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RESUMO 
 

 

O objetivo deste trabalho é investigar o processo das variações do campo 

gravitacional, obtidas através da missão espacial GRACE e seu relacionamento com 

a dinâmica das águas na região Amazônica.  A partir disto, procurou-se desenvolver 

uma metodologia para as estimativas das cotas d’água em áreas inundáveis não 

monitoradas ou de difícil acesso. Para isso, os coeficientes de Stokes, 

disponibilizados pelo GRGS de Toulouse, foram convertidos, por um processo 

denominado inversão, no equivalente à altura d’água (EqW) para o período de 

aproximadamente 4 anos (julho de 2002 a maio de 2006) e os valores comparados 

às cotas do nível d’água in-situ obtidas pela Agência Nacional de Águas (ANA). A 

escolha da bacia Amazônica está relacionada ao fato da mesma apresentar, próximo 

ao centro, amplitudes de aproximadamente 1250 mm no nível do EqW, sendo as 

maiores do mundo. A regionalização dos modelos globais das variações deste 

campo pôde ser aplicada para uma boa estimativa nas cotas d’água in-situ. Assim, 

foram estimados os erros desta metodologia, que são da ordem de ~160 mm para o 

EqW, oriundos dos erros nos coeficientes de Stokes, truncamento do espectro e 

erros de vazamento de informações hidrológicas das bacias vizinhas. Esta 

metodologia trata, portanto, de estimar as cotas onde não existam estações de 

monitoramento, avaliando a ordem de grandeza dos erros. Por fim, são 

apresentadas cartas que relacionam hidrogeologicamente as defasagens 

apresentadas nos ciclos semi-anuais e as áreas onde a metodologia poderá ser 

melhor aplicada com estimativas mais precisas do EqW e com maior coerência entre 

os dados satelitais e terrestres. 

 

Palavras chave:  Geodésia espacial. Hidrologia. Satélites artificiais. Bacia 

Amazônica. 

 



ABSTRACT 
 

 

A comparison between vertically-integrated equivalent water height (EWH) derived 

from GRACE gravity anomalies with in situ water level time series measured at 

ground-based hydrometric stations (HS) in the Amazon basin is figure out in the 

thesis. A methodology for EWH estimation at ungauged sites is presented. The 

Stokes coefficients disponibilized by GRGS - Toulouse at a 10-day interval were 

converted into EWH for a ~4-year period (July-2002 to May-2006) using the 

methodology so-called inversion, and then compared to HS level. In the basin, the 

amplitudes of EWH signal are the largest on the Earth and can reach on the order of 

1250 mm at the center of the basin (e.g. Manaus station). The uncertainties 

represent ~160 mm of EWH, including Stokes coefficient uncertainties, leakage 

errors and spectrum truncation. A methodology for acquire water level historical 

series at ungauged places is proposed with the estimated incertitude. A hydrological 

map is compared with a correlation chart and figure out areas where this 

methodology works better, in addition, compared also with shift phased semi-annual 

cycles. 

 

Keywords : Spatial Geodesy. Hydrology. Artificial satellites. Amazon Basin. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Considerações gerais 

 

A região Amazônica é mundialmente conhecida e foco constante de interesses 

científicos devido às suas características ambientais, climáticas e de biodiversidade 

diferenciadas em relação às outras regiões do planeta como, por exemplo, a grande 

variação sazonal do volume de suas águas e a grande quantidade de detritos 

transportados por seus rios. A região é composta pela rede hidrográfica de maior 

área da Terra, ocupando um total de 6.110.000.000 m² (ANA, 2006), sendo o 

Solimões e o Amazonas os principais rios da região (Figura 1.1), com nascente nos 

Andes Peruanos e foz no Oceano Atlântico respectivamente.  

 
Figura 1.1  – Principais rios da Região Norte do Brasil 

(ANA, 2006) 

A Bacia Amazônica é afetada pelas variações climáticas globais e o estudo das 

grandes inundações sofridas regularmente é de fundamental importância para a 
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caracterização do volume d’água da vazante, a avaliação do impacto da ocupação 

humana, a viabilidade da navegação e o estudo do transporte e sedimentação de 

detritos. A Figura 1.2 apresenta a variação global na amplitude do nível d’água 

obtida através do satélite GRACE para o ano de 2002, onde é possível caracterizar 

a região de estudo como a mais energética em termos de deslocamento sazonal de 

massa d’água. Este fato, torna a região especialmente indicada para o estudo das 

variações do campo gravitacional no tempo obtidas através do uso deste satélite, 

especialmente sensível a esta característica.  

 

 
Figura 1.2  – Variações globais no nível d’água observadas através do satélite GRACE 

no ano de 2002 (Ramillien, 2005).  

 

O interesse do Homem pela forma e dimensões da Terra se originou em um 

passado longínquo. As primeiras considerações sobre a gravidade são apontadas 

pela história como tendo início por volta do século IV antes de Cristo. Deste modo, 

não se pode deixar de citar os passos dados por Isaac Newton (1642-1727) para a 

modelagem do campo gravitacional da Terra. Numerosos matemáticos deram 

continuidade a esse trabalho, mas os primeiros modelos obtidos a partir de dados 
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terrestres foram conseguidos pela escola finlandesa sob a direção de Veikko 

Heiskanen (1894-1971) (Hirvonen, 1934). Antes da era espacial, inexistiam modelos 

precisos do geopotencial devido à dificuldade de estimar as grandes 

heterogeneidades na distribuição de massa do planeta.  

A era espacial, iniciada com o lançamento do Sputnik em 4/10/1957, o primeiro 

satélite artificial a orbitar a Terra, possibilitou uma revolução na Geodésia e um 

avanço considerável na obtenção dos coeficientes das funções harmônicas esféricas 

dos modelos do geopotencial, denominados de Stokes. As comparações entre as 

órbitas preditas e realizadas pelos satélites artificiais permitem obter esses 

coeficientes de baixo grau e ordem, como o C20 (achatamento), de forma mais 

precisa do que somente valendo-se de medidas terrestres de gravidade e os longos 

comprimentos de onda podem ser melhor estimados.  

As missões espaciais gravitacionais modernas são caracterizadas por órbitas baixas 

(~450km), quase-polares (~89°) e trajetórias precis amente determinadas pelos 

sistemas laser e Global Positioning System (GPS). Estas missões fazem a avaliação 

da variação do campo gravitacional através das perturbações orbitais dos satélites 

monitoradas pelos equipamentos embarcados, contribuindo significativamente para 

a obtenção do potencial perturbador e para as componentes do campo anômalo, 

como o distúrbio da gravidade.  

A missão espacial denominada Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) 

é um projeto conjunto da National Aeronautics and Space Administration (NASA), da 

University of Texas Center for Space Research (UTCSR) e da agência espacial 

alemã Deutsche Forschungsanstalt für Luft und Raumfahrt - GeoForschungs 

Zentrum (DLR-GFZ). O principal diferencial da mesma em relação às missões 

anteriores é a existência de dois satélites gêmeos separados por uma distância de 

~220 km monitoradas por um distanciômetro embarcado, composto por um sistema 

de microondas instalado de forma a medir a separação entre os satélites com 

precisão de até 1µm. O principal objetivo é mapear as variações do campo 

gravitacional da Terra no tempo.  

As dificuldades operacionais e logísticas de efetuar medidas contínuas de gravidade 

na superfície dificultam os procedimentos terrestres para a determinação das 

variações do campo gravitacional no tempo. O fornecimento periódico dos 

coeficientes de Stokes pelo Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale (GRGS) a 
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cada 10 dias, com resolução de 400km (grau e ordem 50), obtidos a partir do 

rastreio do GRACE, facilita o cálculo das variações no tempo do campo gravitacional 

com maior precisão em todo o planeta.  

Neste trabalho, os modelos mensais subseqüentes do campo são transformados em 

altura d’água durante um período total de 4 anos. Estes equivalentes são 

comparados com as cotas d’água in-situ das estações limnimétricas fornecidas pela 

Agência Nacional de Águas (ANA). Ademais, são obtidos os coeficientes de 

correlação e os fatores de escala entre estas duas diferentes fontes. O ajuste linear 

é adotado para o acerto de escala e os coeficientes angulares da reta ajustada para 

cada estação são representados sobre uma carta da região. 

A partir de uma correta compreensão desta carta é possível estimar o regime de 

inundação das áreas de várzea, bem como estimar as cotas d’água para regiões 

não monitoradas in-situ de modo a fornecer suporte ao transporte hidroviário da 

região e às boas estimativas da dinâmica de transporte dos detritos pelos rios. 

 

1.2. Objetivo 

 

Relacionar as variações do campo gravitacional obtidas através da missão espacial 

GRACE com a sazonalidade das águas na região Amazônica, permitindo um melhor 

conhecimento do regime de cheias e vazantes, áreas inundáveis e comportamento 

ao longo dos rios da região em áreas de difícil acesso. Propor uma metodologia para 

as estimativas das cotas d’água em pontos onde não existam medidas locais e a 

estimativa do respectivo erro no processo. Elaborar uma carta geográfica do 

coeficiente de correlação na região de estudo que determine os locais onde a 

metodologia de monitoramento espacial possa ser precisamente aplicada. 

 

1.3. Justificativa 

 

A maior motivação deste trabalho foi baseada na grande dificuldade logística e 

operacional para medidas de gravidade na superfície e obtenção in-situ de cotas 

d’água na região Amazônica para um conhecimento mais profundo da dinâmica das 
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águas. Devido à grande rede hidrológica existente e a falta de infra-estrutura 

rodoviária, a navegação é a principal forma de transporte nesta área. O regime das 

águas da Amazônia envolve direta e indiretamente as vias de acesso à maior parte 

das regiões. A agricultura de subsistência ribeirinha é a maior responsável pela 

alimentação das populações mais afastadas dos centros urbanos e está diretamente 

relacionada com o transporte de detritos pelos rios e à sazonalidade das cheias e 

vazantes, responsáveis pelo cultivo em áreas inundáveis. 

Um conhecimento mais profundo do regime de cheias e vazantes é fundamental 

para a subsistência da população local, assim como para o transporte fluvial na 

região. Com o lançamento das missões espaciais modernas, como a do satélite 

GRACE, as regiões de difícil acesso do planeta puderam ser indiretamente 

monitoradas com relativa precisão no que diz respeito às variações climáticas e de 

transporte de massa d’água que, por sua vez, afetam o campo gravitacional da Terra 

de forma aferível por estas missões.  

 

1.4. Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em 6 capítulos: Introdução, Histórico dos modelos do 

geopotencial, Fundamentos teóricos, Dados utilizados, Metodologia e resultados e  

as Conclusões e recomendações.  

O primeiro capítulo apresenta a introdução, as considerações gerais, o objetivo, a 

justificativa e a estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo desenvolve um histórico da evolução da modelagem do campo 

gravitacional da Terra desde as primeiras formulações até às missões espaciais 

modernas. 

O terceiro capítulo formula os fundamentos teóricos do campo gravitacional da 

Terra, o método da inversão para a obtenção das alturas equivalentes d’água a 

partir das variações do campo e a estimativa teórica da precisão envolvida no 

processo de inversão.  
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O quarto capítulo apresenta as principais fontes de dados envolvidas nesta tese, 

como os dados de cota d’água in-situ fornecidas pela ANA (seção 4.1) e dos 

satélites ENVISAT, LAGEOS e GRACE (seções 4.2 4.3 e 4.4 respectivamente). 

O quinto capítulo descreve a metodologia e os resultados obtidos são apresentados. 

O sexto e último capítulo expõe as conclusões e recomendações.  
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2. HISTÓRICO DOS MODELOS DO GEOPOTENCIAL  

 

 

2.1. Introdução 

 

O primeiro passo na modelagem do campo gravitacional da Terra foi possivelmente 

dado por Isaac Newton com a publicação em 1687 da célebre obra “Philosophiæ 

Naturalis Principia Mathematica”. Nesta, são explicadas as leis de Kepler através do 

princípio da atração universal que, por sua vez, serviu de base para toda a mecânica 

celeste e, mais tarde, para a Geodésia. Na mesma obra, o autor também formula o 

teorema da atração entre esferas, o valor do achatamento da Terra homogênea 

(1/231) e uma fórmula de variação da atração de gravidade.  

Numerosos matemáticos deram continuidade à obra de Newton, como Alexis 

Clairaut (1713-1765), que formulou as relações que vinculam o achatamento, a 

gravidade e a velocidade de rotação da Terra em sua obra “La théorie de la figure de 

la Terre tirée des principes de l’hydrostatique”, assim como Joseph-Louis Lagrange 

(1736-1813) o qual completa e unifica os conhecimentos acumulados desde Newton.  

