SAD 69 foram tomadas como origem (em termos de

processamento são constantes), e as coordenadas SAD 69/96

como destino (ao final do processamento, terão resíduos

associados). Para a realização SAD 69/96 foi feito o

procedimento inverso, invertendo a ordem dos conjuntos

coordenados. Foram feitos, mesmo para as regiões que

apresentassem igual conjunto de pontos, dois processamentos

independentes, embora a nível conceitual não fosse preciso,

já que uma transformação é a inversa da outra. Este

procedimento teve o intui to de evi tar possíveis erros de

natureza numérica.

o emprego destes parâmetros é que possibilita a

determinação das coordenadas preliminares previstas pela

metodologia, na realização SAD 69 ou SAD 69/96, conforme o

ponto a transformar esteja na realização SAD 69/96 ou SAD 69,

respectivamente.

Os resultados obtidos para os parâmetros da TGAG 3-D

sao, na sua totalidade, significativamente diferentes para as

4.762 regiões, o que por si só, já indica a existência de

deformações nas estações pertencentes à RGB. Este fato fica

mais perceptível para as regiões que são definidas por

conjuntos diferentes de estações. Exemplificando: na

Tabela 15 são mostrados os valores dos Parâmetros (Par.) para

as regiões cujos PN são as estações 270, 915, e 11083. A

região de PN igual a 915 é composta, no caso da realização

SAD 69, por 13 estações (transformação de SAD 69 para
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SAD 69/96), enquanto que para a realização SAD 69/96

(transformação de SAD 69/96 para SAD 69), por 8 estações.

Tabela 15: Parâmetros e preciões da TGAG 3-D para as regiões

cujos PN são as estações 270, 915, e 11083,

considerando as transformações de SAD 69 para

SAD 69/96, e de SAD 69/96 para SAD 69.

.

VT 270 (CHUÁ)

SAD 69 -> SAD 69/96 SAD 69/96 -> SAD 69
Par.

( 14 estações ) ( 14 estações )

a1 1,000329 t 1,33x10-3 9,996695x10-1 t 1,33x10-J

a2 -3,662549X10-4 t 1,48X10-3 3,674559x10-4 t 1, 48x 10-3

a3 -1,747109X10-4 t 6,98X10-4 1 , 752747 x 10-4 t 6, 97x 10-4

a4 -2,784322X10-S t 1,33X10-3 2,866256X10-S t 1,33X10-3

a5 1,000017 t 1,48x10-3 9,999818x10-1 t 1,48x10-3

a6 6,777890X10-6 t 6,98x10-4 -7,208197x10-6 t 6,97x10-4

a7 9,959432x10-s t 1,33X10-3 -9, 889105x 10-s :t 1, 33x 10-3

a8 -1,174161X10-4 t 1,46X10-3 1,166331X10-4 t 1,46X10-3

a9 9, 999492x 10-1 t 6, 98x 10-4 1,000050 t 6, 97x10-4

Tx -3.332,671067 t 13.452 3.343,538895 t 13.448

Ty 203,556177 t 13.452 -211,854374 t 13.448

Tz -1.033,108251 t 13.452 1.025,997945 t 13.448

I
VT 915 (COITI) - 1.452,7 Km e 420 28' 05",987 de Chuá

SAD 69 -> SAD 69/96 SAD 69/96 -> SAD 69
Par.

( 13 estações ) ( 8 estações )

a1 1,000105 t 1,08x10-J 9,996977x10- t 3,83x10-3

a2 -9,669753X10-s t 8,88x10-4 2,635429X10-4 t 3, 09x 10-3

a3 -2,688561x10-s t 2,36X10-4 7,098711x10-s t 8,51x10-4

a4 1,840403x10-4 t 1,08X10-3 -5, 035820x 10-4 t 3, 83x 10-3

a5 9,998333X10-1 t 8,88X10-4 1,000422 t 3, 09x 10-3

a6 -4,294551X10-s t 2,36X10-4 1,123304x10-4 t 8,51X10-4

a7 -1,743549x10-4 t 1, 08x 10-3 4,549438x10-4 t 3,83X10-3
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respectivas precisões, pode-se

Analisando os valores dos

definitivamente, que somente os

apresentam sentido físico, ou seja, a incerteza associada aos

parâmetros são significativamente menores que os seus

valores. Nota-se que al, a5 e a9 são os parâmetros associados

às coordenadas (XD,Xo)' (YD,yo) e (ZD'Zo)' respectivamente.

Desta forma tem-se, a priori, que entre as duas realizações

uma transformação envolvendo somente escalas em X, Y e Z

pudesse ser mais adequada. A matriz de correlação entre os

parâmetros, mostrada a seguir, auxilia a fundamentação da

hipótese apresentada.

a8 -1,482558Xl0-4 :t 8,88xI0-4 -3, 695334x 10-4 :t 3, 09x 10-3

a9 1,000027 :t 2,36Xl0-4 9,999067xl0-1 :t 8,51Xl0-4

Tx -925,144310 :t 9.040 2.647,574647 :t 31.834

Ty -1.607,721284 :t 9.040 4.254,414860 :t 31.834

Tz 1.465,795092 :t 9.040 -3.782,939090 :t 31.834

I

EP 11083 - 1.428,3 Km e 2140 21' 14",921 de Chuá

SAD 69 -> SAD 69/96 SAD 69/96 -> SAD 69
Par.

( 8 estações ) ( 8 estações )

al 9,981293Xl0-1 :t 2,79Xl0-3 1,001867 :t 2,79XI0-3

a2 2,887 546x 10-3 :t 4, 17x 10-3 -2,882672xl0-3:t 4,17Xl0-3

a3 2,077245xl0-3 :t 2,90Xl0-3 -2,07 3849x 10-3 :t 2, 90x 10-3

a4 -3,366418xl0-3 :t 2,79xl0-3 3,360904xl0-3:t 2,79xl0-3

a5 1,005217 :t 4,17xl0-3 9,947917XI0-1 :t 4,17XI0-3

a6 3,733316xl0-3:t 2,90Xl0-3 -3,727421Xl0-3:t 2,90xl0-3

a7 3, 038980x 10-3 :t 2, 79x 10-3 -3,034014xl0-3:t 2,79xI0-3

a8 -4,722622xl0-3 :t 4,17xl0-3 4,715205xl0-3:t 4,17xl0-3

a9 9,966361xl0-1 :t 2,90xl0-3 1,003359 :t 2,90xl0-3

Tx 25.606,700813 :t 36.916 -25.563,496465 :t 36.916

Ty 46.147,470693 :t 36.916 -46.074,494537 :t 36.916

Tz -41.695,941668 :t 36.916 41.630,196106:t 36.916

parâmetros e das suas

concluir, embora nao

parâmetros al, a5 e a9



A extrema correlação existente nos grupos de parâmetros

(a1,a2,a3,Tx), (a4,a5,a6,Ty) e (a7,a8,a9,Tz), indica a total

dependência

transformação

entre os parâmetros de cada grupo na

das coordenadas. o efeito desta forte

correlação pode ocasionar mal condicionamento ao sistema de

equações normais do MMQ, podendo ser este um dos fatores que

motivaram diferenças nos valores dos parâmetros para as

transformações de uma mesma região.

