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DADOS UTILIZADOS

4

4.1

Dados de gravidade
As anomalias terrestres de gravidade ar-livre representam uma fonte de dados
essen ial na determinação do

ampo de gravidade da Terra. As anomalias de

gravidade dependem dos data de gravidade, das redes geodési as verti ais e
horizontais, assim

omo da denição de um

ampo de gravidade normal; desse

modo, os dados de anomalias de gravidade são afetados de forma sistemáti a
pelas in onsistên ias de data lo ais em relação a um datum global, pelo uso
de um pro edimento de redução ar-livre simpli ado e de diferentes tipos de
sistemas altimétri os.
gravidade ar-livre
ao

Esses erros sistemáti os nos dados de anomalias de

ausam efeitos sistemáti os nas quantidades rela ionadas

ampo anmalo

omo, por exemplo, alturas geoidais absolutas e relativas

ou anomalias de altura

al uladas a partir de dados de anomalia de gravidade.

He k (1990)

A importân ia do

onhe imento do

ampo de gravidade terrestre para a Geodésia

deve-se aos seguintes fatores (DREWES, 2003):

•

a forma da Terra têm sido modeladas por seu

•

o

ampo de gravidade é o sistema de referên ia natural para muitas medições

geodési as e sua redução ao sistema
do mesmo

•

onven ional de referên ia exige o

onhe imento

ampo;

a superfí ie de referên ia mais importante na denição de altitudes, o geóide, é uma
equipoten ial do

•

ampo de gravidade;

ampo de gravidade terrestre;

os satélites arti iais se movem em torno da Terra segundo seu

ampo gravita ional
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•

o

ampo de gravidade permite o

onhe imento da estrutura interna da Terra.

Por meio de levantamentos gravimétri os, referidos a um sistema de referên ia
de gravidade, materializado por redes gravimétri as, é possível
resultados destas medições são, então, pro essadas para

onhe er esse

ampo. Os

orreções e reduções.

Ao longo dos anos, os levantamentos gravimétri os no Brasil foram realizadas por
diversas instituições

om diferentes objetivos, equipamentos, metodologias e referên ias,

resultando em dados não homogêneos. Entre as instituições que mais

ontribuíram nesse

esforço, deve-se ressaltar o trabalho pioneiro e impres indível do Observatório Na ional
(ON), que implantou, a partir de 1955, a Rede Gravimétri a Fundamental do Brasil
(RGFB)

om mais de 500 estações distribuídas pelo país (Figura 28), além de mais de

6000 estações relativas (PIÑA; SOUSA, 2001).
Outras instituições que também parti iparam efetivamente na determinação de
estações gravimétri as no Brasil foram a Petrobrás, Universidade Federal do Paraná
(UFPr), Companhia de Pesquisa de Re ursos Minerais (CPRM), Instituto Brasileiro de
Geograa e Estatísti a (IBGE), Instituto de Astronomia, Geofísi a e Ciên ias Atmosférias e Es ola Polité ni a da Universidade de São Paulo (IAG/USP e EPUSP), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade de Brasília (UnB) e Universidade de Manaus
(UFAM) .
Entretanto, apesar da existên ia de um

onsiderável

onjunto de dados de gravi-

dade no país, eles não en ontravam-se disponíveis em um só lugar. Pelo

Gravity Proje t
foi possível

(SAGP) (FAIRHEAD, 1991), ini iado em 1989 e

South Ameri an

om duração de três anos,

ompilar, pro essar e validar esses dados de empresas públi as e privadas no

ontinente sul-ameri ano e seus litorais.
O SAGP foi nan iado pelas empresas de petróleo Agip, Amo o, Ar o, BP, Chevron, Cono o, Exxon, Marathon, Mobil, PDVSA, Petrobras, Shell, Texa o e Uno al

om

o objetivo de auxiliar a exploração de óleo a longo prazo. Os dados terrestres e marinhos
de gravidade ( er a de 500.000 e 1.800.000, respe tivamente) foram obtidos a partir de
ban os de dados, tas magnéti as e digitalização de mapas na área

ompreendida entre os

◦
◦
◦
◦
paralelos 60 S e 20 N e entre os meridianos 25 W e 100 W. Após a
de suas

ara terísti as, foram

oleta e identi ação

onvertidos para meio digital, repro essados para obtenção

de uma base mais homogênea e interpolados de modo a gerar uma malha de
km

× ∼10

5′ × 5′ (∼10

km) (Figura 29a).

A partir do SAGP, foram identi adas as áreas desprovidas de informações gra-
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Figura 28: Rede Gravimétri a Fundamental Brasileira do ON.
As estações absolutas en ontram-se em laranja, as relativas em azul e
as perten entes à IGSN71 (em

oordenadas aproximadas) em verde.

Fonte: Os dados foram gentilmente

vimétri as e novos levantamentos foram

Brazilian Gravity Proje t

(ABGP),

edidos por M.A. Souza do ON.

on entrados nessas regiões. A

riação do

om sete anos de duração, um programa de

entre a EPUSP, o IBGE e o GETECH, teve

Anglo-

ooperação

omo objetivo exe utar levantamentos gravi-

métri os nos vazios das regiões de difí il a esso no
de rios e também utilizando aviões em pequenas

entro-oeste e norte do Brasil, ao longo
idades no estado de Amazonas (Figura

29b).
Complementando os dois projetos

itados, foi lançado o

South Ameri a Gravity
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Figura 29: Projetos SAGP (a) e ABGP e SAGS em azul (b)
Fonte: GETECH

