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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6

O ponto have para a determinação de um modelo de ondulação geoidal om maior
a urá ia é a qualidade e distribuição dos dados utilizados. Seguem algumas

onsiderações

a respeito dos mesmos:

•

Dados terrestres de gravidade: os erros nos dados de gravidade são propagados na
solução do modelo de ondulação geoidal. É ne essário que sejam feitos esforços para
levantar gravimetri amente as áreas que permane em desprovidas desse tipo de informação e as áreas onde os dados existentes possuem pre isão inferior à desejada.
Em espe ial, na região Amazni a, a aerogravimetria apresenta-se
nativa mais viável te ni amente, tendo em vista a grande

omo uma alter-

omplexidade logísti a de

se trabalhar nessa região por levantamentos terrestres. Apesar dessa possibilidade,
há grandes di uldades em se levantar fundos para

on retizar esse projeto.

As anomalias terrestres de gravidade são altamente sujeitas aos erros de médio e
longo

omprimento de onda provenientes de erros nos data verti ais, tendo em vista

que estes dados são utilizados em sua determinação.
in orporados ao

Dessa forma, tais erros são

ál ulo do geóide e devem ser avaliados.

O grande esforço empreendido na análise e organização dos dados de diferentes
instituições deve ser
pre isa ser

onsiderado

omo ini ial e a reavaliação destes mesmos dados

onduzida.

Um passo importante deve ser dado no sentido de pro urar efetivar uma maior
ooperação entre as instituições produtoras de dados de gravidade de modo a evitar
superposições desne essárias de levantamentos gravimétri os (em função de falta de
omuni ação) e de pro urar desenvolver levantamentos

onjuntos para minimizar

ustos e, dessa forma, viabilizar projetos.
Deve-se pro urar integrar e ajustar as estações de referên ia implantadas e medidas
por diferentes instituições à RGFB e, em seguida, repro essar as redes gravimétri as
de densi ação de modo a homogeneizar os dados de gravidade existentes no país.
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A utilização dos gravímetros absolutos, re entemente adquiridos pelo ON, para a
determinação de novas estações absolutas, e reo upação das existentes, será uma
importante

ontribuição para a homogeneização da rede.

Devem ser feitas novas avaliações dos dados de gravidade que não foram aproveitados
neste trabalho, espe ialmente os de aerogravimetria na região norte, em razão de
sua in onsistên ia em relação aos dados utilizados, viabilizando sua

ontribuição no

ál ulo do geóide.
Os valores de anomalias médias de

ada quadrí ula foram gerados pela média arit-

méti a simples, o que nem sempre representa as

ara terísti as de distribuição e

qualidade dos dados da quadrí ula. É ne essária uma rigorosa avaliação dos métodos de interpolação dos dados de gravidade e de altitude, além dos seus subprodutos (anomalias,

orreção de terreno e efeito indireto, por exemplo). A suavização

provo ada pela interpolação deve ser investigada e estimada e um algoritmo mais
otimizado para essa interpolação deve ser implementado.

•

Rede altimétri a: a RAB do IBGE, embora tenha sido estabele ida dentro dos melhores

ritérios de observação e

ao longo de vales. Assim, há
tanhas e áreas

ál ulo disponíveis na épo a, lo aliza-se, em geral,
arên ia de informações altimétri as

om pou o, ou nenhum, desenvolvimento urbano.

ruzando monExistem ainda

linhas muito longas de nivelamento geométri o, que seguem para o norte sem que
tenha havido

ontrole ne essário, o que gerou in onsistên ias em alguns tre hos. Os

modelos de ondulação geoidal

al ulados podem servir para avaliação de possíveis

in onsistên ias isoladas na RAB e

omo alternativa para levar valores de altitude a

regiões remotas no Brasil, onde a RAB não pde ser densi ada,

ompatíveis

om

o resto do país.

•

Dados GPS sobre nivelamento: esse tipo de dado, que é utilizado para avaliar os
modelos

al ulados de ondulação geoidal, reete as distorções dos data verti ais.

Além disso, algumas impre isões podem ser provo adas pelo fato dos dados GPS
terem sido

oletados ao longo de um período extenso de tempo, enquanto algoritmos

de pro essamento e disponibilidade, por exemplo, de órbitas pre isas, não estavam
disponíveis. Portanto, é ne essária uma

riteriosa reavaliação da qualidade desses

dados, in lusive possibilitando a utilização dos dados desprezados anteriormente.
Alguns autores utilizam tais dados para ajustarem o modelo geoidal determinado
gravimetri amente

om a rede altimétri a de referên ia da região

al ulada.

En-

tretanto, em razão das distorções dessas mesmas redes, o ajuste provo ará uma
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distorção no modelo

al ulado e não servirá para reavaliação da rede altimétri a.

Por outro lado, os usuários teriam disponível um modelo de

onversão de altitudes

elipsoidais, determinadas por GPS, para altitudes referidas à rede altimétri a em
questão.