É importante ressaltar que Tx, Ty, e Tz nao

correspondem às translações da origem dos sistemas, já que o

vértice Chuá tem suas coordenadas fixadas nas realizações

SAD 69 e SAD 69/96. Devem ser interpretados como parâmetros

lineares do modelo, absorvendo parte das diferenças entre as

coordenadas.

Os resíduos advindos dos 4.762 processamentos

possibilitaram, e motivaram, uma investigação sobre possíveis

estações da RGB com problemas, a ser apresentada ainda neste

capítulo.
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a1 a2 a3 a4 aS a6 a7 a8 a9 Tx Tz Tz

a1 1,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0

a2 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

a3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

a4 1,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0

aS 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

a6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

a7 1,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0

a8 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0

a9 1,0 0,0 0,0 1,0

Tx 1,0 0,0 0,0

Ty 1,0 0,0

Tz 1,0
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- A

5.2.5 - DETERMINAÇAO DAS COORDENADAS BARICENTRICAS DE UM

PONTO P

A identificação do tetraedro que contém o ponto a ser

transformado é de fundamental importância para a metodologia,

na etapa referente à determinação das correções às

coordenadas preliminares. Para tanto, tem-se que determinar

as coordenadas baricêntricas de um ponto genérico P para

todos os tetraedros envolvidos na transformação de interesse.

Visando facilitar e otimizar o cálculo das coordenadas

baricêntricas, foi adotado o procedimento mostrado a seguir.

Uma matriz genérica M, equivalente a da fórmula (9),

tem a forma:

Subtraindo-se a quarta coluna de todas as 4 colunas que

compoem a matriz, esta fica reduzida à expressão (12), sem

que seu determinante seja alterado, pelas propriedades a ele

associadas [KREYSZIG, 1986, p.417]:

mll m12 m13 m14

m21 m22 m23 m24
M = I

m31 m32 m33 m34 I (11)

1 1 1 1

(mll -m14) = all (m12-m14) = a12 (m13 -m14) = a13

M = I (m21 -m24) = a21 (m22 -m24) = a22 (m23 -m24) = a23
I (12)

(m31 -m34) = a31 (m32 -m34) = a23 (m33 -m34) = a33

O determinante (Det) da matriz (12) pode ser obtido

pela expressão (13) [KREYSZIG, 1986, p.407]:

DetM = all * (a22*a33 - a32 *aa23)
+

a21 * (a32*a13 - a12*aa33) +

a31 * (a12*a23 - a22*aa13) . (13)
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o cálculo dos 4 volumes VI' V2, V3 e V4, numeradores das

fórmulas (10), e que possibilitam a obtenção das coordenadas

baricêntricas, são mais .facilmente estimados se, para todos

eles, a coluna 4 for referente às coordenadas do ponto em

teste. Para que isto ocorra sem mudanças no sinal algébrico

dos volumes, será necessário aplicar duas vezes a permutação

entre duas colunas. Este procedimento não altera o valor do

determinante [KREYSZIG, 1986, p.409], logo, mantém a

correspondência algébrica com os valores originais dos

volumes, necessária para verificar se o ponto genérico P está

interno ou não ao tetraedro. Desta forma, o conjunto de

expressoes (10) assume a forma:

; /32
.,

(14)

Conjugando as expressões (12), (13) e (14), tem-se que

o volume total é quantificado pela expressao:

* (Y24*Z34

* (Z24 *X34

* (X24 *Y34

-Z24*Y34)+

- X24 *z 34) +
-Y24*X34) ; (15 )

enquanto que os volumes Vp4P3P2P' Vp4P1P3P' Vp4P2P1P e VplP2P3P'

respectivamente quando o ponto genérico P substitui os

vértices 1, 2, 3 e 4, serão dados pelas seguintes expressoes:

* (Y3p *Z2P
* (Z3P*X2P
* (X3P*Y2P

- Z3P*Y2P) +

- X3P*Z2P) +

- Y3P*X2P) ; (16)

* (Ylp *z 3P

* (ZIP*X3P
* (X1P*Y3P

- ZIP*Y3P) +

- X1P*Z3P) +

- YIP*X3P) ; (17 )
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* (Y2p *z lP
* (Z2P*X1P

* (X2P*Y1P

- Z 2P*y lP ) +

- X2P*ZlP) +
- Y2P*X1P) ; (18)

* (Y2p*Z3P

* (Z2P*X3P
* (X2P*Y3P

- Z2P*Y3P) +

- X2P*Z3P) +
- Y2P*X3P) (19)

Nas expressões (15) a (19), os índices subscritos ij,

em X, Y e Z, dizem respeito a diferença (i-j), considerando-

se os vértices 1, 2, 3 e 4 do tetraedro, e do ponto P a

testar. Na verdade, por uma questão de simplificação, os

valores dos volumes expressos pelas fórmulas (15) a (19)

estão multiplicados por 6, como pode ser verificado na

expressao (9). Os resultados não se aIteram, já que os

fatores multiplicadores, de valor igual a 6, são anulados na

determinação das coordenadas baricêntricas, haja vista a

divisão existente entre os volumes.

5.2.6 - DETERMINAÇAO DAS CORREÇOES

Identificado o tetraedro que contém o ponto P a

transformar, na respectiva realização pertinente às suas

coordenadas, tem-se as estações que compõem os vértices do

mesmo. Conhecidas as estações, pode-se obter suas coordenadas

(X,Y,Z), na realização origem, e os resíduos associados a

estas estações, na realização destino, produzidos pela

aplicação da TGAG 3-D da região onde se encontra o ponto de

interesse. Com este conjunto de 12 coordenadas e 12 resíduos

(X, Y e Z para 4 estações), procede-se à aplicação de uma

nova TGAG 3-D, cuja solução é determinística. Aplicando-se

esta última TGAG 3-D às coordenadas do ponto P, obtém-se as
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correçoes, ou os resíduos com os sinais trocados. Estas

correçoes, adicionadas às coordenadas preliminares,

produzirão as coordenadas finais na realização destino. Nota-

se que esta nova determinação e aplicação da TGAG 3-D diz

respeito ao procedimento de interpolação das correções (na

verdade, resíduos com sinais trocados) às coordenadas

preliminares. Todo este procedimento não apresenta maiores

dificuldades, por já estarem todos os elementos disponíveis

e a TGAG 3-D implementada.