Studies

(SAGS), que pro urou implantar e densi ar redes gravimétri as de referên ia

em países da Améri a do Sul (Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Equador), que foi
desenvolvido pelo IBGE e EPUSP, juntamente

om equipes desses países e

om o apoio

do GETECH. Com esses levantamentos, em espe ial os próximos às fronteiras do Brasil,
foi possível preen her vazios de informação gravimétri a e validar dados já disponíveis. Na
Figura 29b, é apresentada a distribuição das estações que fazem parte da base de dados
dos projetos SAGS, SAGP e ABGP.
Todos os levantamentos

onduzidos no Brasil pelo IBGE e EPUSP foram referidos

à RGFB do ON. Nas regiões onde não havia estações da RGFB disponíveis omo referên ia
para os trabalhos de densi ação gravimétri a, o IBGE implantou
de alta pre isão também referidas à RGFB, que

er a de 300 estações

ompõem a Rede Gravimétri a Bási a

(RGB) (Figura 30).
As estações absolutas de gravidade foram implantadas em 1989 (GEMAEL et al.,
1990; TORGE et al., 1994),

om o gravímetro absoluto JILAG 3, por equipes da Univer-

sidade de Hanover (Alemanha) e Universidade Federal do Paraná

om o apoio do ON,

USP, IBGE, Universidade Federal do Piauí (UFPI), UnB e Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM). Com o Projeto Capa itação Metrológi a do Observatório Na ional- CA-
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Figura 30: Rede Gravimétri a Fundamental Brasileira (em azul) e
Rede Gravimétri a Bási a (em vermelho) no Brasil e no Paraguai.

METRON, nan iado

om re ursos do Fundo Verde e Amarelo, foram adquiridos pelo

ON dois gravímetros absolutos, tornando o Brasil o primeiro país a instalar um gravímetro
absoluto na Améri a Latina e o segundo no hemisfério sul.
Os dados gravimétri os, gentilmente disponibilizados no âmbito dos projetos
SAGP, ABGP e SAGS por diversas instituições na ionais e estrangeiras
de

om o objetivo

ál ulo do geóide, representam grande parte da base de dados utilizada neste trabalho.

Isso permitiu que fosse feita uma atualização dos dados utilizados. Esta base de dados
é organizada por lotes de re ebimento, por projetos e por instituições produtoras. En-
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tretanto, alguns
diferentes.

onjuntos de dados

onstavam simultaneamente em bases de instituições

Sendo assim, foi ne essário efetuar uma

omparação das novas informações

om a base anteriormente utilizada de modo a identi ar as dupli ações de levantamentos
e

onjuntos de dados

om valores não

onáveis. Os problemas foram identi ados e, após

análise e veri ação junto ao GETECH, foram des artados do arquivo nal. Também foram removidos os

onjuntos de dados

GPS de navegação e

ujas

gerado pela adoção de

uja informação de altitude havia sido obtida por

oordenadas apresentavam nítido deslo amento, provavelmente

oordenadas lo ais em levantamentos geofísi os. Tendo em vista a

olaboração efetiva da EPUSP, IBGE e GETECH

om diversos países da

ontinente sul-

ameri ano, a base de dados da Argentina, Chile, Paraguai e Equador foi quase totalmente
substituída por valores atualizados e revistos. No Brasil, foram reintroduzidos os dados
do IBGE e vários

onjuntos da Petrobras. Em relação a isso, infelizmente, um

onjunto

importante de dados da Petrobras, relativo ao levantamento aerogravimétri o na Ba ia
do Pare is, não pde ser utilizado nesse trabalho por apresentar in onsistên ias ao ser
omparado

om os dados vizinhos. Planeja-se, porém, reavaliar esses dados e integrá-los

no arquivo nal. Uma grande di uldade em relação à análise da base do GETECH é
que os dados pontuais não estão asso iados a uma identi ação da estação. Isso torna a
manipulação para

omparação entre

onjuntos dupli ados muito

ompli ada e, em muitos

asos, houve ne essidade de efetuar uma veri ação visual. Alguns
lo alizados em áreas remotas e

onjuntos, por estarem

om pou as estradas, são fa ilmente identi ados

dupli ados, tendo em vista que os levantamentos gravimétri os
longo dessas vias e, sendo em áreas remotas, há pou a
por instituições diferentes. Nesses

asos, foi mantido o

omo

ostumam ser feitos ao

han e de terem sido efetuados
onjunto de dados forne ido pela

instituição produtora e des artado o enviado por outra instituição. Por outro lado, foram removidos pontos

om valor de gravidade

laramente dis repantes em relação à sua

vizinhança.
Apesar do grande esforço empreendido na

ompilação, validação e homogeneiza-

ção de dados de diferentes instituições, as tarefas de identi ação de suas

ara terísti as e

onseqüente homogeneização tornam-se ainda mais ne essárias quando a região do geóide
a ser

al ulado tem dimensões

ontinentais,

omo o Brasil. Determinados

onjuntos dos

dados utilizados não possuem informações sobre sistema de referên ia, metodologia empregada, instrumental, tipo de altitude ou sobre o método de redução dos dados.

Em

função do objetivo do trabalho, da épo a de seu levantamento e da te nologia disponível, é

omum que

ertos

omponentes (altitude,

exemplo) tenham sido determinados

oordenadas ou valor de gravidade, por

om menor pre isão que outros, provo ando erros
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sistemáti os ou aleatórios.

Os levantamentos gravimétri os efetuados e reduzidos para

ns de exploração geofísi a, apesar de serem numerosos e densos, nem sempre apresentam todas as qualidades exigidas para ns geodési os. Entretanto, em fa e dos grandes
vazios de informações de gravidade existentes no Brasil, sempre que possível, pro urou-se
aproveitar os dados que se en ontram nessas regiões, mesmo
No pro esso de

om pre isões inferiores.

ál ulo, muitas vezes é possível identi ar erros sistemáti os e

grosseiros em prati amente todos os tipos de dados. Porém, tanto a identi ação de um
erro quanto sua quanti ação representam uma tarefa difí il e, em muitos

asos, inviável.

Tendo em vista que a maior parte dos dados dos países vizinhos estavam referidos
ao WGS-84, de idiu-se transformar as

oordenadas geográ as dos dados brasileiros de

SAD-69, o referen ial geodési o em vigor durante a maior parte da tese, para aquele
sistema

(1)

. Assim, pretendia-se tornar mais homogênea a base de dados utilizada, apesar

de não haver informações sobre a que realização do WGS-84

ada

estava rela ionado. Já as observações de gravidade estão referidas a

Standardization Net 1971

onjunto de dados

International Gravity

(IGSN71) (MORELLI et al., 1971) ou às observações absolutas

de gravidade.
Idealmente, os valores de gravidade deveriam ser utilizados na posição exata em
que foram determinados, de modo a evitar a perda de informações no pro esso de
ção das malhas. Entretanto, Ts herning (2001b)

onstru-

omenta que, atualmente, é impossível

evitar a utilização dos métodos de interpolação ao lidar

om áreas de tamanho

ontinen-

tal (DENKER; BEHREND; TORGE, 1997; FORSBERG; KAMINSKIS; SOLHEIM, 1996; SMITH;
MILBERT, 1999). Na

onstrução do modelo digital de anomalias médias Helmert de

5′ ×5′ ,

utilizada nesse trabalho (Figura 31), foi empregada a média aritméti a para determinação do valor médio da anomalia das quadrí ulas

om dados.

