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CAPITULO 6

,

ANALISE FINAL, CONCLUSOES, RECOMENDAÇOES e

SUGESTOES

"Se realmente entendemos o problema, a

resposta virá dele, porque a resposta

não está separada do problema."

Krishnamurti

-

6.1 - INTRODUÇAO

Este último capítulo tem por finalidade:

a) apresentar uma análise final, fundamentada nos

resultados numéricos produzidos pela implementação da

metodologia proposta e pelos testes realizados;

b) enfocar e ressaltar as conclusões, no que diz respeito

ao sucesso ou não da metodologia desenvolvida, face aos

objetivos estabelecidos para a pesquisa;

c) propor recomendações, originadas tanto pela abordagem

conceitual e prática dos aspectos envolvidos na

pesquisa, quanto pela expectativa despertada pelos

resultados e pelos problemas apontados;

d) indicar sugestões, visando refinar e otimizar a

aplicação das soluções técnicas adotadas, na intenção

de obter um melhor aproveitamento dos conhecimentos

usados no desenvolvimento da pesquisa.



166

Deve ficar entendido o motivo pelo qual se faz

distinção entre recomendações e sugestões. As recomendações

têm o propósito de explicitar fatos que merecem atenção,

função do seu envolvimento dentro de todo o contexto

pesquisado. Portanto, certo zelo deve ser dispensado às

mesmas, caso venham a ser motivo de estudos adicionais; ou

servirem de base a alguma tomada de decisão; ou mesmo, quando

exigido, necessitarem de um específico tratamento matemático.

Quanto às sugestões, devem ser entendidas como propostas de

continuidade da pesquisa, por isso, apresentando uma maior

flexibilidade no seu estudo. Visam, basicamente, o

aprimoramento da metodologia proposta.

6.2 - ANÁLISE FINAL

A transformaçãode coordenadas geodésicas entre as

redes SAD 69 e SAD 69/96, sob a ótica da metodologia

proposta, implementada e testada, apresenta como diretriz

principal 3 fases:

a) a regionalização da RGB, produzida por uma TD 3-D;

b) a estimação, pelo MMQ, dos parâmetros resultantes da

aplicação de uma TGAG 3-D, para cada região em que

foi dividida a RGB;

c) a aplicação de correções locais (relativas a uma

parte de cada região) às coordenadas calculadas pela

TGAG 3-D. Estas correçoes, determinadas por

modelagem geométrica, têm natureza determinística.

Quando a metodologia proposta é aplicada entre as

coordenadas SAD 69 e SAD 69/96 dos vértices que materializam

o SGB, ou seja, das estações que produziram a própria RGB,



apresenta erro máximo igual a

coordenadas cartesianas X e Y,

12,328 x 10-91 m para a coordenada Z, não sendo, estes erros,

significativos às coordenadas curvilíneas (~,À,h). Este

resultado foi alcançado porque a fase final da metodologia,

inerente à solução dada ao problema de como quantificar as

correções as coordenadas preliminares, tem, conceitualmente,

caráter determinístico. Deste modo, evitou-se qualquer tipo

de resíduo ou discrepância às coordenadas SAD 69 ou

SAD 69/96. Assim sendo, restringindo o processo de

transformação somente as estações que integram a RGB, pode-se

qualificar estes erros máximos como sendo a exatidão

produzida pela metodologia às coordenadas (X,Y,Z),

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

Para as coordenadas não coincidentes com a RGB, por

exemplo, aquelas oriundas de documentos cartográficos ou

pertinentes à densificação da RGB, a metodologia proposta

apresentou erro máximo, para a coordenada cartesiana X, igual

a 13,071 I m; para a coordenada Y, igual a 13,5641 m; e para

a coordenada Z, igual a 12,2971 m. No que diz respeito às

coordenadas geodésicas curvilíneas, estes erros produzem, por

exemplo, para um ponto de coordenadas latitude ~ = -150 40',

longitude À = -470 55', e altura H = 600 m, uma variação de

0,07" para ~ e 0,16" para À. Tomando por base que o valor

angular de 1" apresenta, em termos de superfície terrestre,

uma suficiente correspondência em torno de 30 m, tem-se que

a variação em latitute (~) corresponde ao valor de 2,10 m,

enquanto que para longitude (À), o valor 4,80 m. A resultante

é igual a 5,24 m. Portanto, o erro causado pelo processo de

transformação ainda é incompatível com a maioria das

aplicações que requeiram somente coordenadas planimétricas.

