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RESUMO 

MAIA, T. C. B. (2003). UTILIZAÇÃO DE REDES NEURAIS NA OBTENÇÃO DE 

MODELOS GEOIDAIS. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003. 

A partir de dados obtidos do modelo do geopotencial EGM96, da gravimetria, 

do GPS e do nivelamento geométrico, e aplicando harmônicos esféricos e FFT como 

técnicas de determinação geoidal, foram utilizadas neste trabalho redes neurais 

artificiais como ferramenta alternativa na determinação de um modelo geoidal. 

Procurou-se uma determinação geoidal de forma mais rápida, com precisão adequada e 

com menor esforço na determinação de parâmetros importantes na obtenção da referida 

superfície. Foram utilizados modelos de redes neurais do tipo MLP, algoritmo de 

treinamento backpropagation, variando o número de camadas, o número de neurônios, 

a função de ativação, a taxa de aprendizado e o termo momento. Os dados dos modelos 

mencionados foram tratados de forma a serem utilizados pelos modelos de redes 

neurais. Foram executadas a normalização, a análise de componentes principais e a 

definição dos atributos de entrada e saída para treinamento do modelo de rede neural. 

Foram Realizadas comparações entre os modelos geoidais existentes, os quais foram 

utilizados nesta pesquisa, com os resultados obtidos pelo modelo de rede neural. Tais 

comparações resultaram na obtenção dos erros entre as superfícies, justificando dessa 

forma a possibilidade de uso do referido método, com a conseqüente demonstração de 

suas vantagens e desvantagens. 

 

 

Palavras-chave: geóide; gravimetria; modelo do geopotencial; FFT; redes neurais; 

PCA; ondulação geoidal; redes GPS.  
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ABSTRACT 

 

MAIA, T. C. B. (2003). USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TO OBTAIN 

GEOID MODELS. . Thesis (Doctorate) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003. 

 

 

Applying data from EGM96 geopotential model, gravimetric, GPS and 

geometric leveling data and using spherical harmonics and FFT as techniques of geoidal 

determination, this thesis has the goal to find a fast alternative tool to define a geoidal 

undulation model considering precision and a small effort to estimate important 

parameters to obtain the mentioned model. MLP neural networks, backpropagation 

algorithm changing the numbers of layers, neurons numbers, activation function, 

learning rate and momentum term have been applied. The data of the mentioned models 

were handling aiming to be used by the neural networks models. Normalization, 

analysis of the main components, definition of the input and output attributes to training 

the neural network model, have been also used. Comparison among existing models and 

the models used in this research with results obtained by the neural network have been 

done, showing the errors between the created surfaces. At the end, it is presented a 

positive argument to use the MLP neural network to generate a geoidal model with 

advantages and disadvantages  

 

 

Keywords: geoid; gravimmetry; geopotential model, FFT; neural networks, PCA, 

geoidal undulation, GPS networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Estado da Arte e Justificativa da Tese 

O Sistema NAVSTAR/GPS vem sinalizando como uma nova metodologia na 

obtenção da altitude ortométrica de maneira mais simples, rápida, menos onerosa e 

dependente de operadores de campo altamente treinados. Entretanto, a superfície de 

referência deste sistema é um elipsóide de revolução, sendo necessário conhecer a 

ondulação geoidal para encontrar a altitude ortométrica, desta forma exigindo-se a 

determinação de um modelo geoidal local, regional ou global. 

No Brasil há um grande esforço na determinação da superfície geoidal com 

adequada precisão e acurácia para apoio a trabalhos da área da Engenharia. Pode-se 

destacar os trabalhos com uso dos modelos do Geopotencial associado a dados 

gravimétricos avaliados por integração numérica, FFT (Fast Fourier Transform) e 

colocação por mínimos quadrados. Dentre os trabalhos recentes pode-se citar SILVA 

(2002) e SOUZA, S. (2001). Estes pesquisadores estão ligados à Escola Politécnica e ao 

Instituto Astronômico e Geofísico, ambos da Universidade de São Paulo. Os trabalhos 

realizados em outros países são abordados no Capítulo 3. 

As técnicas de cálculo geoidal que utilizam funções harmônicas esféricas e 

transformada rápida de Fourier (FFT) necessitam de dados distribuídos em grades de 

espaçamento regulares para sua aplicação. Nem sempre se tem dados uniformemente 

distribuídos, fazendo-se necessário determinar valores médios para as quadrículas com 

mais de um dado e, para as quadrículas vazias, estabelecer valores utilizando-se alguma 

técnica de interpolação ou predição. 

A colocação por mínimos quadrados não necessita de distribuição uniforme dos 

dados, porém, a determinação da matriz de covariância dos dados é uma tarefa árdua e 



 2 

de grande importância no cálculo da ondulação geoidal. Sua vantagem em relação à 

FFT é que ela processa dados heterogêneos com suas respectivas precisões. 

Assim sendo, esta tese se justifica pela necessidade de novas ferramentas que 

possam modelar esta superfície equipotencial, constituindo uma alternativa à 

computação convencional algorítmica na solução de problemas complexos, de forma 

mais eficiente e rápida. 

Neste contexto, utilizar-se-ão modelos de Redes Neurais Artificiais (RNA) para 

a obtenção da ondulação geoidal. Uma das vantagens da aplicação de redes neurais em 

relação à FFT e ao modelo do Geopotencial é que necessariamente não se tem como 

imposição a distribuição uniforme dos dados em quadrículas. 

Outra vantagem é a diminuição do número de parâmetros para a representação 

da função (vide descrição dos parâmetros no capítulo 4). Uma vez determinados os 

parâmetros, estes podem ser usados na obtenção de novas ondulações geoidais 

pertencentes àquela região, sem alterações. Por outro lado, as RNAs são flexíveis e, se 

necessário, podem adaptar-se a novos exemplos através de um novo treinamento.  

As RNAs são flexíveis quanto à quantidade de variáveis usadas como atributos 

de entrada. Podem também relacionar as diversas grandezas, obtidas de diferentes 

técnicas de levantamento e cálculo, com uma ondulação geoidal estimada por qualquer 

outra técnica, representando pares de entrada e saída para o modelo de rede neural. Tais 

grandezas contribuem na determinação da superfície geoidal. Exemplos destes casos 

são as anomalias da gravidade relacionadas às ondulações geoidais obtidas por GPS1 e 

nivelamento geométrico. 

Outra preocupação neste trabalho é a redução do tempo de processamento dos 

dados para obtenção da ondulação geoidal. Pretende-se determinar os padrões de 

entrada para a rede neural de forma a eliminar uma certa quantidade de dados 

necessários em modelos de cálculo algorítmico convencional. 

Os dados disponíveis para a determinação do geóide são as anomalias 

gravimétricas obtidas junto à Sub-Comissão de Gravimetria e Geóide para América do 

Sul (SCGGSA), através do Prof. DENIZAR BLITZKOW da EPUSP, o modelo do 

Geopotencial EGM96 (LEMOINE et al, 1998) e as altitudes ortométricas fornecidas 

                                                

1 : GPS – Global Positioning System 
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pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados GPS foram obtidos 

conforme item 6.2 (Dados GPS). 

1.2 Objetivos da Tese 

Neste trabalho, pretende-se encontrar a superfície geoidal através do uso de 

redes neurais artificiais, de dados do modelo do geopotencial EGM96, assim como de 

dados levantados pela tecnologia GPS e por gravímetro. 

Na primeira etapa pretende-se a substituição dos coeficientes do modelo do 

geopotencial e da transformada de Fourier, que representa a função, pelos parâmetros 

livres obtidos através do treinamento de um modelo de rede neural. O modelo de rede 

neural com entrada das observáveis discretas de uma superfície faz a aproximação à 

função que a represente. Estas redes neurais utilizadas neste trabalho são do tipo 

multicamadas – MLP (MultiLayer Perceptron). 

Outra alternativa é a representação da superfície geoidal, dada por pontos 

levantados por GPS que fazem parte da rede de nivelamento geométrico, sendo que tal 

superfície será comparada àquela encontrada pelo modelo do geopotencial associado à 

gravimetria. 

De acordo com o exposto, os principais objetivos desta pesquisa são: 

• Desenvolver a metodologia para determinação da superfície geoidal com o 

uso de redes neurais artificiais, utilizando dados do EGM96, gravimetria, 

GPS e nivelamento geométrico; 

• Determinar erros e precisões nos resultados do modelo geoidal obtidos por 

RNA em relação ao modelo utilizado para obtenção dos dados para 

treinamento do modelo de RNA; 

• Interpolar e comparar os modelos SPGEOID2002 e GPS associado ao 

nivelamento; 

• Fazer a predição de anomalias da gravidade para as quadrículas vazias de 

uma grade com espaçamento de 10x10 minutos de arco. 
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1.3 Organização do Trabalho 

De forma a abranger os objetivos descritos no item anterior, o trabalho foi 

disposto em nove capítulos.  

No Capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica sobre o sistema GPS e seu 

relacionamento com a altura geoidal, que consiste no objeto de estudo desta pesquisa. 

No Capítulo 3 são apresentadas definições sobre geóide, anomalias e 

determinações geoidais.  

As características de modelos de redes neurais artificiais do tipo multicamadas 

são descritas no Capítulo 4. 

No Capítulo 5, por sua vez, é descrita a Análise de Componentes Principais 

(PCA), enumerando as equações usadas na determinação das componentes a serem 

utilizadas na determinação geoidal.  

No Capítulo 6 apresenta-se a metodologia adotada, detalhando-se os 

procedimentos usados e as técnicas empregadas para determinação do geóide.  

Nos Capítulos 7 e 8 são apresentadas as análises e resultados, conclusões e 

trabalhos futuros, respectivamente.  

Por fim, o Capítulo 9 apresenta a bibliografia que serviu de referência para o 

desenvolvimento de toda a pesquisa, bem como deste texto. 



2 SISTEMA DE POSICIONAMENTO 
GLOBAL - GPS 

O Sistema de Posicionamento Global – GPS - foi desenvolvido pelo 

Departamento de Defesa Norte-Americano (DOD – Department of Defense ) como 

um recurso de navegação e posicionamento global para uso inicialmente militar, 

tornando-se depois disponível também à comunidade civil. 

É um sistema espacial de navegação que pode ser usado sob quaisquer 

condições meteorológicas para determinar, em tempo real e instantâneo, a posição de 

pontos em três dimensões (latitude, longitude e altura geométrica ou elipsoidal) e o 

tempo, em relação a um sistema de referência definido para qualquer ponto sobre a 

superfície terrestre, ou próximo a ela (SEGANTINE, 2002). Está baseado numa 

constelação mínima de 24 satélites orbitando a Terra a aproximadamente 20.200 km 

acima da superfície terrestre, distribuídos em seis planos orbitais, garantindo aos 

receptores GPS captarem, 24 horas por dia, sinais de, no mínimo, 4 satélites acima 

do plano do horizonte do observador. Esta configuração garante a condição 

geométrica mínima necessária à navegação em tempo real. 

Atualmente, o sistema GPS tem sido usado em posicionamento com 

determinações absolutas numa precisão de decímetros, utilizando o código P. No 

posicionamento absoluto com o código C/A, após a retirada do efeito SA do sinal 

que o degradava, consegue-se coordenadas dos pontos com uma precisão plana de 

aproximadamente 8 a 15 metros (BENEVENTO, 2000), que antes era da ordem de 

100 metros. Já com o método diferencial de medições de fase da portadora, 

explorando a correlação entre diferentes estações, diferentes satélites e diferentes 

instantes, atinge-se precisões da ordem de centímetros e até de poucos milímetros. 

O uso do GPS na obtenção da altitude ortométrica vem apresentando bons 

resultados nas áreas da Engenharia em substituição aos métodos clássicos que são 
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onerosos e que podem ser executados por níveis óticos e Estações Totais. Entretanto, 

como mencionado anteriormente, o uso do GPS exige o conhecimento da altura 

geoidal para a determinação da altitude ortométrica.  

Segundo ROBINSON (1999), o sistema GPS fornece diferenças de altura 

geométricas em poucas partes por milhão e, quando combinado com altura 

ortométrica obtidas por nivelamento geométrico determina diferenças de altura 

geoidal da ordem de poucos centímetros. 

A obtenção da altitude ortométrica é dada aproximadamente pela equação a 

seguir. Esta aproximação decorre da circunstância de N  e H  não serem colineares; 

H  é contado ao longo da vertical do lugar e N  ao longo da normal, de acordo com a 

Figura 1. Entretanto, esta aproximação é suficientemente acurada nas determinações 

rotineiras.  

NhH −≈       (1) 

sendo: 

 H  Altitude ortométrica; 

 h  Altura elipsoidal; 

N  Altura geoidal. 

 
Figura 1: Relacionamento entre as alturas ortométrica, elipsoidal e geoidal. 

Para a obtenção de valores confiáveis das altitudes ortométricas é necessário, 

além do conhecimento da ondulação geoidal com precisão e acurácia, obter 

coordenadas geodésicas precisas determinadas por GPS. Para garantir a precisão das 

coordenadas é importante levar em conta os fatores causadores de erro no sistema 

GPS e na operação de determinação das observáveis. 
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Conforme descrito em ROBINSON (1991), a acurácia das alturas elipsoidais 

obtidas por GPS é influenciada por erros randômicos devido ao processo de 

observação e tendências advindas do modelamento matemático incorreto ou 

incompleto. A geometria dos satélites determina como os erros se propagam na 

solução final. Tendências tais como erros de órbita e atrasos têm influência nas 

observações. 

As principais fontes de erros que se propagam na solução final podem ser 

assim enumeradas: configuração da geometria dos satélites, incertezas e erros de 

órbita dos satélites, refração atmosférica, variação no centro de fase da antena, 

multicaminhamento, erros do relógio, erros e correções relacionadas às coordenadas 

da estação base. 

Maiores detalhes a respeito do sistema GPS, formas de posicionamento e 

processamento podem ser encontradas em HOFFMAN-WELLENHOFMAN (2001), 

LEICK (1995), MONICO (2000), PARKINSON & SPILKER (1996), SEGANTINE 

(1995, 2002). 

No próximo capítulo serão abordadas as características do geóide, as 

agências, os pesquisadores, as técnicas e as grandezas envolvidas na determinação do 

geóide. 

 



3 O GEÓIDE 

3.1 Introdução 

O Geóide é definido como uma superfície eqüipotencial que, em qualquer 

lugar, é perpendicular à vertical do lugar dada pelo fio de prumo e que melhor se 

adapta ao nível médio não perturbado dos mares (TORGE, 1980). O geóide é a 

superfície de referência para o nivelamento, e sua forma é irregular. 

A determinação do Geóide está estritamente relacionada ao problema de valor 

de contorno da Geodésia Física. Para isso, uma possibilidade é a escolha do geóide 

como superfície de contorno e, neste caso, pode-se aplicar a Teoria de Stokes. Uma 

outra possibilidade é a escolha da superfície física da Terra como superfície de 

contorno, sendo aplicada a Teoria de Molodenskii. 

Geodesistas têm dispensado um tempo considerável no desenvolvimento de 

aproximações harmônicas esféricas, seja na forma de integrais de convolução 

avaliadas no domínio da freqüência usando a Transformada Rápida de Fourier (FFT), 

conforme SCHWARZ et al. (1990) apud BLITZKOW et al. (1991), seja por 

Colocação (mínimos quadrados) para a solução desta superfície geopotencial, 

conforme GEMAEL (1999). 

Dentre os trabalhos realizados na determinação do geóide para a América do 

Sul pode-se citar BLITZKOW E SÁ (1982), BLITZKOW (1996), FONT et al. 

(1997), FISCHER (1969) e SÁ (1993). 

Para a determinação dos modelos de altura geoidal pode-se citar aplicações 

que seguem a forma tradicional de programação computacional algorítmica, tais 

como: o Programa Nacional de Gravidade do Canadá da University Technologies 
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International Inc e Universidade de Brunswick; National Geodetic Survey (NGS - 

USA), The Ohio State University (OSU); Smithsonian Astrophisycal Observatory; o 

Groupe de Recherche de Geodésiee Spatiale; Thechnische Universitat Müchen, The 

Australian Surveying and Land Information Group (AUSLIG) e Instituto de 

Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo. 

Dentre os trabalhos com aplicações em Geodésia Física e uso de inteligência 

artificial em redes neurais pode-se citar GRET & KLINGELE (1998) na 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich), que desenvolveram 

algoritmos para interpretação da gravidade em duas dimensões; KUHAR et al. 

(2001), que realizou aproximação da superfície geoidal utilizando alturas geoidais 

obtidas por GPS e nivelamento geométrico. 

Dentre os trabalhos que comparam as diferenças na altitude ortométrica e 

refinamentos do geóide com uso de dados de nivelamento e GPS, pode-se citar 

FEATHERSTONE (2000)a, FEATHERSTONE (2000)b e FEATHERSTONE & 

STEWART (2000), que realizaram soluções combinando alturas obtidas por GPS 

com altitudes ortométricas para ajustar o geóide gravimétrico na Austrália e também 

realizaram a verificação do mesmo. ROBINSON (1991) comparou o geóide 

gravimétrico UNB 86 e 90 com pontos GPS levantados na parte central do Canadá 

entre 1983 e 1986. HACKNEY (1999) utilizou GPS durante levantamento 

gravimétrico na região de Pilbara (Austrália) e, após obtenção das coordenadas 

ajustadas, transformou as alturas elipsoidais no Datum de alturas da Austrália usando 

um método combinado gravimétrico/geométrico que incorpora o modelo geoidal 

AUSGeoid98. JEANRICHARD & DUPRAZ (1999) apresentaram a possibilidade de 

refino do geóide comparando as alturas elipsoidais GPS, em pontos bem distribuídos, 

com suas respectivas altitudes ortométricas, determinadas por nivelamento 

geométrico, considerando uma rede de nivelamento com qualidade adequada e 

anomalias da gravidade suficientemente pequenas. MILBERT (2001) realizou 

avaliações do GEOID96 utilizando informações de medidas de alturas obtidas por 

GPS. MARTI (1997) determinou um modelo geoidal de alta precisão para a Suíça, 

combinando soluções e utilizando dados GPS obtidos em diversas referências de 

nível, dados gravimétricos obtidos de observações de satélites e astrogeodésicas. 

SMITH & MILBERT (1999) realizaram avaliações do modelo do geopotencial X01 



 10 

até X05, determinados por RAPP & NEREN (1994), com dados obtidos em 

levantamentos GPS sobre as referências de nível nos Estados Unidos. 

As principais técnicas de levantamento de dados para a determinação do 

geóide são apresentadas por BOMFORD (1980), MORITZ (1980), VANICECK & 

KRAKIWSKY (1986). São elas: 

• Medições astronômicas; 

• Medições gravimétricas; 

• Medições geodésicas terrestres e 

• Observações de satélites. 

3.2 Determinações do Geóide Utilizando Modelos do 
Geopotencial 

São várias as agências envolvidas na determinação do modelo geopotencial e, 

por conseqüência, vários modelos são criados. Dentre eles, têm-se o Goddard Earth 

Model (GEM), gerado pelo Goddard Space Flight Center, o Ohio State University 

(OSU) e o Earth Gravity Model (EGM), este de responsabilidade do NIMA. Todos 

os modelos são seguidos de um número para a referida versão. 

Os coeficientes dos modelos do geopotencial podem ser obtidos através da 

combinação de dados de satélites e observações terrestres. Os longos comprimentos 

de ondas são freqüentemente obtidos de observações de satélites, enquanto que os 

coeficientes de alto grau podem ser determinados pela altimetria por satélite e dados 

de gravidade terrestre (ROBINSON, 1991). 