Uma aIternativa que deve ser testada, com relação à

interpolação das correções, é a de se trabalhar com as

coordenadas calculadas, ao invés das coordenadas conhecidas

da RGB, para os vértices do tetraedro e do ponto a

interpolar. Por coordenadas calculadas, entende-se aquelas

obtidas através do emprego dos parâmetros da TGAG 3-D,

relativa à região onde se localiza o ponto. Nesta

circunstância, as coordenadas calculadas do ponto sao as

próprias coordenadas preliminares, e as dos vértices do

tetraedro, as coordenadas que originaram os resíduos.

5.2.7 - CÁLCULO FINAL DAS COORDENADAS TRANSFORMADAS

A incorporação desta fase, referente ao cálculo final

das coordenadas transformadas, se deve à necessidade de

eliminar inevitáveis inconsistências numéricas, conseqüência

do particular status que o ponto a ser transformado pode

apresentar, bem como dos processos que compõem a metodologia.

Basicamente, sao 4 as situações que podem existir na

transformação das coordenadas de um ponto. Especificamente,

no que se refere à etapa de cálculo das coordenadas

preliminares, aplicação da TGAG 3-D obtida pelo PN mais

próximo do ponto e de seus vizinhos, e na etapa de cálculo

das correções às coordenadas preliminares, estimada via
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interpolação no tetraedro que contém o ponto, através também

de uma TGAG 3-D. Assim sendo, a obtenção final das

coordenadas transformadas pode ser uma solução que envolve:

1) um único terno de coordenadas preliminares, e um único

terno coordenado de correções - solução associada a

todos os pontos que nao têm características

particulares, situação existente nos outros 3 ca~os;

2) mais de um terno de coordenadas preliminares,e um

único terno coordenado de correções - solução própria

daqueles pontos que estão inseridos em um único

tetraedro, mas que possuem mais de um PN equidistante.

Por exemplo, pode ser o caso do ponto a transformar ser

coincidente com o centro da esfera que circunscreve um

tetraedro, ou ainda com o ponto médio de uma aresta de

um tetraedro pertencente à borda da TD;

3) um único terno de coordenadas preliminares, e mais de

um terno coordenado de correções - solução própria

daqueles pontos, por exemplo, que são coincidentes com

os vértices de um tetraedro, ou por pertencerem, nao

sendo o ponto médio, a uma ou mais arestas dos

tetraedros - exceção daquelas que formam a borda da TD.

O caso mais particular é referente aos vértices da RGB,

obrigatoriamente coincidentes com os vértices da TD;

4) mais de um terno de coordenadas preliminares, e mais de

um terno coordenado de correções - solução em que o

ponto a ser transformado tem de ser pertencente a mais

de um tetraedro, bem como ser equidistante de, no

mínimo, dois PN. Esta seria a configuração mais

genérica do emprego da metodologia e, desta forma, é a

situação mais complexa em termos de solução. Por

.'
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exemplo, é o caso do ponto de interesse pertencer a uma

face ou aresta de um ou mais tetraedros, sendo ainda

equidistante de vértices da TD.

Impõe a metodologia que cada solução é independente e

de natureza determinística. Entretanto, por influências

devidas, principalmente:

- às significativas deformações existentes na RGB;

computador usado e à linguagem de programação utilizada;

os valores obtidos nas soluções dos casos 2, 3 e 4,

discutidos anteriormente, não são iguais, podendo apresentar

diferenças significativas. Esta situação requeria

procedimentos adequados para ser resolvida.

Um complicador, inerente ao problema apresentado, é a

complexidade em se determinar o conjunto amostral que irá

possibilitar o cálculo final das coordenadas transformadas.

É relativo tanto às coordenadas preliminares quanto às

correções, diante das dificuldades impostas pelo espaço 3-D

em se avaliar, preliminarmente, por exemplo:

a) se o circuncentroestá ou não interno ao tetraedro

circunscrito;

b) quantos tetraedros apresentam determinada aresta em

comum;

à forma e tamanho dos tetraedros definidos pelas

estações da RGB;

à precisão numérica da implementação, inerente ao
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c) a situação particular de equidistância entre o ponto de

interesse e os vértices da TD (ou PN);

d) a identificação dos tetraedros localizados na borda.

A ónica exceção é quando os pontos a transformar

coincidem com às estações da RGB que integram, fisicamente,

as redes SAD 69 e SAD 69/96. Somente neste caso, a quantidade

do nómero de:

coordenadas preliminares é sempre 1, já que a distância

a um PN será sempre igual a zero;

correçoes para as coordenadas preliminares é igual ao

nómero de vezes que a estação aparece na TD, ou seja, é

igual ao nómero de tetradros que tem a estação como

vértice.

Diante desta realidade, a melhor alternativa era

especificar diferentes tratamentos numéricos, de maneira a

obter um ónico valor para as coordenadas transformadas, o

menos possível eivado das influências citadas anteriormente.

Um específico tratamento deve ser aplicado ao possível

conjunto de coordenadas preliminares, e outro ao possível

conjunto de correções, já que são quantificados de modo

distinto.

o tratamento dado ao conjunto de coordenadas

preliminares (X,Y,Z)p consistiu no cálculo das médias

aritméticas daquelas coordenadas, assumindo-se estes valores

como melhor estimativa para cada coordenada. Esta decisão

considerou que a possível amostra contém poucos valores. Pelo

fato do circuncentro ser o ponto equidistante aos 4 vértices

do tetraedro, uma das situações em que se teria,
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provavelmente, maior amostra de valores, é quando ocorrer a

coincidência entre o ponto a ter suas coordenadas

transformadas e o centro da esfera que circunscreve o

tetraedro. Desde que o centro da esfera esteja interno ao

tetraedro em questão, seriam 4 os valores de coordenadas

preliminares máximo no processo de transformação. Salvo

alguma exceçao, nao encontrada nesta pesquisa, as

circunstâncias impedem um tratamento mais refinado. Outro

fator importante diz respeito à qualidade das coordenadas

preliminares. A transformação geométrica utilizada absorve

grande parte das deformações existentes na região de

interesse, definida pelos PN e seus vizinhos, produzindo,

desta forma, pequena diferença no conjunto gerado de

coordenadas preliminares.