No

aso das quadrí ulas

onde não havia dados, o re urso foi interpolar o valor, também por média aritméti a, das
quadrí ulas adja entes. Com base na malha de
empregada no

5′ × 5′ ,

foi gerada a malha de

10′ × 10′

ál ulo do modelo geoidal. Nas áreas o eâni as, foram utilizadas anomalias

ar-livre derivadas da altimetria por radar a bordo de satélite utilizando o modelo global
de anomalias marinhas de gravidade KMS99 (ANDERSEN; KNUDSEN; TRIMMER, 2001).
1 Em 25 de fevereiro de 2005, o Sistema de Referên ia Geo êntri o para as Améri as (SIRGAS), em
sua realização do ano de 2000 (SIRGAS2000), foi o ialmente adotado

omo o novo sistema de referên ia

geodési o para o Sistema Geodési o Brasileiro (SGB) e para o Sistema Cartográ o Na ional (SCN)
(http://www.ibge.gov.br/home/geo ien ias/geodesia/pmrg/leg.shtm). Com esse passo, o país segue as
resoluções interna ionais que re omendam a integração dos sistemas geodési os na ionais nas Améri as
ao SIRGAS.
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Figura 31: Quadrí ulas de anomalias média de

4.2

5′ × 5′

que possuem informações

Dados GPS sobre nivelamento
Foram analisadas as informações de todas as estações do IBGE

om

oordenadas

determinadas por GPS e veri ado se haviam sido também levantadas por nivelamento
geométri o. Na maioria dos

asos onde isso o orreu, foi observado que as medições das

duas té ni as não foram feitas exatamente sobre o mesmo ponto, ou seja, não eram
êntri as. Por esse motivo, de

on-

er a de 700 estações SAT foram sele ionadas apenas 336

obtidas por levantamentos GPS e des artadas as estações Doppler. Também foram usadas
205 estações

edidas pelo Prof. Nelsi Cgo de Sá, do IAG/USP, além de 108 de outras
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instituições e pesquisadores

omo o Metr-SP, a Universidade Federal de Pernambu o

(UFPe), o Prof. Arana, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), e GEONEX, entre
outras (Figura 32). Foram des artadas as estações

ujo desvio de

N

em relação ao modelo

foi superior a 3,0m. Além dessas, foram também rejeitadas 70 estações GPS/nivelamento
obtidas por outras instituições

ujas

ara terísti as de seus levantamentos não foram

sideradas adequadas para avaliação dos modelos

on-

al ulados.

As ondulações geoidais obtidas pela diferença entre as altitudes ortométri as e
elipsoidais foram

omparadas

om as provenientes dos diversos testes efetuados para gerar

modelos geoidais. Tais avaliações visam veri ar que métodos e parâmetros forne em resultados mais ompatíveis
Entretanto, esse tipo de

om os que provêm diretamente da diferença GPS/nivelamento.
omparação é inevitavelmente imperfeita porque as altitudes da

Rede Altimétri a Brasileira (RAB) (Figura 33) são baseadas em um sistema altimétri o
que pode ser inadequado ao país, além de

onter erros ou deformações provenientes do

transporte de altitudes por longas distân ias,

one tadas a apenas um marégrafo no sul

do país. Cabe lembrar que está sendo dis utida pela

omunidade geodési a brasileira (e

sul-ameri ana) o sistema de altitude mais adequado às ne essidades da so iedade.
Porém, já está
fí ie geoidal.

laro que a RAB não forne e uma representação exata da super-

No entanto, os dados GPS/nivelamento apresentam-se atualmente

omo

uma forma par ialmente independente de veri ação do geóide gravimétri o em região
ontinental. Considerando que a apli ação geodési a práti a do modelo geoidal gravimétri o é a transformação de altitudes elipsoidais derivadas de GPS em altitudes da rede
altimétri a de referên ia, esse tipo de análise é ainda útil para apurar o desempenho de
modelos geoidais gravimétri os para essa apli ação.

Entretanto, apesar do esforço em

depurar os dados GPS/nivelamento, a distribuição destas informações é insu iente para
uma avaliação ideal.
Em relação às altitudes ortométri as, é importante também avaliar a pre isão asso iada às mesmas. No

aso das estações na Amaznia, por exemplo, devem ser

onsiderados os erros devidos às longas linhas de nivelamento geométri o ( om milhares
de quilmetros) determinadas pelo IBGE na dé ada de 1970 sem o
devido à falta de estradas se undárias e apoio logísti o na região.

ontrole apropriado
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Figura 32: Estações GPS sobre nivelamento no Brasil.
Em vermelho en ontram-se as estações medidas pelo IBGE,
em verde pelo IAG/USP e em azul as

4.3

edidas por outras instituições.