Sua obra é reunida no seu “Traité de Mécanique Analytique”, que é uma referência 

no uso de equações diferenciais em mecânica. 

Adrien-Marie Legendre (1752-1833) introduziu a noção de potencial, através de 

figuras de equilíbrio, em sua obra geodésica “La figure des planètes” e deu o seu 

nome aos polinômios sem os quais hoje não seria possível falar sobre as funções 

harmônicas esféricas. Dando continuidade histórica, pode-se citar o marquês Pierre 

Simon de Laplace (1749-1827), considerado por alguns como o pai da mecânica 

celeste, que aplica a teoria de Newton para a gravitação sobre o movimento dos 

planetas, válida também para os satélites. É a ele também atribuída a função 

fundamental do potencial. A sua análise matemática da mecânica dos astros é 

reunida em cinco grandes volumes de sua enciclopédia “Traité de mécanique 

celeste”.  

No século XIX, Karl Friedrich Gauss (1777-1855) escreve em 1828 a “Figure 

mathématique de la Terre”, que Johann Benedikt Listing (1808-1882) denomina mais 
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tarde, em 1872, de geóide: um corpo, com uma certa distribuição de massa, limitado 

por uma superfície equipotencial que corresponde ao nível médio não perturbado 

dos mares. Todavia a medida direta do geóide não é possível. Na época, ela 

passava por medidas pendulares de gravidade ou da inclinação da vertical. Graças 

ao matemático e físico irlandês, George Gabriel Stokes (1819-1903) a gravidade 

finalmente pôde ser ligada matematicamente à altura do geóide.  Em sua obra 

intitulada “On the variation of Gravity at the Surface of the Earth”, ele formula em 

1849 a integral conhecida com o seu nome, que define a forma do geóide em função 

das anomalias de gravidade sobre a esfera. 

Em 1880, o geodesista alemão Friedrich Robert Helmert (1841-1917) publicou o 

primeiro tratado completo de "Physikalische Geodäsie", que incluiu o problema do 

cálculo da forma do geóide. Mas, nessa época, as medidas de gravidade estavam 

ainda em número insuficiente para poder modelar o geóide em toda a sua 

globalidade. No entanto, em 1901, Helmert reduziu, pelo seu método de 

condensação, cerca de 1500 valores medidos de gravidade para determinar mais 

precisamente o achatamento terrestre (1/298,3), mas pôde dar apenas 

aproximações (± 50 m) do desvio do geóide em relação ao elipsóide. Para se obter a 

forma global do geóide faziam-se necessárias medidas gravimétricas sobre toda a 

superfície da Terra, o que era considerado impossível na época. No entanto, as 

medidas de gravidade intensificaram-se e espalharam-se pelo globo graças, entre 

outros, ao desenvolvimento por Felix Andries Vening Meinesz (1887-1966) do 

pêndulo marinho em 1928. Em 1936, o "International Gravity Survey Project" foi 

proposto pela Associação Internacional de Geodésia.  

 

2.2. Os primeiros modelos 

 

A escola finlandesa, sob a direção de Veikko Heiskanen, coletou e reduziu 

numerosas medidas de gravidade. A tese apresentada em 1934 pelo estudante R. 

A. Hirvonen se refere ao "Continental Undulations of the Geoid" (Hirvonen, 1934), 

mas o primeiro mapa mundial estabelecido pela fórmula de Stokes foi obtido por 

outro assistente, L. Tanni em 1948, embora utilizando apenas aproximadamente 

13.000 medidas de pêndulos e cerca de milhares de medidas de gravímetros, 
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permanecendo enormes lacunas na cobertura. Posteriormente, em 1951, Heiskanen 

emigrou para os Estados Unidos e participou na elaboração de um novo geóide 

gravimétrico publicado em 1957 com o nome "Colombus Geoid". Estava-se à aurora 

da era espacial que iria revolucionar a Geodésia: as funções harmônicas esféricas 

de Laplace iriam logo suplantar as integrais de Stokes para a determinação do 

geóide global. 

A partir das primeiras modelagens pela técnica das perturbações orbitais é que se 

inicia a história moderna dos modelos do campo gravitacional da Terra, 

principalmente no âmbito do projeto Standard Earth do Smithsonian Astrophysical 

Observatory (SAO) e no Goddard Space Flight Center (GSFC/NASA). 

 

2.3. Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) 

 

O SAO é um instituto de pesquisa fundado em 1890 e faz parte atualmente do 

complexo Smithsonian Institution. Originalmente instalado em Washington, D.C., 

mudou-se para Cambridge, Massachusetts, em 1955. Em 1966, o SAO lançou a 

primeira de uma série de publicações, elaboradas por Charles A. Lundquist e 

George Veis do Satellite Geodesy Program, sobre modelos do geopotencial 

completo até grau e ordem 8, com alguns coeficientes de ordem superior (Lundquist; 

Veis, 1966). Em 1973, o SAO associou-se ao Harvard College Observatory.  

A obtenção destes modelos partiu de observações ópticas das órbitas de satélites 

artificiais, através das câmeras balísticas Baker-Nunn. Estas foram construídas por 

Joseph Nunn e James Baker, responsáveis pela parte mecânica e óptica, 

respectivamente. Com um sistema que permitia facilmente a substituição do filme 

(Kodak Royal-X Pan Film) e um dispositivo duplo de disparo com alta precisão para 

a época (0,001s) estes equipamentos permitiam o rastreio do satélite com a 

possibilidade de exposições de 0,2 a 3,2s, com um controle preciso da velocidade 

angular do equipamento de até 2º s-1, em um campo de visão de 5º por 30º. A parte 

óptica era composta por um sistema com distância focal de 50 cm e um diâmetro de 

mesma dimensão, gerando uma característica focal com a excelente relação F/1. A 

precisão na obtenção da posição do satélite, pela análise das fotografias efetuadas 

pelo Photoreduction Center em Cambridge, Massachusetts, era de ±2 arcseg. Este 
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sistema foi responsável pela obtenção de 250.000 seqüências fotográficas, das 

quais 160.000 foram analisadas (Lundquist; Veis, 1966). 

As 12 estações terrestres da rede de rastreio usada pelo SAO na geração das 

imagens estavam situadas em Cadiz, Espanha; Villa Dolores, Argentina; Curaçao, 

Antilhas; Arequipa, Peru; Júpiter - Flórida, EUA; Lãs Cruces – Novo México, EUA; 

Ilha Maui, Havaii; Tokyo, Japão; Woomera, Austrália; Naini Tal, Índia; Shiraz, Irã; 

Olifantsfontein, África do Sul. O primeiro modelo do geopotencial1, fruto deste 

estudo, foi chamado de SAO SE-I (Standard Earth-I) (Lundquist; Veis, 1966) e era 

composto somente por dados de satélites. Kaula (1966) formulou as relações de 

ortogonalidade, que permitiram o relacionamento dos dados satelitais com dados 

terrestres.  

Um fato importante para o desenvolvimento dos modelos do geopotencial foi a 

possibilidade de realizar medidas laser sobre os satélites BEACON-B e BEACON-C, 

lançados respectivamente em 1964 e 1965, que tornaram as estimativas do 

posicionamento sobre a trajetória mais precisas e, com isso, pôde-se fazer uma 

melhor restituição orbital dos mesmos. Gaposchkin e Lambeck (1970) lançaram o 

modelo SAO SE-II até grau e ordem 16 usando informações ópticas, as inovadoras 

medidas laser e dados terrestres. Gaposhkin (1973) apresentou o modelo SAO SE-

III desenvolvido até grau 18 com a combinação dos referidos dados. 

Raap (1981) desenvolveu no Ohio State University (OSU) o modelo do geopotencial 

denominado OSU81 completo até o grau 180. Este utilizava uma base de dados de 

anomalias de gravidade de 1°x1° composta por 42.585  valores terrestres e 37.905 

valores derivados de dados altimétricos do SEASAT2. Os valores faltantes foram 

considerados a priori através de uma estimativa com uma exatidão atribuída de ±30 

mGals. 

 

                                                 
1 Geopotencial - A concepção original do termo significa o “potencial da Terra”, porém desassociado 

de  algum campo. Neste trabalho usa-se a convenção atualmente consagrada deste termo, 
entendendo-se como sendo do campo gravitacional e não de gravidade. 

2 SEASAT – Primeiro satélite desenvolvido pelo JPL/NASA para sensoriamento remoto lançado em 
28/06/1978 - http://msl.jpl.nasa.gov/QuickLooks/seasatQL.html 
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2.4. Goddard Space Flight Center (GSFC/ NASA) 

 

O primeiro modelo da série Goddard Earth Model (GEM), denominado GEM-1 (Lerch 

et al., 1972), foi desenvolvido no centro de vôos espaciais da NASA/Goddard; foi 

baseado nos dados obtidos pelo rastreamento de satélites e era completo até o grau 

12.  As análises da NASA usaram a integração numérica das equações do 

movimento dos satélites em contraste aos estudos do SAO que se valiam da teoria 

analítica da órbita.  O modelo GEM-2 (Lerch et al., 1972) foi estimado até o grau 16 

usando-se as anomalias terrestres de gravidade disponíveis de 5°.   

Outros modelos do GSFC evoluíram rapidamente enquanto mais dados se tornaram 

disponíveis e os recursos computacionais aumentaram.  A combinação dos dados 

de satélite e terrestre foi feita com o uso das relações de ortogonalidade Kaula 

(1966). Os modelos GEM-9 e 10 (Lerch et al., 1979) eram completos até grau e 

ordem 20 e 22 respectivamente, com coeficientes incompletos até o grau 30.  Os 

dados de gravidade de superfície usados nos modelos foram 1.654 anomalias 

médias disponibilizadas por Rapp (1977). Dois modelos adicionais, GEM-10B e 

GEM-10C, foram estimados (Lerch et al., 1981) e apresentados em 1978, sendo 

publicados formalmente em 1981, com os mesmos dados usados para a estimativa 

do GEM-9.  

O satélite GEOS-33 (Stanley, 1980) foi o primeiro que contribuiu para a estimativa 

dos modelos do geopotencial, com a possibilidade de obter as ondulações do geóide 

sobre as áreas oceânicas através, entre outros equipamentos embarcados, do 

altímetro por radar. Assim, a altimetria satelital passa a ser utilizada como mais um 

recurso para a melhoria nas estimativas dos modelos. Diante disso, para o GEM-10B 

(completo até o grau 36), foram usadas 1.654 anomalias terrestres, assim como 

estimativas das ondulações do geóide no oceano obtidas em 200 passagens do 

satélite altimétrico GEOS-3. O modelo GEM-10C era completo até o grau 180 e foi 

desenvolvido calculando-se um conjunto global de ondulações do geóide de 1°x1°, 

usando as anomalias terrestres dos dados do GEOS-3 e os coeficientes de 2 a 36 

do modelo GEM-10B. Sobre os oceanos, as estimativas das ondulações foram 

                                                 
3 http://dgfi3.dgfi.badw-muenchen.de/satellite_missions/list_of_satellites/geos.html 
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substituídas por medidas do altímetro do GEOS-3. A Tabela 2.1 apresenta os 

principais modelos do geopotencial desenvolvidos na década de 1970. 