Quanto às correções, devido ao conj unto de valores

poder ter um número suficiente de elementos, lembrando de

imediato das estações da RGB, foi possível aplicar um

tratamento mais refinado. Neste caso, o tratamento dado ao

problema numérico pode ser resumido segundo a seqüência

apresentada a seguir:

resíduos (r), obtidos da média anterior, elevados ao

quadrado - p = 1/ r2. Para o primeiro cálculo, foi

assumido peso igual a 1 para todos os valores (média

aritimética);

b) verificar se a diferença entre as médias Vi e Vi+1, em

valor absoluto, é menor que uma dada tolerância. De

início, o valor para a média foi assumido como igual a

zero (alternativamente, poderia ser o valor da média

a) calcular iterativamente a média ponderada (V), até

atingir certa tolerância. Os pesos (p) dados aos

valores das correçoes sao iguais ao inverso dos
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aritimética). Se a diferença for menor, está encerrado

o processo; caso contrário, seguir para a fase ~;

c) estimar o desvio padrão (o) para o valor da média

obtida ao término do processo iterativo. Foi empregado

o desvio padrão para a média aritmética, sendo o mesmo

calculado considerando a média ponderada como se fosse

aritmética. A justificativa do emprego deste

procedimento é explicado no final da seqüência;

d) construir um intervalo (I), cuja probabilidade de

conter os valores de correções analisados seja de 95%:

(Y - o') ~ 1 ~ (Y + o'), onde 0'= o x 1,966;

e) eliminar os valores que extrapolaram o intervalo I,

voltando ao passo ~.

o emprego do desvio padrão da média ari tmét ica em

detrimento ao desvio padrão da média ponderada, cujas

expressoes podem ser encontradas em GEMAEL [1994, p.88-89;

p.101], se deve ao fato de poder estabelecer um critério mais

rigoroso para detecção de valores espúrios numa amostra. A

média aritmética, sendo uma medida de tendência central, é

influenciada pelos valores extremos da amostra, podendo,

desta forma, mascarar a qualidade dos valores que compoem a

amostra. A média ponderada diminui o problema de

tendenciosidade da média aritmética, pois a mesma tende a se

localizar na região onde os pesos são maiores, onde,

provavelmente, se concentram os valores de qualidade

homogênea. O desvio padrão da média ponderada pode, quando

calculada de modo iterativo, função dos pesos associados aos

valores, ser um valor próximo de zero, inviabi 1izando seu

emprego para análise da amostra.
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Baseado nas considerações apresentadas, para a

construção do intervalo optou-se por empregar o modelo

matemático relativo ao desvio padrão da média aritimética (ou

seja, aquela em que todos os valores da amostra têm igual

precisão), só que usando para valor médio a média ponderada

da amostra. Apesar do valor numérico do desvio padrão ficar

maior do que o obtido se tivesse sido usada a média

aritmética, o intervalo construído é mais sensível à detecção

de valores espúrios, já que o valor médio determinado é mais

realista, isto é, menos tendencioso, retratando uma

estimativa com maior qualidade.

A tolerância utilizada para os processos iterativos foi

de 1,O x 10-9, já que as coordenadas apresentam 9 dígitos

decimais significativos. Todo este procedimento, aplicado

distintamente às coordenadas X, Y e Z, teve importância

deci siva no cálculo final das correções, ao permi tir que

valores de qualidade duvidosa fossem excluídos do cálculo.

5.2.8 - CONSIDERAÇOES SOBRE A ESTRUTURA DO PROGRAMA

o programa implementado para cada transformação, ou

seja, SAD 69 -> SAD 69/96 e SAD 69/96 -> SAD 69, teve como

único objetivo proporcionar resultados fundamentados na

metodologia desenvolvida, dando as condições necessárias para

que se pudesse realizar análises, críticas, e indicar

sugestões à metodologia em si. A estrutura dos programas sao

idênticas, diferindo somente nos arquivos usados e na

apresentação do relatório de processamento. Portanto, pode-se

aceitar que foi desenvolvido um só programa, sendo ele

adaptado ao sentido da transformação. Por não se ter

pretensões comerciais, e por não poder atender a usuários, já

que a metodologia não está oficializada, não houve uma maior

preocupação em otimizar os algoritmos e suas codificações.
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Assim sendo, certamente uma melhor implementação poderá ser

realizada. O programa desenvolvido necessita de 4 arquivos

internos, correspondentes:

a) às coordenadas (X,Y,Z) das 4.762 estações da RGB usadas

no desenvolvimento da metodologia, na realização

origem;

b) aos valores dos 12 parâmetros da TGAG 3-D, para as

4.762 regiões formadas pelos PN e seus vizinhos. Os

parâmetros devem ser determinados tomando as

coordenadas origem como constantes, e as coordenadas

destino como observações;

c) aos resíduos das coordenadas (X,Y,Z), que estão

associados à realização destino, estimados quando da

aplicação da TGAG 3-D em todas as 4.762 regiões

pertinentes a RGB;

d) às informações do volume total e das coordenadas,

numericamente preparadas, da realização origem,

relativas aos 4 vértices que formam cada tetraedro,

necessárias ao cálculo das coordenadas baricêntricas

dos pontos a transformar na respectiva TD.

Todos os arquivos são binários, garantindo desta forma

maior velocidade no acesso destes dados, bem como

dificultando o acesso aos dados originais. Entretanto, ainda

falta maior eficiência à implementação realizada.

Para a execução do programa, o arquivo de entrada é bem

simples, estando definido na forma que segue:
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número de pontos

nome da estação 1

coordenada Xl coordenada YI coordenada Zl

...

nome da estação n

coordenada Xn coordenada Yn coordenada Zn

o primeiro dado número de pontos é um número

inteiro, de formato livre. O campo referente ao nome da

estação é um número inteiro, formato livre, enquanto que o

campo das coordenadas (X,Y,Z) são números reais, também de

formato livre. O processamento produz um arquivo de saida,

que pode ser visualizado nos Anexos A, B, C e D.

Os Anexos são cópias das listagens produzidas pelo

programa desenvolvido, relat ivo aos processamentos referentes

à transformação SAD 69 -> SAD 69/96, com pontos pertencentes

e não pertencentes ao dominio da RGB, e à transformação

SAD 69/96 -> SAD 69, com pontos pertencentes e nao

pertencentes ao dominio da RGB, nesta ordem.