Muitos dos modelos têm coeficientes de grau e ordem 180 ou 360. Porém, 

existem modelos com número maior de coeficientes. A quantidade de coeficientes 

necessariamente não se reflete em uma alta acurácia. Existem erros nos termos de 

mais alta ordem que são provenientes das medições e das técnicas de amostragem e 

alisamento, que são empregadas no tratamento dos dados. Portanto, a acurácia dos 

modelos depende da qualidade dos dados utilizados. 
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O modelo do geopotencial representa os longos comprimentos de onda do 

campo gravitacional, os quais representam a superfície, denominada de esferóide, 

intermediária entre o geóide e o elipsóide. Quando se necessita de uma precisão 

vertical absoluta de 1,0 metro em um ponto, pode-se utilizar apenas o EGM96 

(SILVA, 2002). Mas se se necessitar de precisão absoluta inferior a este valor, tem-

se que determinar a separação entre esferóide e geóide (Ncc) dado pelos curtos 

comprimentos de onda através da aplicação da integral de Stokes, que será abordado 

na próxima seção (Figura 2). 

Neste trabalho foi utilizado o modelo do geopotencial EGM96, o qual foi 

obtido através de observações de satélites, terrestres e altimetria por satélite. Este 

modelo possui coeficientes de grau e ordem 360, com 130.317 coeficientes (NIMA, 

atualizado em janeiro de 2000). Estes coeficientes estão disponíveis no seguinte 

endereço eletrônico: http://164.214.2.59/GandG/wgsegm/egm96.html. (03/2003). 

 
Figura 2: Geóide e esferóide. 

A altura geoidal e a anomalia da gravidade são dadas pelas expressões a 

seguir, apresentadas por BLITZKOW (1996): 
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sendo: 

( )λθ ,N  Altura geoidal do modelo, em metros; 

( )λθ ,,rg∆  Anomalia da gravidade do modelo, em ms-2; 

R  e r   Raio médio da Terra, em metros; 

θ  e λ   Latitude e longitude geodésica; 

nmJ '  e nmK '  Coeficientes do potencial plenamente normalizados; 

c
nmY  e s

nmY  Funções harmônicas esféricas; 

n  e m   Grau e ordem dos coeficientes. 

3.3 Determinação da Altura Geoidal Usando a Integral de 
Stokes 

Conforme foi mencionado, uma forma de determinação do geóide é através 

da Integral de Stokes que foi desenvolvida em 1849 por George Gabriel Stokes (1819 

– 1903) utilizando o conhecimento das anomalias da gravidade. Estas devem ser 

conhecidas de forma contínua sobre toda a superfície da Terra. Esta exigência tornou 

a metodologia pouco usada, pois a gravidade somente era conhecida de maneira 

discreta e sobre uma pequena parte da superfície terrestre. 

Com o surgimento dos modelos do Geopotencial tornou-se viável a utilização 

da Integral de Stokes, pois estes fornecem os longos comprimentos de onda do 

campo gravitacional. Assim, não é necessário efetuar a integração sobre toda a Terra, 

limitando-se a superfície e com modificações nesta integral. 
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Para aplicação da Integral de Stokes pressupõe-se a inexistência de massas 

externas ao geóide. Portanto, é necessário reduzir as medições da gravidade - feitas 

sobre a superfície física - para o geóide, bem como eliminar ou transferir para outras 

posições as massas topográficas. Entretanto, com esta operação o geóide sofrerá 

alterações conforme o processo utilizado, o qual, por sua vez, também deve ser 

tratado. 

Com essas reduções cria-se um modelo de Terra fictícia, com características 

diferentes da Terra real. Assim, determina-se a altura entre o elipsóide de referência e 

um geóide fictício, que é o corpo resultante da Terra modificada. Esse geóide fictício 

é chamado de cogeóide. 

Pode-se criar diferentes cogeóides dependendo do método de remoção das 

massas topográficas aplicado neste processo, resultando também em diferentes 

efeitos indiretos. O que se procura é um método que cause um menor efeito indireto, 

de maneira a produzir uma menor separação entre o geóide e o cogeóide. Esta última 

componente pode ser desprezada dependendo da precisão que se deseja da altura 

geoidal. 

A Integral de Stokes utiliza a anomalia da gravidade para determinar a altura 

geoidal e, para sua obtenção, é necessário discorrer sobre a gravidade medida na 

superfície terrestre, gravidade normal e reduções aplicadas.  

A gravidade na superfície terrestre pode ser obtida através de observações 

com uso do gravímetro, enquanto que a gravidade normal é aquela obtida na 

superfície da terra normal dada pelo elipsóide de rotação que melhor a represente. 

Utilizando como referência o World Geodetic System 1984 (WGS84), a gravidade 

normal é dada pela equação (8). 
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sendo: 
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γ  Gravidade teórica sobre a Terra normal, ou seja, no elipsóide de 

referência (WGS84); 

pe γγ ,  Gravidade teórica no equador e nos pólos, respectivamente; 

ba,   Semi-eixo maior e menor do elipsóide de referência, respectivamente; 

e  Primeira excentricidade do elipsóide; 

φ  Latitude geodésica. 

Substituindo valores, tem-se: 

Galm
sen

sen
WGS

φ
φγ
2

2

84
90140066943799,01

52410019318526,01
53359,978032

−

+=  (10) 

As anomalias da gravidade são dadas a partir da gravidade observada na 

superfície do terreno e da gravidade normal determinada na superfície do elipsóide 

de referência, de acordo com a equação (11). 

γ−=∆ gg       (11) 

sendo: 

g∆  Anomalia de gravidade; 

g  Gravidade medida na superfície terrestre; 

γ  Gravidade teórica sobre a Terra normal, ou seja, no elipsóide de 

referência. 

A correção ar livre é aplicada ao valor da aceleração da gravidade medida 

sobre a superfície física utilizando a seguinte expressão empírica, descrita em 

GREEN & FAIRHEAD, 1991 e em BLITZKOW, 1996: 

( ) 282 10125,7cos0004397732,03083293357,0 HxHCal
−++= φ  (12) 

sendo: 
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H  Altitude ortométrica; 

φ  Latitude geodésica. 

Para dados de fundo oceânico usou-se a seguinte correção: 

( ) mGalDkC s
wal 12 Γ−= ρ      (13) 

Gk π2=        (14) 

31027 −= kgms
wρ        

mGal3086,0=Γ        

sendo: 

1D  Profundidade da água; 

s
wρ  Densidade da água; 

G  Constante universal da gravitação. 

A correção da atmosfera ao valor de g  (gravidade), necessária em função da 

fórmula teórica (10), a qual inclui a massa da mesma, é realizada usando a seguinte 

fórmula empírica: 

mGaleg H
a

047,1116,087,0 −=δ     (15) 

sendo: 

agδ  Correção da atmosfera; 

H  Altitude ortométrica, em quilômetros. 

Aplica-se a correção de Bouguer, que considera um platô de extensão de 167 

km, de espessura H  com densidade de 2,67 g/cm3 na região continental e de 1,17 
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g/cm3 nas estações oceânicas. A correção da curvatura da Terra foi também incluída, 

e é dada pela expressão (16) (BLITZKOW, 1996): 

mGalHxHxHxCBo
314273 10449648,410532715,3104639108,1 −−− −+−=   (16) 

sendo: 

H   Espessura do platô, em metros. 

Nos oceanos a correção de Bouguer é levemente diferente, sendo dada pela 

equação (17) (BLITZKOW, 1996): 

mGalDxDxDxCBo
314274 1006303,41054751,11040427,6 −−− −−−=  (17) 

sendo: 

D  Profundidade em metros. 

A altura geoidal N  é calculada através da Integral de Stokes (HAISKANEN 

& MORITZ, 1967), porém é necessário converter as anomalias de Bouguer em 

anomalias de Helmert (MILBERT, 1999). Estas operações de reduções das 

anomalias foram descritas anteriormente (neste item). Neste caso, a equação de 

determinação da ondulação é apresentada como a seguir: 

( ) ( ) ( ) II NgSNdSg
R

N δδσψ
πγ σ

+∆=+∆= ��4
   (18) 

( ) 	



�
�


� +	



�
�


� −−+−−=
22

ln
2

63
2

10
2

64

2

1 222 ψψψψψ
ψψ sensensensensen

sen
S

          (19) 

φφλφψ
coscos

222
222

psensensen 	



�
�


� ∆+	



�
�


� ∆=	



�
�


�    (20) 
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�
�


� ∆−≈
+

−
+

=
2

cos
22

coscoscos 2222 φφ
φφφφ

φφ sensen m
pp

p  (21) 

pφφφ −=∆         (22) 

pλλλ −=∆         (23) 

sendo: 

( )ψS   Função de Stokes; 

( )S   Operador da integral de Stokes; 

g∆    Anomalia ar livre; 

INδ   Efeito indireto induzido no geóide; 

pφ   Latitude do ponto; 

mφ   Latitude média da área; 

pλ   Longitude do ponto; 

λφ ∆∆ ,  Intervalos em latitude e longitude; 

R   Raio médio da Terra. 

Assim, pode-se utilizar a Transformada Rápida de Fourier Unidimensional 

(remove-calcula-restaura) formulada por HAAGMANS et al. (1993) para a avaliação 

da ondulação geoidal. Primeiramente as anomalias residuais da gravidade são 

calculadas por: 

360,2ggg f ∆−∆=∆ +       (24) 

sendo: 

+∆g   Parte de alta freqüência da anomalia da gravidade; 

fg∆   Anomalia ar livre; 

360,2g∆   Anomalias do modelo harmônico esférico, grau 2 a 360. 
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A seguir, as ondulações residuais do cogeóide podem ser estimadas para cada 

ponto de latitude Pφ , através da seguinte expressão: 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )
�
�
�

�

�
�
�

�
∆∆∆∆∆= �

=
+

−
+

n

q

qqP qpqP gFSFF
R

N
φ

φφ
φφφ φλλ

πγ
λφλ

1

cos
4 ,

1   (25) 

sendo: 

( )PP
N λφ+  Ondulações residuais do co-geóide, em metros; 

R   Raio médio da Terra, em metros; 

λφ ∆∆ ,  Espaçamento do quadriculado; 

γ   Gravidade teórica sobre a Terra normal, ou seja, no elipsóide 

de referência, em mgal; 
1, −FF   Transformada de Fourier direta e inversa; 

P
g φ,+∆    Anomalia residual da gravidade reduzida no geóide, em mgal; 

pqλ∆  Espaçamento entre o ponto de cálculo e o ponto de integração; 

pφ   Latitude do ponto; 

pλ   Longitude do ponto. 

Para o ponto onde ( ) ( )qqPP λφλφ ,, = , a contribuição para a ondulação do 

geóide pode ser (LI & SIDERIS, 1994): 

( ) ( )jig
yx

jiN ,, ∆
∆∆

≈
πγ

δ      (26) 

sendo: 

( )), jiNδ  Contribuição para a ondulação do geóide; 

yx ∆∆ ,   Espaçamento do quadriculado; 

( )jig ,∆  Anomalia da gravidade; 

γ  Gravidade teórica sobre a Terra normal, ou seja, no elipsóide de 

referência. 
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O efeito indireto da redução da segunda condensação de Helmert no geóide 

pode ser dado por WICHIENCHAROEN (1982) como a seguir: 

2H
G

N ind ⋅−=
γ

ρπ
      (27) 

sendo: 

G  Constante universal gravitacional; 

ρ  Densidade das massas topográficas; 

H  Altitude ortométrica; 

γ  Gravidade teórica sobre a Terra normal, ou seja, no elipsóide de 

referência. 

Porém, caso se deseje considerar uma aproximação planar (SIDERIS, 1990), 

a integral discreta para determinar a ondulação referente ao efeito indireto para uma 

malha no plano com as correspondentes alturas é: 

( ) ( ) ( )
��

−
−−=

E

pp
ppind dxdy

s

yxHyxHG
yxH

G
N 3

33
2 ,,

6
,

γ
ρ

γ
ρπ

  (28) 

( ) ( ) ..
1

,
6

,
1 1

3
32

���
= =

∆∆+−=
N Nx

xx

y

yy
ppppind s

yxH
yxG

yxH
G

N
γ

ρ
γ

ρπ
 

( )��
= =

∆∆−
N Nx

xx

y

yy

yxH
s

yxG

1 1

,
1

6
3

3γ
ρ

�      (29) 

sendo: 

G  Constante universal da gravitação; 

ρ  Densidade das massas topográficas; 

H  Altitude ortométrica; 

γ  Gravidade teórica sobre a Terra normal, ou seja, no elipsóide de 

referência; 
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s  Distância planar entre os pontos de cálculo; 

yx ∆∆ ,  Espaçamento do quadriculado; 

pp yx ,  Coordenadas do ponto de cálculo; 

yx,  Coordenadas dos pontos das quadrículas. 

O segundo e terceiro termos do lado direito da equação são 2D convolução 

discreta. Assim, os somatórios nas direções x  e y  são 1D convolução, e a equação 

acima pode ser avaliada por 1D FFT coluna por coluna e linha por linha, produzindo 

o efeito indireto para todos os pontos das quadrículas. A fórmula 1D FFT para 

avaliar a equação citada coluna por coluna ao longo de x  é (SIDERIS & SHE, 

1995): 

( ) ( ) { } �−
�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�∆∆+−= �

=

−
Nx

xx
ppppind F

s
FFyxH

yxG
yxH

G
N

1

1
1

,
6

, 3
132

γ
ρ

γ
ρπ

 

{ }
�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�∆∆− �

=

−
Nx

xx

HF
s

FF
yxG

1

3
3

1 1
6γ

ρ
�   (30) 

sendo: 

G  Constante universal gravitacional; 

ρ  Densidade das massas topográficas; 

H  Altitude ortométrica; 

γ  Gravidade teórica sobre a Terra normal, ou seja, no elipsóide de 

referência; 

s  Distância planar entre os pontos de cálculo; 

pp yx ,  Coordenadas do ponto de cálculo; 

1, −FF  Transformada de Fourier direta e inversa. 

Objetivando restaurar as ondulações do modelo harmônico esférico e incluir o 

efeito indireto, tem-se a seguinte equação para a ondulação geoidal: 

INNNN δ++= + 360,2       (31) 
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sendo: 

λφ ∆∆ ,  Espaçamento do quadriculado; 

1, −FF  Transformada de Fourier direta e inversa; 

+N  Parte da ondulação geoidal referente às altas freqüências; 

360,2N  Ondulação geoidal referente ao modelo harmônico esférico de 

grau 2 a 360; 

INδ  Parte da ondulação geoidal referente ao efeito indireto; 

n   Número de linhas no quadriculado; 
qp,   Número da linha fixa e flutuante respectivamente (1 a n ). 

Foram apresentados neste capítulo os temas importantes na determinação da 

ondulação geoidal e, a seguir, no Capítulo 4, será apresentado um breve histórico 

sobre redes neurais, o algoritmo de treinamento utilizado no trabalho, a propagação 

dos sinais pelas camadas da rede neural, as funções de ativação, obtenção dos sinais 

de saída, os erros, as atualizações e correções dos parâmetros livres da rede. 

 



4 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

4.1 Introdução 

A forma de computação não algorítmica, via redes neurais, é caracterizada 

por sistemas que, em algum nível, relembram a estrutura do cérebro humano. Por não 

ser baseada em regras ou programas, a computação neural se constitui em uma 

alternativa à computação convencional com a possibilidade de um desempenho 

superior e atrativa para solução de problemas complexos (BRAGA, 1999). 

As principais características das redes neurais artificiais são: 

� Aprendizado através de exemplos; 

� Adaptabilidade; 

� Capacidade de generalização; 

� Tolerância a falhas. 

Determinados modelos de redes neurais podem, segundo BRAGA (1999) e 

HAYKIN (1999), calcular aproximações para qualquer função não linear. Desta 

forma, um modelo de redes neurais treinado por observáveis em pontos discretos 

podem ser utilizados para predizer aproximações da função desconhecida não linear 

que as represente. 

As redes neurais são estudadas em Ciências da Computação, Matemática, 

Física, Filosofia, Engenharia e outras, sendo que suas aplicações se estendem, entre 

outras: 

� Ao reconhecimento de padrões ou aproximação de funções; 

� À análise estatística; 
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� Ao agrupamento; 

� À otimização do tempo de trabalho; 

� À memória associativa; 

� Ao controle. 

A dificuldade de um trabalho com uso de redes neurais começa pela escolha 

de uma arquitetura de rede que possa representar melhor a situação real. Em seguida, 

a criação da topologia da rede com a definição empírica do número de camadas e os 

neurônios destas camadas (BRAGA, 1999). Por último, a definição do algoritmo de 

treinamento da rede. 

A arquitetura de uma rede neural artificial é um parâmetro que restringe o 

tipo de problema que pode ser tratado. Assim, uma rede com uma única camada de 

nós – MCP – (Figura 3a) resolve apenas problemas linearmente separáveis. Redes 

recorrentes são mais apropriadas para resolver problemas que envolvem 

processamento temporal (Figura 3d). Quanto ao número de camadas, as redes podem 

ser constituídas por única ou múltiplas camadas (Figuras 3b e 3c, respectivamente). 

 

Figura 3: Diagrama da arquitetura de algumas redes neurais artificiais. 

Para que uma rede neural artificial possa aprender uma determinada função, 

esta tem que seguir um conjunto de procedimentos para adaptação de seus 

parâmetros, que é chamado de algoritmo de aprendizagem. Existem vários 
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algoritmos de aprendizagem, cada qual com suas vantagens e desvantagens. Eles 

diferem pela forma através da qual os pesos das conexões da rede são ajustados. 

Os métodos de aprendizagem podem ser supervisionado, onde padrões de 

entradas e saídas são fornecidas pelo usuário; não supervisionado, onde apenas os 

padrões de entrada estão disponíveis; por reforço, que é uma forma de aprendizado 

supervisionado, já que recebe um feed-back do ambiente através de um sinal de 

reforço (sim/não). 

O algoritmo supervisionado mais conhecido para treinamento de redes 

neurais artificiais é o algoritmo backpropagation (RUMELHART AND 

MCCLELLAND, 1986). Este algoritmo utiliza padrões constituídos por pares 

representados por entrada/saída-desejada e, por meio de um mecanismo de correção 

de erros, ajusta os pesos da rede. O treinamento é realizado em duas fases chamadas 

forward e backward. A primeira fase determina a saída da rede para um dado padrão 

de entrada e a outra utiliza a saída fornecida pela rede e a saída desejada para 

calcular o erro ocorrido e atualizar os pesos das conexões da rede. Existem variações 

deste algoritmo como, por exemplo, backpropogation no tempo, utilizado nas redes 

recorrentes temporais (HAYKIN, 1999). 

O algoritmo de aprendizado não supervisionado tem sido utilizado em 

problemas de classificação e formação de clusters (agrupamentos). Exemplos de 

redes que utilizam este tipo de aprendizado são as redes Self Organizing Maps 

(SOM). Nas redes SOM os nós competem entre si para serem ativados. Cada novo 

padrão de treinamento apresentado à rede dá início à competição entre os nós para 

ver quem dista o menos possível do padrão apresentado, definindo assim o neurônio 

vencedor. Em seguida, inicia-se o processo de atualização dos pesos. São atualizados 

os pesos do neurônio vencedor e os pesos dos neurônios vizinhos dentro de um certo 

raio estabelecido, que definem vizinhanças locais. 

Outra importante etapa é o estabelecimento dos atributos de entrada e saída 

que compõem os padrões de treinamento a partir do objeto de estudo. Através das 

características reais desse objeto cria-se valores numéricos para cada uma destas 

características de forma a ser única para o objeto, pois, caso contrário, não se pode 

identificá-lo. O uso de atributos de pouca importância para a caracterização do objeto 
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gera uma grande quantidade de dados, podendo trazer prejuízos no treinamento da 

rede e posterior classificação dos padrões. 

Existem ferramentas estatísticas para tratamento dos atributos dos dados, de 

forma a encontrar as características relevantes dos padrões, possibilitando a redução 

da quantidade de tais atributos, sem perder as características principais do objeto. 

Esta ferramenta é chamada de PCA (Análise de Componentes Principais) e é descrita 

no Capítulo 5. 