 

 

Modelo Tipo*  Ano Grau máximo  
SAO SE-II C 1970 16 
GEM-1  S 1972 8 
GEM-2  C 1972 16 
GEM-3  S 1972 12 
GEM-4 C 1972 16 
SAO SE-III  C 1973 18 
WGS-72  C 1974 19 
GEM-5  S 1974 12 
GEM-6  C 1974 16 
GRIM1  S 1974 10 
GRIM2  C 1976 23 
GEM-7  S 1976 16 
GEM-8  C 1976 25 
GEM-9  S 1978 20 
GEM-10  C 1978 22 
GEM-10B  C 1978 36 
GEM-10C  C 1978 180 
OSU78  C 1978 60 
OSU79  C 1979 180 

Tabela 2.1 -  Modelos do geopotencial desenvolvidos na década de 70 do séc. XX. 
*S = satélite, C = combinado; (Rapp, 1998) 

 

Devido a uma disponibilidade cada vez maior de medidas laser, mais exatas, aos 

satélites artificiais, acreditou-se que a precisão dos coeficientes mais baixos poderia 

ser melhorada em detrimento à corrida aos modelos de alto grau. Sob este aspecto, 

o GSFC desenvolveu alguns modelos de grau relativamente mais baixo, 

incorporando numerosas dessas medidas laser, entre eles estavam o denominado 

GEM-L2 em 1982 até o grau 20 (Lerch et al., 1982), o GEM-T1 em 1987 até o grau 

36 (Marsh et al., 1987), o GEM-T2 em 1989 até o grau 50 (Marsh et al., 1990) e os 

GEM-T3 / GEM-T3S em 1992 até o grau 50 (Lerch et al., 1992).  
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2.5. Modelos GRIM 

 

No início da década de 70 do séc. XX, a Alemanha e a França deram início a 

esforços conjuntos para a obtenção do modelo gravitacional global que ficou 

conhecido pelas iniciais do Groupe de Recherches et Institut de Munich – GRIM 

(Biancale, 2002). Estes empenhos foram realizados pelo grupo Astronomische und 

Physikalische Geodäsie der Technische Universität München, formado pelos 

pesquisadores Georges Balmino, Christoph Reigber e Bernard Moynot. Fruto deste 

trabalho a primeira edição GRIM1 (Balmino et al., 1976a) foi apresentada em 1974 e 

limitava-se ao grau 10, mais alguns termos zonais de grau 21 e ordens 12 a 15 para 

o grau 31. Em 1976 o grupo publica a segunda versão chamada GRIM2 (Balmino et 

al., 1976b), onde foram obtidos os coeficientes zonais das funções harmônicas 

esféricas de graus 2 a 23, assim como os coeficientes tesserais até o grau 30. A 

precisão era de aproximadamente 10 metros de altura para o geóide limitado ao 

grau 20.  

A abordagem era mista e utilizavam-se (Biancale, 2002): 

• observações de 38 estações de rastreio óptico, laser e interferometria sobre 

23 satélites artificiais, tais como DIADEME-1C4 e 1D, BEACON-B5, 

STARLETTE6, divididas em 60 arcos de 10 a 24 dias; 

• 34.000 valores médios de anomalias de gravidade ar-livre sobre quadrículas 

de 1°×1° obtidas a partir de medidas pontuais conve rtidas em médias de 

5°×5°, em parte extrapolados; 

• equações de condição obtidas de estudos prévios sobre alguns coeficientes 

de ordem de 11 a 15; 

• um procedimento de estabilização obtida pela “regra de Kaula”: 

2

510
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lmlm

−

≈><  

                                                 
4 http://ilrs.gsfc.nasa.gov/satellite_missions/list_of_satellites/di1c_general.html 
5 http://dgfi3.dgfi.badw-muenchen.de/satellite_missions/list_of_satellites/beac_general.html 
6 http://www.oca.eu/gemini/themes/geo/satellites/satgeod.html 
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As duas constantes de referência haviam sido fixadas em: 

GM = 398.601.000 m3/s2  e ae = 6.378.155 m 
 

Uma estimativa do semi-eixo maior do elipsóide melhor ajustado resultou num valor 

muito próximo do admitido hoje, sendo à época: 

ae = 6.378.136,5  ± 2,7 m 

A realização de tais modelos havia demandado esforços importantes tanto do ponto 

de vista algorítmico quanto computacional. O modelo seguinte, GRIM3 (Reigber et 

al., 1983a), foi apresentado em 1983, completo até o grau e ordem 36. Estruturado 

sobre o mesmo princípio dos modelos anteriores, teve sua resolução melhorada 

devido ao maior número de observações tratadas, sendo (Biancale, 2002): 

• aproximadamente 200.000 observações a partir de 95 estações de 

rastreamento óptico,  laser e Doppler de 22 satélites combinados em 106 

arcos de 5 a 25 dias;  

• 25.001 valores médios de anomalias de gravidade nos continentes e 27.916 

valores nos oceanos derivados de altimetria oriundos do GEOS-3. 

Outra diferença em relação ao GRIM2 provém do processamento direto dos dados 

de gravimetria terrestre, com a obtenção de médias sobre quadrículas de 1°×1° 

cujas incertezas a priori encontravam-se entre 5 e 15 mgal. No entanto, a dispersão 

a posteriori de 19 mGal fez acreditar em um problema de ponderação. 

As duas constantes de referência foram fixadas em: 

GM = 398.600.000,5 m3/s2 e ae = 6.378.140 m (1/f = 298,257) 

O modelo GRIM3 serviu de base para duas novas versões a partir de 1984: 

• o GRIM3B (Reigber et al., 1983b), que incorporava os valores médios de 

quadrículas de 1°×1° reunidos em 1983 por Rapp na O SU, sendo 18.504 

anomalias procedentes de medidas em campo ou interpolações e 38.345 

valores procedentes da inversão dos dados altimétricos do satélite SEASAT. 



 19

• o GRIM3-L1 (Reigber et al., 1984), que incorporava além do GRIM3B, 

observação sobre 63 arcos do satélite LAGEOS, entre Janeiro de 1980 e 

Junho de 1981, a partir de 20 estações de rastreio laser. Devido à altitude 

relativamente elevada, aproximadamente 5.900 km, este satélite passivo está 

praticamente livre das forças não centrais do movimento como a força de 

atrito atmosférico. Essa característica permite que a órbita seja mais 

precisamente determinada. 

Outras versões do modelo surgiram em seguida como o GRIM3-M1 (Klokocnik et al., 

1989), o qual era truncado no grau 36. Este modelo incorporava, sobre uma base de 

dados baseada no GRIM3-L1, as informações complementares provenientes do 

rastreio pelo efeito Doppler do satélite OSCAR-197 do sistema TRANSIT8, sendo 18 

arcos entre Agosto e Setembro de 1980. A Tabela 2.2 apresenta os principais 

modelos do geopotencial desenvolvidos na década de 80 do séc. XX. 

 

Modelo Tipo*  Ano Grau máximo 
GEM-L2 S 1982 20 
PGS-S4 C 1982 22 
GRIM3 C 1983 36 
GRIM3B C 1984 36 
GRIM3-L1 C 1985 36 
GEM-T1 S 1987 36 
GEM-T2 S 1989 50 
TEG-1 C 1988 50 
PTGF-4/4A C 1989 50 
OSU81 C 1981 180 
Hajela T 1984 250 
GPM2 C 1985 200 
OSU86C,D C 1986 250 
OSU86E,F C 1986 360 
WGS84 C 1987 180 
IFE88E2 A 1989 360 
OSU89A/B C 1989 360 

Tabela 2.2 - Modelos do Geopotencial desenvolvidos na década de 80 do séc. XX 
*S = Satélite, C = combinado, T = terrestre, A = adaptado;(Rapp, 1998) 

 

Nascia em 1991 uma nova série de modelos sob a denominação GRIM4, 

desenvolvido até o grau 50, realizados em estreita cooperação entre o Deutsches 

                                                 
7 http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=1990-005G 
8 http://techdigest.jhuapl.edu/td1901/danchik.pdf 
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Geodätisches ForschungsInstitut (DGFI) e o GRGS em apoio às novas missões 

European remote sensing satellite ERS-19 e Satellite Pour l’Observation de la Terre 

2 (SPOT2)10. Estas missões compreendiam os novos sistemas de posicionamento 

Doppler chamados Precise Range And Range-Rate Equipment (PRARE) e Doppler 

Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite (DORIS). O satélite ERS-1 

perdeu rapidamente o uso do sistema PRARE devido a um curto-circuito, deixando 

unicamente ao sistema laser o cuidado de assegurar o rastreamento. O SPOT2 

demonstrou a eficácia e a confiabilidade do sistema DORIS.  

A partir do GRIM4, dois modelos são desdobrados sistematicamente: um satelital 

"S", unicamente elaborado a partir de observações das perturbações orbitais dos 

satélites e um combinado "C", que leva em conta, entre outras coisas, as 

informações de dados de superfície, tipicamente as anomalias médias de gravidade 

em quadrículas de 1°×1°, obtidas da base de dados d o Bureau Gravimétrique 

International (BGI) ou do OSU. 

As primeiras versões, GRIM4-S1 e GRIM4-C1 (Biancale, 2002 apud Schwintzer et 

al., 1991), necessitaram de quatro anos de trabalho para serem obtidas e neste 

período vários esforços foram necessários. Foram preparados e filtrados os dados 

de rastreamento óptico, laser, Doppler de 27 satélites, assim como dados em grade 

de anomalias de gravidade, tanto na região continental quanto na oceânica. Foram 

testados e estabelecidos os melhores modelos a priori para o cálculo da órbita. 

Tornou-se necessário o desenvolvimento de estratégias para definir o grau do 

truncamento dos modelos do geopotencial e a determinação das derivadas parciais 

para as análises de sensibilidade das órbitas. Buscou-se compatibilizar, com os 

devidos cuidados, os softwares das equipes alemã e francesa de forma a combinar 

as equações normais que provinham dos dois centros. Procedeu-se ao tratamento 

dos dados de cerca de 1,4 milhões de observações de rastreio, bem como 50.785 

dados de medida de gravidade de superfície antes de compilar o conjunto das 

equações normais. Avaliou-se a qualidade das primeiras soluções pelo 

procedimento de comparação com outros modelos disponíveis à época. Procurou-

se, através do uso de cálculo numérico, a ponderação ótima da constante de 

estabilização dos graus das funções harmônicas esféricas mais elevadas para o 

                                                 
9 http://earth.esa.int/ers/ 
10 http://smsc.cnes.fr/SPOT/Fr/ 
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modelo S1 (pela regra de Kaula), o que demandou dezenas de iterações nas fases 

de resolução e de avaliação. Outrossim, foram comparados exaustivamente os 

resultados obtidos, seja dos modelos do campo gravitacional ou da sua matriz de co-

variância, com os resultados das correções dos longos comprimentos de onda do 

modelo a priori de maré oceânica. Após este período, os trabalhos resultaram na 

adoção das seguintes constantes de referência para o GRIM4: 

 

GM = 398.600.000,44 m3/s2 e ae = 6.378.136 m (1/f = 298,25781) 

 

Estas realizações das equipes do GRGS e do DGFI marcaram o evidente 

profissionalismo em termos de pesquisa e elevaram a qualidade dos modelos 

GRIM4 ao primeiro nível mundial, como provam as comparações com os modelos 

americanos à época. Contudo, a esperança de utilizar um modelo GRIM para o 

rastreio da órbita precisa do satélite TOPEX/Poseidon11, lançado em 1992, desfez-

se frente à escolha de um modelo comum Joint Gravity Model (JGM) entre NASA, 

University of Texas (UTEX), OSU e Centre National d’Études Spatiales  (CNES) no 

âmbito da cooperação franco-americana sobre esta missão.  

As séries iniciais de desenvolvimento dos modelos do geopotencial foi seguida pelo 

que foi denominado GRIM4-S2/C2 (Schwintzer et al., 1992), que incluíram 23 arcos 

das primeiras medidas DORIS sobre o satélite SPOT2, assim como os 20 arcos de 

medidas Doppler sobre o Geodetic Satellite (GEOSAT)12. Graças a estas novas 

versões dos modelos, os resíduos das medidas DORIS diminuíram drasticamente de 

5 cm/s para 1 cm/s. Isso ressaltou a importância de combinar informações de 

perturbações de diferentes inclinações de órbitas na determinação do campo 

gravitacional. Estes modelos foram os primeiros que permitiram obter um aumento 

de qualidade na determinação da órbita do SPOT2, o que correspondeu a uma 

melhoria três vezes maior do valor do ruído das medidas DORIS. Eles contêm 

alguns termos complementares até o grau 60 nos quais as ordens correspondem 

aos períodos de ressonância obtidos através da órbita do SPOT2.  

                                                 
11 http://sealevel.jpl.nasa.gov/overview/overview.html 
12 http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/gfo/ 
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As versões GRIM4-S3/C3 (Schwintzer et al., 1992) incorporaram mais dados laser 

sobre os satélites LAGEOS e ETALON13, bem como mais dados DORIS sobre o 

SPOT2, o que permitiu considerar alguns coeficientes (zonais e de ressonância) até 

o grau 60. Isto foi possível devido à utilização direta e concomitante no cálculo da 

órbita dos dados Doppler de algumas das 42 estações U.S. Navy Doppler Tracking 

System (TRANET)14 e dos dados altimétricos do GEOSAT sobre um período de 

quase três meses (fim 1986 - início 1987). Embora o período tratado fosse curto, a 

topografia da superfície oceânica pôde ser determinada (e correlacionada ao geóide) 

convenientemente até o grau 10. A estimativa do erro da topografia da superfície 

oceânica no modelo GRIM4-C3T (Bode et al., 1993), atingiu cerca de 25 cm à 

resolução de 2.000 Km. Estas versões foram produzidas em 1993 com o novo 

parceiro alemão, o centro de pesquisa GFZ, criado na cidade de Potsdam. Pouco 

tempo após a reunificação alemã a maior parte dos colaboradores do DGFI 

juntaram-se a ele. 