No caso da coordenada altura geométrica (H), a variação chega

a 1,18 m, valor também significativamente alto para muitas

.'
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13,725 x 10-91m para as

e erro máximo igual a



168

aplicações, lembrando que, caso a coordenada altimétrica de

interesse seja a altitude ortométrica (h), ainda falta ser

associado aquele valor a incerteza da aI tura geoidal (N).

Qualificando, da mesma forma que no caso anterior, estes

erros máximos como a exatidão em (X,Y,Z), próprios do método

desenvolvido, nota-se a necessidade de refinar a metodologia,

objetivando melhorar a exatidão nas coordenadas, sejam as

retilínesas ou curvilíneas, no que se refere tanto à

componente planimétrica quanto altimétrica. O indispensável

aperfeiçoamento é apresentado dentro do conjunto de sugestões

elaboradas à continuidade da pesquisa, não sendo motivo de

impedimento para sua aplicação, já que sua implementação não

apresenta maior complexidade.

6.3 - CONCLUSOES

Como conclusão final, constata-se que o objetivo

principal da tese, quanto ao estabelecimento de metodologia

de cálculo dedicado à transformação de coordenadas entre as

diferentes realizações do Sistema Geodésico SAD 69 no Brasil,

aI ínea ~). Portanto, este problema não compromete a

metodologia desenvolvida.

A restrição quanto ao limite de seu emprego, imposta

pelo domínio da TD (vide Capí tulo 5, ítem 5.4), pode provocar

dificuldades no processo de transformação. Por isso, merece

estudos adicionais, indicados ainda neste capí tulo. Outro

fato que merece tratamento aIternativo é com relação à

transformação de coordenadas advindas de documentos

cartográficos. Como a metodologia foi desenvolvida no espaço

3-D, adequando-se às novas tecnologias de posicionamento,

foi atingido de modo satisfatório. Ressalta-se, mais uma vez,

que a questão da melhora da exatidão, comentada no ítem

anterior, pode ser obtida com facilidade (vide ítem 6.5,
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torna-se necessário realizar um procedimento de interpolação

nas curvas de nível, de maneira a poder quantificar a

coordenada altimétrica (no caso, a altitude ortométrica),

satisfazendo o conjunto de dados exigido pelo método

apresentado. Neste caso, o procedimento de interpolação é um

grande complicador, e assim sendo, justifica-se a realização

de um cuidadoso estudo diretamente no espaço 2-D.

Com relação aos objetivos complementares, que dizem

respeito à aplicação da metodologia para transformação de

coordenadas entre as redes de distintos sistemas de

referência, é promissor o seu emprego, tendo em vista a base

conceitual apresentada, e na qual a metodologia foi

desenvolvida. No presente estudo, tinha-se um conjunto

amostral com significativo número de elementos, fato que nem

sempre ocorre. Portanto, esta questão tem de ser bem estudada

com relação ao aproveitamento da metodologia na transformação

entre redes, cujo número de estações comuns seja reduzido.

6.4 - RECOMENDAÇOES

Em função dos concei tos explorados, resul tados obt idos,

análises realizadas e problemas observados, algumas

recomendações podem ser formuladas. De acordo com a

legislação vigente, é o IBGE a instituição responsável pelo

SGB. Por isso, provavelmente, pode existir uma idéia de que

as recomendações indicadas a seguir sejam de maior interesse

para análise por aquela instituição. No entanto, várias

instituições que se dedicam à Geodésia no Brasil têm

contribuído com o IBGE no desenvolvimento desta Ciência.