O programa foi construido modularmente, de acordo com

o fluxograma geral apresentado na Figura 16. Com relação ao

fluxograma, tem-se que a fase:

a) Inicial izar compreende o dimensionamento das

matrizes; declaração e definição das variáveis usadas;

abertura dos arquivos; dentre outros comandos inerentes

ao compilador;

b) Ler Estações da RGB - compreende a leitura do código

das estações da RGB e de suas coordenadas;
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Inicializar

Ler Estações
da RGB

Ler Arquivo de
Pontos a Transformar

N Emitir
Advertência

Determinar Estação
mais Próxima

N Calcular K
Coordenadas
Preliminares

s-
Calcular

Coordenadas
Preliminares

Calcular Coordenadas
Preliminares Medias

N Calcular M

Correções

Calcular

Correção

Calcular

Correção
Media

Calcular
Coordenadas

Finais

Imprimir
Resultados

Figura 16: Fluxograma geral do programa desenvolvido
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c) Ler Arquivo de Pontos a Transformar - compreende a

leitura da quantidade de pontos a transformar, e,

seqüencialmente, do código dos pontos a transformar e

das suas coordenadas (X,Y,Z), calculando também suas

coordenadas curvilíneas;

d) Ponto Interior a RGB (TD) ? - compreende o teste para

verificação se o ponto pertence ou não ao domínio da

RGB (ou da TD). Se o ponto pertence, procede-se,

restrito aos tetraedros que contém o ponto, a

determinação da estação da RGB que está mais próxima

fase Determinar Estação mais Próxima. Se não pertence,

emite uma advertência - fase Emitir Advertência - e

começa outro cálculo;

e) Existe 1 Estação mais Próxima ? - compreendeo teste

para vericar se existe somente 1 estação mais próxima

ao ponto. Existindo somente 1, procede-se ao cálculo

das coordenadas preliminares. Existindo K estações

equidistantes, sao calculadas as K coordenadas

preliminares, procedendo-se depois ao tratamento

matemático adequado;

f) Ponto Interno a 1 Tetraedro ? - compreende o teste para

vericar se o ponto pertence a mais de 1 tetraedro. Se

pertencer a somente 1, procede-se ao cálculo das

correções às coordenadas preliminares. Pertencendo a M

tetraedros, são calculadas as M correçoes às

coordenadas preliminares, procedendo-se depois ao

tratamento matemático adequado;

g) Calcular Coordenadas Finais - compreende a obtenção

final das coordenads transformadas, com o cálculo das

respectivas coordenadas curvilíneas;
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h) Imprimir Resultados imprimi os resultados da

transformação, e começa outro cálculo.

Possivelmente, a estrutura do programa empregado, tanto

para a transformação SAD 69 -> SAD 69/96 quanto para a

transformação SAD 69/96 -> SAD 69, não seja a ideal para fins

de produção ou de emprego contínuo, se prestando mais ao

estudo e consol idação dos princípios usados, bem como na

detecção e solução de problemas. Em implementações futuras,

deve ser dada especial atenção ao tratamento numérico que a

metodologia requer, já que não houve condições de testar

todos os casos possíveis de cálculo, possibilitando, caso

necessário, seu refinamento.

5.3 - DESCRIÇAO DOS TESTES

De maneira a testar e validar a proposta de metodologia

desenvolvida, foram realizados dois testes, com considerável

número de pontos. Assim sendo, mais do que confirmar

resultados ótimos, estes dois testes tiveram como objetivo

principal comprovar a viabilidade do emprego da metodologia.

O primeiro teste realizado foi com as 4.762 estações

que integraram o desenvolvimento da tese, pertencentes à RGB,

com coordenadas nas duas realizações, motivo principal de sua

execução. Neste teste, as estações foram transformadas de uma

realização para outra, e os valores transformados comparados

com aqueles advindos do cálculo da própria RGB.

o segundo teste teve como objetivo verificar o

comportamento da qualidade das transformações, sendo que os

pontos não são aqueles coincidentes com as estações que

participaram do ajustamento da RGB. Dado um ponto com suas

coordenadas (X,Y,Z), assume-se que estas pertencem a uma
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realização, no caso, a SAD 69/96. A escolha da realização

SAD 69 em nada alteraria o desenvolvimento do teste. Este

ponto tem suas coordenadas transformadas para a realização

SAD 69 e, posteriormente, estas coordenadas são transformadas

novamente para a realização SAD 69/96. A análise será feita

fundamentada na diferença obtida entre as duas coordenadas

SAD 69/96, sendo que a primeira delas é isenta de qualquer

erro.

o conjunto amostral empregado neste teste teve uma

distribuição regular por quase todo o território nacional,

baseado nas coordenadas limites da RGB. Apesar da

distribuição sistemática dos pontos, era esperado um

comportamento aleatório quanto aos resul tados, função da

localização dos pontos nos tetraedros, da estação da RGB mais

próxima do ponto, do número de coordenadas preliminares e de

correções à estas, enfim, da metodologia como um todo. Os

limites inferiores da RGB para as coordenadas latitude (~),

longi tude O"'), e aI tura geométrica (h) são iguai s a -32 o ,

-610 e O m, respectivamente; já os limites superiores são

iguais a +3o, -34o e 2.500 m, também para as coordenadas

(~,À,h), respectivamente. Os valores dados são inteiros,

arrendondados para menos ou mais, conforme o caso, tanto para

facili tar quanto para garantir a variação e existência de

pontos a testar em toda RGB. O intervalo usado para as

coordenadas ~ e À foi igual a 10' (~ 18 Km), e para a altura

h, igual a 250 m. Desta forma, o número total de pontos a

processar totalizou 378.323 (combinação de 211 coordenadas ~,

163 coordenadas À e 11 coordenadas h). De modo a permitir a

execução do teste, houve um processamento prel iminar com

vistas a excluir os pontos não pertencentes ao domínio da TD

associada à realização SAD 69/96. Este processamento ficou

restrito ao emprego da rotina do próprio programa, referente

à verificação se o ponto pertence ou não ao domínio da RGB.
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o processamento final do teste com vistas à

transformação de coordenadas contou com 34.454 pontos. A

significativa redução de pontos é decorrente dos grandes

espaços sem estações da RGB, a exemplo da Amazônia e região

oceânica, além da altura superior ser um valor bem acima da

média brasileira.

Mais testes são recomendáveis, principalmente se forem

consideradas as condições particulares que podem ser

apresentadas pelos pontos a transformar, como por exemplo:

a) os contidos nas arestas e faces dos tetraedros, sendo

de valor médio e mais geral;

b) os coincidentes com o circuncentro;

c) os distribuídos internamente por cada tetraedro.

Estes pontos serão obtidos, é claro, matematicamente.

O objetivo não é s6 testar a metodologia em seu fundamento

concei tual e resul tados obt idos, mas também no auxí Iio à

detecção de possíveis 1imitações numéricas exi stentes. Destes

importantes testes adicionais poderiam surgir propostas, se

fosse o caso, de outras alternativas técnicas para solução

dos problemas identificados. Para tanto, torna-se inevitável

ot imizar sua implementação, permi tindo o processamento de

maior número de pontos.

5.4 - LIMITAÇAO DA METODOLOGIA

A limitação da metodologia ocorre na situação em que,

os pontos a transformar, não pertençam ao domínio 3-D

definido pelas duas TD, construídas a partir das coordenadas

das estações da RGB. Isto ocorre, por exemplo, para os pontos
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posicionados por levantamentos recentes e/ou antigos;

originados de documentos cartográficos, atuais e/ou antigos.