Outra preocupação é a normalização dos dados para o intervalo [-1,1]. Isto se 

deve ao fato das sucessivas multiplicações e somas realizadas entre os neurônios das 

camadas poderem gerar valores que dificultam a estabilidade da rede e a 

convergência para um ponto desejado. A normalização adotada é descrita no item 

6.6.5. Entretanto, existem exceções que podem ser encontradas em MAIA et al. 

(2002). 

A matriz peso entre as camadas do modelo de RNA que armazena o 

conhecimento do aprendizado após treinamento é inicializada atribuindo valores 

aleatórios entre -1 e 1. 

A seguir será descrito o algoritmo backpropagation utilizado no treinamento 

da rede multicamadas aplicada neste trabalho. 

4.2 Algoritmo Backpropagation 

Inicialmente será apresentada a estrutura de um neurônio artificial proposta 

por McCulloch-Pits, em 1943, para identificar seus três principais elementos básicos, 

necessários para o entendimento do algoritmo backpropagation. Os elementos são: 

• As conexões que são caracterizadas pelos pesos sinápticos entre os 

neurônios; 

• Uma função soma para adicionar os sinais de entrada multiplicados pelos 

pesos sinápticos; 

• Uma função de ativação para limitar a amplitude do sinal de saída do 

neurônio. 
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É aplicado ao neurônio um estímulo externo (bias), para aumentar ou 

diminuir a entrada da função de ativação, dependendo se o sinal é negativo ou 

positivo, conforme Figura 4. 

 
Figura 4: Modelo de um neurônio artificial. 

Para a ativação do sinal em cada neurônio pode ser utilizada uma das funções 

abaixo: 

1) Função “threshold” ou limiar, cuja equação é dada por: 

( ) �
=

+=
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�
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=
m

j
kjkjk

k

k bxwv
vse

vse
v

100

01
ϕ     (32) 

 
Figura 5: Função “threshold”. Adaptado de HAYKIN (1999). 

2) Função “hard limiter” representada pela seguinte equação: 
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Figura 6: Função “hard limiter”. Adaptado de HAYKIN (1999). 

3) Função sigmoidal definida pela seguinte equação: 

( )
)(1 ave

b
v −+

=ϕ       (34) 

sendo a  e b constantes reais. 

Um exemplo de função sigmoidal é a função logística, cuja equação é dada 

por: 

( )
)(1

1
ave

v −+
=ϕ       (35) 

sendo a  o parâmetro de declividade da função. 
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Figura 7: Função de ativação sigmoidal. Adaptado de HAYKIN (1999). 

Definida a estrutura básica de uma rede neural, passa-se a abordar os aspectos 

de uma rede do tipo MLP (MultiLayer Percetron) para que se possa identificar e 

compreender suas componentes, bem como seus parâmetros. Estes elementos e 

parâmetros são importantes na concepção do algoritmo backpropagation. 

A rede MLP possui uma camada de entrada, pelo menos uma camada 

intermediária e uma camada de saída. A quantidade de neurônios em cada camada 

depende do problema a ser resolvido. As camadas são interligadas por conexões 

entre seus neurônios. Isto significa dizer que um neurônio de uma camada é 

conectado a todos da outra camada quando a rede é completamente conectada. A 

Figura 8 a seguir mostra um exemplo de uma rede MLP. 

 
Figura 8: Arquitetura de uma rede MLP com 2 camadas intermediárias. 

O fluxo de sinal em uma rede MLP processa-se na direção “forward” e na 

direção “backward”. Na direção “forward” o sinal é propagado no sentido da 
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camada de entrada para a camada de saída (da esquerda para a direita na Figura 8), 

passando por todas as camadas. Neste sentido há a propagação dos sinais das funções 

de ativação e os pesos ficam inalterados (Figura 9). Na direção “backward” o sinal 

de erro é propagado no sentido da camada de saída para a camada de entrada (da 

direita para a esquerda na Figura 8), passando por todas camadas. Os pesos das 

conexões são atualizados na direção oposta ao gradiente do erro calculado entre a 

saída fornecida pela rede e a saída desejada (Figura 9). 

 
Figura 9: Fluxo de sinais na rede. 

Esta operação é realizada para todos os padrões em cada época de 

apresentação do padrão. As épocas representam a quantidade de ciclos de passagem 

do padrão no momento do treinamento. 

O sinal correspondente à entrada em um neurônio j  é dado por: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )�
=

−=
m

i

l
i

l
ji

l
j nynwnv

0

1      (36) 

sendo: 

v  Sinal de entrada no neurônio j ; 

n  A época de apresentação do padrão; 
w  Os pesos sinápticos das ligações entre outros neurônios da camada 

anterior e o neurônio j ; 

y  As saídas de outros neurônios ligados ao neurônio j  que servirão 

como entradas ao neurônio j ; 
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l  Denota a camada à qual o neurônio j  pertence; 

j  Índice dos neurônios pertencente à camada onde se efetua a ativação; 

i  Índice dos neurônios da camada anterior à camada de ativação; 

m  Número total de entradas. 

Após a obtenção do campo induzido aplica-se a função de ativação, descritas 

no início do tópico em questão, para a determinação do sinal de saída do neurônio j . 

Desta forma o sinal de saída é dado pela equação abaixo: 

( ) ( ) ( )( )nvny jj
l
j ϕ=      (37) 

sendo: 

y  Sinal de saída do neurônio; 

ϕ  Função de ativação; 

v  Sinal de entrada; 

n  Época da apresentação do padrão; 

l  Índice da camada; 

j  Índice do neurônio. 

Se o neurônio j  está na primeira camada intermediária, com 1=l , os sinais 

de saída da camada anterior (camada de entrada) são como a seguir: 

( ) ( ) ( )nxny jj =0       (38) 

sendo: 

y  Sinal de saída do neurônio; 

x  Vetor de entradas; 

0=l  Índice da camada, ou seja, camada de entrada; 

j  Índice do neurônio. 
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Porém, se o neurônio j  estiver na camada de saída, isto é Ll = , os sinais de 

saída são como a seguir: 

( ) ( ) ( )nony j
L

j =       (39) 

sendo: 

y  Sinal de saída do neurônio; 

o  Vetor de saídas; 

Ll =  Índice da última camada, ou seja, camada de saída; 

j  Índice do neurônio. 

Na direção backward é propagado o sinal de erro, dado pela diferença entre o 

sinal de saída da rede e o sinal desejado, passando camada por camada a partir da 

camada de saída até a de entrada. A equação que determina o erro na saída é descrita 

abaixo: 

( ) ( ) ( )nondne jjj −=  se o neurônio j  está na camada de saída (40) 

sendo: 

e  Erro dado pela saída desejada e saída dada pela rede; 

n  Época da apresentação do padrão; 

d  Saída desejada; 

o  Saída dada pela rede; 

j  Índice do neurônio da camada de ativação. 

Considerando o erro quadrático no neurônio j  como ( )ne j
221 ⋅  tem-se o erro 

quadrático total obtido da soma dos erros quadráticos de todos os neurônios da 

camada de saída, descrita pela equação (41) a seguir: 

( ) ( )�
∈

=
Cj

j nen 2

2
1ξ      (41) 
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sendo: 

( )nξ  Erro quadrático total na saída; 

C  Número de neurônios da camada de saída; 

n  Número do padrão; 

j  Índice do neurônio da camada de ativação; 

e  Erro no neurônio na camada de saída. 

O erro quadrático médio é como a seguir: 

( )�
=

=
N

n
av n

N 1

1 ξξ      (42) 

sendo: 

avξ  Erro quadrático médio; 

( )nξ  Erro quadrático total na saída; 

n  Número do padrão; 

N  Total de padrões. 

O erro médio quadrático é a função custo relacionada aos parâmetros livres 

da rede e deve ser minimizada ajustando estes parâmetros livres. O ajuste dos pesos é 

realizado através do método do gradiente do erro ocorrido e é conhecido como Regra 

Delta Generalizada. O ajuste é calculado em direção oposta ao gradiente do erro 

( )nξ  conforme equação (43). 
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Diferenciando as equações (42), (40) e (37), tem-se: 
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substituindo as equações (44), (45) e (46) em (43), tem-se: 

( ) ( ) ( )( )nvnen jjjj 'ϕδ =
    (47) 

sendo: 

( )njδ   Gradiente local; 

( )
( )nv
n

j∂
∂ξ

 Derivada parcial do erro instantâneo em relação ao sinal de 

entrada; 

( )
( )ne
n

j∂
∂ξ

  Derivada parcial do erro instantâneo em relação ao erro na 

saída; 

( )
( )ny
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j

j

∂
∂

  Derivada parcial do erro na saída em relação à saída; 

( )
( )nv

ny

j

j

∂
∂

  Derivada parcial da saída em relação ao sinal de entrada. 

Porém, se o neurônio está na camada intermediária, o gradiente local é dado 

como a seguir: 
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sendo j  o neurônio da camada intermediária. 
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Reescrevendo a equação (41), tem-se para o erro instantâneo na saída: 

( ) ( )�
∈

=
Ck

k nen 2

2
1ξ      (49) 

sendo k  o neurônio na camada de saída. 

Diferenciando a equação (48), tem-se: 
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Usando a regra da cadeia: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )nvndnyndne kkkkkk 'ϕ−=−=    (52) 
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     (53) 

O sinal de entrada no neurônio k  é igual a: 

( ) ( ) ( )�
=

=
m

j
jkjk nynwnv

0

     (54) 

sendo m o número total de entradas incluindo as bias aplicada ao neurônio k . 

Diferenciando a equação (54), tem-se: 
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     (55) 

Fazendo as devidas substituições, a derivada parcial torna-se: 

( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )nwnnwnvne
ny

n
kj

Ck
kkjkk

Ck
k

j
��
∈∈

−=−=
∂

δϕξ
'   (56) 



 35 

( ) ( )( ) ( ) ( )nwnnvn kj
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Agrupando as equações, o gradiente local é dado pela expressão a seguir: 
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O ajuste dos pesos sinápticos da rede na camada l  de acordo com a regra 

delta e o termo momento é conforme a expressão (59) (HAYKIN, 1999): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( )nynnwnwnwnw l
i

l
j

l
ji

l
ji

l
ji

l
ji

111 −+−−+=+ ηδα   (59) 

sendo: 

α  Termo momento; 

η  Taxa de aprendizado. 

A taxa de aprendizado reflete a velocidade com que a rede aprende sobre os 

padrões apresentados. Geralmente são utilizadas taxas baixas ( )1010 <<<< αη e  

para o aprendizado para evitar gradientes altos, ocasionando por sua vez altas 

correções nos pesos sinápticos, o que pode dar instabilidade à rede, não convergindo 

esta para um valor satisfatório. O termo momento é utilizado para dar estabilidade à 

rede. 

Neste capítulo foram apresentados o modelo de rede neural MLP utilizado 

neste trabalho, os tipos de aprendizado, os fluxos de sinais nas camadas da rede 

neural, o algoritmo de aprendizado utilizado (backpropagation), as funções de 

ativação, a correção dos erros e atualização dos parâmetros livres do modelo de rede 

neural. 

No próximo capítulo será descrita a análise de componentes principais 

utilizada na redução da dimensionalidade dos dados usados na composição dos 

padrões criados para a determinação do geóide gravimétrico nas áreas de estudos.



5 Análise de Componentes Principais (PCA) 

5.1 Introdução 

Os métodos de análise multivariada têm como objetivo, segundo KENDALL 

(1975), a redução e simplificação da complexidade do problema em questão,  

acarretando a redução do número de variáveis a serem calculadas ou eliminando 

variáveis difíceis de serem observadas ou medidas, garantindo ainda que informações 

relevantes não sejam perdidas. Esses métodos podem restringir a dimensionalidade 

dos dados, ainda que seja necessária a perda de algumas informações. 

A Análise de Componentes Principais (PCA) é uma das técnicas de análise 

multivariada. Esta é empregada na extração de características, transformando o 

espaço de dados em espaço de características com a mesma dimensão do espaço de 

dados original. 

A transformação pode ser projetada de modo que o conjunto de dados possa 

ser representado por um número reduzido de características relevantes que tem a 

maioria da informação contida no conjunto de dados originais, sofrendo, portanto, 

uma diminuição de dimensionalidade. Essas características relevantes são 

representadas pelas mais altas variâncias nos atributos dos dados. Porém, se as 

variáveis originais não forem correlacionadas, a análise não produz efeito algum. 
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5.2 Determinações das Componentes Principais 

Esta ferramenta utiliza-se de variáveis de entrada que, combinadas 

linearmente, produzem outras de mesma dimensão não correlacionadas. A falta de 

correlação é uma importante propriedade porque significa que os índices estão 

medindo diferentes “dimensões” dos dados (MANLY, 1986). As componentes 

principais são dadas pela equação (60) (KENDALL, 1975), assumindo que: 

piXaXaXaZ pipiii ,,12211 �� =+++=    (60) 

iiZ λ=)var(       (61) 

021 ≥≥≥≥ pλλλ �      (62) 

sendo: 

iZ  Componentes principais; 

a  Autovetores associados aos correspondentes autovalores; 

X  Valores originais; 

λ  Autovalores das componentes principais. 

A PCA se resume em encontrar autovalores da matriz de variância e 

covariância dos dados. Portanto, deve-se encontrar para cada variável o valor médio, 

os resíduos entre os valores originais da variável e o valor médio, o desvio padrão e, 

por fim, a variância e covariância. Em outras palavras, as variáveis devem ser 

padronizadas para que tenham média 0 e variância 1 antes de proceder à análise, de 

maneira a evitar uma grande influência de uma variável nas componentes principais. 

A matriz de variância e covariância é simétrica e tem a forma: 
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A PCA, como mencionado anteriormente, é realizada sobre a matriz de 

correlação dos dados. Para encontrar os autovalores da matriz de correlação basta 

resolver a seguinte equação, conforme KENDALL (1975), porém utilizando a 

notação de MANLY (1986): 

Λ= TT ACA       (64) 
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sendo: 

C  Matriz de variância e covariância; 

Λ  Matriz dos autovalores; 

A  Matriz dos autovetores associados aos autovalores; 

λ  Autovalores da matriz de variância e covariância; 

a  Autovetores associados aos autovalores. 

Executando a multiplicação de matrizes tem-se 2p  equações. Considerando 

apenas o conjunto das p  equações derivadas da primeira coluna do produto das 

matrizes tem-se: 
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Eliminando os sl´ , tem-se: 

01 =− Ic λ      (67) 
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Generalizando, tem-se p  raízes: 

0=− Ic λ      (69) 

Os s´λ  são os autovalores da matriz de correlação que representam as 

variâncias das componentes principais ( iiZ λ=)var( ). Os valores de a  associados 

aos autovalores são chamados autovetores. Os autovalores obtidos da solução da 

matriz de correlação são reais não negativos (KENDALL, 1975). 

Uma outra propriedade importante dos autovalores ( λ ) é que, quando 

somados, correspondem à soma dos elementos da diagonal principal (traço) de C , ou 

seja, a soma das variâncias das p  componentes principais é igual à soma das 

variâncias das variáveis originais, descrito como a seguir em MANLY (1986): 

ppp ccc +++=+++ �� 221121 λλλ     (70) 

Os autovetores são obtidos a partir da equação (64) após a determinação dos 

autovalores. Da Álgebra Linear tem-se que, se autovalores são distintos, os 

autovetores associados são únicos. Da proposição anterior, a obtenção da matriz A  

tem como condição necessária que os autovalores sejam distintos e, portanto, a 

variância da componente principal é única. A matriz A  obtida pela técnica PCA é 

uma matriz ortogonal, no sentido em que os autovalores de C , dispostos nas colunas, 

satisfazem as condições de ortogonalidade, como a seguir: 
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     (71) 

Isto significa que as colunas da matriz A  representam vetores linearmente 

independentes, portanto pode-se escrever: 
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IAAT =      (72) 

1−= AAT      (73) 

sendo: 

I  Matriz identidade. 

A partir disto, deduz-se que a inversa da matriz A  é igual à sua transposta, 

assim pode-se reescrever a equação (64) como a seguir: 

Λ=CAAT       (74) 
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Para reconstrução do vetor de dados original X , a partir das componentes 

principais iZ  associados aos autovalores, em ordem crescente, procede-se como a 

seguir: 

[ ]TpZZZZ �21=     (76) 

[ ]TT AXZ =      (77) 

XAZ T=      (78) 

Multiplicando-se ambos os lados da equação (78) pela matriz A  e 

simplificando o vetor X  de dados originais, pode ser reconstituído da seguinte 

forma: 
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1

     (79) 
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Porém, se se deseja uma redução de dimensionalidade das componentes 

principais para a representação da variável, o vetor de dados aproximado é obtido 

através do truncamento da equação (79) depois de m  termos, como se segue: 

pmaZX
m

i
ii <=�

=1

'     (80) 

pm λλλλ ≥≥≥≥≥ ��21     (81) 

O valor m  é definido pelos maiores autovalores 
m

λλλ �,,
21

 da matriz de 

correlação C , descartando as combinações lineares com as mais baixas variâncias. 

Quanto mais próximos de zero os autovalores, mais efetiva será a redução de 

dimensionalidade na preservação das informações contidas nos dados de entrada. 

No próximo capítulo será descrita a metodologia adotada no desenvolvimento 

desta Tese, que tem por escopo a determinação da ondulação geoidal usando dados 

do geóide SP desenvolvido por SILVA (2002), dados de gravimetria obtidos junto a 

SCGGSA, e dados de levantamento GPS em pontos de referência de nível 

pertencentes à rede de nivelamento do Estado de São Paulo. 

No primeiro instante são descritas as formas de obtenção dos dados GPS, dos 

dados gravimétricos e a área de estudo envolvida. A seguir, é feita a descrição do uso 

da Transformada Rápida de Fourier (FFT), bem como a área utilizada. Após, é 

detalhada a aplicação das redes neurais utilizando dados do modelo geoidal SP, 

dados de gravimetria e dados GPS associados ao nivelamento geométrico. Depois da 

aplicação dos modelos de redes neurais é realizada a comparação entre os resultados 

gerados por redes neurais e o modelo utilizado para gerar os padrões. Também é feita 

a comparação entre os diferentes modelos. Outra aplicação foi na predição de 

anomalias da gravidade a partir de dados da SCGGSA. 

Por fim, realizou-se o tratamento dos dados que inclui a forma de 

normalização dos mesmos, a quantidade de padrões a usar, a redução de atributos 

usando Análise de Componentes Principais (PCA) e o ajustamento da rede GPS 

aplicados nesta Tese. 



6 METODOLOGIA 

6.1 Introdução 

Na forma tradicional de cálculo a componente global da ondulação geoidal é 

representada pelos coeficientes do modelo do geopotencial. A componente regional 

da ondulação geoidal é determinada a partir de dados do campo de gravidade 

reduzidos ao esferóide, utilizando-se da Transformada Rápida de Fourier, 

comumente chamada FFT em publicações internacionais, para avaliação da integral 

de Stokes, tendo como entradas as coordenadas geodésicas e as anomalias da 

gravidade. 

Para a realização desta pesquisa foram desenvolvidas as seguintes etapas: 

• Realização de pesquisa bibliográfica; 

• Escolha da área a ser levantada, a qual foi objeto de estudo deste projeto; 

• Definição dos pontos a serem levantados; 

• Desenvolvimento dos coeficientes da série de Fourier; 

• Estabelecimento da arquitetura da rede neural artificial; 

• Planejamento das datas de coletas de dados; 

• Realização da coleta de dados, in loco, com uso de receptores GPS; 

• Realização dos processamentos e possíveis ajustamentos e correções dos 

dados coletados; 

• Comparação entre a superfície obtida através de redes neurais artificiais e 

a superfície do modelo geoidal disponível utilizadas para treinamento; 
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• Comparação entre as diferentes superfícies geoidais obtidas através de 

redes neurais artificiais nas diferentes superfícies dos modelos geoidais 

disponíveis. 