Finalmente, as versões GRIM4-S4/C4 (Schwintzer et al., 1997) melhoraram a 

qualidade destas séries pela consideração, em particular, dos dados de 

rastreamento DORIS, laser e de algumas posições da órbita da missão altimétrica 

TOPEX/Poseidon fornecidas pelo GPS e dos dados de posicionamento laser da 

missão altimétrica ERS-1. Com isso, o número de satélites envolvidos foi aumentado 

para 34 e o truncamento dos coeficientes das funções harmônicas esféricas para 60 

no modelo S4 (69 para os coeficientes zonais). A solução combinada C4 (truncada 

até o grau 72) aproveitou as melhorias adquiridas sobre os dados de superfície de 

anomalias de gravidade, sobre o continente (modelo OSU90) e sobre o oceano 

(modelo OSU95), baseado nas três missões altimétricas GEOSAT/TOPEX/ERS-1. 

Os resultados que foram publicados em 1997 mostraram um erro radial reduzido a 2 

cm para a órbita do TOPEX/Poseidon e de 10 cm para a do ERS1. Ficou evidente 

que estes modelos correspondiam melhor às necessidades das missões altimétricas. 

Desde o início dos trabalhos do GRIM4, 10 anos haviam se passado. Os modelos do 

geopotencial obtidos através dos cálculos de órbita tinham evoluído e, sobretudo, as 

missões espaciais modernas trouxeram um melhor conhecimento do campo 

gravitacional. Após algumas tentativas abortadas o GFZ em conjunto com a Agência 

                                                 
13 http://ilrs.gsfc.nasa.gov/satellite_missions/list_of_satellites/eta1_general.html 
14 http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=AD0646904 



 23

Espacial Alemã, hoje conhecida como DLR, abriram a "década da gravidade" com o 

projeto designado "CHAllenging Minisatellite Payload for Geophysical Research and 

Application", ou mais amplamente conhecido como CHAMP, decidido no âmbito da 

"revitalização econômica" na Alemanha reunificada. Estava previsto que o CHAMP 

embarcaria uma carga útil composta de magnetômetros, um sensor para o campo 

elétrico, um acelerômetro tri-axial e um receptor GPS, sendo todos os instrumentos 

de medidas fornecidos por instituições externas ao projeto, provenientes de uma 

cooperação internacional. As simulações foram realizadas sobre uma órbita circular, 

quase polar, a 460 km de altitude, baseadas em um rastreamento contínuo da órbita 

com precisão próxima ao centímetro e um conhecimento quase perfeito das forças 

não centrais (graças ao acelerômetro). Estas estimativas iniciais previram uma 

melhoria nos modelos de campo gravitacional de um fator 10 até o grau 50 e um 

pouco menor até o grau 100. 

O GFZ e o GRGS decidiram reiterar os tratamentos feitos até então e produzir as 

novas versões denominadas GRIM5. A esse respeito, os ensinamentos tirados das 

realizações precedentes, notadamente sobre a necessidade de "limpeza" das 

observações, bem como sobre a necessidade de dispor de uma grande variedade 

de diferentes inclinações de órbita, estimularam uma campanha de observações 

laser sobre antigos satélites de baixa inclinação. Assim, após algumas tentativas 

bem sucedidas na aquisição de posições orbitais dos satélites geodésicos 

DIADEME-1C e 1D realizadas na estação laser em Grasse, França, foi proposto ao 

International Laser Ranging Service (ILRS) programar uma campanha de 

observações laser que durasse 6 meses. Estes satélites do CNES foram lançados 

em 1967 em órbitas excêntricas (respectivamente 550-1080 km e 590-1730 km), 

inclinadas de 40°. Eles foram os primeiros satélite s científicos equipados com 

refletores laser e terminaram a atividade em 1971, mas mantiveram-se em órbita. 

Durante seu período de atividade, a precisão das medidas laser ainda era métrica. 

Com a nova proposta, o interesse passou a ser a obtenção das medidas das 

perturbações orbitais com uma precisão próxima à centimétrica. O satélite PEOLE 

foi lançado em 1971 sobre uma órbita ainda mais equatorial, com 15° de inclinação, 

que o tornava um alvo igualmente interessante. Antigos dados laser e óptico 

(anteriores a 1985) presentes no GRIM4 provenientes do PEOLE, apesar de 

estarem com uma menor precisão, foram os únicos utilizadas no GRIM5. 
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Uma maior atenção foi dada aos modelos de força básica a priori a partir dos quais 

são calculadas as perturbações orbitais por integração numérica. Os padrões para o 

GRIM5 foram estabelecidos e aplicados a todos os tratamentos orbitais, pelo GRGS 

e pelo GFZ, baseados nos conhecimentos e nas realizações anteriores, validados 

sobre os testes de sensibilidade e de determinação orbital e verificados por 

comparações. Eles compreenderam (Biancale, 2002): 

• o novo modelo de marés oceânicas diurnas e semi-diurnas FES-95 do 

Laboratoire d'Études en Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS) 

sobre as componentes de longos períodos; 

• as considerações feitas pela primeira vez das variações de massa 

atmosférica com a ajuda dos mapas de pressão do European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) amostrados à taxa de 6h e 

processados desde 1985; 

• o último modelo GRGS de densidade atmosférica: DTM94;  

• os novos padrões J2000 recomendados pela International Astronomical 

Union (IAU)15 e pelo International Earth rotation and Reference systems 

Service (IERS)16; 

• a última atualização EOP97C04 dos parâmetros de orientação terrestre;  

• a referência ITRF96 do International Terrestrial Reference Frame (ITRF)17. 

A abordagem iniciada com a série GRIM4 foi continuada na série GRIM5. A 

realização concomitante de um modelo puramente por satélite, denominado GRIM5-

S1 (Biancale et al., 2000) incluindo as observações recentes (posteriores a 1985) de 

21 satélites, e de um modelo combinado, com dados de superfície denominado 

GRIM5-C1 (Gruber et al., 2000), permitiu que ambos fossem apresentados em 2000, 

antes do lançamento do satélite CHAMP. O truncamento dos coeficientes das 

funções harmônicas esféricas do modelo S pôde ser estendido até o grau 99 e 

ordem 95, graças especialmente às medidas laser do satélite GFZ-118. Este satélite, 

como o seu nome indica, foi o primeiro passo dado no envolvimento do GFZ nas 

missões geodésicas espaciais. Esta pequena esfera da dimensão de uma bola de 
                                                 
15 http://www.iau.org/ 
16 http://www.iers.org/ 
17 http://itrf.ensg.ign.fr/ 
18 http://www.gfz-potsdam.de/portal/-?$part=CmsPart&docId=1581613 
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futebol, munida com 60 refletores laser, foi lançada a partir da estação orbital MIR 

em Abril de 1995 numa órbita de aproximadamente 400 km de altitude e 52° de 

inclinação. Em Junho de 1999, consumiu-se nas camadas mais baixas da 

atmosfera. Entretanto, quase 100.000 pontos de medida laser puderam ser 

realizados, apesar da sua altitude baixa dificultar as previsões de posicionamento e 

das passagens curtas tornarem o rastreamento de baixa precisão. Quanto ao grau 

de truncamento do modelo C foi fixado em 120, de modo a obter um modelo 

completo para os primeiros tratamentos dos dados de rastreio GPS do satélite 

CHAMP. 

O modelo GRIM5-C1 combinou informações orbitais com dados de anomalia de 

gravidade terrestre e aérea do National Imagery and Mapping Agency (NIMA) (hoje 

National Geospatial-Intelligence Agency - NGA) com a resolução de 30’×30’. Os 

dados faltantes, provenientes de 10% da superfície não coberta, foram preenchidos 

pelas anomalias de gravidade procedentes do modelo gravitacional GRIM5-S1 a fim 

de conservar uma resolução constante sobre o globo. A versão GRIM5-S2 

(Biancale; Schwintzer, 2000) incluiu mais dados de rastreio, mas o objetivo da série 

GRIM5 já havia sido atingido com os modelos da 1ª geração (S1/C1). Os primeiros 

dados GPS de rastreamento do satélite CHAMP, assim como os dados do 

acelerômetro, puderam ser analisados em boas condições. A Tabela 2.3 apresenta 

os principais modelos do geopotencial desenvolvidos na década de 90 do séc. XX. 
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Modelo Tipo* Ano Grau máximo 
GEM-T3  C 1992 50 
GEM-T3S  S 1992 50 
TEG-2B  C 1991 50 
GRIM4-S1  S 1991 50 
GRIM4-C1  C 1991 50 
GRIM4-S3  S 1992 50 
GRIM4-C3  S 1992 50 
JGM-1   C 1994 60 
JGM-2   C 1994 70 
JGM-3   C 1994 70 
DGM-E04  A 1997 70 
GRIM4-S4  S 1997 60 
GRIM4-C4  C 1997 72 
OSU91A  C 1991 360 
DGFI92A  C 1992 360 
OGE12  C 1992 360 
GFZ93  C 1993 360 
GFZ95A  C 1995 360 
GFZ96  C 1996 359 
Li/Sideris  A 1994 500 
DQM94  A 1996 360 
TEG-3  C 1997 70 
EGM96  C 1997 360 

Tabela 2.3 - Modelos do Geopotencial desenvolvidos na década de 90 do séc. XX 
*S = Satélite, C = combinado, T = terrestre, A = adaptado;(Rapp, 1998) 

 

2.6. Modelos EIGEN 

 

A nova série denominada European Improved Gravity Model of the Earth by New 

Techniques (EIGEN) foi lançada em 2001 com apenas 88 dias não consecutivos de 

dados do rastreio pelo sistema GPS da missão CHAMP, divididos em dois períodos 

nos 6 primeiros meses da missão gravimétrica. Com base no modelo GRIM5-S1, 

completado com equações adicionais obtidas a partir dos dados do LAGEOS1-2, 

STARLETTE e STELLA19, o primeiro modelo EIGEN-1S (Reigber et al., 2002) 

mostrou os benefícios das contribuições dos dados orbitais do satélite CHAMP. A 

qualidade de determinação da órbita do mesmo foi melhorada, como provam os 

resíduos das observações laser, a nível decimétrico. O erro radial da órbita foi 

considerado em 1 cm a partir da matriz de co-variância calibrada do modelo. O erro 
                                                 
19 http://ilrs.gsfc.nasa.gov/satellite_missions/list_of_satellites/star_general.html 
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sobre o geóide decresceu a 30 cm para o conjunto dos comprimentos de onda 

superiores a 800 km, correspondentes ao truncamento do modelo do geopotencial 

em grau e ordem 50.  É ainda um fator de 3 vezes abaixo dos objetivos (10 cm de 

precisão do geóide para o grau 50), mas muito promissor, tendo em conta as poucas 

medidas incluídas neste modelo. O EIGEN-1S foi desenvolvido até o grau 99 com as 

ordens completas e algumas faltantes para o grau 119, incluindo no total 10.738 

coeficientes do modelo do campo gravitacional. 

O primeiro teste obteve êxito, embora o processamento dos dados do acelerômetro 

do sistema STAR, eliminado o recurso dos modelos de forças não centrais, revelou-

se mais difícil do que o previsto. Inicialmente, foi detectado que a medida da 

componente radial do STAR funcionava de maneira errada. Das três componentes 

lineares – o STAR fornece igualmente as componentes angulares sendo duas 

afetadas pelos mesmos efeitos, a componente radial é a menos importante. O atrito 

atmosférico a 460 km de altitude produz a maior força não central no eixo tangencial 

à órbita. Era necessário compreender a origem da avaria no acelerômetro e 

remediar, se possível. A equipe de projetos do CNES voltou-se naturalmente para o 

construtor, a ONERA, que acreditou em uma desconexão de um eletrodo do eixo 

radial, hipótese validada em testes em laboratório. Uma nova formulação da 

combinação das tensões elétricas intervenientes no acoplamento dos eletrodos 

envolvidos foram testadas inicialmente com sucesso: certas características, como 

grandes pulsos registrados sobre a componente radial, puderam ser minimizadas, 

especialmente nas passagens do satélite pela sombra da Terra ou como o espectro 

não linear da resposta às freqüentes mudanças de atitude do satélite em oscilação. 