•

Variação de densidade topográ a: deveria ser
ção de densidade topográ a variável no

onsiderada a inuên ia da utiliza-

ál ulo do modelo de ondulação geoidal,

na própria denição de altitude e em outras apli ações na Geodésia e Geofísi a. A
des onsideração da variação de densidade nos
tente

ál ulos

orrentes apresenta-se

onsis-

om as atuais té ni as de medição pois sua não utilização resulta em um erro

relativamente pequeno nos

ál ulos. Entretanto, a variação de densidade deveria ser

investigada tendo em vista que a tendên ia natural é um renamento das té ni as
geodési as de observação e de

ál ulo. Dessa forma, informações atualmente negli-

gen iadas poderão ser de isivas na melhoria da qualidade dos resultados. Planeja-se
fazer um projeto piloto de avaliação dos

ontrastes de densidade de massa pela

ons-

trução de uma malha de densidade média para algumas áreas no país, prin ipalmente
naquelas onde a topograa não apresenta grandes variações. A pesquisa, em
junto

on-

om geólogos e geofísi os, deverá seguir as re omendações do Grupo de Estudo

Espe ial 4.188

Mass density from joint inverse gravity modeling,

estabele ido pela

IAG de 1999 a 2003. Mais informações sobre os resultados desse grupo de estudo podem ser obtidas em (http://resear h.kms.dk/∼ssg4188/study_group/index.html).

•

MG: esses modelos não

ontém todas as freqüên ias do

ampo gravita ional, em

função da expansão nita dos harmni os esféri os, que os torna sujeitos aos
mados erros de omissão. Espera-se que as

on ordân ias melhorem

ha-

om a expansão

do grau máximo dos MG. Entretanto, isso não deve ne essariamente ser interpretado

omo uma melhoria nas baixas freqüên ias (isto é, menor erro de

omissão)

modeladas por esses MG (AMOS; FEATHERSTONE, 2003).
Os resultados indi am que o EGM96 (MG
ia

om os modelos de ondulação geoidal

ombinado) forne eu melhor

on ordân-

al ulados que os MG derivados apenas de

dados de satélites gravimétri os. Apesar disso, os MG derivados apenas dos dados
das missões CHAMP e GRACE devem ser mais pre isos pois não são  ontaminados pelos erros de longo e médio

omprimentos de onda dos dados terrestres de

gravidade.
Deve ser testada e avaliada a substituição dos
MG

ombinados pelos dos MG apenas

oe ientes de graus mais baixos dos

om dados das modernas missões de satélites
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gravimétri os (MG adaptados).

•

Correção de terreno: deve ser testado o emprego do programa TC (de René Forsberg), que

al ula a CT de uma forma mais rigorosa, utilizando dois MDT

om

espaçamentos diferentes. Dessa forma, os resultados da utilização desse programa
om o programa TC2DFTPL devem ser

As

omparados.

omparações efetuadas no Capítulo 5, mostram que, entre os modelos de

geopoten ial, o EGM96 ainda apresenta melhor ajuste aos dados do país.
espera-se que,

ada vez mais, sejam divulgados melhores MGs

missões CHAMP, GRACE e GOCE,
O modelo GEOIDE2005,

ombinadas

Entretanto,

om soluções derivadas das

om dados terrestres.

al ulado por FFT, apresenta melhores resultados que

o modelo STOKES2005, que utilizou a integração numéri a. A melhoria se deve supostamente às diferentes modi ações do nú leo de Stokes e isso deve ser melhor investigado.
A resolução de

10′ ×10′ das malhas utilizadas nos

ál ulos efetuados para o Brasil,

foi sele ionada em função de que, nesta resolução, há menos quadrí ulas vazias do que na
de

5′ × 5′ .

Contudo, a base de dados gravimétri os e MDT disponibilizados por esse tra-

balho permitem que sejam geradas malhas

om melhor resolução em determinadas áreas

om mais informações. Conseqüentemente, melhores resultados poderiam ser al ançados
para

ál ulo de modelos geoidais nessas áreas.
É importante lembrar que, para um país de dimensões

ontinentais, e ainda

om

arên ia de dados, não há soluções simples e rápidas. Sendo assim, é ne essária a integração das instituições e dos prossionais nos esforços de melhoria das
determinação de um modelo de ondulação geoidal

ompatível

Atualmente não é possível obter uma pre isão
delo de ondulações geoidais para o Brasil.

dade

om as exigên ias atuais.

entimétri a absoluta para o mo-

É ne essário que a distribuição de estações

GPS/nivelamento seja melhorada para que o modelo seja
Em função da velo idade

ondições para a

om que os

onvenientemente avaliado.

omputadores estão atingindo uma

apa i-

ada vez maior de pro essamento, deve ser avaliado se realmente é ne essário optar

por té ni as mais rápidas de

ál ulo de um modelo de ondulação geoidal. Prin ipalmente

porque o tempo exigido por outras té ni as de

ál ulo não é

onsideravelmente maior que

invalide sua utilização. Além disso, não é ne essária uma disponibilização
novos modelos e deve-se priorizar a

oerên ia dos métodos

om a teoria.

onstante de
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Durante esse trabalho, ondulações geoidais derivadas de modelos preliminares foram utilizadas por Campos (2004) em estações GPS sobre rios da Ba ia do Rio Amazonas
para veri ação de sua

oerên ia quando

omparadas

om o gradiente dos referidos rios.

Por esse projeto foi possível identi ar um erro na determinação da
para a região e, por

orreção de terreno

onseguinte, para o Brasil. O inter âmbio de informações dos dois

projetos foi essen ial para avaliação, por métodos independentes, do modelo geoidal em
áreas

om

arên ia de informações gravimétri as e GPS/nivelamento.
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