6.2 Dados GPS 

Foi criada uma rede GPS sobre os pontos de referência de nível do IBGE com 

a finalidade da determinação das coordenadas geodésicas junto a uma altitude, 

tornando-a referência para comparação dos modelos. Foram utilizados os receptores 

GPS de dupla freqüência Trimble 4000 SST/SSI e antena Compact L1/L2 w/Plano 

Terra, pertencentes ao Departamento de Engenharia de Transportes da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. Além dos pontos de referência de nível foi 

utilizada a estação permanente STTU com um receptor de dupla freqüência modelo SR 

9500 e antena AT 303 (Shock Ring L1/L2), fabricação Leica. 

Levantou-se pontos em uma área na região da cidade de São Carlos (SP) 

compreendida entre os paralelos 21º e 23º S e os meridianos 47º e 49º W (Figuras 10 

e 11), estabelecendo os pontos necessários para obtenção das coordenadas e altitudes 

ortométricas e utilizando os pontos de controle e referências de nível existentes na 

rede de nivelamento no Estado de São Paulo para integrar a área ao Sistema 

Geodésico Brasileiro. 

Anteriormente ao levantamento realizou-se o reconhecimento dos pontos de 

RN (Referência de Nível) seguindo as descrições do IBGE, cedidos gentilmente pelo 

Departamento de Geodésia desta instituição na pessoa da Enga Katia Duarte Pereira. 

Foi de grande importância esta operação devido à necessidade de verificação da 

existência e saúde do ponto a ser levantado, já que em vários deles a última visita foi 

realizada há um longo tempo. 

A partir dos dados do arquivo foram selecionados alguns dos pontos de forma 

distribuída e homogênea e de fácil acesso para a visita, sendo que, após a validação 

dos mesmos, executou-se a coleta de dados sobre os pontos escolhidos para compor a 

rede. Foram percorridos mais de 5.000 km para execução da operação de verificação 

dos pontos e outros 6.000 km para o levantamento dos mesmos. 
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Figura 10: Mapa do Estado de São Paulo contendo as estações planimétricas da rede 

fundamental. Adaptado do IBGE (1998). 
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Figura 11: Mapa do Estado de São Paulo contendo as estações altimétricas do 

Estado de São Paulo. Adaptado do IBGE (1999). 
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Os dados GPS foram coletados com taxa de gravação a cada 10 segundos, 

ângulo de corte 10º, com aproximadamente 1 hora de observação, usando-se 3 

receptores na ocupação dos pontos desejados e a estação permanente STTU (São 

Carlos) nos dois primeiros dias de levantamento; nos três dias restantes foram 

utilizados 2 receptores nos pontos desejados e a estação STTU. Após a coleta de 

dados foi realizada a conversão dos dados formato Trimble para Rinex, com a 

utilização do programa OMNI versão 4.0 para possibilitar o uso de qualquer software 

de processamento GPS. 

O memorial contendo as descrições dos pontos com as respectivas fotos do 

local e o resumo do levantamento contendo as datas, nomes de arquivo, dados do 

arquivo e observações estão no Apêndice C. 

Além dos pontos acima citados foram utilizados mais três pontos da rede de 

referência cadastral da USP – São Carlos, implantada por SOUZA, S. (2001), com as 

coordenadas geodésicas e altitude ortométrica. Os dados respectivos estão no 

Apêndice A. 

6.3 Dados Gravimétricos Utilizados e Modelo do 
Geopotencial 

Os dados gravimétricos foram obtidos junto à Sub-Comissão para o Geóide 

da América do Sul, por meio do Prof. DENIZAR BLITZKOW da Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo (EPUSP). O modelo do geopotencial usado foi o 

EGM96 (LEMOINE et al, 1998). Foi utilizado programa cedido gentilmente pelo 

Prof. Blitzkow para determinação das diferentes ondulações geoidais possíveis, pela 

variação do grau e ordem do modelo. A área utilizada para obtenção dos dados, 

representada pelo quadrado maior, é mostrada na Figura 12. A subárea dos dados 

GPS, representada pelo quadrado menor, também e representada na Figura 12. 
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Figura 12: Área de obtenção dos dados do modelo EGM96, gravimetria e GPS. 

6.4 Uso da Transformada Rápida de Fourier 

A determinação do geóide, para a área em estudo, realizada por SILVA 

(2002), seguiu as seguintes etapas: 

• Utilização do modelo do geopotencial EGM96 truncado em grau e 

ordem igual a 50 para representação da separação esferóide e elipsóide; 

• Retirada da anomalia do modelo EGM96 das anomalias ar livre, obtendo 

a anomalia residual; 

• Aplicação da transformada rápida de Fourier para avaliar a integral de 

Stokes e obter a altura residual entre esferóide e co-geóide; 

• Soma de todas as componentes para obtenção da altura geoidal. 

Segundo SILVA (2002), a remoção até o grau e ordem 50 para o modelo do 

geopotencial EGM96 e a extensão da integral de Stokes até o raio de integração 

0Ψ igual a 4o foram valores definidos de maneira até certo ponto empírica. Sabe-se 

que o modelo do geopotencial EGM96 representa, com boa resolução, longos 

comprimentos de onda, o que basicamente significa grau e ordem 36 a 72, daí ter-se 

optado por um valor intermediário ( 50== mn ). A definição do raio em 4o é uma 



 48 

conseqüência da opção anterior. A influência dos curtos comprimentos de onda 

acima do grau e ordem 50 é restrita ao limite de 4o. 

De acordo com experimentos realizados por SILVA (2002), optou-se, por 

razões teóricas, por um modelo geoidal calculado através da FFT com a modificação 

da função de Stokes proposta por FEATHERSTONE et al. (1998). O cálculo foi 

realizado num retângulo que envolve o Estado de São Paulo, limitado pelas latitudes 

de –19o a – 26o S e pelas longitudes de -54o a -44o W (Figura 12). 

As correções aplicadas às anomalias da gravidade são aquelas descritas no 

item 3.3. Não foi realizado o cálculo do efeito indireto devido a outras fontes de erros 

maiores, tendo sido tal efeito considerado desprezível nas pretensões da precisão 

desejada para a superfície geoidal em torno de 80 cm. 

6.5 Uso das Redes Neurais Artificiais 

O uso do modelo de redes neurais artificiais, do tipo MLP, para a 

determinação da altura geoidal foi realizado nas seguintes etapas: 

• Referente ao modelo do geopotencial truncado em diferentes graus e 

ordens; 

• Referente às anomalias residuais dada pelo modelo do geopotencial e 

anomalias ar livre; 

• Referente às ondulações geoidais do modelo SPGEOID2002 obtido por 

SILVA (2002); 

• Referente a pontos levantados por GPS e dados do nivelamento 

geométrico. 

Em todos os casos da determinação da altura geoidal foram realizadas 

variações no número de camadas da rede, número de neurônios em cada camada, 

taxa de aprendizado, momento e funções de ativações nas camadas na procura da 

melhor resposta para a representação das superfícies desejadas. Foram elaborados 

programas em Visual Basic 5.0 para manipulação dos dados e treinamento do 

modelo de rede neural. Fez-se uso do SNNS (Stuttgart Neural Network Simulator) 
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versão 4.2 desenvolvido pela Universidade de Stuttgart também para treinamento da 

rede neural. 

Os modelos de redes neurais testados foram inicialmente criados de forma 

empírica. Após a criação da primeira topologia e observância dos erros, partiu-se 

para variações da topologia até chegar-se a um resultado considerado satisfatório, 

dado pelo erro estimado pela rede e o desejado. 

No caso em que foram utilizadas as anomalias da gravidade, ocorreram 

também variações nos neurônios da camada de entrada, pois foi utilizada ferramenta 

estatística para determinar as componentes principais que representam os atributos de 

entrada. Utilizou-se também as variações das componentes que representavam de 

80% até aproximadamente 100% da variância dos atributos de entrada dos dados 

originais. Esta operação está descrita em 6.6.5 seguindo as equações apresentadas no 

capítulo 5. 

Outra utilização da rede neural artificial foi na predição das anomalias para as 

quadrículas vazias da grade 10x10 minutos. 

6.6 Tratamento dos Dados Utilizados nos Modelos de Redes 
Neurais Artificiais 

6.6.1 Tratamento dos Dados do Modelo Geopotencial 

Para o modelo do geopotencial foram gerados arquivos com pontos de 5x5 e 

10x10 minutos de arco para grau e ordem igual a 360, 70 e 50 para o treinamento do 

modelo de rede neural artificial. Para teste e validação foram criados arquivos com 

pontos dispostos de 1x1 minuto de arco para a mesma área e mesma característica do 

modelo do geopotencial. 

Todos os arquivos gerados para treinamento, validação e teste foram 

normalizados nos intervalos [–1;+1], [-0,5;+0,5], [0;+1]. Foram utilizadas 

normalizações centradas no máximo e mínimo de acordo com as equações descritas 

no item 6.6.5. Esta estratégia é necessária devido ao uso de programas que limitam o 

sinal da função de ativação nos valores entre -1 e +1. 
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6.6.2 Tratamento dos Dados Gravimétricos 

Para a determinação do modelo geoidal gravimétrico foram utilizadas as 

anomalias residuais numa grade de 10x10 minutos de arco com raio de integração 

( 0Ψ ) de 4 graus em torno do ponto de interesse (Figura 13). Por meio de método 

estatístico foram determinadas as componentes principais para redução da quantidade 

de dados de entrada para a rede em determinados graus de representação do padrão 

principal. 

 
Figura 13: Raio de integração 

O procedimento para encontrar as componentes principais é descrito no item 

6.6.6, seguindo as equações descritas no capítulo 5, tendo sido utilizado o programa 

em Matlab desenvolvido por Romero (2002). 

Para a predição das anomalias da grade de 10x10 minutos de arco foi 

elaborado um conjunto de teste com aproximadamente 60% dos padrões da grade 

anteriormente mencionada, e também um outro conjunto de validação e teste com 

40% dos padrões restantes. As entradas para o modelo de rede neural artificial são as 

latitudes e longitudes, sendo a saída as anomalias da gravidade. 

Houve variação na quantidade de saídas dada pela divisão da anomalia da 

gravidade em partes iguais. Foram gerados arquivos com uma saída, representando 

toda a anomalia da gravidade original, e com vinte saídas, cada qual representando 

uma parte da anomalia da gravidade original. No segundo caso, a anomalia da 

gravidade original é dada pela soma das vinte saídas do modelo de rede neural 

artificial. 
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Todos os dados dos arquivos foram normalizados entre [-1;+1]. Não foram 

normalizados nas demais amplitudes devido a testes anteriores terem mostrado 

resultados piores em relação a [-1;+1]. Para a normalização dos dados usou-se as 

equações descritas em 6.6.5. 

6.6.3 Tratamento das Ondulações Geoidais 

A partir dos resultados obtidos por SILVA (2002) para o geóide gravimétrico, 

utilizou-se das latitudes entre 17° e 27° (S) e longitudes entre 43° e 53° (W) como 

entradas para o modelo de rede neural e como saída as ondulações geoidais 

correspondentes. Na primeira etapa, utilizou-se apenas uma saída para representar a 

ondulação geoidal; na segunda etapa, utilizou-se de três (3) saídas, cada qual igual a 

um terço do valor final da ondulação geoidal a representar. Nas etapas seguintes, 

seguindo a mesma estratégia, gerou-se 10 e 20 saídas, cada qual representando partes 

iguais da ondulação geoidal gerada por SILVA (2002), e mantendo como entradas as 

latitudes e longitudes. 

Entretanto, antes destas alternativas das divisões, pensou-se na estratégia de 

decompor o valor da ondulação geoidal. Para um valor absoluto máximo de 

aproximadamente 20 metros e pensando em múltiplos de 5 metros, tem-se o exemplo 

da Tabela 1. 

Tabela 1: Número de saídas e seus respectivos valores para múltiplos de 5 metros e 
valor máximo em torno de 20 metros. 

Altura geoidal 1ª saída 2ª saída 3ª saída 4ª saída 
15,02 1 1 1 0,02 
2,50 0 0 0 2,50 
-7,20 0 0 -1 -2,20 

Para um valor absoluto máximo de aproximadamente 10 metros na ondulação 

geoidal e pensando em múltiplos de 5 metros, tem-se o exemplo da Tabela 2. 
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Tabela 2: Número de saídas e seus respectivos valores para múltiplos de 5 metros e 
valor máximo em torno de 10 metros. 

Altura geoidal 1ª saída 2ª saída 3ª saída 
10,56 1 1 0,56 
2,50 0 0 2,50 
-7,20 0 -1 -2,20 

Nota-se que os valores máximos do conjunto é que definem a quantidade de 

saídas. Após isso, os dados foram normalizados conforme o item 6.6.5. Porém, a rede 

se tornou muito instável e o aprendizado não foi satisfatório. Assim, pensou-se na 

possibilidade de se obter as saídas proporcionais, dadas pela divisão da saída original 

pelo número de saídas projetadas. Para obter a saída total fez-se a soma dos 

resultados de cada saída da rede e seus respectivos erros para obtenção do erro total. 

A vantagem de mais de uma saída em relação a uma só saída para representar 

a superfície geoidal é que o erro quadrático do treinamento foi praticamente o mesmo 

do modelo de rede neural com uma saída, porém com um fator de normalização igual 

a um terço do valor de uma saída, portanto menor. Sendo o fator de normalização dos 

dados menor, o erro não cresce tanto quanto na saída com um só neurônio quando se 

retorna ao valor real da ondulação geoidal, entretanto, tem-se que estar atento à soma 

dos mesmos, verificando limites estabelecidos pelo erro desejado. 

6.6.4 Tratamento dos Dados GPS 

Os dados foram coletados no formato Trimble e Leica. Em seguida foi 

realizada a conversão dos dados em formato RINEX usando o programa OMNI, 

visando possibilitar o uso de qualquer programa de processamento de dados GPS.  

Os processamentos dos dados foram realizados utilizando o programa 

SKIPRO da Leica. Para a solução dos vetores foi considerada a opção ION FREE e 

com fixação da ambigüidade, descartando satélites abaixo de 15° de elevação e 

intervalo de dados ruins dados pelas constantes perdas de ciclo. 

No ajustamento foram descartados os vetores dependentes e com os maiores 

desvios padrão. Houve muitos vetores dependentes, pois se utilizou até três 

receptores simultâneos e a estação permanente STTU. Desta forma se obtém 
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2/)1( −nn  vetores, sendo linearmente independentes apenas ( )1−n  vetores. No 

exemplo, citado anteriormente, tem-se 4 pontos ocupados simultaneamente, obtendo-

se desta forma 6 vetores, sendo 3 independentes e 3 dependentes. 

Após o processamento e obtenção das coordenadas ajustadas, as latitudes e 

longitudes foram usadas como entrada para a rede neural. As saídas foram as 

ondulações geoidais determinadas pela altura geométrica e altitudes fornecidas pelo 

IBGE. 

As entradas e saídas da rede neural foram também normalizadas de acordo 

com as equações descritas no item 6.6.5 e no intervalo [-1;+1]. 

6.6.5 Normalização dos Dados 

Os dados de entrada e saída para o modelo de rede neural artificial contidos 

em arquivo foram normalizados conforme a equação a seguir: 

( ) ( ) ( )minmaxnorm iii nnAmpl −=     (82) 

( ) ( ) ( )minmax iii xxxAmpl −=      (83) 

( ) ( )( ) ( )
( ) ( )min

norm
minm i

i

i
iii n

xAmpl
Ampl

xxx +−=    (84) 

sendo: 

( )normiAmp   Amplitude de normalização do atributo i ; 

( )xAmpli   Amplitude dos dados do arquivo de entradas x  

referente ao atributo i ; 

( ) ( )min;max ii nn  Valores máximos e mínimos desejados na 

normalização; 

( ) ( )min;max ii xx  Valores máximos e mínimos do arquivo de entradas; 

ix    Valores das entradas; 
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( )mix    Valor normalizado das entradas. 

6.6.6 Análise de Componentes Principais (PCA) 

Neste trabalho foram utilizadas representações entre 80% e 99,9% da 

variância dos dados gravimétricos dos padrões usados na determinação do modelo 

geoidal. As equações empregadas são aquelas descritas no Capítulo 5. Foram 

realizadas aplicações de análise das componentes principais nos padrões criados em 

duas áreas de teste. A primeira é uma área de 2ºx2º compreendida entre os paralelos 

21º (S) e 23º (S) e meridianos 47º (W) e 49º (W), a segunda é uma área de 10ºx10º 

compreendida entre os paralelos 17º (S) e 27º (S) e meridianos 43º (W) e 53º (W). A 

quantidade de atributos dos padrões de cada aplicação nas áreas anteriormente 

mencionadas está descrita no capítulo 7, item 7.2. 

6.7 Programas Para Formatação dos Dados e Obtenção das 
Ondulações Geoidais 

Foi elaborado um programa em Visual Basic para a normalização dos dados 

de entrada para o modelo de rede neural, seguindo as orientações do item 6.6.5. Para 

o treinamento do modelo de rede neural foi utilizado o programa SNNS 4.2 

desenvolvido pela Universidade de Stuttgart. Para a predição dos valores de 

ondulações geoidais e anomalias da gravidade foi desenvolvido um programa em 

Visual Basic que lê o arquivo com extensão NET, gerado pelo programa SNNS, com 

os parâmetros do modelo de RNA treinado, fazendo em seguida a predição dos 

referidos valores das saídas (altura geoidal ou anomalias). 

A seguir é apresentado o fluxograma de obtenção de um valor da predição do 

modelo RNA a partir de um arquivo com as latitudes e longitudes (Figura 14). 

Primeiramente deve-se observar se o arquivo contém os valores máximos e mínimos 

de cada coluna do arquivo de treinamento. Se não possuir os valores extremos, estes 

devem ser adicionados ao arquivo para que a normalização deste tenha a mesma 

amplitude do arquivo de treinamento. Houve casos com latitudes variando de 21° a 
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23° S e longitudes de 47° a 49° W, outros com latitudes de 17° a 27° S e longitudes 

43° a 53° W. É importante lembrar que o modelo de RNA é aplicado para os 

intervalos anteriormente descritos. Os extremos da ondulação e anomalia da 

gravidade são os valores descritos no Capítulo 7 e também devem ser adicionados no 

arquivo a ser calculado se não fazem parte dele. 

 
Figura 14: Fluxograma referente à predição de valores de anomalias e ondulações 

geoidais. 

O programa para a normalização dos dados lê o arquivo de dados contendo as 

entradas juntamente com as saídas conhecidas. As entradas podem ser compostas 

pelas latitudes e longitudes no caso da determinação das alturas geoidais ou por 

anomalias da gravidade no caso de sua predição para as quadrículas vazias. Para a 

normalização dos dados encontram-se os valores máximos e mínimos de cada coluna 

do arquivo e faz-se a operação seguindo as orientações dadas no item 6.6.5. O 

intervalo de normalização é escolhido pelo usuário. A interface para uso do programa 

é apresentada na Figura 15. 
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Figura 15: Interface do programa usado para a normalização dos dados. 

O programa que estima as ondulações geoidais ou anomalias da gravidade lê 

o arquivo com extensão NET gerado pelo SNNS e o arquivo de dados normalizados 

com extensão TXT, faz a predição dos valores e compara com os valores do arquivo 

normalizado apresentando os erros para cada ponto. Em seguida, os dados são 

desnormalizados e cria-se um arquivo com extensão TXT de saída com os dados do 

arquivo de entrada, juntamente com os dados obtidos da predição e erros estimados. 

Um exemplo da composição de um arquivo de saída são as latitudes, longitudes e 

ondulações geoidais conhecidas, as quais fazem parte do arquivo de entrada, 

juntamente com as ondulações geoidais preditas pelo programa e os erros entre elas. 

A interface para uso do programa é apresentada na Figura 16. 
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Figura 16: Interface para uso do programa de predição dos valores de anomalias da 

gravidade e ondulação geoidal. 

A seguir, no capítulo 7, serão abordados a análise e os resultados obtidos na 

aplicação dos modelos de RNA, de acordo com a metodologia descrita, nas 

diferentes áreas e utilizando também diferentes dados. 