Para a maioria das situações, pode-se confundir o domínio

como sendo relativo às TD, ou das realizações da RGB. Esta

limitação, sob o ponto de vista de aplicação geodésica, pode

ser contornável, desde que o ponto esteja referido, de alguma

forma, à RGB, e que as observações do levantamento estejam

disponíveis. O procedimento a ser adotado é transformar os

vért ices da RGB envolvidos no levantamento, recalculando

posteriormente os outros pontos. Quando tal fato ocorrer, o

programa desenvolvido no contexto da tese emite uma

advertência, cujo texto é apresentado na Figura 17.

Ponto de Calculo e EXTERNO a Rede Geodesica Brasileira - RGB
.**...*

Nao e possivel realizar a transformacao desejada

devido a insuficiencia de dados !!

Metodologia a empregar:

1) Transformacao das estacoes que apoiaram a densificacao da RGB;

2) Recalculo das estacoes pertencentes a densificacao da RBG.

... IMPRESCINDIVEL emprego das observacoes originais ... ;

3) Para transformacao de outros pontos - por exemplo: interpolados de um

documento cartografico - consultar :

Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE

Departamento de Geodesia - DEGED

Av. Brasil, 15671, Parada de Lucas - Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Brasil - CEP: 21241-051

Tel: (021)351-9355

Fax: (021)481-2747

Figura 17: Mensagem de advertência impressa quando um ponto

P testado não pertence ao domínio da RGB

Para aplicações cartográficas, a limitação imposta pelo

domínio da RGB pode ser significativa. Exemplificando: os
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documentos cartográficos podem apresentar uma grande

quantidade de pontos com altitude, certamente, superiores às

estações geodésicas da RGB. Este fato, de imediato, pode

resultar na impossibilidade de transformar as coordenadas de

pontos pertencentes ao documento cartográfico, por nao

pertencerem ao domínio da RGB ou, da mesma forma, da TD. É

mais complexo minimizar este problema, já que a reconstrução

de um documento cartográfico não é uma atividade técnica

imediata, apresentando inclusive ônus considerável. De modo

a eliminar esta restrição, torna-se importante realizar

estudos sobre a aplicação de procedimentos de extrapolação,

de maneira a permitir um maior aproveitamento da metodologia

para aplicações cartográficas.

Outra consideração deve ser feita no que diz respeito

à aplicação da metodologia pela Cartografia, sendo que deve

ser interpretada como um fator complicador, não como

limitador da metodologia. Diante da obrigatoriedade de se ter

as coordenadas cartesianas (X,Y,Z) do ponto a transformar,

torna-se necessário:

1) efetuar cálculos adicionais para transformar as

coordenadas projetivas em curvilíneas geodésicas. Os

modelos matemáticos associados à estes cálculos são bem

conhecidos, não apresentando dificuldades em sua

implementação;

2) realizar procedimento complementar de interpolação,

para a obtenção da coordenada altitude ortométrica;

3) transformar a aItitude ortométrica para altura

geométrica, via novo procedimento de interpolação no

MAPGEO. Este procedimento é facilmente automatizado;
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4) transformar as coordenadas curvilíneas em retilíneas.

A exceção do ítem 2, a complicação fica por conta da

quantidade de cálculos exigidos, pois é função do número de

pontos integrantes do conjunto a transformar.

Diante do exposto, torna-se importante realizar estudos

no sentido de desenvolver uma metodologia compatível no

espaço da representação cartográfica (2-D). Neste caso, pode-

se trabalhar diretamente com coordenadas projetivas ou

curvi Iíneas, não se precisando da informação aItimétrica. Não

é recomendável o emprego de coordenadas proj et ivas, seja

pelas deformações impostas às coordenadas, seja pelas

coordenadas poderem ser dependentes de outros parâmetros,

dentre outras particularidades. Exemplificando: no caso do

sistema projetivo UTM (Universal Transverse Mercator), um

mesmo conjunto de coordenadas (E,N) pode pertencer a 60

pontos. Para diferenciá-Ios, precisa-se conhecer o meridiano

central do fuso que contém as coordenadas (E,N). Ao se

empregar o espaço cartográfico, a coordenada altimétrica, e

neste caso trata-se da aItitude ortométrica, é função das

coordenadas (E,N) ou (~,À), no sistema origem do ponto a ser

transformado, ou das coordenadas (E',N') ou (~',À'), no

sistema destino. É interessante notar que as curvas de nível

mantém invariante sua coordenada altimétrica (altitude

ortométrica) para as realizações dos sistemas envolvidos.

Entretanto, sua forma e localização vão variar de uma

representação para outra. Além disso, fica eliminada a

limitação da metodologia para a abordagem cartográfica.

Entretanto, os resultados obtidos em experimentos que venham

a ser desenvolvidos neste sentido devem, de alguma forma,

serem analisados comparativamente aos resultados da solução

3-D, de modo a garantir consistência entre as metodologias de

transformação.
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5.5 - RESULTADOS E ANÁLISE

o teste realizado a partir do conjunto de estações que

materializam a própria RGB, considerando tanto as coordenadas

SAD 69 quanto as coordenadas SAD 69/96, apresentou erro

máximo de 13,725

e Y, e de 12,328

x 10-91 m para as coordenadascartesianasX

x 10-91 m para a coordenada Z. A magnitude

destes erros não influencia significativamente as coordenadas

geodésicas curvilíneas (~,À,h), quando estas são obtidas como

função das coordenadas cartesianas (X,Y,Z). Este resultado

apresenta aspecto relevante quanto à qualidade da metodologia

proposta, composta de uma parcela estocástica, referente à

determinação das coordenadas preliminares, e de uma parcela

determinística, relativa à estimação de correções, ambas

dependentes da regionalização da RGB. Pode-se afirmar,

restrito a este conjunto de pontos, que os erros máximos

atingidos para as coordenadas (X,Y,Z) representam a exatidão

da mesma, já que o valor transformado da realização origem

para a realização destino foi comparado com a "realidade"

existente, qual seja, a própria coordenada no sistema

destino. No caso da metodologia apresentar resultados

similares para pontos de características mais genéricas, como

por exemplo, daqueles que compõem o conjunto de pontos para

o segundo teste, pode-se supor, ainda que de modo não

defini tivo, que os cri térios técnicos adotados atendem ao

principal objetivo da tese: a transformação entre as

realizações do Sistema SAD 69 no Brasil.