Descobriu-se, apenas em 2003, validando um método original de dedução da 

componente radial sobre os acelerômetros dos satélites GRACE, que esta correção 

é válida sobre os longos comprimentos de onda e não tem validade sobre os curtos 

comprimentos. As equipes do GRGS e o GFZ estavam de acordo, para os modelos 

seguintes da série, em abandonar a interpretação desta componente para adotar 

uma parametrização completada com termos empíricos de aceleração radial no 

período de revolução do satélite.  

Os modelos EIGEN-1S e EIGEN-2S (Reigber et al., 2003) sucederam-se com um 

ano de intervalo. Este último modelo contém apenas os dados do CHAMP, cuja 

órbita diminuiu mais de 50 km em dois anos devido à forte atividade solar. A fim de 
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manter uma duração maior de vida, duas manobras de aumento de altitude (cerca 

de 10 km cada uma) foram feitas no meio e no fim de 2002.  Em 2003, devido ao 

crescente número de dados e à altitude resultante, foi possível elaborar pela 

primeira vez um modelo global do campo gravitacional determinado a partir das 

medidas de um só satélite. O EIGEN-2S foi calculado com base nos dados de 

rastreamento orbital do satélite CHAMP pelo sistema GPS, num total de 2,8 milhões 

de medidas de código e tantas outras medidas de fase da portadora 

correspondentes a 182,5 dias de dados (os 88 dias de 2000, e de 1° de Setembro a 

31 de Dezembro de 2001). O número de incógnitas foi aumentado para 15.793, 

correspondente a um modelo do geopotencial completo até o grau 120, completado 

com algumas ordens superiores até o grau 140, o que demandou uma estabilização 

de Kaula dos graus superiores a 30. De fato, a curva de potência espectral por grau, 

comparada à de um modelo que inclua dados terrestres, mostra uma perda de 

potência para além do grau 30. Apesar do erro na obtenção do geóide para o grau 

50 ter sido reduzido a aproximadamente 15 cm, o valor confirmado pela comparação 

a uma superfície oceânica média, corrigida da topografia dinâmica pelo modelo 

POCM, não atinge mais do que 16 cm à resolução espacial de 5°×5° no Equador. O 

limite de 10 cm foi atingido, e mesmo ultrapassado, com o terceiro modelo da série, 

o EIGEN-CHAMP03S (Reigber et al., 2004), gerado a partir de 860 dias de dados 

CHAMP entre Outubro de 2000 e Junho de 2003, tratados de maneira homogênea 

com uma nova parametrização na calibração do acelerômetro. As expectativas 

iniciais de exatidão sobre os resultados do campo gravitacional foram atingidas com 

aproximadamente três anos de missão: o geóide EIGEN-CHAMP03S no grau 50 

chegou em 5 cm e as anomalias de gravidade a 0,5 mGal. Para o grau 60, obteve-se 

até 15 cm. A solução EIGEN-CHAMP03S obteve o mesmo número de coeficientes 

que o EIGEN-2S e os coeficientes C20, C30 e C40 são próximos aos valores fixados 

no EIGEN-1S. Foram feitas tentativas para determinar as variações temporais, na 

escala mensal, dos coeficientes de baixo grau, mas as simulações não mostraram 

resultados precisos. 

Nesse ínterim, os satélites GRACE foram postos em órbita e os primeiros dados 

analisados, sob a autoridade de B Tapley e de CH Reigber, pelos dois únicos grupos 

autorizados: o Center for Space Research (CSR), na Universidade do Texas, e o 

GFZ. Estes dados foram disponibilizados de forma insuficiente durante a fase de 
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validação da missão, que durou mais de 3 anos. Os três dias de dados (de 25 a 27 

de Abril de 2003) permaneceram, durante muito tempo, como os únicos 

testemunhos concretos para os outros grupos de pesquisa, dentre eles o GRGS. 

Estes poucos dados serviram para avaliar a qualidade das medidas acelerométricas 

e da distância intersatelital e também para preparar os tratamentos operacionais. 

Durante este período, o GFZ produziu pelo lado europeu os modelos EIGEN-

GRACE, indicando progressos consideráveis sobre a modelização do campo 

gravitacional. Neste momento, passou-se a questionar se a missão CHAMP ainda 

teria algum interesse nesta modelização. Porém, o GRGS apresentou um interesse 

evidente pelas medidas acelerométricas que serviam diretamente à modelização da 

atmosfera.  

A exemplo do EIGEN-CHAMP03S, os nomes dos modelos EIGEN informavam sobre 

a origem dos dados utilizados. Assim, este critério foi adotado para o primeiro 

modelo que utilizava os dados provenientes do GRACE. O EIGEN-GRACE01S20, 

completo até grau 120 com alguns zonais até 140, foi calculado com apenas 39 dias 

de dados (entre Agosto e Novembro de 2002). As medidas da distância entre os dois 

satélites, de fato as suas derivadas temporais, associadas aos dados GPS dos dois 

veículos, trouxeram a principal informação sobre os longos comprimentos de onda. 

Num desenvolvimento até o grau 140, o impacto das medidas KBRR (satélite-

satélite) com uma precisão de 0,1 µm/s, aproximadamente 1.000 vezes mais 

precisas do que no caso do DORIS, que é um sistema satélite-solo, fez ganhar uma 

ordem de grandeza sobre o conhecimento do campo gravitacional entre os graus 10 

e 100. O modelo apresentava uma imprecisão de 10 cm no geóide para o 

comprimento de onda de 330 km (grau 120) e não era mais preciso do que o 

milímetro para o grau 50. Por outro lado, a melhor precisão do último modelo obtido 

pelo CHAMP era superior ao centímetro. 

No ano seguinte, um período de 110 dias de informação alimentou o segundo 

modelo denominado EIGEN-GRACE02S (Reigber et al., 2005a). Assim, a 

imprecisão sobre o geóide passou a 10 cm para o grau 150. O progresso foi de 

quase duas vezes na exatidão sobre a totalidade do espectro para o modelo do 

geopotencial desenvolvido anteriormente. Dando continuidade a este processo, o 

GFZ produziu o modelo EIGEN-GRACE03S (Reigber et al., 2005a), que incorporava 

                                                 
20 http://www-app2.gfz-potsdam.de/pb1/op/grace//results/grav/g001_eigen-grace01s.html 
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376 dias de dados distribuídos entre Fevereiro e Maio, Julho e Dezembro de 2003, 

bem como entre Fevereiro e Julho de 2004. O ganho na exatidão foi de um fator 2 

em relação ao modelo precedente e a precisão milimétrica, quase atingida sobre o 

geóide para os comprimentos de onda superiores a 800 km. Este limiar, inesperado 

à época dos modelos GRIM, então foi atingido. Por outro lado, constata-se, como 

ocorria para o CHAMP, que a acumulação de dados é um fator de melhoria no 

conhecimento do campo estático. Para este fim, é necessário saber o período para o 

qual as variações gravitacionais podem interferir. Efetivamente, a quantificação 

destas variações é o interesse principal da missão GRACE que percebe os 

movimentos de massa em grande escala sobre o planeta. Os primeiros modelos 

mensais do GFZ, bem como os do CSR, destacaram as grandes variações 

hidrológicas anuais, com escalas superiores a 1.000 km como, por exemplo, na 

região Amazônica ou no sudeste Asiático. Porém, para o modelo estático e apesar 

das formidáveis melhorias adquiridas, as variações detectadas em três anos de 

missão permaneceram abaixo dos objetivos esperados. 

Nos anos seguintes, com poucas observações do satélite GRACE devido às 

políticas protecionistas da missão, o GRGS iniciou os tratamentos com as amostras 

disponíveis até então. Deste modo, se teve tempo para proceder às diferentes 

análises de qualidade dos dados, notadamente os dados do KBRR e do 

acelerômetro STAR. Nesse ínterim, foi possível desenvolver um procedimento de 

derivação das informações obtidas pelo distanciômetro para validar as medidas 

produzidas no nível-1B da velocidade e da aceleração inter-satelital. Outros 

procedimentos otimizados de tratamento também foram testados. Finalmente, o 

tempo exigido nestes estudos preparatórios, sem dúvida, não foi inútil. Quando três 

anos de dados brutos GRACE foram postos à disposição em meados de 2004, num 

primeiro momento com dois anos de medidas, o grupo de pesquisa estava em 

melhores condições de começar um tratamento homogêneo. Um segundo lote foi 

fornecido um ano mais tarde com informações até Março de 2005. 

Os modelos do geopotencial desenvolvidos até o grau 50 pelo GRGS no período de 

Julho 2002 a março de 2005, do mesmo modo que o modelo estático desenvolvido 

até o grau 150, foram disponibilizados no final de 2005. Estes mostraram uma 

qualidade notável e confirmaram o know-how do grupo. As medidas KBRR e GPS, 

em conjunto com as medidas laser sobre os satélites LAGEOS e LAGEOS2, que 
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trazem informações sobre o termo C20, foram devidamente tratadas. No entanto, 

dois tipos de estabilização foram aplicados para minimizar as conseqüências 

produzidas pelos efeitos das forças não centrais e suavizar a série dos modelos 

variáveis no tempo desenvolvidos até o grau 50. O primeiro é a adição, a cada ciclo, 

de informações dos ciclos anteriores com a metade do peso. O segundo é a 

estabilização pela aplicação da regra de Kaula (1966) para amplificar os coeficientes 

pouco sensíveis às informações da solução do modelo estático. Esta regra 

desempenha um papel crescente em função do grau do coeficiente da função 

harmônica esférica, principalmente a partir do grau 30. Estas condições reunidas 

permitiram aumentar a resolução espacial dos modelos do geopotencial, evitando ao 

máximo os efeitos oscilatórios, como os derivados do atrito com a atmosfera.  

As validações dos modelos do geopotencial obtidos pelo GRACE foram realizadas 

sobre as grandes bacias hidrológicas, tais como nos rios Amazonas, Ganges, 

Congo, Níger e Mississipi. Os resultados mostraram que as variações do campo 

gravitacional no tempo convertidas nas alterações de altura d’água, pelo método da 

inversão, são muito coerentes com os modelos hidrológicos existentes. 

O modelo estático obtido sobre a média de dois anos de dados GRACE, designado 

EIGEN-GL04S (Biancale et al., 2006), onde a denominação GL refere-se às iniciais 

dos satélites GRACE e Lageos utilizados no modelo, serve de base ao modelo 

combinado EIGEN-GL04C (Förste et al., 2006a), fruto da retomada de uma 

cooperação entre o GRGS e o GFZ. Este modelo de alta resolução, desenvolvido 

até o grau 360, combina os dados espaciais aos terrestres procedentes dos 

levantamentos de gravimetria clássica (terrestre e aérea) e da altimétrica, através de 

grades de anomalia de gravidade e grades de superfície oceânica média corrigida 

por um modelo de circulação (ECCO21). Os modelos designados EIGEN-CG01C e 

EIGEN-CG03C (Reigber et al., 2005b) desenvolvidos até o grau 360, foram 

realizados pelo GFZ em 2004 e 2005 respectivamente. Resultaram dos primeiros 

experimentos de combinação das equações normais das missões espaciais CHAMP 

e GRACE, que também forneceram as iniciais ao nome do modelo, com as dos 

dados de anomalia terrestre. 

O EIGEN-CG01C combina as equações normais dos modelos EIGEN-CHAMP03S e 

EIGEN-GRACE02S às equações procedentes das grades de anomalia de gravidade 
                                                 
21 http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003200/a003229/ 
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com resolução de 0,5°×0,5°. As principais contribui ções de dados foram 

(Biancale,2002):  

• O Arctic Gravity Project ao norte da latitude 64°N; 

• O National Imagery and Mapping Agency (NIMA), atual National Geospatial-

Intelligence Agency (NGA22), com informações derivadas da altimetria, como 

a grade CLS01 da superfície oceânica média corrigida pelo modelo de 

circulação ECCO e com as anomalias de gravidade sobre os outros 

continentes; 

• O Natural Resources Canada (NRCan23), com um conjunto de dados de 

anomalias de gravidade que cobrem a América do Norte;  

• O Alfred Wegener Institute e o Lamond-Doherty Earth Observatory com 

alguns dados dispersos provenientes da Antarctica. 