 



7 ANÁLISES e RESULTADOS 

7.1 Utilização do Modelo do Geopotencial EGM96 para 
Criação do Modelo Geoidal Representado por Redes 
Neurais Artificiais 

O modelo do geopotencial foi desenvolvido com grau e ordem igual a 360, 70 

e 50. Foi elaborada tal estratégia a fim de verificar se o modelo de rede neural 

proposto poderia aprender e generalizar as superfícies criadas no modelo do 

geopotencial, partindo de uma superfície mais ondulada até a mais suave. A 

superfície de grau e ordem igual a 50 foi utilizada para a obtenção da componente 

global da altura geoidal realizada por SILVA (2002). 

No primeiro caso, com grau e ordem igual a 360, o modelo de rede neural foi 

treinado com aproximadamente 14.500 padrões, dado por uma grade 5x5 minutos de 

arco desenvolvida pelo programa, em linguagem Fortran, Geopot96.f cedido pelo 

Prof. Blitzkow. Após variações no número de camadas e neurônios, e também nos 

parâmetros de um modelo de rede neural do tipo MLP durante o treinamento, 

chegou-se a um modelo com a seguinte configuração para representação da 

superfície: 

• Uma camada de entrada com 2 neurônios de entrada representados pelas 

latitudes e longitudes; 

• Três camadas escondidas ou intermediárias com 28 neurônios na 

primeira, 18 na segunda, e 7 neurônios na terceira e última camada 

intermediária; 

• Uma camada de saída com 1 neurônio representando a altura geoidal; 
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• Uso da função de ativação identidade na camada de entrada e saída e 

função de ativação logística simétrica com intervalo de ativação [–0,5; 

0,5] para as camadas intermediárias; 

• A taxa de aprendizado foi adotada igual 0,10 e o parâmetro do termo 

momento foi adotado igual a 0,10. 

A seguir, o modelo de rede neural com a mesma configuração foi treinado 

com os outros dois conjuntos de dados, com grau e ordem igual a 50 e 70. Os dados 

originais foram normalizados nos intervalos [-1; 1], [-0,5; 0,5], [0; 1] antes de serem 

utilizados no treinamento do modelo de rede neural. Os resultados mostraram melhor 

desempenho do modelo com arquivo normalizado no intervalo [–1; 1] para o mesmo 

conjunto de dados de acordo com os erros médios quadráticos obtidos.  

A normalização utilizada foi a centrada no máximo e mínimo (conforme item 

6.6.5). Tomou-se o cuidado de inserir os valores máximos e mínimos do arquivo de 

teste (grade de 1x1 minuto de arco) no arquivo de treinamento, quando estes se 

mostravam como extremos para o conjunto de dados, de forma a manter a amplitude 

de normalização igual para os dois arquivos. As equações são descritas no item 6.6.5. 

O resultado obtido após treinamento da rede com a configuração 

2x28x18x7x1 foi a classificação dos 360.000 padrões de um arquivo gerado pelo 

programa em linguagem Fortran com grade de 1x1 minuto de arco com um erro 

médio absoluto de 6 mm. Os erros máximos foram encontrados nas bordas da grade 

que contém os padrões com amplitude máxima de –5 cm e +6 cm. O tempo de 

treinamento do modelo de rede neural escolhido, processado em um computador 

Pentium 4, processador Athlon 1.6 GHertz, 512 mB de memória RAM, foi de 

aproximadamente 48 horas. 

O mesmo modelo de rede neural com configuração 2x28x18x7x1 treinado 

com aproximadamente 14.500 padrões (grade de 5x5 minutos de arco), gerados pelo 

modelo do geopotencial com grau e ordem 70, obteve resultados para o erro médio 

absoluto da ordem de 2 mm para o arquivo gerado com 360.000 padrões em uma 

grade de 1x1 minuto de arco. Os erros máximos e mínimos obtidos são da ordem de 

–9 mm e +17 mm, os quais também foram encontrados nas bordas da grade com os 

padrões gerados. O tempo de treinamento do modelo de RNA com este conjunto de 
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dados foi praticamente o mesmo tempo do treinamento do conjunto de dados 

anteriormente descrito, ou seja, 48 horas. 

Os padrões gerados pelo modelo do geopotencial com grau e ordem igual a 

50 em uma grade de 5x5 minutos de arco foram utilizados para treinamento do 

modelo de rede anteriormente mencionado com configuração 2x28x18x7x1. Para 

teste foram também utilizados arquivos com 360.000 padrões (grade de 1x1 minuto 

de arco) com erro médio absoluto na ondulação geoidal da ordem de 2 mm. Foram 

obtidos erros extremos na ondulação geoidal da ordem de –9 mm e +9 mm. Os dados 

anteriormente descritos estão agrupados na tabela abaixo e de forma detalhada. O 

tempo de treinamento do modelo de RNA com este conjunto de dados foi 

praticamente o mesmo dos tempos de treinamento anteriores. 

Tabela 3: Resultados do treinamento do modelo de rede neural 2x28x18x7x1 para o 
modelo do geopotencial (arquivo de 5x5 minutos de arco). 

Grau e ordem do 
EGM96 

Erro 
padrão 
(mm) 

Erro médio 
absoluto 

(mm) 

Erro 
máximo 

(mm) 

Erro 
mínimo 
(mm) 

Diferença 
(mm) 

360 ±8 6 57 -44 101 
70 ±2 2 17 -9 26 
50 ±2 2 9 -9 18 

Os resultados dos erros acima descritos foram realizados para o conjunto de 

360.000 dados, ou seja, o conjunto de teste e o conjunto de validação. Os erros no 

treinamento são praticamente os mesmos para o conjunto de 360.000 dados. 

A superfície gerada pelo modelo do geopotencial, grau (n) e ordem (m) igual 

a 360 com 360.000 pontos, é apresentada na Figura 17, enquanto que a representação 

do modelo gerado pela RNA do tipo MLP com dados do EGM96, anteriormente 

descrito, é ilustrada na Figura 18. A Figura 19 apresenta a diferença entre as 

superfícies das Figuras 17 e 18. 
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Figura 17: Superfície gerada pelo EGM96 ( 360== mn ) 360.000 pontos. 

 
Figura 18: Superfície gerada por RNA do tipo MLP (treinada com 14.500 dados do 

EGM96, 360== mn ) usando 360.000 pontos. 
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Figura 19: Diferença entre as superfícies das Figuras 16 e 17. 

Observando a Figura 19 nota-se claramente que os erros máximos e mínimos 

estão nas bordas, sendo que na parte central da área os maiores erros foram da ordem 

de 20 mm (positivo e negativo) e aconteceram em pequenas porções da área. A 

grande maioria dos pontos está com um erro na ondulação geoidal próximo de 0. Se 

retirar as porções de área próximas à borda (30 minutos de arco), a precisão na 

obtenção da ondulação geoidal cai em torno de 1 mm, sendo pouco significativo, 

porém os erros extremos caem para +30 mm e -36 mm (uma melhora de 

aproximadamente 10 mm). 

A superfície gerada pelo modelo do geopotencial, grau (n) e ordem (m) igual 

a 70, é mostrada na Figura 20 usando 360.000 pontos, enquanto que a representação 

do modelo gerado pela RNA do tipo MLP com dados do EGM96, anteriormente 

descrito (grau e ordem igual a 70), é ilustrada na Figura 21. A diferença entre estas 

superfícies é apresentada na Figura 22. 
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Figura 20: Superfície gerada pelo EGM96 ( 70== mn ) com 360.000 pontos. 

 
Figura 21: Superfície gerada por RNA do tipo MLP, treinada com 14.500 dados do 

EGM96 ( 70== mn ), usando 360.000 pontos. 
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Figura 22: Diferença entre as superfícies das Figuras 19 e 20 

Assim como a superfície gerada por RNA do tipo MLP usando dados do 

EGM 96 com grau e ordem igual a 360, a superfície gerada pelo mesmo modelo de 

RNA após treinamento com dados do EGM96, porém com grau e ordem igual a 70, 

apresentou resultados semelhantes quanto à distribuição dos erros, entretanto com 

uma precisão melhor (±2 mm). Os erros extremos também se encontram nas bordas 

da área de teste, com pequenas porções da área central contendo erros em torno de -6 

mm, sendo que a maioria dos pontos apresenta erros próximos de 0. Neste caso 

também a precisão da obtenção da ondulação geoidal melhora com a retirada das 

porções de área em torno das bordas. Os resultados desta superfície gerada por RNA 

(dados do EGM96, 70== mn ) são melhores em relação à superfície também 

gerada por RNA, porém, com dados de grau e ordem igual a 360 do EGM96, pelo 

fato de ser uma superfície mais suave. 

A superfície gerada pelo EGM96, grau ( n ) e ordem ( m ) igual a 50, é 

mostrada na Figura 23, enquanto que a representação do modelo gerado pela RNA 

do tipo MLP com dados do EGM96, anteriormente descrito, é ilustrada na Figura 24. 

A diferença entre as superfícies é apresentada na Figura 25. 
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Figura 23: Superfície gerada pelo EGM96 ( 50== mn ) com 360.000 pontos. 

 
Figura 24: Superfície gerada pela RNA do tipo MLP com 360.000 pontos, treinada 

com 14.500 pontos do EGM96 ( 50== mn ). 
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Figura 25: Diferença entre as superfícies das Figuras 22 e 23 

Esta superfície gerada por RNA do tipo MLP com grau e ordem igual a 50 é a 

mais suave das três superfícies geradas usando dados do EGM96 para treinamento do 

modelo de RNA. Os resultados também se assemelham quanto à distribuição e 

magnitudes dos erros, entretanto são ligeiramente menores do que o modelo gerado 

por RNA com dados do EGM96 com grau e ordem igual 70. O erro padrão é 

praticamente o mesmo (±2 mm), assim como o erro absoluto (2 mm), porém os erros 

extremos são menores. Os erros extremos da ondulação geoidal obtida nesta 

superfície ( 50== mn ) gerada por RNA é de +9 mm e -9 mm, enquanto que na 

superfície ( 70== mn ) gerada por RNA é de +17 mm e -9 mm. 

Este modelo de RNA representa muito bem as superfícies nos diferentes 

graus e ordens do EGM96, sendo que seu melhor desempenho foi na interpolação da 

superfície mais suave ( 50== mn ). Existem outros modelos de RNA do tipo MLP 

que podem aproximar melhor às superfícies mais onduladas com resultados 

semelhantes à interpolação dessa superfície suave. Entretanto, estes modelos não 

foram testados com dados do EGM96 pelo fato da precisão alcançada ter sido alta se 
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comparada com a precisão da superfície original do EGM96. Este procedimento deve 

ser realizado caso se deseje uma precisão da ordem de milímetros. 

Na segunda etapa realizou-se o treinamento do modelo de rede neural 

utilizado anteriormente, com configuração 2x28x18x7x1, tendo como padrões uma 

grade de 10x10 minutos de arco do modelo do geopotencial, também com graus e 

ordem igual a 360, 70, 50, e com a mesma forma de normalização dos dados usados 

no arquivo com grade de 5x5 minutos de arco (procedimentos anteriores). 

Esta estratégia foi usada pelo fato de ser a grade utilizada no cálculo por FFT 

e possuir menos pontos para definição da área de estudo. O arquivo de teste e 

validação foi aquele de 1x1 minuto de arco do EGM96 mencionado anteriormente. 

Os resultados estão contidos na Tabela 4. 

Verificando os resultados obtidos pelo modelo de rede neural para a grade de 

5x5 e de 10x10 minutos de arco nota-se que houve pouca variação nos resultados. 

Isto se deve ao fato da superfície ser suave e os pontos da grade 10x10 minutos de 

arco representar praticamente a mesma superfície gerada pela grade de 5x5 minutos 

de arco. O tempo de processamento foi praticamente o mesmo daquele gasto pelo 

treinamento com o conjunto de 10x10 minutos de arco, ou seja, em torno de 48 

horas. 

Tabela 4: Resultados do treinamento do modelo de rede neural 2x28x18x7x1 para o 
modelo do geopotencial (arquivo de 10x10 minutos de arco). 

Comparando os resultados obtidos pela rede MLP (2x28x18x7x1) empregada 

neste trabalho e pelas redes MLP empregadas por KUHAR et al. (2001) com apenas 

duas camadas intermediárias utilizando dados GPS e nivelamento geométrico, pode-

se afirmar que o modelo de rede apresentado nesta pesquisa tem um melhor 

desempenho. 

O melhor resultado encontrado por KUHAR et al. (2001) foi um erro padrão 

em torno de ±18 mm para uma área 0,6°x1,1° de arco com amplitude de 1,5 metros 

de altura. Em outra área de 2°x3° de arco com amplitude na altura de 3,5 metros, 

Grau e ordem 
do EGM96 

Erro 
padrão 
(mm) 

Erro médio 
absoluto (mm) 

Erro 
máximo 

(mm) 

Erro 
mínimo 
(mm) 

Diferença 
(mm) 

360 ±16 13 64 -60 124 
70 ±2 2 25 -16 41 
50 ±2 1,5 7 -13 20 
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KUHAR et al. (2001) obteve a aproximação à superfície com um erro padrão em 

torno de ±76 mm, enquanto que o modelo testado aqui apresenta um erro padrão de 

±16 mm. As duas superfícies usadas por KUHAR et al. (2001) podem ser 

consideradas suaves. 

O modelo de rede proposto foi aplicado a uma área de 10°x10° de arco com 

uma amplitude máxima na altura de 21 metros, tendo erro padrão máximo de ±16 

mm na aproximação da superfície. Nas superfícies mais suaves com grau e ordem 

igual a 50 e 70, o desvio foi menor, conforme Tabela 4. As superfícies usadas foram 

da mais suave até uma um pouco mais ruidosa, como mostrado nas Figuras a seguir. 

A Figura 26 apresenta a superfície gerada com 360.000 pontos (grade de 1x1 

minuto de arco) obtidos pela RNA do tipo MLP, treinada com aproximadamente 

3.700 pontos (grade de 10x10 minutos de arco). A Figura 27 representa a diferença 

entre a superfície da Figura 26 e a superfície do EGM96 com grau e ordem igual a 50 

(Figura 23), usada para treinamento do modelo de rede neural. 

 
Figura 26: Superfície gerada pela RNA do tipo MLP com 360.000 pontos (treinada 

com grade de 10x10 minutos de arco). 
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Figura 27: Diferença entre as superfícies das Figuras 22 (EGM96) e 25 (MLP). 

Observando a Figura 27 nota-se que os erros na obtenção da ondulação 

geoidal por RNA para esta superfície (treinada com grade de 10x10 minutos de arco) 

são praticamente iguais aos erros da mesma superfície, porém gerada por RNA com 

conjunto de treinamento com 14.500 pontos (grade de 5x5 minutos de arco). Houve 

variação no erro absoluto de -0,5 mm, no erro extremo positivo, uma queda de 2 mm, 

enquanto que no erro extremo negativo houve um acréscimo de 4 mm, passando de -

9 mm para -13 mm. Isto ocorreu devido ao fato da superfície ser muito suave e da 

queda do número de pontos que a representam não fazer com que sejam perdidas 

suas principais características, portanto, não havendo prejuízos no treinamento do 

modelo de RNA. 

As superfícies para os demais graus e ordens (70 e 360) do EGM96 

representadas pela rede neural do tipo MLP e suas diferenças com o EGM96 são 

mostradas nas figuras subseqüentes: Figuras 28, 29, 30 e 31. 
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Figura 28: Superfície gerada pela RNA do tipo MLP com 360.000 pontos (treinada 

com grade de 10x10 minutos de arco). 

 
Figura 29: Diferença entre as superfícies das Figuras 20 (EGM96) e 28 (MLP). 
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Na Figura 29 observa-se que a magnitude das diferenças entre as superfícies 

oriundas do EGM96 ( 70== mn ) e do modelo RNA do tipo MLP são pequenas, 

principalmente na parte central da área de teste. Erros da ordem de 6 mm se 

encontram próximo às bordas da área. Neste caso a redução do número de pontos 

para o aprendizado do modelo de RNA também não trouxe prejuízos na 

determinação da superfície. A redução do número de pontos para treinamento do 

modelo de RNA não acarretou a perda das características principais da superfície a 

ser representada pelo modelo. 

 
Figura 30: Superfície gerada pela RNA do tipo MLP com 360.000 pontos (treinada 

com grade de 10x10 minutos de arco). 
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Figura 31: Diferença entre as superfícies das Figuras 17 (EGM96) e 30 (MLP). 

Na Figura 31 pode-se observar que houve um aumento na quantidade de 

pequenas áreas com erros na obtenção da ondulação maiores, próximos de 5 cm, 

porém adequados se comparados com os erros do EGM96. Entretanto, a redução de 

pontos usados no treinamento trouxe prejuízos na aproximação à função por parte do 

modelo RNA, pois algumas das características não puderam ser aprendidas pelo 

modelo. Como nos modelos anteriores, os erros extremos se encontram nas bordas da 

área de teste, e com um acréscimo de aproximadamente 1 cm em relação à superfície 

gerada pelo modelo de RNA com grade de treinamento de 5x5 minutos de arco. 

A redução no número de dados do conjunto de treinamento, passando da 

grade de 5x5 minutos para a grade de 10x10 minutos de arco, não trouxe benefícios 

em relação ao tempo de treinamento do modelo de RNA do tipo MLP. O tempo de 

treinamento para os dois conjuntos foi praticamente o mesmo. O treinamento do 

modelo de RNA com mais padrões alcançou seu melhor resultado de generalização 

com uma quantidade de épocas menor do que com o conjunto de treinamento menor. 

Como a quantidade de padrões é maior, para a grade de 5x5 minutos de arco, tem-se 

mais operações entre as conexões do modelo de RNA em cada época de treinamento, 
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tornando-se praticamente igual à operação do modelo com mais épocas, porém com 

uma quantidade menor de operações por época de treinamento. 

7.2 Utilização da Componente Regional e Local Para 
Criação de um Modelo Geoidal Representado por 
Redes Neurais Artificiais 

As anomalias ar livre, a função de Stokes e a projeção da latitude em uma 

grade de 10x10 minutos de arco foram utilizadas para o treinamento do modelo de 

rede neural para avaliar a componente regional e local. O conjunto de treinamento foi 

criado com 70% dos valores do arquivo de 10x10 minutos de arco, o de validação e 

teste com os 30% restantes. Foram criados também arquivos de treinamento com 

60% dos dados do arquivo, e teste e validação com os demais 40% dos dados. 

Foram utilizados dados do arquivo com raio 0Ψ  igual a 4° em torno do ponto 

de integração como entrada para a determinação da altura geoidal (Figura 13). Nestas 

condições, o número de atributos do padrão de entrada é 2401 anomalias (49x49 

quadrículas) mais 2401 função de Stokes multiplicada pela projeção da latitude da 

quadrícula, resultando em 4802 atributos. 

Neste caso, utilizou-se a ferramenta estatística que determina as componentes 

principais das entradas de forma a diminuir a quantidade de atributos até um certo 

grau de representação do padrão. As entradas para o modelo de rede neural a ser 

treinado são representadas pelas componentes principais obtidas das anomalias, da 

função de Stokes multiplicada pela projeção da latitude das respectivas anomalias, e 

a saída pela ondulação geoidal residual do ponto central da grade quadriculada. A 

ondulação geoidal residual, ou seja, a componente representada pelos curtos 

comprimentos de ondas é dada pela avaliação da integral de Stokes usando as 

anomalias da gravidade residuais, que por sua vez é obtida pela anomalia ar livre 

menos as anomalias obtidas do EGM96. Os resultados da aplicação da técnica PCA 

são apresentados na Tabela 5. O número de atributos foi reduzido para o número de 

componentes principais consideradas. 
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Tabela 5: Resultados da aplicação da PCA na determinação das componentes 
principais para uma área de 2°x2° de arco. 