Os resultados do segundo teste são inerentes ao

conjunto de pontos criados hipoteticamente, propositalmente

densificação da RGB. Os pontos tiveram suas coordenadas

nao coincidentes com as estações que fizeram parte do

reajuste da RGB. Estes pontos podiam ser, por exemplo,

oriundos de documentos cartográficos, ou pertinentes à
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obtidas matematicamente, e associadas à realização SAD 69/96,

conforme descrito no capítulo 5, ítem 5.3. Importante

ressaltar que as coordenadas, do modo como foram definidas,

apresentam-se totalmente isentas de erro, de qualquer

natureza. Assim sendo, o erro obtido, através da diferença

entre a coordenada transformada e da coordenada definida, é

conseqüência somente do processo de transformação, portanto,

inerente somente à metodologia proposta. Os erros máximos

atingidos para as coordenadas cartesianas são iguais a:

a) 13,0711 m, para a coordenada X;

b) 13,5641 m, para a coordenada Y;

c) 12,2971 m, para a coordenada Z.

Apesar da magnitude significativa dos erros induzir ao

descrédito da metodologia, existe uma razão para esclarecer

e justificar o fato. O refinamento necessário à eliminação da

fonte que provoca o erro não apresenta grande dificuldade.

Sua solução, descrita ainda neste ítem, viabilizará, desta

maneira, a obtenção de resultados análogos aos conseguidos no

primeiro teste. A origem do erro deve-se às duas TD serem

diferentes, considerando as realizações SAD 69 e SAD 69/96,

o que acarreta, de imediato, a possibilidade de ocorrência do

PN ter vizinhos diferentes e, portanto, do ponto a

transformar ser interno a um tetraedro que seja formado por

vértices diferentes. Exemplificando: o ponto que apresenta o

maior erro na coordenada X é interno, na materialização

SAD 69/96, ao tetraedro formado pelas estações 2206, 2214,

2233 e 2619; já na materialização SAD 69, o tetraedro que

contém o ponto é formado pelas estações 2206, 2233, 2619 e

10788. Os resíduos em X, Y e Z para os vértices comuns são

homogêneos as duas transformações. A diferença fica por conta
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dos vértices não comuns: a estação 2214 apresenta, para os

resíduos X, Y e Z, os valores 7,613 m, -7,392 m e -2,796 m,

respectivamente; a estação 10788 apresenta, para os resíduos

X, Y e Z, respectivamente os valores 1,521 m, 0,061 m e

0,712 m. No que diz respeito às coordenadas geodésicas

curvilíneas, calculadas em função das retilíneas, o erro

existente é significativo. As coordenadas curvilíneas

geodésicas SAD 69/96, do ponto usado no exemplo apresentado,

são iguais a: ~ = -180 00'; h = -540 10'; e h = 250 m. Os

erros nas coordenadas X, Y e Z, do mesmo ponto,

respectivamente iguais a 3,071 m, 1,438 m, e 0,070 m,

produziram novas coordenadas geodésicas curvilíneas, iguais

a: ~ = -170 59' 59,968062"; h = -540 09' 59,943991"; e

h = 252,7971 m. A variação de 0,03" para ~ e 0,06" para h já

nao são compatíveis com algumas das aplicações que requeiram

somente coordenadas planimétricas. Tomando-se como referência

o valor de 1" como sendo equivalente a 30 m, tem-se que as

variações, em medidas lineares, são da ordem de 0,90 m e de

1,80 m para latitude e longitude, respectivamente. No caso da

altitude, a variação de 2,8 m é um valor significativamente

alto para muitas aplicações. A solução para tal problema se

reduz à obtenção de um conjunto único de coordenadas para as

materializações SAD 69 e SAD 69/96, somente para efeito de

construção da TD.

5.6 - INDICADORES PARA AVALIAÇAO DA RGB

A RGB foi decomposta em 4.762 conjuntos de coordenadas,

cada conjunto tendo uma estação como PN e os vizinhos

associados a esta estação. Foi aplicada, para cada um dos

4.762 conjuntos, umaTGAG 3-D entre as materializações SAD 69

e SAD 69/96, gerando, como conseqüência imediata, 4.762

conjuntos de resíduos às coordenadas X, Y e Z. O quantitativo

total dos resíduos permitiu, desta forma, uma análise
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qualitativa no conjunto das 4.762 estações geodésicas que

integram a RGB, e que foram utilizadas no desenvolvimento

desta pesquisa. A possibilidade da análise em questão surgiu

diante do fato de que, uma mesma estação, faz parte de

diversos conjuntos de estações para determinação dos

parâmetros da TGAG 3-D, sendo uma única vez como PN, e outras

vezes como vizinhas de outros PN. Partiu-se da premissa de

que, se uma estação qualquer pertencente à RGB estiver eivada

de problemas, seja de que natureza for, estes serão

evidenciados através de suas coordenadas. Como esta estação

foi empregada em vários ajustamentos, com a finalidade de

es timar os parâmetros da TGAG 3-D, a mesma deverá ter,

através de seus resíduos, sua situação destacada das demais

que participam dos cálculos. Isto decorre em conseqüência do

conjunto de estações empregado ter maior probabilidade de

apresentar qualidade análoga, garantindo um conjunto de

possibilidade de diluição, compensaçao, ou até mesmo

ocultação de erros no conjunto de dados. Para que o estudo

fosse concretizado, foram realizadas as seguintes operações:

a) identificação, para cada um dos 4.762 ajustamentos

processados, das estações que apresentaram resíduos

superiores a 1,0 m, distintamente para cada uma das

componentes X, Y e Z, e considerando as materializações

SAD 69 e SAD 69/96;

b) agrupamento dos resíduos pertinentes a uma mesma

estação, separados por componentes X, Y e Z, e

realizações SAD 69 e SAD 69/96. Nesta etapa, notou-se

que uma expressiva quantidade de resíduos referentes às

componentes X, Y e Z em cada estação apresentaram o

parâmetros com menor influência quanto a erros de natureza

grosseira e sistemática, em vista do número de graus de

liberdade ser menor. Este procedimento de análise diminui a
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mesmo sinal algébrico, quando, conceitualmente, era de

se esperar um comportamento de natureza aleatória. Este

fato corrobora com a hipótese da existência de

tendências sistemáticas na realização SAD 69, nao

afastando a hipótese da realização SAD 69/96 ainda

conter erros também de natureza sistemática;

c) estimação, independentemente para as componentes X, Y

e Z de cada estação, e para as realizações SAD 69 e

SAD 69/96, do resíduo médio (RM). O cálculo foi feito

tomando-se os resíduos em valor absoluto, de modo a

evitar que resíduos de sinal contrário, mesmo os poucos

existentes, se compensassem. Ainda nesta etapa, foram

separadas as estações que apresentaram RM maior que

1,0 m. A Tabela 16 resume o número de estações com RM

maior que 1,0 m, e apresenta os valores máximos dos RM

para as componentes X, Y e Z, relativos às

materializações SAD 69 e SAD 69/96;