Modelo de Geopoten ial
A partir de um modelo de geopoten ial (MG), é possível

geoidais pela expansão em funções harmni as esféri as.
solução

ontém prin ipalmente a informação de longo

al ular as ondulações

Entretanto, atualmente, tal

omprimento de onda do

ampo

(PAVLIS, 1997; RAPP; PAVLIS, 1990; RAPP; WANG; PAVLIS, 1991; SIDERIS; LI, 1994), apud
(ESAN, 2000), que é inadequada para o nível de a urá ia exigido para apli ações modernas.
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Figura 33: Rede Altimétri a Brasileira do IBGE

A es olha do MG

ostuma estar asso iada à forma

om que ele se ajusta ao

ampo

gravita ional lo al. A disponibilização mais freqüente de novos MG, em espe ial os que
utilizam dados das novas missões de satélites gravimétri os (CHAMP e GRACE), está
permitindo que novas

omparações

om anomalias de gravidade ar-livre pontuais sejam

feitas (AMOS; FEATHERSTONE, 2003).
Amos e Featherstone (2003) dividem os MG em três
1. MG apenas

lasses:

om dados de satélite:

São modelos derivados ex lusivamente da análise das órbitas dos satélites arti i-
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ais da Terra. Histori amente, esses modelos eram limitados em pre isão devido à
nação de: deteriorização da medição do
para rastrear órbitas de satélite

ampo gravita ional

ombi-

om a altitude; a inabilidade

ompletas utilizando estações em terra; modelagem im-

pre isa do atrito atmosféri o, perturbações não-gravita ionais e amostragem in ompleta
do

ampo gravita ional global em função do número limitado de in linações de órbitas

de satélite disponíveis. Apesar de alguns MG derivados apenas de dados de satélite terem sido disponibilizados

om graus a ima de 70, quanto maior é o grau dos

oe ientes,

digamos maiores que 20 (VANICEK; SJÖBERG, 1991) ou 30 (RUMMEL et al., 2002), maior
é a

ontaminação por ruídos.

Felizmente,

om as novas missões de satélites dedi adas

à gravimetria, foi possível reverter essa situação (RUMMEL et al., 2002; FEATHERSTONE,
2002).
2. MG

ombinados:
São modelos derivados da

ombinação de dados de satélite, observações de gravi-

dade terrestres e o eâni as, anomalias de gravidade marinhas derivadas de altimetria por
radar a partir de satélite e, mais re entemente, dados de aerogravimetria (RAPP, 1998),
o que permite a expansão do grau máximo dos harmni os esféri os dos MG. Entretanto,
possuem as limitações dos antigos modelos derivados uni amente de dados de satélites, asso iadas à de iente

obertura espa ial e qualidade dos dados adi ionais utilizados. He k

(1990) aborda as distorções nos longos
terrestres

omprimentos de onda nas anomalias de gravidade

ausadas pela utilização de diferentes data verti ais geodési os. O EGM96, de-

senvolvido pela NASA/GSFC e NIMA (anteriormente
e atualmente

National Geospatial-Intelligen e Agen y

Defense Mapping Agen y -

DMA-

-NGA), in orpora dados gravimé-

tri os de superfí ie, observações sobre satélites arti iais e informações altimétri as (por
meio de MDT).
3. MG adaptados (

tailored ):

São modelos que adaptam MGs gerados apenas
ombinados ou

om dados de satélite

om MGs

om novos dados de gravidade que ne essariamente podem não ter sido

utilizados antes (por exemplo, Wenzel (1998a, 1998b)). Também podem ser adaptados
MGs

ombinados

om esses novos dados de gravidade. Em geral, o pro esso é efetuado

por fórmulas integrais para derivar as
ao

ontrário da

os MG

orreções aos

oe ientes de geopoten ial existentes,

ombinação ao nível da equação normal, que é utilizada para

ombinados (AMOS; FEATHERSTONE, 2003).

onstruir

Porém, a utilização desse tipo de

MG é restrita apenas à área na qual o ajuste foi apli ado, pois podem o orrer efeitos
espúrios em áreas onde não haja dados disponíveis (KEARSLEY; FORSBERG, 1990).

A
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intenção, em geral, é expandir os graus dos MGs. Após a disponibilização dos modelos que
utilizam ex lusivamente dados das missões CHAMP e GRACE, foram testados diferentes
adaptações de MGs. Em (AMOS; FEATHERSTONE, 2003), as informações desses modelos
são utilizadas dos graus 2 até 32 (EIGEN-2) e 41 (UCPH2002-02) e
modelo EGM96 a partir desses graus máximos utilizados. Nesses

ombinadas

om o

asos, a es olha foi feita

tendo em vista que, após estes valores, os erros de variân ias de grau

omeçam a divergir

em relação ao EGM96 (Figura 34). É importante enfatizar que erros nos

oe ientes do

poten ial induzem erros no esferóide de referên ia, da mesma forma que erros em

a

e

f

induzem erros no elipsóide de referên ia.

Figura 34: Variân ias de grau (vg) e erro das variân ias de grau (evg) dos novos MG
baseados nos dados da missão CHAMP em relação ao EGM96
Fonte: Amos e Featherstone (2003)

A Tabela 5 apresenta exemplos de MG

om o grau máximo da expansão em

harmni os esféri os, os tipos de dados utilizados (apenas de satélites ou
a referên ia bibliográ a. O modelo

Earth Gravitational Model 1996

ombinações) e

(EGM96), desenvol-

vido pela NASA - GSFC/ NIMA tem sido o mais utilizado desde que foi disponibilizado.
A solução do modelo EIGEN-1S é
de uma solução apenas

ompleta apenas até grau e ordem 35, o que é típi o

om dados de satélite. Os termos de grau/ordem mais altos são

solu ionados pela apli ação de informação esto ásti a

a priori, de a

ordo

om um modelo

de variân ia de grau (regularização de um sistema de equações normais. A solução do
modelo EIGEN-2 é

ompleta apenas até grau e ordem 40 devido à atenuação do sinal na

altitude do satélite. Os termos de grau/ordem mais altos são solu ionados pela regularização de sistema de equações normais. A a urá ia do EIGEN-2 é bem abaixo de 10

m e
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Tabela 5: Informações sobre MGs sele ionados: ano de disponibilização, grau máximo
da expansão em harmni os esféri os, tipo de dados utilizados (S=dados de satélite,
G=dados de gravidade, A=dados de altimetria) e referên ia bibliográ a.
Fonte: IAG/GFZ (2005)

Modelo

Ano

Grau

Tipo

Referên ia

SE1

1966

8

S

OSU68

1968

14

S, G

GEM3

1972

12

S

OSU73

1973

20

GEM3,G

GEM9

1977

20

S

OSU78

1978

180

GEM9,G,A

Rapp (1978)

GPM1

1983

200

GEM9,G,A

Wenzel (1985)

GEML2

1982

20

S

OSU86E

1986

360

GEML2,G,A

Rapp e Cruz (1986)