N° de atributos do 
padrão original 

(%) da variância dos dados que as 
componentes principais preservam 

N° de componentes 
principais 

4902 85 14 
4902 90 23 
4902 99,99 168 

Para a região de latitude 21° a 23° (S) e longitude 47° a 49° (W), o melhor 

resultado do treinamento do modelo de rede neural artificial com as diversas 

configurações e variações nos atributos de entrada estão apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6: Resultados do treinamento, validação e teste. 
Rede Geóide Gravimétrico 

NE NI NS 

EP 
(cm) 

Ema 
(cm) 

EM 
(cm) 

Em 
(cm) 

Df 
(cm) 

Treinamento (70%) ±3,4 2,5 10,8 -11,1 21,9 
Teste (20%) ±9,3 7,2 23,0 -12,9 35,9 

Validação (10%) ±8,4 6,6 18,4 -14,4 32,8 
Total (100%) 

14 18 1 

±5,7 3,9 23,0 -14,4 37,4 
Treinamento (70%) ±3,5 2,4 12,2 -15,8 28,0 

Teste (20%) ±10,6 7,9 17,2 -25,7 42,9 
Validação (10%) ±7,1 5,5 11,1 -15,0 26,1 

Total (100%) 

23 18 1 

±6,0 3,8 17,2 -25,7 42,9 
Treinamento (70%) ±5,7 4,4 12,9 -23,4 36,3 

Teste (20%) ±9,8 7,4 22,2 -22,9 45,1 
Validação (10%) ±7,8 6,6 10,1 -16,8 26,9 

Total (100%) 

168 18 1 

±7,4 5,5 22,2 -23,4 45,4 
NE – número de entradas; NI – número de neurônios nas respectivas camadas 

intermediárias, NS – número de saídas, EP – Erro padrão; Ema – erro médio 

absoluto; EM – erro máximo; Em – erro mínimo; Df – diferença. 

A Tabela 6 apresenta os resultados relativos aos modelos de redes neurais 

com 85%, 90% e 99,99% da variância dos dados que as componentes principais 

preservam e, por conseqüência, geram 14, 23 e 168 neurônios na camada de entrada. 

A camada intermediária ou escondida e a camada de saída são iguais para todos os 

modelos de redes neurais. Nota-se que estes modelos de redes neurais tiveram 

resultados semelhantes, sendo que o modelo de rede neural com 14 entradas obteve 

valores um pouco melhores. A vantagem de se utilizar o modelo RNA com 14 
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neurônios de entrada está no menor tempo de processamento no treinamento do 

modelo, devido à quantidade menor de conexões entre a camada de entrada e 

intermediária. 

As Figuras 32, 33 e 34 mostram as componentes residuais da ondulação 

geoidal representadas pelos curtos comprimentos de onda do SPGEOID2002 gerado 

por SILVA (2002), o resultado do modelo de rede neural 14x18x1 proposto e a 

diferença entre as superfícies das Figuras 32 e 33, respectivamente. 

 
Figura 32: Superfície residual do SPGEOID2002. 
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Figura 33: Superfície gerada pela RNA do tipo MLP (14x18x1). 

 
Figura 34: Diferença entre as superfícies das Figuras 32 e 33. 
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Verificando a Figura 34 nota-se que os maiores erros estão localizados nas 

áreas da superfície com maior variação na altura (rugosidade) e onde os padrões de 

teste e validação se concentraram em porções de área. Este modelo gerado por RNA 

estima a ondulação geoidal para a área com uma precisão da ordem de ±7 cm e com 

erros máximos e mínimos em torno de +23 e -13 cm. Tanto pontos do treinamento 

quanto da predição tem erros altos (Tabela 6), pois o treinamento foi interrompido 

em uma época onde o seu erro médio quadrático foi aproximadamente igual ao erro 

médio quadrático da validação. 

A melhor generalização por parte do modelo de rede neural foi obtida quando 

o erro de treinamento foi aproximadamente igual ao erro do conjunto de validação 

(Tabela 6 e Figura 35). Quando o treinamento do modelo de rede neural foi o melhor 

possível e houve pouca elevação do erro de validação, o resultado obtido não foi 

satisfatório. Um exemplo é mostrado na Tabela 7. 

 
Figura 35: Gráfico dos erros no treinamento do modelo de rede neural. 

Tabela 7: Resultados do treinamento, validação e teste (área 2ºx2º). 
Rede Geóide Gravimétrico 

NE NI NS 

EP 
(cm) 

Ema 
(cm) 

EM 
(cm) 

Em 
(cm) 

Df 
(cm) 

Treinamento (70%) ±5,7 4,4 12,9 -23,4 36,3 
Teste (20%) ±9,8 7,4 22,2 -22,9 45,1 

Validação (10%) ±7,8 6,6 10,1 -16,8 26,9 
Total (100%) 

168 28 1 

±7,4 5,5 22,2 -23,4 45,4 
Treinamento (70%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Teste (20%) ±17,6 12,8 29,0 -57,2 86,2 
Validação (10%) ±8,2 3,9 27,4 -10,7 38,1 

Total (100%) 

168 28 1 

±11,2 5,3 29,0 -57,2 86,2 
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NE – número de entradas; NI – número de neurônios nas respectivas camadas 

intermediárias, NS – número de saídas, EP – erro padrão; Ema – erro médio 

absoluto; EM – erro máximo; Em – erro mínimo; Df – diferença. 

Utilizando o conjunto de treinamento com 60% dos dados e os demais 40% 

como validação e testes, os resultados foram aproximados ao conjunto anteriormente 

utilizado com 70% dos dados para treinamento e os demais 30% para validação e 

teste. 

Utilizando uma área compreendida pelos paralelos 17° e 27° (S) e meridianos 

43° e 53° (W) e aplicando a técnica de Análise de Componentes Principais, obteve-se 

um resultado diferente no número de componentes principais em relação à área 

anteriormente descrita, entre as latitudes 21° a 23°(S) e longitudes 47° a 49° (W), 

devido à maior quantidade de atributos com maior variação. Os resultados estão na 

Tabela 8. 

Tabela 8: Resultados da aplicação da PCA na determinação das componentes 
principais para uma de 10°x10° graus de arco. 

N° de atributos do 
padrão original 

(%) da variância dos dados que as 
componentes principais preservam 

N° de 
componentes 

principais 
4902 80 55 
4902 85 88 
4902 90 155 

Para a região de latitude 17° a 27°(S) e longitude 43° a 53° (W), o 

treinamento do modelo de rede neural seguiu os mesmos passos da região 

anteriormente mencionada. O melhor resultado do treinamento do modelo de rede 

neural artificial com as diversas configurações e variações nos atributos de entrada 

estão na Tabela 9. 
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Tabela 9: Resultados do treinamento, validação e teste (área de 10ºx10º). 
Rede 

NI NI NI 

Geóide Gravimétrico 

NE 

1 2 3 

NS 

EP 
(cm) 

Ema 
(cm) 

EM 
(cm) 

Em 
(cm) 

Df 
(cm) 

Treinamento (70%) ±5,4 4,1 30 -33 63 
Teste (20%) ±9,5 6,9 49 -39 88 

Validação (10%) ±9,5 7,4 28 -31 59 
Total (100%) 

55 16 3 3 1 

±6,9 5,0 49 -39 88 
Treinamento (70%) ±4,7 3,5 24 -24 48 

Teste (20%) ±9,4 6,7 44 -39 85 
Validação (10%) ±8,8 6,8 28 -26 54 

Total (100%) 

88 28 18 7 1 

±6,4 4,5 44 -39 85 
Treinamento (70%) ±4,4 3,3 21 -21 42 

Teste (20%) ±10,3 7,4 38 -50 88 
Validação (10%) ±9,3 6,9 43 -32 76 

Total (100%) 

155 31 18 7 1 

±6,6 4,5 43 -50 93 
NE – número de entradas; NI – número de neurônios nas respectivas camadas 

intermediárias, NS – número de saídas, EP – Erro padrão; Ema – erro médio 

absoluto; EM – erro máximo; Em – erro mínimo; Df – diferença. 

As Figuras 36, 37 e 38 a seguir, mostram o melhor resultado da RNA tipo 

MLP com a configuração 55x16x3x3x1 e suas diferenças com a componente residual 

da ondulação geoidal representada pelos curtos comprimentos de onda do modelo 

SPGEOID2002. 

É importante salientar que neste caso o treinamento do modelo de RNA 

também foi interrompido no instante em que o erro médio quadrático de treinamento 

foi aproximadamente igual ao erro médio quadrático de validação. Se for aumentado 

o número de ciclos no treinamento, o erro no conjunto de treinamento continua 

caindo, porém o erro no conjunto de validação aumenta e o resultado na 

generalização dos padrões de teste não é satisfatório. 
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Figura 36: Superfície residual do SPGEOID2002. 

 
Figura 37: Superfície gerada pelo modelo RNA 55x16x3x3x1. 
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Figura 38: Diferenças entre as superfícies das Figuras 36 e 37. 

Na Figura 38 observa-se que os erros para a área de 10°x10° são próximos 

dos erros obtidos na área de teste de 2°x2°, embora possua erros extremos um pouco 

maiores e precisão da ordem de ±10 cm. Estes erros extremos ocorreram também nas 

porções de área mais ondulada. 

Para melhorar o rendimento do modelo de rede neural artificial é necessária 

uma quantidade maior de padrões diversificados de treinamento. Estes podem ser 

obtidos por variação da latitude e longitude para as diversas grades de anomalias 

existentes e por aplicação de FFT, obtendo-se desta forma os resultados das novas 

ondulações. Outra forma é a associação de ondulações geoidais obtidas por GPS e 

nivelamento geométrico com as anomalias da gravidade. 
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7.3 Utilização do Modelo Geoidal SPGEOID2002 Para 
Criação de um Modelo Geoidal Representado por 
Redes Neurais Artificiais 

Foram treinados modelos de redes neurais para representar a superfície 

geoidal com base nos dados fornecidos pelo modelo SPGEOID2002 proposto por 

SILVA (2002). Após o aprendizado, o modelo é utilizado como um interpolador da 

superfície geoidal do modelo SPGEOID2002, de maneira a comparar esta superfície 

obtida por redes neurais com a superfície geoidal obtida por GPS e nivelamento 

geométrico nos pontos conhecidos, verificando-se as diferenças. 

Para todos os exemplos foram utilizadas como entrada as latitudes e 

longitudes referentes à área de estudo, porém foram estabelecidas saídas iguais a 1, 

3, 10 e 20 para representar a ondulação geoidal do modelo SPGEOID2002. No 

primeiro caso, onde a saída é igual a 1, esta representa a ondulação geoidal. Nos 

casos seguintes a ondulação geoidal é representada pela soma das 3, 10 e 20 saídas 

respectivamente. 

Foram realizadas várias configurações para o treinamento do modelo de rede 

neural até encontrar a de melhor resultado para a representação da superfície. 

Começou-se pela rede com uma única saída e após resultados não satisfatórios 

optou-se por uma representação com 3 saídas. Ainda não encontrando o resultado 

desejado, passou-se à representação com 10 saídas, a qual se aproximou mais do 

resultado desejado (da ordem de 5 cm). Entretanto, utilizando 20 saídas para a 

representação da superfície conseguiu-se melhorar ainda mais o resultado. 

Os modelos de redes neurais com melhor desempenho para cada estratégia 

utilizada e os erros entre as superfícies são apresentados na Tabela 10. A amplitude 

da ondulação geoidal do conjunto de dados usado é de 20,83 metros, com valores 

extremos de 7,94 metros e -12,89 metros. O tempo de processamento no treinamento 

foi de aproximadamente uma semana, porém a estimativa de valores após o 

treinamento é rápida (minutos para arquivo com 360000 padrões). 

É importante salientar que todas as saídas do modelo de rede neural são 

aproximadamente iguais para aquelas em que a ondulação geoidal foi subdividida. 
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Foram analisados os arquivos de saídas gerados pelo modelo de rede neural, após o 

treinamento. 

Tabela 10: Resultados do treinamento das redes neurais para a área de 10°x10° de 
arco. 
Rede Erro Erro Médio Erro Erro  

Entrada intermediária Saída Padrão Abs Max Min Diferença 
 1ª 2ª 3ª  cm cm cm cm cm 
2 20 18 7 1 ±6,6 4,9 33,4 -36,5 69,9 
2 25 20 14 3 ±7,8 6,0 36,8 -50,7 87,5 
2 30 30 16 10 ±5,2 3,8 24,4 -31,1 55,5 
2 40 35 27 20 ±2,4 1,8 18,2 -12,4 30,6 

A partir do resultado apresentado na Tabela 10, nota-se que a divisão da 

ondulação geoidal em mais de uma saída apresentou resultados melhores. Os erros 

quadráticos das diferentes saídas são muito próximos para os diversos modelos. 

Entretanto, o tempo de processamento aumenta com o aumento do número de saídas, 

com conseqüente acréscimo do número de neurônios nas camadas intermediárias. 

Para o modelo de RNA 2x40x35x27x20 o tempo foi de aproximadamente uma 

semana, muito alto para as pretensões de determinação de uma superfície. 

A superfície obtida a partir da ondulação geoidal do SPGEOID2002, a 

superfície gerada pelo modelo de rede neural com 20 saídas, e suas diferenças são 

mostradas nas Figuras 39, 40 e 41. Os erros extremos gerados pela RNA tipo MLP 

estão restritos a pequenas porções da área e próximos das regiões de maior variação 

do SPGEOID2002, o que mostra ser o modelo de RNA uma alternativa na obtenção 

da ondulação geoidal com uma precisão da ordem de 10 cm. 
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Figura 39: Superfície obtida por SILVA (2002) (SPGEOID2002). 

 
Figura 40: Superfície gerada pelo modelo de rede neural. 
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Figura 41: Diferenças entre as superfícies das Figuras 39 e 40. 

A seguir, são apresentados o modelo geoidal a partir de dados GPS e 

nivelamento geométrico representado por redes neurais. Os resultados da 

comparação entre pontos do modelo geoidal obtidos por redes neurais utilizando a 

superfície geoidal deste tópico (SPGEOID2002), determinada por SILVA (2002), e a 

superfície geoidal do item 7.4 também são apresentados. 

7.4 Utilização do Modelo Geoidal a Partir de Dados GPS e 
Nivelamento Geométrico Para a Criação de um Modelo 
Geoidal Representado por Redes Neurais 

Foram determinadas as coordenadas para os pontos levantados com GPS 

utilizando o programa SKIPRO da LEICA. A solução dos vetores foram ION FREE 

com fixação da ambigüidade. Em seguida foram executados ajustamentos dos 

vetores. No primeiro momento, foram utilizados todos os vetores, e de acordo com 

os resultados obtidos foram eliminados vetores dependentes e aqueles com os 
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maiores desvios padrão. Esta operação foi executada até que se encontrou a rede 

GPS com suas coordenadas ajustadas, conforme Figura 42. 

 
Figura 42: Rede GPS ajustada, Região da cidade de São Carlos (SP). 

Os resultados das coordenadas e suas precisões pertencentes à rede GPS 

ajustada para a região da cidade de São Carlos (SP) estão no apêndice B. 

De posse da altura geométrica obtida pelo cálculo, ajustamento das 

coordenadas GPS e altura ortométrica fornecidas pelo IBGE, encontrou-se as 

ondulações geoidais utilizando a equação a seguir para o modelo em questão. 

HhN −=       (85) 

sendo: 

N  Altura geoidal; 

h  Altura geométrica; 

H  Altitude ortométrica. 
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É importante ressaltar que, além dos pontos apresentados na Figura 42, foram 

utilizados mais três pontos pertencentes à rede de referência cadastral da USP – São 

Carlos, implantada por SOUZA, G. (2001), e os pontos RN 2864-U e RN 2903-G da 

rede de nivelamento básica do estado de São Paulo com suas coordenadas geodésicas 

determinadas por GPS. 

Com os resultados da altura geoidal e posterior normalização, seguindo a 

estratégia anteriormente mencionada (item 6.6.5), foram gerados arquivos com os 

padrões de entrada e saída para o modelo de rede neural a ser treinado. As entradas 

são representadas pelas latitudes e longitudes, enquanto que a saída é representada 

pela altura geoidal do ponto. 

Após o processo de aprendizado, o modelo de rede neural foi utilizado para 

interpolar a superfície geoidal (GPS e nivelamento geométrico) e verificar as 

diferenças em relação à superfície determinada por SILVA (2002). Esta comparação 

entre valores é efetuada em pontos não conhecidos nas duas superfícies. Os 

parâmetros de comparação são as diferenças dadas pelos pontos conhecidos nas duas 

superfícies e nos pontos desconhecidos, ou seja, apenas interpolados. 

Como mencionado no item 7.3, o modelo de rede neural treinada com dados 

da superfície gerada por SILVA (2002) foi utilizado para interpolar os valores das 

ondulações nos pontos de coordenadas determinadas no ajustamento da rede 

geodésica levantada. Os valores encontrados pelo modelo de rede neural foram 

comparados com os valores da ondulação geoidal determinados por GPS e 

nivelamento geométrico. Os resultados estão apresentados nas Tabelas 11 e 12. 
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Tabela 11: Comparação entre as superfícies geoidais obtidas por GPS_Nivelamento 
e MLP representando o SPGEOID2002. 

Ondulação Geoidal Ponto 

GPS-Nivelamento 

(m) 

SPGEOID2002 

(m) 

Diferença 

(m) 

RN 2903-C -6,71 -5,91 -0,80 
RN 2885-L -5,63 -5,08 -0,55 

PMC 1001=RN 2854-B -6,34 -3,96 -2,38 
RN 110-K -6,02 -4.92 -1.10 
RN 2950-C -7,14 -6.43 -0.71 
RN 2905-U -7,10 -5.99 -1.11 
RN 2906-C -6,40 -5.64 -0.76 

DER 308 = RN 2869-A -5,41 -4.85 -0.56 
RN 2885-Z -6,61 -5.54 -1.07 
RN 2924-G -6,85 -6.21 -0.64 
RN 2947-R -6,43 -5.79 -0.64 
RN 2903-F -11,71 -5.32 -6.39 

RN 001 -6,20 -5.63 -0.57 
RN 002 -6,03 -5.63 -0.40 
RN 004 -6,13 -5.63 -0.50 

RN 2864-U -6,26 -5.62 -0.64 
RN 2903-G -6,24 -5.59 -0.65 

Tabela 12: Resumo da predição dos valores de ondulações geoidais utilizando a rede 
MLP treinada com dados do SPGEOID2002 comparados com dados 
GPS/Nivelamento. 
Rede Erro ErroMédio Erro Erro  

Entrada intermediária Saída Padrão Abs Max Min Diferença 
 1ª 2ª 3ª  m m m m m 

±1,80 1,15 -0,40 -6,39 6,00 2 40 35 27 20 
±0,74 0,71 -0,40 -1,12 0,72 

Na primeira linha da Tabela 12 estão os resultados referentes a todos os dados 

usados e, na segunda linha, os resultados descartando os dois pontos de erros 

maiores. 

Verificando os resultados da ondulação geoidal dada pela diferença da altura 

geométrica e altitude ortométrica e a ondulação geoidal interpolada pelo modelo de 

redes neurais (item 7.3), nota-se um erro sistemático na maioria dos pontos e erros 

grosseiros nos pontos PMC 1001 e RN 2903-F. 
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Mesmo este modelo de rede neural tendo apresentado uma precisão da ordem 

de 2,5 cm para obtenção da ondulação geoidal e erro máximo da ordem de 20 cm, 

para uma área de 10°x10° de arco, esta não contribuiu na diferença entre os 

resultados apresentados na Tabela 12, pois nesta área as ondulações foram obtidas 

pelo modelo de rede neural com uma diferença da ordem de um centímetro. 

O ponto PMC 1001 coincide com a descrição do RN 2854-B da rede de 

nivelamento básica do estado de São Paulo, porém não foi confirmada pelo IBGE. 

Entretanto, foi utilizada a altitude descrita pelo IBGE. O RN 2903-F, onde ocorreu 

maior discrepância, confere com a descrição de suas características, mas não tem 

coordenadas próximas das calculadas. O ponto que tem as coordenadas mais 

próximas das calculadas é o RN 2903-E. 