Assim sendo, espera-se que as recomendações sirvam tanto como

indicadores para futuras pesquisas, quanto como fonte de

parcerias entre instituições e profissionais. Desta forma,

recomenda-se:
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a) a realização de novo processamento da RGB, mudando a

estratégia usada na integração da RNGPS à

materialização SAD 69. Neste novo processamento, as

coordenadas das estações pertencentes a RNGPS e a rede

clássica, desde que coincidentes, devem ser

injuncionadas. O estudo deve ser feito tanto fixando-as

quanto ponderando-as relativamente. Estes novos

cálculos teriam dois propósitos: quantificar e avaliar

as diferenças causadas pela mudança de estratégia; e

identificar como resultaria o comportamento da

realização SAD 69/96 quanto às deformações existentes

na rede SAD 69;

b) uma investigação mais minuciosa do conjunto das

observações que integram a RGB, com intuito de

identificar eventuais problemas ainda causados por

erros grosseiros ou de tendência sistemática. Caso

existam, sua descoberta possibilitará estabelecer os

procedimentos adequados num futuro reprocessamento,

melhorando a qualidade da RGB;

c) uma pesquisa mais minuciosa, na intenção de verificar

a consistência das informações existentes no banco de

problemas,

codificação

informações referentes às estações não apresentem

inconsistência é fundamental, já que todas as

observações e demais dados, integrantes do ajustamento,

estão vinculados às estações;

d) a incorporação das observações zenitais, para obtenção

da coordenada altimétrica nas estações de triangulação

e poligonação, num próximo reajustamento da RGB. Isso

dados pertinentes à RGB, eliminando eventuais

tais como o de identificação e/ou

de estações. A garantia de que as
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possibilitaria o aproveitamento mais adequado dos

modelos matemáticos da Geodésia 3-D. Pelas observações

zenitais serem mais imprecisas do que as observações

angulares horizontais, pode-se esperar uma nao

homogeneidade nos resultados. Portanto, seria oportuno

o estudo para aplicação de tratamento particular,

através da inserção de parâmetros auxiliares no ajuste,

a exemplo do que foi feito para as observações de

distância (vide Capítulo 3, ítem 3.5.3). Os parâmetros

poderiam estar associados, por exemplo, ao efeito

residual da refração atmosférica e dos erros

instrumentais;

e) a continuidade da pesquisa na busca de melhorar a

confiabilidade da grandeza altura geoidal; e o início

de estudo dedicado à estimação precisa das componentes

do desvio da vertical. Desta forma, torna-se possível

obter todos os dados relativos ao posicionamento

espacial elips6ide versus Ge6ide, uma exigência da nova

filosofia de processamento para a RGB;

f) uma análise da metodologia apresentada, com a intenção

do aproveitamento da mesma a nível institucional pelo

IBGE, visando homogeneizar a transformação de

coordenadas entre as realizações SAD 69 e SAD 69/96;

g) uma avaliação do impacto das coordenadas SAD 69/96 em

produtos vinculados à realização SAD 69, atestando em

que situações pode ser usada a nova realização em

detrimento da anterior, sem que este procedimento cause

prejuízos aos dados e informações obtidas;
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h) uma definição de nomenclatura que identifique a nova

realização do Sistema SAD 69 no Brasil, minimizando o

emprego incorreto, ou inadequado, de coordenadas por

parte dos usuários. Como contribuição, a fim de

caracterizar tanto o sistema quanto a época do cálculo,

sugere-se a nomenclatura SAD 69/96;

i) a ampliação da RNGPS, buscando uma maior coincidência

com as estações ditas clássicas da RGB, e uma

distribuição mais homogênea pelo território nacional.