GEMT2

1989

50

S,G,A

Marsh et al. (1990)

EGM96S

1996

70

S

Lemoine et al. (1998)

EGM96

1996

360

EGM96S,G,A

Lemoine et al. (1998)

EIGEN-1

2002

119

S(CHAMP)

Reigber et al. (2003a)

EIGEN-1S

2002

119

GRIM5,S

Reigber et al. (2002)

EIGEN-2

2003

140

S(CHAMP)

Reigber et al. (2003)

EIGEN-GRACE01S

2003

140

S(GRACE)

Reigber et al. (2003)

EIGEN-CG01C

2004

360

S(CHAMP,GRACE),G,A

Reigber et al. (2004)

EIGEN-CG03C

2005

360

S(CHAMP,GRACE),G,A

Förste et al. (2005)

Lundquist e Veis (1966)
Rapp (1968)
Ler h et al. (1972b)
Rapp (1973)
Ler h et al. (1979)

Ler h, Klosko e Patel (1983)

0,5 mGal em termos de alturas geoidais e anomalias de gravidade, respe tivamente, em

λ

/2=550 km (IAG/GFZ, 2005).
MULLER et al. (2003) itam que os erros dos MG derivados das missões ex lusivas
de satélites de gravidade podem ser divididos em três tipos:

1. O erro de omissão, representando aquelas partes de alta freqüên ia do
gravidade que não são

ampo de

obertas pelo grau máximo da expansão dos harmni os

esféri os;
2. O erro de
3. Os erros

omissão que reete as in ertezas dos próprios
ausados pelos valores de entrada ina urados, no

oe ientes; e
aso dos MG que utilizam

dados de satélite, as posições e orientações das passagens (

ross-overs ).
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4.3.1

Novas missões gravimétri as espa iais
É inegável o grande avanço obtido nas últimas dé adas na obtenção de valores de

gravidade a partir de extensos levantamentos gravimétri os terrestres e aéreos. Mesmo as
grandes superfí ies o eâni as foram re obertas pela altimetria por satélite. Porém, ainda
existem grandes vazios de informações na região ontinental e os dados nos o eanos não são
orrigidos da topograa da superfí ie do mar, fazendo
de onda mais longos sejam
sua

om que apenas os

omprimentos

onhe idos. Outro grande problema dos dados terrestres é a

onsiderável heterogeneidade em relação à pre isão e à a urá ia.
A grande vantagem da elaboração de modelos do

ampo gravita ional da Terra

derivados ex lusivamente de satélites é a possibilidade da utilização de soluções não poluídas pela

ombinação de dados não homogêneos de superfí ie. Entretanto, tais modelos

representam a estrutura mais ampla do
sinal na altitude da órbita. Para

ampo global, tendo em vista a atenuação do

onsiderar também as menores assinaturas do

ampo de

gravidade da Terra, é ne essária a in lusão de dados de gravidade terrestres e o eâni os.
Desde o iní io da era espa ial, no nal da dé ada de 1950, o pro edimento de
re uperação do

ampo gravita ional da Terra tem sido a observação das perturbações

na órbita de satélites, induzidas por aquele
de longos

omprimentos de onda deste

resolvem feições espa iais do

ampo gravita ional, gerando os modelos

ampo.

ampo gravita ional

Os modelos desenvolvidos atualmente
om meio

omprimento de onda maior

do que 500 km sobre a superfí ie da Terra (SCHWINTZER; REIGBER, 2002).

Antes do

lançamento das missões espa iais gravimétri as, os modelos exploravam prin ipalmente as
âmeras balísti as, dados de rastreamento por mi ro-ondas e laser de dezenas de satélites
em diferentes altitudes e in linações de órbita (BIANCALE et al., 2000). A partir dessas
missões, está prevista a disponibilidade de um geóide
até uma resolução espa ial em torno de 650 km (meio

om a urá ia quase

entimétri a

omprimento de onda).

As novas missões gravimétri as (CHAMP, GRACE e GOCE) possibilitarão o
onhe imento dos longos
essas missões, ini ia-se a

omprimentos de onda do

ampo gravita ional da Terra. Com

dé ada interna ional dos geopoten iais (REIGBER; SCHWINTZER,

2002). Segundo Ts herning, Arabelos e Strykowski (2000), espera-se uma melhoria de dez
vezes em relação ao EGM96 (LEMOINE et al., 1998) e o mar o para um detalhamento sem
pre edentes do

ampo gravita ional da Terra.
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4.3.2

CHAMP (CHAllenging Minisatellite Payload )
O satélite geo ientí o alemão CHAMP foi lançado em 15 de julho de 2000

uma expe tativa de vida de

in o anos.

permite a obtenção de uma

obertura global homogênea e

altitude ini ial, de

Sua órbita quase

om

ir ular e próxima ao pólo
ompleta da Terra.

Já a

er a de 454 km, possibilita uma maior duração da missão, mesmo sob

ondições severas de atividade solar. Entretanto, para estudos do

ampo de gravidade

da Terra, seria preferível uma altitude ini ial mais baixa, mesmo tendo essa lentamente
diminuído até 300 km. Pela primeira vez, um satélite

om tão baixa altitude foi equipado

om um re eptor GPS, de modo que sua órbita fosse pre isamente determinada
in erteza de pou os

om uma

entímentos (SCHWINTZER; REIGBER, 2002).

A missão CHAMP utiliza-se dos satélites GPS, em órbita muito mais elevada do
que o mesmo, no prin ípio de rastreio satélite-a-satélite no que é denominado alto/baixo
(Figura 35).

Figura 35: Satélite e prin ípio de rastreio satélite-a-satélite
no modo alto/baixo da missão CHAMP
Fonte: (MULLER, 2003)

Uma das grandes vantagens da missão CHAMP é permitir, pela primeira vez,
que o modelo do
sua órbita

ampo gravita ional global seja derivado a partir de perturbações de

oletadas no

urto intervalo de tempo de alguns meses.