Os outros pontos com diferenças em torno de um metro são justamente 

aqueles que têm maior desvio padrão na altura, de acordo com ajustamento realizado 

e mostrado na Figura 42. Estes pontos são: RN 110-K, RN 2905-U, RN 2885-Z. 

Retirando os cinco pontos com maiores discrepâncias e comparando com os 

resultados obtidos por SILVA (2002), pode-se observar que a superfície gerada tem 

um erro sistemático de aproximadamente 50 cm em relação à superfície geoidal 

obtida por GPS/Nivelamento, conforme resultados apresentados na Tabela 11. 

 
Figura 43: Superfície geoidal dada pelo modelo RNA treinada com dados do 

SPGEOID2002. 
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Figura 44: Superfície geoidal dada pelo modelo de RNA treinada com dados de 

pontos GPS/Nivelamento geométrico (sem os pontos de erros extremos). 

 
Figura 45: Diferença entre a superfície geoidal dada pelo modelo de RNA treinada 

com dados do SPGEOID2002 (Figura 43) e a superfície gerada usando 
os pontos GPS/Nivelamento (Figura 44). 
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O resultado do treinamento do modelo de rede neural com configuração 

2x40x35x27x20, utilizando dados GPS e nivelamento geométrico, é apresentado na 

Tabela 13, e a superfície interpolada é mostrada na Figura 44. A amplitude da 

ondulação geoidal dos dados usados é de 1,73 m, com valores extremos -5,413 m e -

7,143 m. O resultado da predição do modelo de rede neural usando dados de entrada 

do modelo SPGEOID2002 está na Tabela 14. 

Tabela 13: Resumo do treinamento do modelo de rede neural para superfície geoidal 
dada por GPS e nivelamento geométrico. 
Rede Erro Erro Médio Erro Erro  

entrada intermediária saída Padrão Abs Max Min Diferença 
 1ª 2ª 3ª  m m m m m 
2 40 35 27 20 ±1x10-5 1x10-5 3x10-6 -4x10-5 4x10-5 

Tabela 14: Resumo da predição do modelo de rede neural (treinada com dados GPS 
e nivelamento geométrico) usando dados de entrada do modelo geoidal 
SPGEOID2002. 
Rede Erro ErroMédio Erro Erro  

entrada intermediária saída Padrão Abs Max Min Diferença 
 1ª 2ª 3ª  m m m m m 

2 40 35 27 20 ±0,72 0,67 0,54 -2,21 2,74 

 
Figura 46: Diferença entre a superfície geoidal dada pelo modelo de RNA treinada 

com dados de pontos GPS/Nivelamento e a superfície gerada por RNA 
para os pontos do SPGEOID2002. 
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O resultado não foi satisfatório porque na Figura 46 observa-se que os erros 

são consideráveis. Isto ocorreu devido à quantidade e qualidade dos pontos usados no 

treinamento do modelo de rede neural artificial. O treinamento foi com erro padrão 

em torno de ±0,1 mm, porém a generalização utilizando pontos da grade de 10x10 

minutos com as ondulações geoidais geradas por SILVA (2002) e, comparando com 

o SPGEOID2002, o erro médio absoluto foi de aproximadamente 56 cm. Para uma 

análise mais adequada é necessária a reobservação de alguns dos vetores, com 

maiores erros no ajustamento, para melhorar a qualidade da altura geométrica e 

conseqüentemente melhorar a ondulação geoidal no ponto. 

Constatou-se que, através dos resultados apresentados, para obter uma 

superfície geoidal para a região da cidade de São Carlos com uma melhor 

aproximação, tem-se que considerar mais pontos com coordenadas e ondulação 

geoidal conhecidas e com boa qualidade. 

7.5 Predição da Anomalia da Gravidade Utilizando-se 
Redes Neurais MLP 

A partir do arquivo criado pela SCGGSA (Sub-Comissão de Gravimetria e 

Geóide da América do Sul) foram gerados os padrões de treinamento, validação e 

teste de acordo com a metodologia citada anteriormente. A grade utilizada foi de 

10x10 minutos em uma área de 10°x10° de arco. A Figura 47 mostra a disposição 

dos dados utilizados para treinamento. As quadrículas não marcadas não possuem 

valores medidos, apenas valores obtidos pela média dos valores dos pontos vizinhos. 

Inicialmente, foram consideradas como entradas para a RNA as latitudes e 

longitudes, e como saída a anomalia da gravidade. Após tentativas de estabelecer a 

configuração do modelo de rede neural para se obter uma aproximação à superfície 

sem a obtenção de um resultado esperado, optou-se por adotar uma camada de saída 

constituída por 20 neurônios. Isto foi realizado utilizando a estratégia descrita no 

item 6.6.3, dividindo a anomalia da gravidade em 20 partes iguais. 
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Figura 47: Grade de dados de pontos com valores de anomalia da gravidade. 

Neste caso, foi utilizada variação na taxa de aprendizado e no termo 

momento. Iniciou-se com uma taxa de aprendizado e termo momento iguais a 0,1, 

terminando com um valor em torno de 0,05. Com esta estratégia a rede ficou mais 

estável no aprendizado e também baixou o erro médio quadrático no treinamento. Os 

resultados estão citados na Tabela 15. 

Tabela 15: Resultados do treinamento dos modelos de rede neural para a predição 
das anomalias para as quadrículas vazias 
Rede Erro Erro Médio Erro Erro  

Entrada intermediária Saída Padrão Abs Max Min Diferença 
 1ª 2ª 3ª  mGal mGal mGal mGal mGal 
2 88 40 - 20 ±0,5 0,4 2,3 -2,0 4,3 
2 90 50 - 20 ±0,2 0,2 0,5 -1,0 1,5 
2 90 55 - 20 ±0,2 0,2 1,0 -0,8 1,8 
2 88 70 50 20 ±1,2 0,9 9,8 -7,2 17,0 

Inicialmente, testou-se o modelo de redes neurais com 3 camadas 

intermediárias em um conjunto de dados com 60% dos valores do arquivo de dados 

existente. Os 40% restantes foram selecionados para teste e validação. No entanto, 

por um descuido, os dados de validação e testes foram aqueles relacionados à falta de 
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valores para a correção de Bourguer. O aprendizado ocorreu como mostrado na 

Tabela 15, e a predição das anomalias para as quadrículas onde a correção de 

Bourguer é vazia estão na Tabela 16. 

A partir dos resultados deste modelo partiu-se para a elaboração de um novo 

conjunto de treinamento para o modelo de rede neural com dados das quadrículas 

com valores existentes (aproximadamente 80% do conjunto todo). O conjunto de 

validação e teste foram as demais quadrículas com valores dados pela média dos 

valores vizinhos, segundo orientações de SILVA (2002). 

Inicialmente, testou-se o modelo de redes neurais com 3 camadas, porém o 

treinamento do modelo se mostrou muito instável, mesmo com a divisão da saída em 

20 partes iguais. Assim, foram consideradas novas configurações de modelos de 

redes para a solução do problema (Tabela 16). 

Os resultados do treinamento são mostrados na Tabela 16 para os modelos de 

redes neurais testados com os melhores resultados. A predição é mostrada na Tabela 

16 para os respectivos modelos de redes neurais testados. A amplitude das anomalias 

da gravidade é de 159 mGal, com valores extremos de +83 mGal e -76 mGal. É uma 

superfície bastante ondulada, conforme mostrado na Figura 48. 

Utilizou-se o programa Matlab para a interpolação da superfície gerada pelos 

pontos utilizados no treinamento do modelo de rede neural e comparação com os 

resultados obtidos pelo modelo de rede neural na predição dos valores após 

treinamento. 

O método usado na interpolação foi o “v4 MATLAB 4 griddata method” 

descrito no programa Matlab. Este método gera superfícies mais suaves, portanto, 

mais adequado à interpolação, pois serão comparados com os valores médios, dados 

pelas quadrículas vizinhas, dos pontos de quadrículas anteriormente vazias. O erro 

padrão na interpolação com este algoritmo ficou em torno de 3x10-5, com erros 

extremos de 2x10-4 e -2x 10-4 mGal. 
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Tabela 16: Resultado da predição das anomalias da gravidade dos modelos de redes 
neurais testados após treinamento e Matlab. 
Rede Erro Erro Médio Erro Erro  

entrada intermediária saída Padrão Abs Max Min Diferença 

 1ª 2ª 3ª  mGal mGal mGal mGal mGal 

2 88 40 - 20 20 15 65 -83 148 

2 90 50 - 20 23 17 61 -87 148 

2 90 55 - 20 19 14 77 -69 146 

2 88 70 50 20 30 23 115 -68 183 

v4 Mathlab 8 5 43 -33 76 

Os erros nas saídas de cada neurônio na camada de saída são praticamente 

iguais, como ocorrido na representação do geóide SPGEOID2002. Foram analisados 

os arquivos de saída gerados pelo modelo de rede neural. Este resultado é um indício 

de estabilidade para o aprendizado do modelo de rede neural. 

Analisando os resultados na Tabela 16, nota-se erros altos em relação aos 

dados gerados pela média dos valores das quadrículas vizinhas (Figura 48) para o 

modelo de RNA com configuração 2x90x55x20 (Figura 49). A Figura 49 apresenta a 

melhor generalização do modelo de RNA (2x90x55x20) quando foi interrompido o 

treinamento em uma época anterior aos resultados mostrados na Tabela 15. O 

modelo neste momento de interrupção apresentou um erro quadrático médio da 

ordem 0,4 mGal, erro padrão igual a ±0,5 mGal, erro absoluto de 0,4 mGal e erros 

extremos da ordem de +2,8 e -2,3 mGal. O resultado deste modelo é mostrado na 

Figura 53 junto com os demais modelos de RNA testados. 
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Figura 48: Superfícies dadas pelo arquivo das anomalias existentes. 

 
Figura 49: Superfícies dadas pela interpolação do modelo de RNA (2x90x55x20). 
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Figura 50: Diferença entre as superfícies das Figuras 48 e 49. 

Na Figura 50 verifica-se que os maiores erros estão nas regiões próximas da 

borda da grade de dados. Na região central os valores de predição são mais próximos 

do valor médio dos vizinhos, porém ocorrem alguns pontos de erros também altos. O 

modelo de RNA com configuração 2x90x55x20 tem um resultado de erro mais 

homogêneo para toda a área contendo poucos pontos com erros extremos. Entretanto, 

houve erros da ordem de -60 mGal na parte central da área. 

Os resultados foram ruins, como pode ser visto na Figura 50, devido ao fato 

da maioria dos pontos de predição estarem agrupados em regiões e próximo à borda, 

portanto, com pouca características para representar a superfície nestes locais. Os 

resultados apresentados pelo modelo de rede neural também se mostraram piores em 

relação aos valores médios produzidos pela interpolação realizada com o programa 

Matlab (Tabela 16), comparados com valores médios das quadrículas vizinhas 

(Figuras 54 e 55). 

Outros modelos de RNA usados na predição das anomalias, assim como seus 

resultados, são mostrados a seguir. Cada modelo apresentado obteve uma melhor 

aproximação à superfície considerada em determinadas regiões. Não houve um 
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modelo de RNA que foi melhor em todas as partes da área de teste, entretanto, mais 

testes devem ser realizados na procura do modelo que melhor se adapte a esta 

superfície, bem como o melhor momento para interromper o aprendizado do modelo 

de RNA. 

Observando os resultados dos diferentes modelos de redes neurais, nota-se 

que alguns se aproximam de uma solução de superfície mais suave, portanto mais 

próximos dos valores médios gerados pelos vizinhos. Em outros casos vê-se uma 

superfície mais ondulada em relação aos valores médios. Este fato pode ser notado 

nas Figuras 51, 52 e 53. É importante salientar que em todos os modelos 

apresentados o treinamento foi interrompido em um valor de erro médio quadrático 

próximo de 0,05 mGal, e não no máximo de aprendizado do modelo de rede neural. 

 
Figura 51: Diferença entre as superfícies da Figura 46 e a superfície gerada pelos 

modelos de RNA 2x88x40x20. 
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Figura 52: Diferença entre as superfícies 47 e a superfície gerada pelos modelos de 

RNA 2x90x50x20. 

 
Figura 53: Diferença entre as superfícies 47 e a superfície gerada pelos modelos de 

RNA 2x90x55x20. 
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Observando mais detalhadamente as Figuras 51, 52 e 53 nota-se que alguns 

modelos têm melhor desempenho na parte central, como é o caso da RNA com 

configuração 2x88x45x20, porém não repete o mesmo desempenho nas bordas da 

área de teste. 

O modelo de RNA (2x90x55x20), mostrado na Figura 53, treinado com mais 

épocas até alcançar um erro médio quadrático da ordem 0,01 m Gal, manteve os 

melhores resultados na parte central e na borda do lado esquerdo da área, contudo 

não apresentou melhora significativa nos resultados. Nos outros modelos ocorreu o 

mesmo fato, tendo sido a discrepância nos resultados pequena. 

Além da comparação entre os modelos de RNA do tipo MLP, também se 

realizou a comparação com o algoritmo de interpolação do programa Matlab. 

Entretanto a comparação não foi realizada em toda a área, pois o algoritmo usado 

pelo Matlab apresentou falhas na geração da malha, com pontos eqüidistantes nas 

regiões das bordas onde há uma quantidade pequena de pontos com valores de 

anomalias. Este fato pode ser observado na Figura 54. 

 
Figura 54: Superfície gerada pela interpolação usando Matlab. 
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Figura 55: Diferença entre as superfícies das Figuras 48 e 54. 

O resultado da interpolação pelo Matlab e os demais resultados podem ser 

observados nas Tabelas 15 e 16, tendo o primeiro sido melhor se comparado com os 

valores médios das quadrículas vizinhas. Este resultado melhor também foi devido à 

exclusão dos pontos onde não foi possível a interpolação, e é nesta região que 

geralmente são encontrados erros significativos. Se se comparar com os resultados 

do modelo de rede neural pode-se notar que estes pontos estão entre os piores 

resultados da predição. 

Entretanto, não se pode afirmar que os resultados obtidos pelo programa 

Matlab são melhores, pois devem ser comparados com os dados reais 

(desconhecidos). Para tal, deve-se levantar os dados dos pontos e comparar com os 

modelos gerados por redes neurais e Matlab. O algoritmo usado no programa Matlab 

para interpolação gera superfícies mais suaves, portanto adequado à área de teste. 

 



8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os resultados para a determinação de um modelo geoidal, usando redes 

neurais artificiais do tipo MLP e o algoritmo backpropagation, se mostraram muito 

bons. O modelo de RNA sem informações do grau da função conseguiu abstrair suas 

características de forma a representá-la com uma precisão da ordem de 10-3 para os 

modelos mais suaves e 10-1 para as funções mais ruidosas. Entretanto é importante 

lembrar que a MLP necessita de conhecimento prévio de parte da ondulação geoidal 

para a estimativa das restantes, portanto não é possível o seu uso onde não existam 

estas informações para o treinamento de um modelo de rede neural artificial. 

A rede do tipo MLP mostrou-se como uma ferramenta alternativa na 

interpolação de superfícies não lineares, porém, caso se deseje uma alta precisão, o 

tempo de treinamento seria elevado (em torno de uma semana para um Pentium IV 

1,6 GHz). A partir do resultado obtido na interpolação das superfícies de testes (o 

geóide obtido por SILVA (2002) e o modelo do geopotencial) através da rede neural 

do tipo MLP, pode-se fazer aplicação da mesma em superfícies onde não se 

conheçam os parâmetros que as definem e por meio dos parâmetros livres da rede 

neural obter aproximações a esta função. 

A precisão da superfície gerada pelo modelo de RNA depende dos dados 

utilizados para treinamento, porém este valor nunca é melhor do que o conjunto de 

treinamento, na melhor hipótese, pode ser aproximadamente igual. Para encontrar o 

valor da precisão final deve-se fazer a propagação dos erros obtidos na aproximação 

da superfície pela rede sobre a precisão dos dados usados. 

A concepção da arquitetura do modelo de rede neural artificial foi realizada 

empiricamente. Portanto, gastou-se um tempo considerável na procura daquela que 

melhor se adaptasse à superfície. Porém, não se tem certeza se é a melhor 
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configuração para o modelo de rede para a aproximação à função, apenas se pode 

garantir que gera valores em uma determinada precisão. 

Uma alternativa é o uso de algoritmo genético para encontrar o modelo de 

rede neural que melhor desempenhe a aproximação à função não linear. Desta forma, 

poder-se-ia afirmar com mais segurança o número de camadas intermediárias da rede 

e o número de neurônios nestas camadas. Esta operação é importante para tornar os 

modelos de redes neurais do tipo MLP operacionais na aproximação de qualquer 

função. 

Em testes subdividindo a área, gerando superfícies com ondulações geoidais 

mais homogêneas, foram encontradas mais de uma configuração de rede neural para 

uma boa representação das subáreas. Entretanto, para toda a área a quantidade de 

configurações reduziu-se a poucas dentro de uma determinada precisão (próxima de 

1 cm). Entre elas existem aquelas que desenvolvem superfícies mais suaves e outras 

que desenvolvem superfícies um pouco mais onduladas. Isso é importante no 

momento da escolha do modelo. Certamente, esta é uma etapa em que devem ser 

realizados mais estudos para identificar os tipos de superfícies geradas associados 

aos modelos de redes neurais com suas respectivas arquiteturas. 

O uso da função de ativação identidade nas camadas de entrada e saída e da 

função logística simétrica nas camadas intermediárias resultou num modelo de rede 

neural que apresentou bom desempenho, sendo treinada com o algoritmo 

backpropagation e o termo momento. Entretanto, para outro conjunto de dados estas 

funções de ativação adotadas podem não ser as mais adequadas. Devem ser 

realizados testes antes de assumir o uso de tais funções. 

O uso de taxas de aprendizado e do termo momento mais baixos tornaram as 

redes neurais mais estáveis, portanto, como esperado, gerou melhores resultados na 

generalização. Em alguns casos, fez-se necessário a variação da taxa de aprendizado 

e do termo momento, partindo de valores em torno de 0,1 e diminuindo até um valor 

em torno de 0,05. 

A técnica estatística de determinação das componentes principais do conjunto 

de dados, reduzindo o número de atributos dos dados, foi de grande importância na 

determinação da ondulação geoidal residual, ou seja, componente regional e local. 

Esta reduziu a quantidade de atributos de entrada para o modelo de rede neural de 
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forma significativa nas áreas de estudo e proporcionou um aprendizado melhor dos 

modelos de redes neurais aplicados. 

Testes realizados na área de 2°x2° de arco, com a redução dos atributos de 

entrada para rede neural do tipo MLP, com cerca de 85% da variância dos dados, 

mostraram-se melhores do que com 90% da variância dos dados e os testes com esta 

variância, por sua vez, foram melhores do que com 99,9% da variância dos dados. A 

quantidade menor de atributos contribuiu para um aprendizado melhor e para uma 

boa generalização dos exemplos apresentados, tornando os padrões mais distintos. 

Na área de 2°x2° de arco, a redução dos atributos de entrada para rede neural 

do tipo MLP foi maior do que na área de 4°x4° de arco. Esta redução se deve ao fato 

da área restrita em 2° de latitude e longitude ser mais suave e ter menor amplitude. 

Conseqüentemente tem-se uma menor variação da função de Stokes, da projeção da 

latitude e da grade com as anomalias da gravidade. Pode-se dizer que o resultado foi 

melhor na área de 2°x2° de arco devido a melhor generalização após o treinamento. 

Mesmo assim, o resultado do aprendizado e generalização apresentado para a 

componente regional e local, dada pela anomalia da gravidade residual, foi de 

precisão inferior à do modelo global, dada pelo modelo do geopotencial EGM96. 