O EIGEN-CG03C retoma as equações do modelo precedente, incorporando apenas 

mais dados GRACE, sendo um total de 370 dias de informações GPS e KBRR, de 

Fevereiro a Maio e de  Julho a Dezembro de 2003 e de Fevereiro a Julho de 2004. 

Há uma descontinuidade na solução combinada para os coeficientes que estão no 

limiar entre as influências de dados de satélite e terrestre, problema este que foi 

corrigido na versão EIGEN-GL04C devido à ponderação dos coeficientes. A Tabela 

2.4 apresenta os principais modelos do geopotencial desenvolvidos na década dos 

anos 2000. 

                                                 
22 http://www.nga.mil/ 
23 http://www.nrcan.gc.ca/ 
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Modelo Tipo*  Ano Grau máximo  
GRIM5-S1 S 2000 99 
GRIM5-C1 C 2000 120 
GRIM5-S2 S 2000 99 
GRIM5-C2 C 2000 120 
EIGEN-1S S 2002 99 (119+) 
EIGEN-2S S 2003 120 (140+) 
EIGEN-GRACE01S S 2003 120 (140+) 
UCPH2002_0424 S 2003 90 
GGM01S25 S 2003 120 
GGM01C C 2003 200 
GGM02S26 S 2004 160 
GGM02C C 2004 200 
EIGEN-CHAMP03S S 2004 120 (140+) 
EIGEN-CG01C C 2004 360 
EIGEN-GRACE02S S 2004 150 
EIGEN-GRACE03S S 2005 150 
EIGEN-CG03C C 2005 360 
EIGEN-GRACE04S S 2006 150 
EIGEN-GRACE04C C 2006 360 
EIGEN-GL04S S 2006 150 
EIGEN-GL04C C 2006 360 
GGM03S27 S 2007 160 
GGM03C C 2007 360 
EIGEN-5C28 C 2008 360 
EGM2008 C 2008 2160 

Tabela 2.4 -  Modelos do geopotencial desenvolvidos na década dos anos 2000 
*S = satélite, C = combinado; + = incompleto 

 

O ano de 2005 termina com as realizações concomitantes dos modelos do 

geopotencial variáveis no tempo (resolução de 400 km), um estático até o grau 150 

a partir somente do satélite e de outro com elevada resolução (55 km). Desde os 

primeiros modelos GRIM, três ordens de grandeza foram alcançadas sobre a 

precisão dos modelos do campo gravitacional da Terra, passando do metro ao 

milímetro nas escalas superiores a 800 km, ao mesmo tempo em que a resolução 

espacial ganhava uma ordem de grandeza, passando do grau 15 para o grau 150 

nos coeficientes das funções harmônicas esféricas.  

 

                                                 
24 UCPH2002_04 (Howe et al., 2003) 
25 http://www.csr.utexas.edu/grace/gravity/ggm01/ 
26 http://www.csr.utexas.edu/grace/gravity/ 
27 http://adsabs.harvard.edu/abs/2007AGUFM.G42A..03T 
28 http://op.gfz-potsdam.de/grace/results/grav/g007_eigen-05c.html 
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2.7. Modelos Earth Gravity Model (EGM) 

 

Um fato muito relevante na evolução dos modelos do geopotencial foi o 

desenvolvimento do Earth Gravity Model 1996 (EGM96) (Lemoine et al., 1998a; 

Lemoine et al., 1998b), que pode ser considerado como o maior esforço do National 

Geo-spatial Intelligence Agency (NGA), tomado na primeira metade da década de 90 

do séc. XX, para a elaboração de um modelo combinado. Coube ao GSFC/NASA 

ceder todos os dados de satélite obtidos até então enquanto houve um incentivo 

mundial para a disponibilização dos dados de gravimetria. Este empenho resultou no 

desenvolvimento de uma solução até grau e ordem 360, utilizando-se dados 

gravimétricos de toda a Terra, com resolução de 30’ x 30’, informações dos longos 

comprimentos de onda obtidos por aproximadamente 40 satélites e informações 

altimétricas provindas do TOPEX, ERS-1 e GEOSAT para as áreas oceânicas.  A 

precisão objetivada neste projeto foi de 0,5 a 1 metro para todo o planeta. O grupo 

Evaluation of Global Earth Gravity Models29, independente ao NGA e pertencente à 

International Association of Geodesy (IAG), confirmou esta precisão. 

O EGM2008 (Pavlis et al., 2008) foi proposto como continuidade no desenvolvimento 

dos modelos da série EGM, iniciada com o EGM96, porém com a proposta de atingir 

mais alta resolução espacial. Esta nova versão foi desenvolvida e coordenada pelo 

NGA/GSFC e pretendeu atingir a resolução de 5’ x 5’. A precisão objetivada foi de 

15 centímetros para todo o globo. Para isso, foi necessário um maior 

aprofundamento nos modelos dos longos comprimentos de onda do campo 

gravitacional obtidos através do GRACE e uma maior densificação para os dados de 

gravidade superficial. Assim, o desenvolvimento de um banco de dados altimétrico 

para todo o globo foi parte fundamental para o novo EGM. Para isso, dados 

altimétricos de diferentes missões  topográficas por radar foram utilizados para obter 

uma grade global altimétrica de 30” x 30” de um modelo digital de terreno (MDT) 

que, por sua vez, foi utilizada para a estimativa do modelo de correção de terreno de 

todos os dados de gravidade, principalmente em áreas pouco densas de 

informações de campo. A elaboração e tratamento desta base de dados pode ser 

considerados como o maior avanço desta versão em relação à anterior. Uma versão 

preliminar do modelo, denominada Preliminary Gravitational Model (PGM2007A), foi 

                                                 
29 http://users.auth.gr/~kotsaki/IAG_JWG/IAG_JWG.html – Acessado: 16/09/2008 
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testada em diferentes partes do globo e apresentou resultados, em termos 

estatísticos, melhores aos desenvolvidos até então. A versão final do modelo, 

desenvolvido até o grau 2190 e ordem 2159 de seus coeficientes, foi apresentada no 

General Assembly of the European Geosciences Union, EGU2008, Viena, Austria, 

em abril de 2008.  

 

2.8. Perspectivas futuras 

 

Certamente, a primeira década do séc. XXI é a mais promissora das cinco décadas 

vividas da era espacial, em termos de quantidade de medidas (indiretas) de 

gravidade, como também em termos de velocidade no progresso do conhecimento 

do campo gravitacional terrestre. A segunda metade desta década tende a aumentar 

esta característica, primeiramente através dos tratamentos contínuos da missão 

GRACE, seguida pela missão Gravity field and steady-state Ocean Circulation 

Explorer (GOCE) (Förste et al., 2006b), que se anuncia revolucionária para uma 

elevada resolução estática, aproximadamente 100 km, assim como foi a missão 

GRACE para o monitoramento das variações temporais a curtos períodos (10 dias) 

na resolução de 450 km. 

A atividade de preparação para o tratamento dos dados GOCE faz-se no European 

GOCE Gravity Consortium (EGGC), constituído de 10 equipes européias 

representadas junto à European Space Agency (ESA) pela Technische Universität 

München (TUM). Estas equipes trabalham na elaboração dos algoritmos e nos 

softwares necessários para a exploração científica dita de nível-2. O nível-1 consiste 

em tratar os dados brutos e fazer uma primeira calibração, fase que é de inteira 

responsabilidade da ESA, e o nível-3 na utilização dos modelos pela comunidade 

geofísica geral. O papel confiado ao GRGS é fundamental: a responsabilidade de 

tratar os dados da missão e de produzir um modelo global pelo método direto, mais 

trabalhoso, mas também mais rigoroso em relação às duas outras classes de 

métodos que são conduzidas em paralelo, especialmente para fornecer avaliações 

rápidas das medidas. Como nas outras missões, esta atividade é compartilhada 

entre o GRGS e o GFZ. 
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As missões CHAMP, GRACE e GOCE estão sucessivamente melhorando o 

conhecimento do campo gravitacional terrestre no domínio dos médios e longos 

comprimentos de onda, seja sob o aspecto das variações temporais ou da elevada 

resolução especial. O próximo desafio será como prosseguir neste tipo de 

experiência para que os objetivos definidos sejam claramente atingidos como, por 

exemplo, o acompanhamento das variações do campo gravitacional no tempo de 

maneira operacional para a hidrologia ou um novo ganho em resolução para todas 

as disciplinas que dele necessitem. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

3.1. Introdução 

 

Muitos autores1 têm demonstrado a grande habilidade do GRACE para monitorar 

reservatórios continentais d’água com dimensões da ordem de centena de 

quilômetros em diferentes lugares da Terra (Ramillien et al., 2004). Em particular, o 

estudo de Rodell e Famiglietti (2001) sobre uma rede de estações hidrológicas com 

área de ~145.800 km² em Illinois, Estados Unidos da América (EUA), concluiu que o 

GRACE tem a capacidade de estimar variações do nível d’água com precisão de 

alguns milímetros em bacias maiores do que 200.000 km² de área. 

O método aplicado nesta tese para a estimativa da altura d’água foi baseado na 

aproximação denominada inversa, fazendo uso do método dos mínimos quadrados 

para separar as diferentes contribuições no tempo dos principais reservatórios de 

fluídos superficiais: a atmosfera, os oceanos e o armazenamento continental d’água. 

Para aplicar o processo de inversão foram incluídas de forma independente as 

informações obtidas dos modelos atmosférico, hidrológico e oceânico, obtendo como 

resultado deste processo o equivalente à altura d’água (Equivalent Water - EqW) 

expresso em milímetros. Esta  aproximação foi aplicada aos coeficientes do modelo 

do geopotencial, até grau e ordem 50, calculados pelo Bureau Gravimétrique 

International (BGI, 2006) no GRGS a partir do processamento dos dados designados 

L1B do satélite GRACE. Este procedimento será  descrito em detalhes no próximo 

capítulo. O BGI disponibiliza os arquivos com os coeficientes de Stokes com época a 

cada 10 dias com valores médios calculados sobre o período de 30 dias de duração. 

Neste texto, os dados obtidos desta aproximação, serão tratados de agora em diante 

como “dados GRACE”. Para o período de quatro anos envolvido neste trabalho 

foram gerados 128 arquivos. 

 

                                                 
1 Dickey et al., 1997; ESA, 2000; Wahr et al., 1998; Rodell & Famiglietti, 1999, 2001, 2002; Velicogna 

et al., 2001; Swenson & Wahr, 2002. 
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3.2. O campo gravitacional da Terra 

 

A teoria do campo gravitacional tem como ponto de partida a Lei Universal da 

Gravitação de Newton de 1666: 

2r

Mm
GF = , (3.1) 

onde G ≈ 6,67 x 10-11 m3kg-1s-2 é a constante universal da gravitação. A massa M 

gera em todos os pontos do espaço o campo gravitacional denominado Newtoniano 

conforme a Figura 3.1: 

  
Figura 3.1  – Força F que atrai a partícula m em P(x,y,z) a uma distância r 

devido à massa M de toda a Terra Q 

 

Considerando a massa m como unitária (m = 1), define-se o potencial gravitacional V 

associado àquele campo no ponto P: 

r

GM
zyxVPV == ),,()( . (3.2) 

Tomando-se como referência o centro do sistema de coordenadas O, as derivadas 

parciais das componentes da força F na direção dos eixos de referência (x,y,z) 

resultam: 

 

( )zyxP ,,

m
F

M

Q
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Uma propriedade fundamental do potencial gravitacional é que ele verifica a 

equação de Laplace para pontos externos às massas: 
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e para o interior as derivadas segundas estão ligadas pela expressão de Poisson: 
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onde ρ é a densidade no ponto considerado. 

 

 
Figura 3.2  – Ação do potencial V no ponto P(x,y,z) do espaço devido à massa 

dm na posição p(ξ,η,ζ) a uma distância r. 

 

Para o caso da Terra não homogênea, o potencial gravitacional V gerado na posição 

P(x,y,z) devido às massas infinitesimais dm nos pontos p(ξ,η,ζ), conforme a Figura 

3.2, se exprime (Biancale, 2002): 

( )zyxP ,,

( )ζηξ ,,p

V

dm

Q
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dm
G

V
Q
∫∫∫ ∆

= , (3.6) 

onde: 

( ) ζηξζηξρ ddddm ,,= , (3.7) 

e 

( ) ( ) ( )222 ζηξ −+−+−=∆ zyx . (3.8) 

 

3.3. Modelagem do potencial gravitacional 

 

O modelo do geopotencial é o conjunto de coeficientes das funções harmônicas 

esféricas  que representam a influência dos longos comprimentos de onda do campo 

gravitacional obtido através das observações aos satélites artificiais e dos curtos 

comprimentos de onda derivados das observações gravimétricas na superfície. 