Tabela 16: Número de Estações com RM maior que 1,0 m e valor

máximo dos RM para as componentes X, Y e Z das

materializações SAD 69 e SAD 69/96

d) obtenção das estações com possíveis problemas. Para

tanto foram calculadas, de modo independente, as

( Res = {R2 x R2 X R2 }1/2)para as realiza-x y z

(ResSAD69) e SAD 69/96 (ResSAD69/96).Posteri-

resultantes

ções SAD 69

ormente, foi calculada a média entre as resultantes,

Rede SAD 69/96 SAD 69

Resíduo (R) X Y Z X Y Z

NQ de Estações com
511 473 457 508 466 468

Resíduo Médio > 1 m

Resíduo Médio
5,098 7,400 12,691 4,981 7,192 12,695

valor máximo (m)
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produzindo o que foi denominado Resíduo Resul tante

Médio (RRM = {ResSAD 69 + ResSAD69/96} + 2). Foram consi-

deradas, para efeito de cálculo, somente as estações em

que as componentes X, Y e Z,

apresentaram RM maior que 1,0 m.

simultaneamente,

A adoção do valor de 1,O m é meramente um 1imitador

relativo ao número de estações a serem indicadas para futuras

investigações. Poderia ter sido utilizado outro valor, de

magni tude maior ou menor. A única conseqüência será uma

quantidade, menor ou maior, respectivamente, do número de

estações a investigar, sem que houvesse qualquer tipo de

alteração do procedimento usado. Implementada a metodologia,

chegou-se a um quantitativo de 211 estações, sendo 106

relativas a Vértices de Triangulação (VT) e 105 referentes a

Estações poligonais (EP). A Tabela 17 resume a distribuição

de freqüência das estações considerando o RRM em intervalos.

A Tabela 21, constante do Apêndice IV, relaciona todas as

estações, bem como os respectivos valores do RRM.

Tabela 17: Distribuição de freqüência para as estações com

supostos problemas, considerando o Resíduo

Resultante Médio (RRM)

Uma investigação destas estações poderia se basear, por

exemplo, na:

Intervalo RRM (m) Freqüência

11 :s RRM -< 13 4

9 :s RRM -< 11 5

7 :S RRM -< 9 10

5 :S RRM -< 7 10

3 :S RRM -< 5 88

1 :S RRM -< 3 94
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a) crítica do conjunto das observações;

b) identificação de possíveis tendências sistemáticas;

c) análise de figuras geodésicas ou poligonais;

d) verificação dos dados do arquivo de entrada que serviu

ao reajustamento da RGB.

De maneira a se ter indicadores mais consistentes

referentes à existência de possíveis problemas nas estações

da RGB, as informações relativas aos resíduos obtidos do

ajustamento simultâneo da RGB devem ser associadas ao

processo realizado.

Um outro fator a considerar diz respeito à TG

utilizada. Ao se empregar uma TG mais adequada à definição

dos Sistemas envolvidos, mais rígida no seu aspecto

conceitual, ou seja, com menor capacidade de modelar as

deformações das Redes associadas aos Sistemas, caso por

exemplo do modelo com 3 parâmetros (só as translações,

lembrando que no caso da RGB, os parâmetros seriam relativos

as diferenças de coordenadas), provavelmente haveria um

número bem maior de estações, já que os resíduos absorveriam

com maior intensidade as imperfeições existentes nas Redes.

Portanto, se verificados e sanados os problemas das

estações da RGB indicadas no Apêndice IV, seria interessante

a repetição de todo procedimento, empregando-se, por exemplo,

o modelo com 3 parâmetros.
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5.7 - APRECIAÇAO FINAL

o capítulo tratou da componente prática da tese. Foram

discutidos os principais pontos relativos à implementação da

metodologia proposta, realizada em módulos, de modo a

facilitar o entendimento das atividades desenvolvidas,

problemas que ocorreram, bem como das soluções adotadas.

Ficou evidente que a metodologia proposta esta baseada

em aspectos multidisciplinares, e que as soluções técnicas,

pela sua interdisciplinaridade, ainda apresentam

possibilidades de refinamento, indicadas no Capítulo 6.

Apesar de, na prática, o emprego da TGAG 3-D entre as

coordenadas das regiões da RGB não ser necessário, seu uso

possiblitou uma vantagem pertinente à metodologia, qual seja:

a indicação, através de análise dos conjuntos de resíduos

obtidos, de possíveis estações com problemas na RGB. Estas

indicações podem vir a ser importantes numa futura análise do

conjunto de observações e dados numéricos pertencentes a RGB.

o conjunto de dados usados nos testes, para um primeiro

ensaio, foi suficiente e adequado, por ter abrangido toda a

RGB e quase todo o território nacional. Em função dos

problemas numéricos ocorridos, testes adicionais sao

recomendáveis, principalmente considerando os possíveis casos

particulares que os pontos a transformar podem assumir na

metodologia proposta.

Parte dos resul tados do segundo teste indicaram um

pequeno problema, cuja solução, apontada neste capítulo e

ressaltada no capítulo 6, é de fácil execução. Excetuando-se

esta questão, verificou-se que a metodologia proposta
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apresentou eficácia para o processo de transformação das

coordenadas do sistema SAD 69 no Brasil, tanto no aspecto

planimétrico quanto no aspecto altimétrico, comprovando ser

consistente como um todo.

A metodologia exige que os pontos a serem transformados

tenham conhecidas suas coordenadas cartesianas geodésicas no

espaço 3-D. Desta forma, quando se deseja transformar

coordenadas de pontos advindos de documentação cartográfica,

faz-se necessário transformar as coordenadas projetivas para

curvilíneas, e destas para retilíneas. Embora acarrete

processamento adicional, não chega a caracterizar uma

desvantagem, como é a necessidade de realizar interpolação

adicional no documento, de modo a se obter a coordenada

altitude ortométrica. Esta coordenada é facilmente

transformada, posteriormente, para altura geométrica.

A limitação da metodologia pode acarretar a

impossibilidade de transformar os pontos que nao sao

pertencentes ao domínio da Triangulação de Delaunay. Do ponto

de vista geodésico o problema pode ser minimizado, desde que

o levantamento que possibilitou a determinação das

coordenadas estej a vinculado à RGB, e que as observações

estej am disponíveis, de maneira que possa ser refei to o

cálculo das coordenadas. Do ponto de vista cartográfico, o

problema é mais complexo, já que o processo de reconstrução

do documento cartográfico é muito oneroso. Desta forma, são

importantes os estudos com o intuito de avaliar a aplicação

ou nao de procedimentos de extrapolação, bem como de

processos alternativos para atender a casos específicos, como

por exemplo, a Cartografia.
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As principais contribuições relativas ao capítulo são:

1) apresentação, sistematização e discussão dos aspectos

relativos à implementação, emprego e limitação da

metodologia como um todo;

2) apresentação de metodologia adicional, que possibilita

a indicação de estações da RGB que podem estar ainda

eivadas de problemas nas suas coordenadas;

3) validação de toda a metodologia.