É ne essário ainda

ressaltar que a a urá ia do modelo resultante é melhor em até quatro vezes as obtidas
om as soluções anteriores, que utilizavam dados de vários satélites em diferentes períodos.
As
dos longos
são

ongurações da missão CHAMP representam um avanço na determinação
omprimentos de onda do

ampo gravita ional (REIGBER et al., 2003). Elas

itadas em S hwintzer e Reigber (2002) e reproduzidas a seguir:
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1. A órbita: O efeito da atenuação do sinal gravita ional
pela baixa altitude da órbita e não há restrição na

om a altitude é minimizado

obertura de rastreio terrestre

em função de sua órbita quase polar;
2. Re eptor GPS: O re eptor GPS a bordo permite o rastreio
de até 12 satélites do sistema,

ontínuo e simultâneo

omparado ao rastreio uni-dimensional no solo de

apenas pequenas sessões da órbita durante as passagens do satélite; e
3. A elermetro: O CHAMP experimenta a elerações e desa elerações realçadas em
sua baixa altitude devido ao atrito da atmosfera. Essas perturbações não gravita ionais da órbita devem ser

onsideradas ao utilizar as perturbações totais das órbitas

GPS observadas para re uperação do
a bordo, lo alizado em seu

ampo gravita ional. O a elermetro tri-axial

entro de massa, mede diretamente o vetor de a elerações

não-gravita ionais (MGGI GRAZ, 2002), isto é, atrito direto da atmosfera e pressão
indireta da radiação solar (TOUBOUL et al., 1999).
modelos de densidade do ar,

Essas medições substituem os

ujas a urá ia e resolução temporal são insu ientes.

Outra vantagem do CHAMP é a re uperação,

om uma razão sinal/ruído mais

alta e uma resolução espe tral aumentada, das variações temporais no

ampo gravita-

ional devido às redistribuições globais de massa que, em geral, são pequenas, lentas e
de larga es ala (SCHWINTZER; REIGBER, 2002). Dessa forma, torna-se possível a dis riminação entre várias fontes de sinal,

onsiderando que a missão tenha a duração de al-

guns anos(REIGBER; SCHWINTZER, 2002). A partir da obtenção da

omponente de longo

omprimento de onda da altura geoidal gerada pelos dados da missão, também serão
possíveis a avaliação da informação gravimétri a de alta resolução existente e a utilização desse geóide

omo referên ia para um sistema de altitude global uni ado (REIGBER;

SCHWINTZER, 2002).

Informações atualizadas podem ser obtidas na páginas do GeoFors hungsZentrum
Potsdam (GFZ):

4.3.2.1

http : //op.gf z − potsdam.de/champ/index_CHAMP.html.

MG om dados CHAMP
O EIGEN-2 é o modelo do

ampo gravita ional derivado uni amente dos dados

do CHAMP durante o período de julho a dezembro de 2000 e setembro a dezembro de
2001, seis meses de operação.
Apesar dos termos de ordem/grau mais altos estarem resolvidos no EIGEN-2, a
solução possui energia

ompleta apenas até

er a de grau/ordem 40 devido à atenuação
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do sinal na altitude do satélite.

Os termos de grau/ordem mais altos são resolvíveis

apli ando-se a regularização do sistema normal de equações. A a urá ia do EIGEN-2 é
bem abaixo de 10

m e 0,5 mGal em relação a alturas geoidais e anomalias de gravidade,

respe tivamente, em

λ/2 = 550km

A solução EIGEN-2
normalizados

(REIGBER, 2003).

ompreende

oe ientes harmni os esféri os plenamente

ompletos até grau e ordem 120, mais termos sele ionados para ordens

sensíveis e ressonantes ao CHAMP até grau 140. A maré permanente não está in luída
no termo C(2,0).

Os termos C(0,0) e grau 1 não foram resolvidos.

(resultantes do ajustamento) são forne idos juntamente

om os

Os desvios padrão

oe ientes (REIGBER,

2003).

4.3.3

GRACE(Gravity Re overy And Climate Experiment )
As variações temporais do

ampo gravita ional da Terra não ligadas à maré, são

de orrentes das redistribuições de massas sazonais, interanuais e de longo período dentro
e entre a atmosfera, hidrosfera e

riosfera do planeta (SCHWINTZER; REIGBER, 2002).

Graças ao rastreio GPS ininterrupto no espaço, é possível obter soluções a
ampo gravita ional a partir de obsevações durante um
não é su iente para os estudos das
estudos

uradas desse

urto intervalo de tempo, mas isso

itadas variações temporais, que são relevantes para

limáti os. O objetivo da missão GRACE é, em parti ular, o desenvolvimento

desses estudos.
Os dois satélites da missão GRACE, afastados de uma distân ia de

er a de 220

km, foram lançados em 17 de março de 2002, a uma altitude ini ial de 500 km,
órbita quase polar e
são equipados

om a duração da missão prevista para

om re eptor GPS e um a elermetro, mas

om

in o anos. Ambos satélites

om uma resolução aumentada.

O novo elemento da missão GRACE é o K-Band Ranging System (KBR), que mede
as variações da distân ia relativa induzidas pela gravidade entre os dois satélites
uma pre isão de

er a de 5

µm.

om

Ao medir essas variações, a resolução na re uperação do

ampo gravita ional global a partir do espaço pode, provavelmente, ser estendida de
de 500 km a 150 km (meio

omprimento de onda)

a duas ordens de grandeza,

omparadas

podem ser obtidas nas páginas do

om o

er a

om um ganho na a urá ia de uma

onhe imento atual.

Center for Spa e Resear h

Mais informações

(CSR) e do GFZ:

http :

//www.csr.utexas.edu/grace e http : //op.gf z − potsdam.de/grace, respectivamente.
A missão GRACE utiliza-se do prin ípio de rastreio satélite-a-satélite no modo
baixo/baixo (SST-ll) (Figura 36), onde dois satélites

om órbitas quase equivalentes se-
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guem um ao outro a uma distân ia de algumas
relativo entre dois satélites é medido

om a mais alta pre isão possível.

de interesse é o movimento relativo dos
derivado da

entenas de quilmetros. O movimento
A quantidade

entros de massa dos dois satélites, que deve ser

onexão entre os mesmos juntamente

om os dados de a eleração e atitude

medidos (MGGI GRAZ, 2002).