A Equação (3.4) pode ser representada em termos das coordenadas esféricas 

),,( λθr  na seguinte forma (Hofmann-Wellenhof & Moritz, 2005): 
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Segundo Blitzkow (1996), esta equação pode ser resolvida pelo método de 

separação de variáveis chegando-se, como solução, a uma série de funções 

harmônicas esféricas de superfície, obtendo-se o potencial gravitacional descrito da 

seguinte forma (Blitzkow, 1996 apud Heiskanen & Moritz, 1967, p. 21): 
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sendo:  

( ) ( )λθ mPnm
c
nm coscos=Υ  (3.11) 

e  

( ) ( )λθ msenPnm
s
nm cos=Υ , (3.12) 

onde Pnm(cosθ) representam as funções principais da equação associada de 

Legendre, ae é o raio equatorial da Terra e n, m os autovalores. Para m=0 tem-se os 

denominados polinômios de Legendre, que são as funções principais da equação de 

Legendre. c
nmΥ  e s

nmΥ  podem ser vistas como funções principais da equação de 

Laplace sobre a superfície de uma esfera; são chamadas funções harmônicas 

esféricas (de superfície) (Vanícek & Krakiwsky, 1986). 

Considerando (Hofmann-Wellenhof & Moritz, 2005): 
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A expressão (3.10) pode ser reescrita como (Biancale, 2002): 
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onde os coeficientes adimensionais e normalizados denominados de Stokes Cn,m e 

Sn,m são definidos como: 
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Os termos Cn,0 (= –Jn), [Cn,m, Sn,m] e [Cn,n, Sn,n] são os coeficientes de Stokes 

correspondentes aos harmônicos zonais, tesserais e sectoriais respectivamente. As 

Figuras 3.3 e 3.4 apresentam as interpretações gráficas dos harmônicos de 

Pn,m(senθ)cos(mλ) e Pn,m(senθ )sen(mλ), respectivamente, para grau e ordem até 6. 
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Figura 3.3  – Interpretação gráfica dos harmônicos de Pn,m (senθ) cos (mλ) (Biancale, 2002) 

 

 
Figura 3.4  – Interpretação gráfica dos harmônicos de Pn,m (senθ) sen (mλ) (Biancale, 2002) 
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3.4. Obtenção do equivalente à altura d’água (EqW) 

 

A componente estática do campo gravitacional da Terra corresponde a 

aproximadamente 99% do campo total devido à predominância das contribuições de 

massas não variáveis no tempo (Ramillien, 2005). Essas componentes podem ser 

facilmente estimadas calculando-se a média temporal de uma série suficientemente 

longa de modelos mensais do geopotencial obtidas com o uso dos dados GRACE ou 

considerando um único modelo calculado sobre um longo período de observações 

dos satélites. As componentes variáveis, por sua vez, correspondem principalmente 

ao transporte de massa na camada superficial, como os grandes descolamentos 

d’água e a dinâmica atmosférica. 

O procedimento teórico de obtenção da estimativa do equivalente à altura d’água 

(EqW) esbarra no problema da não abundância de observações de passagens do 

satélite GRACE no início da missão. Assim, este processo foi dividido em três 

etapas. Na primeira, é introduzido o procedimento de obtenção da carga de 

superfície a partir dos modelos do geopotencial.  Na etapa seguinte, apresenta-se a 

metodologia utilizada somente nos primeiros meses da missão onde, devido à não 

quantidade suficiente de passagens, foi feita uma aproximação inicial dos 

deslocamentos de massa d’água a partir dos modelos climáticos globais com o 

objetivo fornecer informações a priori e assim tornar o sistema possível. A terceira e 

última apresenta a aplicação do filtro  de expansão isotrópica com o objetivo de 

converter a carga de superfície no EqW. Atualmente, devido à superabundância de 

observações, apenas as etapas primeira e terceira precisam ser aplicadas para se 

estimar o EqW. 

 

3.4.1. Primeira etapa 

 

Os modelos variáveis no tempo δG(t) utilizados neste estudo foram estimados como 

a diferença entre as soluções mensais G(t) obtidos a partir do GRACE na época t e o 

modelo G0 do campo estático EIGEN-GL04S: 

 

( ) ( ) 0GtGtG −=δ . (3.16) 
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Desta forma, as diferenças correspondentes refletem somente a mudança, em curto 

prazo, associada às redistribuições de massa de superfície. Assumindo δCnm(t) e 

δSnm(t) como as variações nos coeficientes de Stokes de grau e ordem n e m 

respectivamente, na época t, as soluções variáveis no tempo podem ser descritas 

conforme (Ramillien, 2005):  

 

∑∑
= =

+=
N

n

n

m
nmnmnm PmsentSmtCtG

1 0

)(cos))()()cos()(()( θλδλδδ , (3.17) 

 

onde N é o mais alto grau da série truncada, θ é a co-latitude, λ é a longitude e Pnm 

são as funções associadas de Legendre. Negligenciando as variações de massa 

dentro da Terra induzidas pela tectônica, tal como os terremotos, a resposta pós-

glacial e a convecção da crosta, pode-se supor que o δG(t) é meramente a soma de 

K contribuições dos fluídos superficiais e estas não estão inter-relacionadas no 

tempo e no espaço: 
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onde A é a matriz formada por uma coluna de blocos de matrizes identidade que 

assegura a não correlação entre as diferentes contribuições dinâmicas. Os 

coeficientes δCh
nm(t) e δSh

nm(t) correspondentes à variação da anomalia de altura 

podem ser estimados a partir de uma dada densidade de massa da camada 

superficial δh(t), usando o filtro linear: 
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Wn
0 é definido como uma função estacionária isotrópica que dá peso aos coeficientes 

das funções harmônicas (Ramillien, 2004): 
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θ
θθγ
2

2

cos00669.01

cos00193.01
7803.9)(

−

+= , (3.21) 

 

onde γ(θ) é a gravidade normal referida ao elipsóide cuja referência é o Geodetic 

Reference System 1980 (Blakely, 1995), adotada pela International Association of 

Geodesy (IAG), zn representa os números de Love (ver tabela 3.1) de grau n para a 

resposta elástica da crosta,  R ≈ 6.378.137 m é o raio médio da Terra e ρw ≈ 1.000 

kg·m-3 é a densidade d’água. 

 

n zn  n zn 
1 0,027  10 -0,069 
2 -0,305  12 -0,064 
3 -0,196  15 -0,058 
4 -0,134  20 -0,051 
5 -0,105  30 -0,041 
6 -0,090  40 -0,033 
7 -0,082  50 -0,028 
8 -0,077  70 -0,021 
9 -0,073  100 -0,015 

Tabela 3.1  – Números de Love calculados por (Han et al., 
1995). Os valores intermediários de zn para o 
grau n foram linearmente interpolados. 

 

Os geóides ditos sintéticos são aqueles obtidos a partir das anomalias artificiais 

geradas pelos modelos climáticos globais. Os seus correspondentes coeficientes 

são definidos por (Heiskanen & Moritz,1967): 
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onde M≈5,97602 x 1024kg é a massa total da Terra e δρ(r’, θ’,λ’,t) é a variação da 

densidade dentro do volume Q da mesma no ponto (r’, θ’,λ’,t). As redistribuições de 

massa δρdQ dentro do volume Q produzem variações nos coeficientes δCnm e δSnm. 

Levando em conta que a maior parte das variações de massa δρ(r’, θ’,λ’)  ocorrem na 

superfície R2δqdS, onde δq(r’,θ’,λ’,t) é a densidade da camada de superfície e S é a 

superfície da Terra, e considerando a deformação elástica da Terra sólida sob a 
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carga variável via os Números de Love zn, a expressão (3.22) pode ser reescrita 

(Chao et al., 1994): 
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A redistribuição de massa atmosférica é classicamente deduzida dos dados de 

pressão atmosférica na superfície. A carga variável δq(θ,λ,t) está relacionada com a 

anomalia de pressão δρ(θ,λ,t) através da seguinte relação: 

 

)(

),,(
),,(

θγρ
λθδλθδ

w

tp
tq = . (3.24) 

 

Essa fórmula também pode ser usada para calcular a carga na superfície oceânica 

derivada da pressão no fundo dos mares estimada pelos modelos de circulação 

oceânica.  

As massas continentais d’água consideradas incluem as águas do solo, as águas 

subterrâneas e a espessura da camada de neve. Estas três contribuições fornecidas 

por modelos globais hidrológicos são expressas em termos do equivalente da altura 

d’água δh(θ,λ,t) e a carga de superfície correspondente é dada por: 

 

),,(),,( , thtq sw λθδρλθδ = , (3.25) 

 

onde ρw,s pode ser a densidade d’água ou da neve. 

 

3.4.2. Segunda etapa 

 

Considerando-se a seqüência das contribuições da redistribuição de massa no 

tempo, de acordo com a fórmula (3.18), existem K vezes mais coeficientes para 

calcular do que valores observados. Desta forma, o sistema é impossível. Devido à 

não existência da solução, algumas informações a priori precisam ser incluídas 
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como novas incógnitas para recuperar os coeficientes de todas as contribuições 

d’água. 

A inversão pelo método dos mínimos quadrados desenvolvida por Tarantola (1987) 

foi utilizada para estimar os coeficientes das funções harmônicas das K 

contribuições dos fluídos da camada superficial. As estimativas foram construídas a 

partir de uma combinação linear dos parâmetros ajustados: 

 

ξk
o
kk Ct +Γ=Γ )( , (3.26) 

 

onde o vetor ξ  é a solução da expressão: 

 

( ) )()( tAtAACCC o
k

obsT
kMD Γ−Γ=++ ξ , (3.27) 

 

com )(tobsΓ  o vetor formado pelo conjunto de todos os coeficientes do modelo do 

geopotencial e )(to
kΓ  é a aproximação inicial da k-ésima contribuição. CD e CM são, 

respectivamente, as matrizes de covariância dos erros a priori para as observações 

GRACE e o correspondente modelo escolhido para a k-ésima contribuição fluida. CK 

é a matriz de covariância que descreve as estatísticas das variações de massa 

d’água no reservatório k, que são determinadas pelo modelo de águas continentais. 

A matriz de covariância a posteriori é definida como: 

 

( ) kMD
T

k
T

kkk ACCCAACACCC
1

'
−++−= . (3.28) 

 

As incertezas associadas  aos coeficientes ajustados do modelo são dadas pela raiz 

quadrada dos elementos diagonais da matriz C’k definida em (3.28): 

 

)(')( diagCt kk =σ . (3.29) 

 

Os coeficientes de densidade da camada de superfície, expressos em termos das 

variações de carga superficial, são estimados usando o filtro inverso: 
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onde Wn
-1 é o filtro inverso de Wn

0 definido na expressão (3.20) ponderado por uma 

função Vn de estabilização que suaviza as amplitudes nos altos graus, de forma a 

evitar o surgimento de instabilidades na predição dos curtos comprimentos de onda, 

definida como: 
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onde nmin e nmax correspondem, respectivamente, ao grau mínimo e máximo onde o 

filtro será aplicado. 

A construção da matriz de covariância Ck considera os campos gravitacionais 

derivados dos fluidos de superfície como processos estacionários. Se DK(∆t) é a 

matriz formada por todos os coeficientes do geóide sintético até o grau máximo 

N=100, relativo aos modelos climáticos globais, pelo período de ∆t meses, uma 

estimativa de CK pode ser dada por: 

 

[ ] [ ]kk

T

kkk DtDDtDC −∆−∆= )()( , (3.32) 

 

onde kD  são os valores médios dos coeficientes do geóide sintético calculados 

durante o período ∆t. 
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3.4.3. Terceira etapa 

 

Construídas as matrizes de pesos e de covariâncias, as contribuições de grau n das 

variações na altura geoidal geoid
nh∆  podem ser traduzidas em variações do 

equivalente à altura d’água (EqW) através da relação (Biancale, 2002): 
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onde geoid
nh∆  pode ser descrito pela expressão (Hofmann-Wellenhof & Moritz, 2005, 

p. 93): 
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onde, para o período t, ∆N(t) é a variação da altura geoidal e ∆T(t) é a variação do 

potencial perturbador, dado pela expressão (Biancale, 2002):: 
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onde δC*
nm(t) e δS*

nm(t) são os coeficientes das funções harmônicas esféricas das 

variações no tempo do potencial perturbador. 