Este fato se deve à dificuldade de generalização dos padrões apresentados ao modelo 

de rede neural diferentes do conjunto de treinamento. O aprendizado da rede, 

conforme apresentado nos resultados, foi interrompido em uma fase de forma que 

tivesse um aprendizado compatível com a generalização para garantir melhor 

resultado na estimativa da ondulação geoidal. 

A falta de mais exemplos de treinamento interfere no resultado do modelo de 

rede, e neste caso devem ser procuradas formas de obter mais exemplos. Entretanto, 

sabe-se da dificuldade na determinação dos mesmos. Portanto, esta é uma das 

limitações do uso de redes neurais para a determinação da ondulação geoidal 

regional e local. 

Por outro lado, podem ser associados valores das anomalias da gravidade em 

uma grade com resultado da ondulação geoidal do ponto central da área, resultado 

este determinado por uma outra técnica qualquer. Neste caso, podem ser associados 

valores das anomalias da gravidade com ondulações geoidais obtidas por GPS e 

nivelamento geométrico, por exemplo. Em casos em que o valor da determinação da 
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ondulação for de baixa qualidade, pode-se até substituir por outro de melhor 

qualidade para representar o resultado daquela grade de anomalias. 

Para trabalhos futuros, sugere-se a investigação dos seguintes tópicos: 

• O uso de dados de superfícies com maior variação na altura geoidal 

(mais rugosas) para verificar a eficiência e precisão dos resultados de 

um modelo de rede neural artificial. Um exemplo é a aplicação na 

obtenção de um DTM a partir de dados discretos levantados, seguindo 

as orientações da predição das anomalias; 

• A determinação do geóide a partir da aceleração da gravidade e DTM 

como dados de entrada para uma RNA, sem realizar as devidas 

correções; 

• A obtenção das correções das anomalias através de redes neurais 

artificiais; 

• A utilização de outros modelos de redes neurais na obtenção de um 

modelo geoidal. Uma alternativa seria o modelo recorrente no tempo; 

• O uso de outros algoritmos de treinamento e funções de ativação nos 

modelos de redes neurais na obtenção de um modelo geoidal; 

• A utilização de uma rede neural do tipo MLP na determinação da 

arquitetura da rede MLP a ser usada na determinação de uma superfície, 

usando exemplos de redes que obtiveram resultados satisfatórios 

juntamente com parâmetros extraídos dos dados de superfícies usadas 

no treinamento dos modelos. 
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APÊNDICE A – Altitudes das Referências de 
Nível (adaptado do IBGE) e SOUZA (2001) 

Ponto Altitude ortométria 
(m) 

RN 2903-C 610,677 
RN 2885-L 608,167 

PMC 1001=RN 2854-B 646,274 
RN 110-K 654,524 
RN 2950-C 565,137 
RN 2905-U 529,292 
RN 2906-C 625,423 

DER 308 = RN 2869-A 601,211 
RN 2885-Z 609,803 
RN 2924-G 601,939 
RN 2947-R 700,169 
RN 2903-F 822,963 

RN 001 811,060 
RN 002 806,930 
RN 004 849,981 

RN 2864-U 872,560 
RN 2903-G 856,995 

  



APÊNDICE B – Coordenadas Ajustadas dos 
Pontos GPS  

Ponto Latitude (º ’ ” ± m) Longitude (º ’ ” ± m) Altura geom. 
(m) 

Araraquara RN 2908-C 21° 48' 37.19643" S ± 0.165 48° 10' 38.32438" O ± 0.154 603.965 ± 0.489 
Araras RN 2885-L 22° 21' 00.31126" S ± 0.167 47° 23' 33.25042" O ± 0.138 602.537 ± 0.438 

Campinas PMC 1001 22° 51' 33.53351" S ± 0.336 47° 08' 41.89249" O ± 0.234 639.935 ± 0.877 
Casa Branca Ponto 21° 46' 07.32478" S ± 0.247 47° 05' 50.63899" O ± 0.189 649.251 ± 0.840 

Casa Branca RN 110K 21° 46' 07.32537" S ± 0.379 47° 05' 50.63463" O ± 0.680 648.506 ± 2.214 
Catanduva RN 2950-C 21° 06' 31.17885" S ± 0.194 48° 57' 41.28950" O ± 0.174 557.994 ± 0.502 

Ibitinga Marco 21° 45' 18.10403" S ± 0.223 48° 59' 33.65134" O ± 0.209 401.729 ±0.724 
Ibitinga RN 2905-U 21° 46' 59.10815" S ± 0.904 48° 50' 43.14964" O ± 0.596 522.190 ± 1.948 
Jaboticabal REDE 21° 14' 06.60022" S ± 0.000 48° 17' 10.96202" O ± 0.000 606.034 ± 0.000 

Jaboticabal UNESP 21° 14' 27.79912" S ± 0.220 48° 17' 11.91672" O ± 0.164 568.396 ± 0.421 
Jaú RN 2906-C 22° 12' 06.98888" S ± 0.189 48° 30' 41.44246" O ± 0.188 619.022 ± 0.610 

Piracicaba DER 308 22° 44' 32.23067" S ± 0.204 47° 36' 02.30554" O ± 0.178 595.797 ± 0.576 
Pirassununga REDE 21° 57' 54.33850" S ± 0.000 47° 26' 35.64730" O ± 0.000 600.721 ± 0.000 

Pirassununga RN 2885Z 21° 57' 52.99127" S ± 0.386 47° 27' 25.24994" O ± 0.628 603.195 ± 1.626 
Ribeirão Preto RN 2924-G 21° 09' 58.43896" S ± 0.146 47° 52' 34.34435" O ± 0.125 595.090 ± 0.444 

STTU 22° 00' 17.80065" S ± 0.112 47° 53' 56.99549" O ± 0.099 824.608 ± 0.384 
Santo Antonio Alegria   

RN 1095 
21° 05' 13.40244" S ± 0.296 47° 09' 05.32250" O ± 0.250 785.178 ± 0.973 

São Simão RN 2947-R 21° 28' 00.75361" S ± 0.233 47° 38' 28.84258" O ± 0.160 693.742 ± 0.780 
Torrinha RN 2903-F 22° 25' 31.99958" S  ± 0.225 48° 12' 44.06006" O ± 0.212 811.249 ± 0.699 
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APÊNDICE C – Memorial Descritivo dos 
Pontos Visitados 

O arquivo casb0831 é do ponto 35 cm afastado do RN 110-K. Isto ocorreu 

devido a dificuldades na instalação do equipamento no RN (muro de placas de 

concreto junto ao ponto). 

O Marco medido em Ibitinga é junto à eclusa da barragem e 

aproximadamente a 30 metros do ponto da rede GPS apresentada por SEGANTINE 

(1995). Isto ocorreu devido a um erro de informação no momento da primeira 

instalação do equipamento e, portanto, as demais observações seguiram o mesmo 

ponto. 

Os dados da tabela foram coletados com uso do receptor de dupla freqüência, 

modelo 4000 SST/SSI e antena Compact L1/L2 w/Ground Plane, fabricação 

Trimble, com taxa de gravação a cada 10 segundos, ângulo de corte 10º, de 

propriedade da Escola Politécnica – USP-SP. Após foi realizada a conversão dos 

dados no formato Trimble para RINEX com a utilização do programa OMNI versão 

4.0. 

 
Detalhe da medição da altura da antena. 
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Tabela com as informações sobre o levantamento da rede de São Carlos realizado no ano de 2002. 
H antena Navegação Período Obs. Arquivo Dia Tipo Ponto Lugar Oper. 
Vert Incl. φ  λ  H  Inic. Fim Trimble Rinex 

23 Marco PMC-1001 Campinas Tule 1.423 1.433 22º 51’ 33.9” 47º 08’ 41.7” 652.1 14:47 15:50 camp_001 Camp0822 
23 Marco PMC-1001 Campinas Uchoa 1.464 1.473 22º 51’ 33.9” 47º 08’ 41.7” 652.1 17:57 19:06 27940824 Camp0821 
23 RN 2906-C Jaú Genival 0.726 0.754 22º 12’ 07.3” 48º 30’ 41.3” 614.3 09:52 10:23 07960821 Jaur0821 
23 RN DER-308 Piracicaba Uchoa 1.359 1.370 22º 48’ 27.5” 47º 36’ 02.2” 607.7 14:50 15:51 27940823 Pirc0822 
23 RN DER-308 Piracicaba Genival 1.314 1.325 22º 48’ 27.5” 47º 36’ 02.2” 607.7 18:20 19:20 07960823 Pirc0821 
23 RN 2903-F Torrinha Uchoa 1.148 1.162 22º 25’ 32.0” 48º 12’ 44.1” 815.6 10:42 11:44 27940822 Torr0822 
23 RN 2903-F Torrinha Uchoa 1.148 1.162 22º 25’ 32.0” 48º 12’ 44.1” 815.6 12:09 13:38 Torr002 Torr0823 
23 RN 2903-F Torrinha Genival 0.915 0.935 22º 25’ 32.0” 48º 12’ 44.1” 815.6 14:30 15:50 07960822 Torr0821 
24 RN 2885-L Araras Genival 1.299 1.310 22º 21’ 07.0” 47º 23’ 33.3” 605.9 8:43 10:00 07960830 Aras0831 
24 34 cm 110-K Casa Branca Uchoa 1.482 1.491 21º 46’ 07.5” 47º 05’ 50.4” 660.4 12:18 13:23 27940831 Casb0831 
24 RN 110-K Casa Branca Uchoa 1.653 1.660 21º 46’ 07.5” 47º 05’ 50.4” 660.4 14:52 17:12 27940832 Casa0831 
24 REDE PIRA Pirassununga Uchoa 0.073 0.242 21º 57’ 54.4” 47º 26’ 35.7” 607.9 08:58 09:59 27940830 Pira0832 
24 RN 2885-Z Pirassununga Tule 0.866 0.888 21º 57’ 53.0” 47º 27’ 25.3” 614.9 10:12 10:24 Pira0001 Pirn0831 
24 REDE PIRA Pirassununga Genival 0.060 0.239 21º 57’ 54.4” 47º 26’ 35.7” 607.9 11:41 13:24 07960831 Pira0831 
24 RN 2924-G Ribeirão Preto Genival 1.054 1.07 21º 09’ 58.5” 47º 52’ 34.4” 600.1 18:31 19:39 07960833 Ribe0831 
24 RN 80 Santo Antônio da alegria Tule 1.299 1.310 21º 57’ 53.0” 47º 27’ 25.3” 614.9 16:14 17:14 0r800001 Sant0831 
24 RN 80 Santo Antônio da alegria Tule 1.290 1.302 21º 57’ 53.0” 47º 27’ 25.3” 614.9 17:37 19:22 R8000002 Sant0832 
24 RN 2947-R São Simão Tule 1.276 1.288 21º 28’ 00.8” 47º 38’ 28.8” 703.4 11:36 13:21 Sima2947 Sima0834 
24 RN 2947-R São Simão Genival   21º 28’ 00.8” 47º 38’ 28.8” 703.4 15:49 17:11 07960832 Sima0831 
24 RN 2947-R São Simão Uchoa 1.613 1.620 21º 28’ 00.8” 47º 38’ 28.8” 703.4 18:21 18:35 27940833 Sima0832 
24 RN 2947-R São Simão Uchoa 1.613 1.620 21º 28’ 00.8” 47º 38’ 28.8” 703.4 18:39 19:39 27940834 Sima0833 
25 RN 2903-C Araraquara Tule 1.594 1.602 21º 48’ 37.2” 48º 10’ 38.3” 602.0 07:47 09:40 Araq0001 Araq0842 
25 RN 2903-C Araraquara Tule 1.594 1.602 21º 48’ 37.2” 48º 10’ 38.3” 602.0 13:51 15:00 Araq0002 Araq0843 
25 RN 2903-C Araraquara Uchoa 1.586 1.594 21º 48’ 37.2” 48º 10’ 38.3” 602.0 16:29 17:30 27940844 Araq0841 
25 Marco  Ibitinga Tule 0.060 0.239 21º 45’ 18.2” 48º 59’ 33.7” 572.4 18:42 19:44 Ibit0001 Ibit0841 
25 REDE JABO Jaboticabal Uchoa 0.230 0.321 21º 14’ 06.6” 48º 17’ 10.8” 619.7 13:59 15:00 27940842 Jabo0841 
25 REDE JABO Jaboticabal Tule 0.230 0.321 21º 14’ 06.6” 48º 17’ 10.8” 619.7 11:25 12:26 Jabt0001 Jabo0842 
25 RN 2906-C Jaú Tule 1.582 1.590 22º 12’ 07.3” 48º 30’ 41.3” 614.3 15:57 17:29 Jau0001 Jaur0843 
25 RN 2906-C Jaú Uchoa 1.586 1.594 22º 12’ 07.3” 48º 30’ 41.3” 614.3 18:20 18:53 27940845 Jaur0841 
25 RN 2906-C Jaú Uchoa 1.586 1.594 22º 12’ 07.3” 48º 30’ 41.3” 614.3 18:56 19:43 27940846 Jaur0842 
25 RN 2924-G Ribeirão Preto Uchoa 1.586 1.594 21º 09’ 58.5” 47º 52’ 34.4” 600.1 08:39 09:52 27940840 Ribe0841 
25 RN 2924-G Ribeirão Preto Uchoa 1.586 1.594 21º 09’ 58.5” 47º 52’ 34.4” 600.1 10:49 12:24 27940841 Ribe0842 
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Tabela com as informações sobre o levantamento da rede de São Carlos realizado no ano de 2002. Continuação. 
H antena Navegação Período Obs. Arquivo Dia Tipo Ponto Lugar Oper. 
Vert Incl. φ  λ  H  Inic. Fim Trimble Rinex 

26 RN 2903-C Araraquara Uchoa 1.586 1.594 21º 48’ 37.2” 48º 10’ 38.3” 602.0 08:07 09:41 27940851 Araq0851 
26 RN 2950-C Catanduva Tule 1.592 1.600 21º 06’ 31.3” 48º 57’ 41.4” 569.2 10:56 11:58 Cata0001 Cata0852 
26 RN 2950-C Catanduva Uchoa 1.586 1.594 21º 06’ 31.3” 48º 57’ 41.4” 569.2 13:47 16:03 27940853 Cata0851 
26 Marco  Ibitinga Tule 0.060 0.239 21º 45’ 18.2” 48º 59’ 33.7” 572.4 08:38 09:39 Ibit0001 Ibit0852 
26 Marco  Ibitinga Uchoa 0.060 0.239 21º 45’ 18.2” 48º 59’ 33.7” 572.4 10:57 11:58 27940852 Ibit0851 
26 RN 2905-U Ibitinga Tule 1.592 1.600 21º 45’ 18.2” 48º 59’ 33.7” 517.0 19:55 20:56 Ibit0001 Ibit0853 
26 REDE JABO Jaboticabal Tule 0.230 0.321 21º 14’ 06.6” 48º 17’ 10.8” 619.7 14:58 18:30 Jabo0001 Jabo0852 
26 Marco Unesp Jaboticabal Uchoa 0.091 0.247 21º 14’ 27.3” 48º 17’ 11.7” 560.8 17:29 20:56 27940854 Jabo0851 
27 RN 2885-L Araras Uchoa 1.586 1.594 22º 21’ 07.0” 47º 23’ 33.3” 605.9 09:22 10:23 Arar0000 Aras0861 
27 RN DER-308 Piracicaba Tule 1.592 1.600 22º 48’ 27.5” 47º 36’ 02.2” 607.7 09:52 10:23 Pira0002 Pirc0861 

 

 



Memorial descritivo dos pontos de RN do IBGE. 
Ponto 1 - Araraquara 
RN 2908-C  

Localização: chapa cravada no passeio, lado esquerdo, sentido trevo na rodovia-
Araraquara, cabeceira sudoeste da ponte sobre o Ribeirão do Ouro, a 1 km do 
entroncamento da SP-310 com a via de acesso ao centro da cidade e 0,40 km aquém 
da estação rodoviária da cidade e o shopping. 
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Ponto 2 - Araras 
RN 2885-L  
Localização: chapa cravada na viga, lado esquerdo da ponte sobre o Ribeirão das 
Furnas, localizada na pista da direita da Av. Marginal (sentido centro de Araras) e no 
lado esquerdo da referida pista (lado do Ribeirão das Furnas), a 200m da saída 170 
no viaduto da SP-330 (Anhanguera) com a Av. Marginal, no perímetro urbano de 
Araras. 
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Ponto 3 - Campinas 
PMC 1001 Base S/A coincide com a descrição do RN 2854-B 
Localização: chapa cravada no passeio, lado esquerdo (sentido Campinas-
Americana), no 1º viaduto sobre a SP-330 (Anhanguera) de acesso a Campinas e 
saída para SP-065 (D. Pedro I) e SP-340 (Mogi-Guaçú) próximo ao km 104, 
aproximadamente a 500 m do viaduto de acesso à Rodovia SP-348 (Bandeirantes) e a 
400 m da igreja Nossa Senhora Aparecida. Obs.: Próximo ao ponto Marco 189 
DERSA e RN 187. 
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Ponto 4 – Casa Branca 
RN 110-K 
Localização: Marco cravado junto a um muro de placas de concreto, 
aproximadamente a 6 m da divisa da chácara a partir do alambrado, no lado direito, 
no trecho da antiga estrada Casa Branca-Tambaú, aproximadamente a 500 m do final 
da rua Luiz Gama e após a ponte sobre o 1º córrego. 

  

 

  



 122 

Ponto 5 - Catanduva 
RN 2950-C 
Localização: chapa cravada na base do letreiro de concreto com o nome Catanduva, 
ao lado da última letra “A” do nome, localizado no canteiro central do 
entroncamento da SP-351 com a via de acesso à cidade de Catanduva e a 1,96 km 
aquém do viaduto sobre a SP-351. 
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Ponto 6 - Ibitinga 
RN 2905-U 
Localização: chapa cravada na base do letreiro de concreto com o nome Ibitinga, 
entre as letras “I” e “N”, localizado no canteiro do entroncamento da SP-331 com a 
via de acesso à referida cidade. 
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Ponto 7 - Jaú 
RN 2906-C 
Localização: chapa cravada na viga de concreto do bueiro de escoamento de águas 
pluviais, próximo ao km 140, a 800 m da entrada para o Jóquei Clube de Jaú e 
próximo a um bueiro sobre um córrego e da entrada de uma fazenda. 
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Ponto 8 - Piracicaba 
Secretaria dos transportes DER 308 
Localização: chapa cravada no passeio, lado direito, sentido Piracicaba-Tietê, no 
viaduto sobre a SP-308, aproximadamente a 1 km do trevo de acesso à SP-304 e 
próximo ao km 160 da referida rodovia. 
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Ponto 9 - Pirassununga 
RN 2885-Z 
Localização: chapa cravada no passeio, lado direito, sentido Pirassununga – Porto 
Ferreira, cabeceira nordeste do viaduto da SP-330, sobre a via de acesso ao Instituto 
Fernando Costa no Campus da USP. 
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Ponto 10 – Ribeirão Preto 
RN 2924-G 
Localização: chapa cravada na viga, lado esquerdo, sentido Ribeirão Preto – 
Sertãozinho, cabeceira oeste do viaduto de retorno, acesso ao sítio Conquista e via 
lateral de acesso à USP, junto ao km 02. 
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Ponto 11 – Santo Antônio da Alegria 
RN 1095 
Localização: chapa cravada no último degrau da escada de entrada da igreja na praça 
central de Santo Antônio da Alegria. 
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Ponto 12 – São Simão 
RN 2947-R 
Localização: chapa cravada no passeio, lado direito, sentido Porto Ferreira – 
Cravinhos, cabeceira nordeste do viaduto sobre a SP-253 de acesso à cidade de São 
Simão no km 274 da SP-330. 
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Ponto 13 - Torrinha 
RN 2903-F 
Localização: chapa cravada na viga do bueiro de águas pluviais, lado esquerdo, 
sentido Torrinha – Dois Córregos, na SP-304, aproximadamente a 5 km do trevo no 
entroncamento da SP-197 com a SP-304. 

  

 

  
 