Figura 36: Satélite e

on eito rastreio satélite-a-satélite

no modo baixo/baixo da missão GRACE
Fonte: (MULLER, 2003)

A missão GRACE está determinando as variações temporais do

ampo de gra-

vidade a uma resolução espa ial baixa (1000

≤ λ/2 ≤ 200km),

similares na determinação da

omprimentos de onda mais urtos do geóide.

4.3.4

omponente de

o que permitirá avanços

GOCE (Gravity Field and Steady-State O ean Cir ulation )
O ter eiro satélite na seqüên ia das missões modernas dedi adas à gravidade será

o

Gravity eld and steady-state O ean Cir ulation Explorer

(GOCE). O lançamento do

GOCE está previsto para 2006 e terá a bordo um re eptor GPS/GLONASS, novamente
para resolução dos longos

omprimentos de onda do

ampo gravita ional, e um

onjunto

(gradimetro) de seis a elermetros para medir em órbita os gradientes de gravidade. Pela
primeira vez, a re uperação do

ampo de gravidade a partir do espaço não será baseada

puramente nas perturbações de órbita.

GOCE irá girar em uma órbita extremamente

baixa (250 km de altura) que será permanentemente mantida por propulsores ini os
(SCHWINTZER; REIGBER, 2002).
A duração relativamente

urta da missão,

ses, visa uma resolução nal alta e a urada do

om tempo de observação de doze meampo gravita ional da Terra até meio
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omprimento de onda abaixo de 100 km. Por isso, as exigên ias dos o eanógrafos de um
geóide pre iso de alta resolução deverá ser atendida. Isso é ne essário
fí ie de referên ia físi a para a determinação do padrão global de
om altimetria por satélite. A

omo uma super-

ir ulação dos o eanos

ombinação do GPS, o rastreio satélite-a-satélite no modo

alto/baixo e a elermetro (Figura 37) forne e uma ferramenta ex elente para o mapeamento homogêneo do

ampo gravita ional da Terra a partir do espaço

om uma maior

a urá ia e resolução espa ial e temporal (SCHWINTZER; REIGBER, 2002). O prin ípio no

Figura 37: Satélite e

on eito: rastreio satélite-a-satélite

no modo alto/baixo da missão GOCE
Fonte: (MULLER, 2003)

qual a missão GOCE baseia-se é o da gradiometria por satélite, onde mede-se a a eleração
relativa de duas massas de teste em posições diferentes dentro do satélite. Cada massa
de teste é

onnada em um

ompartimento e mantida levitada (utuando sem nun a

to ar as paredes) por um me anismo de retro-alimentação

apa itivo ou indutivo. A di-

ferença nos sinais de retro-alimentação entre duas massas de teste é propor ional à sua
a eleração relativa e exer ida puramente pelo

ampo gravita ional diferen ial. A a ele-

ração não gravita ional da espaçonave afeta todos os a elermetros dentro do satélite da
mesma maneira e é, então, idealmente removida durante a diferen iação. O movimento
rota ional do satélite afeta as diferenças medidas. Porém, o sinal rota ional (velo idades
e a elerações angulares) podem ser separados do sinal gravita ional, se as diferenças de
a eleração são

aptadas em todas as possíveis

ombinações espa iais (OOPC-III, 2002).

Entretanto, os resultados dela provenientes são muito afetados por massas lo ais. Sendo
assim, a gradiometria aero-espa ial apresenta-se

omo uma forma de reduzir grande parte

dos efeitos dessas massas. Por outro lado, a medição diferen ial pode

ontrabalançar de

forma ótima a atenuação do sinal devido à altura do satélite (RUMMEL, 1997).
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Considerando a distân ia entre o par de a elermetros de 60
de 5 mE Hz-1/2 resulta que os dois a elermetros devem ser
no

m, o nível de ruído

apazes de dete tar variações

ampo gravita ional de 3*10-13 gHz-1/2! (ESA/GOCE, 2005).
A missão GOCE permitirá a dedução de modelos globais e regionais do

ampo

gravita ional (estáti o) da Terra e do geóide a uma alta resolução espa ial (200km

λ/2 ≤ 80km)

≤

e uma a urá ia alta e homogênea.

Porém, segundo Rummel (1997), a desvantagem de qualquer determinação por satélite, em relação à terrestre, é que, devido à altura da órbita, o efeito da não-homogeneidade
individual das massas da Terra, tais
dorsais o eâni as,

hotspots,

élulas de

omo

adeias de montanhas, zonas de subdu ção,

onve ção ou topograa nú leo/manto, é altamente

reduzida.
A Figura 38 mostra a variação do poten ial e de suas derivadas

om a altitude

prevista para a missão GOCE e a Figura 39 mostra o erro previsto para o geóide determinado

om os dados GOCE. Mais informações podem ser obtidas nas páginas da ESA:

Figura 38: Variação do poten ial

om a altitude

Fonte: (MULLER, 2003)

http : //www.esa.int/export/esaLP/goce.html
measurem.htm.

e

http : //www.cis.tugraz.at/geo − it/
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Figura 39: Erro previsto do geóide GOCE
Fonte: (MULLER, 2003)
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4.3.5

Comparação entre as missões
Apesar das diferentes apli ações

ientí as das missões GRACE e GOCE, há uma

pequena região de superposição que as torna

omplementares.

Os modelos do

gravita ional baseados nos dados do CHAMP e GRACE, por forne erem uma
quase global, podem preen her as falhas polares na
uma la una polar de

6, 5◦ ).

onda de 100 km e um geóide

om resolução de 1

om resolução de 10

obertura

obertura do GOCE (que vai possuir

Com os resultados obtidos das três missões

espera-se obter em 2007 um geóide

ampo

m

m

om meio

om meio

omplementares,
omprimento de

omprimento de onda de

80 km (GRUBER, 2002).
A Tabela 6

ompara os parâmetros bási os das missões CHAMP, GRACE e

GOCE, indi ando suas prin ipais diferenças e objetivos. A Tabela 7 resume as três missões em função de sua a urá ia no momento da observação e

onsiderando a in lusão

dos dados terrestres. A Figura 40 indi a gra amente o erro por grau do geóide obtido
por essas missões, em

omparação

om os erros do sinal e de modelos de geopoten ial.