6.5 - SUGESTOES

"As novas tecnologias, contudo, não deverão ser

empregadas para emular antigos processos e automatizar

antigas ineficiências. Conceitos devem ser reexaminados,

outros devem ser reformulados e mesmo novos desenvolvidos."

[MELLO, 1996, p.71].

De modo análogo, aos novos produtos deve-se incorporar

os mesmos principios. Assim sendo, são sugeridas alternativas

para aprimorar o seu desenvolvimento, a saber:

a) implementar e testar outros algoritmos para a

construção de Triangulações 3-D (citadas no Capitulo 4,

item 4.5), principalmente quanto à forma gerada nos

tetraedros e a precisão numérica resultante das

operações matemáticas;

b) implementar um algoritmo, ou então testar outras

implementações disponiveis que não a empregada nesta

pesquisa (programa DEWALL), para a construção da
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Triangulação de Delaunay no espaço 3-D, que permita a

identificação dos pontos que apresentam degenerações,

tais como duplicidade de coordenadas, coplanaridade e

coesfericidade;

c) avaliar e impor a construção de uma Triangulação única,

pode ser a de Delaunay ou outra com critério diferente,

para as realizações SAD 69 e SAD 69/96. A Triangulação

pode ser obtida baseando-se somente em um dos conjuntos

de coordenadas, SAD 69 ou SAD 69/96, ou derivada de um

terceiro conjunto, como por exemplo, o de coordenadas

médias. Esta investigação, e a posterior escolha de um

conjunto de coordenadas, empregada somente na etapa de

regionalização da RGB (construção da Triangulação),

eliminará o problema evidenciado e discutido no

Capítulo 5, ítem 5.5. Desta forma, estará se garantindo

a exatidão desejada no processo de transformação das

coordenadas de vértices não coincidentes com a RGB;

d) verificar o comportamento da TGAG 3-D, bem como dos

casos particulares (condições de não existência de um

ou mais parâmetros e suas possíveis combinações),

analisando principalmente:

- o efeito das correlações entre os parâmetros;

o valor e a precisão estimados para os parâmetros,

procurando identificar sua real necessidade, ou

seja, a comprovaçao do sentido físico dos

parâmetros em análise;

as vantagens e desvantagens das possíveis

simplificações, tais como considerar a modelagem

de natureza linear;
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o estabelecimento de uma metodologia adequada à

ponderação;

e) investigar as vantagens e desvantagens da aplicação de

uma transformação geométrica única para toda a RGB,

modelando localmente somente as correções, ao invés da

aplicação de uma TG para cada região em que foi

dividida a RGB (vide Capítulo 4, ítem 4.4);

f) investigar o comportamento de outros interpoladores

para determinação das correçoes às coordenadas

preliminares, resguardando o aspecto determinístico da

solução ou, alternativamente, discrepâncias nao

significativas às coordenadas retilíneas;

g) estudar a vaI idação da metodologia para a Transformação

de Coordenadas considerando Sistemas Geodésicos com

definições distintas, já que neste caso, geralmente, o

conjunto amostral é reduzido;

h) implementar a metodologia no espaço 2-D e confrontar

com a solução 3-D. Havendo compatibilidade, a nova

metodologia será vantaj osa para a transformação de

documentos cartográficos, já que el iminará a necessiade

de interpolação da altitude ortométrica, pois esta é

função da posição planimétrica, e posterior

transformação para aItura geométrica. Deve ser dada

atenção ao fato de que, neste caso, para executar o

processo de validação, terá que se compatibilizar a

aItitude ortométrica (transformação 2-D) e a aItura

geométrica (transformação 3-D);
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i) otimizar as implementações realizadas, de maneira a

permi tir maior eficiência na programação dos algori tmos

exigidos pela metodologia;

j) analisar o comportamento do procedimento de

extrapolação para transformação de estações que nao

estejam inseridas no domínio da RGB, como alternativa

à impossibilidade de recuperação das observações que

permitiram o posicionamento da(s) estacão(ões).