Finalmente, a Tabela 8 mostra os desempenhos das missões GRACE e GOCE em termos
de erro

umulativo do geóide em várias es alas espa iais na superfí ie da Terra.

Tabela 6: Parâmetros das missões
Missão
Duração da missão

CHAMP

GRACE

GOCE

7/2000 a 2005

11/2001 a 2006

8 a 16 meses (a
partir de 2005)

Altura da órbita (km)
Ex entri idade

454 (ini ial)

480/500 (ini ial)

250

0,004

<0,005

<0,0045

In linação

◦
87,2777

89

◦
96,5

Prin ipais

GPS, a elermetro

GPS, a elermetro

GPS e gradimetro

e K-Band Ranging

tri-axial

equipamentos
a (km)
Objetivos ( ampos)

◦

6823,287

6843 (ini ial)

6613

gravidade e

gravidade

gravidade

GFZ, UTCSR, JPL

ESA, EGG-C

magnéti o
Pro essamento e

GFZ

guarda dos dados

Para que os dados de superfí ie possam melhorar os novos modelos, é ne essário
uma

obertura global de 30' (ou melhor) dos dados altimétri os e de gravidade, esses

om

a urá ia de 2 mGal. Entretanto, isso ainda não é possível. Apesar da grande expe tativa
em torno dos dados que serão obtidos ao nal das três missões, há ainda diversas questões
que pre isam ser estudadas e melhoradas. Entre elas podem ser

itados os pro essamentos
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Figura 40: Erro do geóide por grau
Fonte: (GRUBER, 2002)

Tabela 7: Resumo e Requisitos para as missões - G/O - Grau e ordem
Fonte: (GRUBER, 2002)

Missão

A urá ia da missão

A urá ia da missão e Resolução

Resolução no momento da observação

in luindo dados terrestres

CHAMP

Geóide de 20

m G/O 80

Gravidade de 3 mGal 250 km
GRACE

Geóide de 15

m G/O 140

Gravidade de 3 mGal 143 km
GOCE

Geóide de 12

m G/O 280

Gravidade de 10 mGal 56 km

Geóide de 64

m G/O 360

Gravidade de 18 mgal 56 km
Geóide de 44

m G/O 360

Gravidade de 15 mgal 56 km
Geóide de 22

m G/O 360

Gravidade de 10 mgal 56 km

de órbitas pre isas, a medição por meio de gradimetro e a determinação dos efeitos da
variável tempo

omo

orreção dos dados e da topograa da superfí ie do mar (GRUBER,

2002). Segundo Ts herning (2001a) será também ne essário o renamento dos pro edimentos

omputa ionais e mesmo da teoria de modo a permitir uma maior pre isão nos

ál ulos do geóide.
Uma das prin ipais informações produzidas pelos novos satélites (prin ipalmente
do GOCE) será o gradiente de gravidade de maior resolução.
montanhosas tornará possível um maior

onhe imento do

Sua utilização em áreas

ampo gravita ional da Terra.
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Tabela 8: Desempenhos previstos do GRACE e GOCE em termos de erro

umulativo

do geóide em várias es alas espa iais na superfí ie da Terra
Fonte: (ESA/GOCE, 2005)

Missão

4.4

λ/2

= 1000 km

GRACE

<0,001

GOCE

=0,04

λ/2

m
m

= 260 km

λ/2

λ/2

= 133 km

=0,15

m

=15

m

=0,15

m

=0,8

m

= 80 km

Não mensurável
=10

m

Modelo Digital de Terreno
Foi utilizado o modelo SAM2004_1mv1 (Figura 41), desenvolvido por Matos

(2005), que utiliza dados do modelo DTM2002 e da missão

Mission

Shuttle Radar Topography

(SRTM), des ritos a seguir.
O DTM2002 é um MDT global om resolução de

30”, disponibilizado pela Raytheon

ITSS Corporation (SALEH; PAVLIS, 2002); ombina altitudes obtidas pelos modelos Global
Land One-kilometer Base Elevation (GLOBE), Altimeter Corre ted Elevations (ACE) e a
base de dados do GSFC para a Groelândia e o hamada I e Altimetry System (IAS) para
a Antárti a. Nos o eanos, são usados os dados batimétri os da base de Smith e Sandwell
(1997), adi ionados dos valores do modelo JGP95E (SALEH; PAVLIS, 2002).
Na região o eâni a, o DTM2002 utilizou os dados de Smith e Sandwell (1997),
interpolados
foi

om peso

w = 1/d3

para formar uma malha de

30”.

O DTM2002 também

onstruído nas malhas de 2' e 5'. O modelo JPG95E foi utilizado para latitudes fora

do intervalo

±72, 006◦ ,

e interpolados para a malha de

A missão SRTM representa um esforço

30”.

onjunto do NASA, do DLR e da ASI.

Tendo sido uma das missões do nibus espa ial Endeavour, em fevereiro de 2000, a missão
SRTM

2
artografou por interferometria 80% (119,56 milhões de km ) da superfí ie da

Terra, ou seja, 95% da área o upada do globo. Durante o período de 11 dias da missão,
o Endeavour

ompletou 16 voltas por dia em torno da Terra e

oletou dados na região

◦
◦
ompreendida entre os paralelos 60 N e 56 S (HENSLEY; MUNJY; ROSEN, 2001). O MDT
resultante,

om espaçamento de malha de

3”,

possui resolução de

er a de 90 metros ao

longo dos meridianos.
O MDT SAM2004_1mv1 (Figura 42),
no SRTM. Nas regiões

om espaçamento de malha de 1', baseia-se

ontinentais onde este não possui informações, faz uso do modelo

DTM2002. Nas áreas muito próximas à

osta na região o eâni a do país, foram utilizadas
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Figura 41: MDT SAM2004_1mv1
Fonte: (MATOS, 2005)

artas náuti as e folhas de bordo do Centro de Hidrograa da Marinha (CHM). Nas áreas
um pou o mais afastadas da

osta, emprega dados de batimetria do projeto Plano de

Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC).
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Figura 42: Fonte das informações do MDT SAM2004_1mv1
Fonte: (MATOS, 2005)