 

3.5. Estimativas dos erros 

 

Na obtenção dos modelos do geopotencial podem ser considerados erros de duas 

naturezas: 

• O erro de comissão, causado pelas imprecisões na obtenção dos coeficientes 

das funções harmônicas esféricas de superfície do modelo do geopotencial, e 
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• O erro de omissão, ocasionado pelo truncamento no grau e na ordem do 

desenvolvimento dos coeficientes em uma série finita. 

No processo de conversão dos dados GRACE para o equivalente à altura d’água 

(EqW) descrito anteriormente, as principais fontes de incertezas consideradas para a 

obtenção dos resultados na bacia Amazônica foram: os erros de comissão nos 

coeficientes de Stokes fornecidos pelo GRGS e o efeito de vazamento (leakage) de 

sinais geofísicos provindos do oceano e áreas externas à bacia poluindo as 

estimativas; e os erros de omissão devido ao truncamento até o grau e ordem 50.  

 

3.5.1. Erros nos coeficientes de Stokes 

 

As incertezas nos coeficientes de Stokes ∆cnm(t) e ∆snm(t) foram fornecidas pelo 

GRGS a partir dos resíduos obtidos no processo de obtenção da matriz dos 

coeficientes das equações normais. O erro associado à região de estudo foi 

derivado de uma grade global de 1°x 1° onde os valo res “1” foram assumidos no 

interior da máscara de contorno da bacia Amazônica e “0” no exterior. Esta grade foi 

convertida em coeficientes de funções harmônicas esféricas (Anm e Bnm). A incerteza 

no volume d’água δ∆v(t) para o período t foi calculado segundo (Wahr et al., 2006): 

 

( )∑∑ ×∆+×∆=∆
n m

nmnmnmnm BtsAtcRtv )²)(()²)((²4)( πδ . (3.36) 

 

Para o período envolvido neste trabalho, a média dos erros no volume d’água 

estimado para a bacia foi de ~800 km³, que considerado sobre a área de 6.110.000 

km² (ANA, 2006) implica em uma imprecisão de ~130 mm na estimativa da altura 

d’água. Estes resultados são consistentes com resultados obtidos em estudos 

anteriores, como em (Wahr et al, 2004) que revela a mesma ordem de grandeza, 

com aproximadamente 150 mm baseados em estimativas locais. A figura 3.5 

apresenta a série histórica dos erros na altura d’água devido às incertezas nos 

coeficientes de Stokes calculados pelo GRGS. 
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Figura 3.5 – Série histórica dos erros na altura d’água devido às incertezas nos 

coeficientes de Stokes fornecidos pelo GRGS 

 

3.5.2. Erros de truncamento 

 

Os erros devido ao truncamento dos coeficientes de Stokes nos modelos periódicos 

do geopotencial foram estimados a partir do cálculo da média das diferenças entre 

os valores na altura d’água obtidos pelo desenvolvimento da série das funções 

harmônicas esféricas até grau e ordem N=50 (resolução ~450 km) e N=200 

(resolução da grade de 1°x1°). A valor encontrado p ara o período foi de ~1 km³, que 

para a área da bacia representa ~13 mm de imprecisão na estimativa da altura 

d’água. 

 

3.5.3. Efeitos de vazamento ( leakage) 

 

Para a estimativa dos erros de vazamento foram criadas grades globais de 1°x 1° 

onde sobre a posição das estações foram aplicadas máscaras circulares com raio de 

450 km assumindo valores “0” dentro do disco e “1” fora. A partir destas grades 

foram calculados os respectivos coeficientes das funções harmônicas esféricas A’nm 

e B’nm até grau e ordem N=200. O efeito do vazamento médio ∆’v(t) na bacia foi 

calculado usando a expressão: 
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( )∑∑ ×∆+×∆=∆
n m

nmnmnmnm BtsAtcRtv ')('')('²4)(' π , (3.37) 

 

onde, ∆’cnm(t) e ∆’snm(t) são os coeficientes das funções harmônicas esféricas para o 

período t calculados a partir do modelo de águas continentais WaterGAP Global 

Hydrology Model (WGHM) (Döll P. et al., 2003) aplicado à região. No caso da não 

existência de vazamento ∆’v(t) deveria tender para zero. Nesta etapa, o foco sobre 

este efeito foi concentrado sobre as águas continentais obtidas pelo modelo WGHM, 

mas é possível suspeitar que outros reservatórios d’água possam criar importantes 

efeitos de vazamento, como por exemplo, erros na estimativa de massa dos 

modelos oceânicos e atmosféricos utilizados pelo GRGS. A Figura 3.6 apresenta os 

valores do vazamento das informações das águas continentais usando o modelo 

WGHM versus a distância ao Oceano Atlântico. 

 

 
Figura 3.6  - Efeitos de vazamento versus a distância ao Oceano Atlântico 
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A tabela 3.2 apresenta os valores obtidos para o efeito de vazamento para as 

principais estações linmétricas dos rios Solimões e Amazonas ordenadas pela 

distância à foz. 

Estação Vazamento (mm) Distância à foz (km) 
Tabatinga 11,9 3143 
S.P. Olivença 10,6 2912 
S.A. do Iça 11,0 2771 
Fonte-Boa 12,4 2457 
Tefe-Missões 18,8 2200 
Itapeuá 22,9 1983 
Manacapuru 22,8 1660 
Jatuarana 23,0 1538 
Parintins 23,5 1110 
Óbidos 32,2 921 
Santarém 33,2 799 

Tabela 3.2  – Valor do vazamento para as estações dos rios Solimões 
e Amazonas 

 
 



 54

4. DADOS UTILIZADOS  

 

 

Este capítulo discorrerá sobre as principais fontes de informações envolvidas direta 

ou indiretamente neste estudo. O foco principal desta discussão serão as fontes de 

informações in-situ  (ANA)  e a missão espacial GRACE. 

 

4.1. Estações limnimétricas da Amazônia 

 

4.1.1. Introdução 

 

A Agência Nacional de Águas (ANA) foi criada em dezembro de 2000 a partir do 

antigo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAE) e está ligada ao 

Ministério do Meio Ambiente. A ANA é responsável pela manutenção e 

gerenciamento da rede hidrológica brasileira com mais de 1.500 estações de 

observação (ANA, 2006). É responsável, também, pelo banco de dados hidrológicos 

de todo o país. O Sistema de Informações HIDROlógicas (HidroWeb), mantido pela 

Agência, contém dados de 1.123 estações pluviométricas e 665 fluviométricas 

(CAMPOS, I. de O., 2004). A figura 4.1 apresenta a distribuição geográfica de todas 

as estações fluviométricas para a América do Sul. 
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Figura 4.1 – Distribuição geográfica das estações fluviométricas ANA na 

América do Sul – Fonte: ANA, 2006 

 

4.1.2. Descrição geográfica 

 

As estações fluviométricas operadas pela ANA são construídas na margem dos rios 

e são equipadas com réguas limnimétricas para a medição do nível d’água e com 

Referências de Nível (RN). Devido à grande amplitude na altura das águas na 

região, algumas estações são compostas por mais réguas referidas entre si e todas 

referidas à RN, conforme Figura 4.2. Nos Rios Solimões, Madeira e Amazonas, 

estas réguas estão referidas às RNs com coordenadas ajustadas pelas campanhas 

de levantamento GPS realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) nos anos de 

1999 e 2001. No Rio Negro, as réguas estão referidas às RNs estabelecidas pelo 

Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) (IBGE, 2006a) e ajustadas pelo projeto 

“Ajustamento da Rede Planimétrica em SIRGAS-2000” (IBGE, 2006b). 
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Figura 4.2  – Réguas limnimétricas (ANA, 2006) 

 

A distância das estações ao Oceano Atlântico, tomada sobre os rios, foi estimada 

pela (ANA, 2006) através de imagens de satélite e software para o 

georeferenciamento das mesmas. Nesta tese, o erro no cálculo da distância da 

estação ao estuário foi estimado em 1,5% considerando diferenças sazonais no 

caminho do fluxo principal dos rios. 

 

4.1.3. Procedimento de coleta 

 

Os dados in-situ do nível d’água são coletados diariamente por representantes 

credenciados da ANA pelo processo visual de leitura do valor da cota d’água, 

representado na régua limnimétrica, e transcritos em uma planilha. Em períodos pré-

estabelecidos, os representantes enviam estas planilhas para a ANA. Assim, estas 

informações são consistidas com as estações próximas, digitadas e, então, 

arquivadas no banco de dados nos servidores da agência. O erro estimado na leitura 

da régua limnimétrica foi de 2 cm, assumindo o erro como duas vezes o menor 

passo da escala em uso.  
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4.1.4. Banco de dados ANA 

 

O banco de dados com as informações das cotas d’água está acessível pelo sítio 

Internet denominado Hidroweb1. Em tal acervo, é possível fazer as buscas às séries 

históricas dos dados hidrológicos de uma determinada estação através do formulário 

interativo com diversas opções de filtragem, como pelo número, nome, rio, bacia, 

etc. 

 

4.1.5. Dados ANA 

 

Nesta tese, foi aplicada a média móvel ponderada sobre as informações de cotas 

d’água obtidas das leituras das réguas. Para isso, cada intervalo de 30 dias foi 

dividido em 3 partes, onde ao período central foi atribuído o peso 1 às cotas e aos 

períodos inicial e final o peso 0,5. O 15o dia foi tomado como a época de referência. 

A opção por seguir estes critérios de filtragem dos dados in-situ foi manter a 

coerência com os adotados pelo GRGS para a obtenção dos modelos do 

geopotencial. 

Os valores das cotas d’água obtidas através deste procedimento de filtragem serão 

tratados de agora em diante neste texto como “dados ANA”. 

 

4.2. Satélite ENVISAT 

 

A Agência Espacial Européia (ESA, 2004) lançou em 1o de março de 2002 o satélite 

Environmental Satellite (ENVISAT) (Tabela 4.1), projetado para ajudar a comunidade 

científica a compreender melhor o meio ambiente da Terra e os processos 

responsáveis pelas mudanças climáticas. As órbitas do ENVISAT têm período de 35 

dias, fornecendo observações de superfície (oceano e continente) entre as paralelas 

82,4°N e 82,4°S, com afastamento entre as passagens  sobre o equador de 

aproximadamente 85 km. Os principais objetivos para a missão ENVISAT são: 

                                                 
1 Endereço: http://hidroweb.ana.gov.br/ 
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• Coletar séries históricas de dados ambientais da Terra em escala global para 

observar tendências, e 

• melhorar as capacidades de monitorar e controlar os recursos do planeta e 

contribuir para a melhor compreensão dos processos da Terra sólida. 

Para isso, o veículo foi contemplado com 10 sensores embarcados que provêem 

informações atmosféricas, oceanográficas, continentais e das geleiras. Entre 

aqueles está o radar altimétrico de alta sensibilidade conhecido como RA-2, o qual 

fornece medidas com precisão de alguns centímetros  para as medidas de altura 

elipsoidal dos oceanos e grandes bacias hidrológicas continentais. Este sistema está 

baseado no tempo da viagem de ida e volta de um pulso eletro-magnético emitido 

pelo veículo na direção da superfície da Terra. Ele opera nas faixas de freqüência 

13,575 GHz na banda Ku e 3,2 GHz na banda S para corrigir os efeitos de atraso 

atmosférico. A altitude no ponto refletido, em relação ao elipsóide de referência, é 

dada pela diferença entre a altitude do satélite e o tempo de propagação do pulso 

eletromagnético multiplicado pela velocidade da luz no vácuo. A determinação da 

órbita resulta do uso do sistema de rastreio DORIS, o qual fornece precisão de cerca 

de 6 cm para o componente radial da trajetória do satélite (Dow et al., 1999). A 

duração prevista da missão é de 5 anos. 

Lançamento 01/03/2002, da base de Kourou na 
Guiana Francesa 

Veículo lançador Ariane 5 
Peso 8.211 kg 
Dimensões 10m x 4m x 4m 
Potência elétrica 6,5 KW 
Número de instrumentos 10 
Órbita:  

Altitude 800 km 
Inclinação 82,4° 
Tipo Circular Heliosíncrona 
Período 101 minutos 
Cobertura Global 

Tabela 4.1  – Características da missão ENVISAT. 
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4.3. Satélite LAGEOS 

 

Os satélites esféricos denominados Laser Geodynamics Satellites (LAGEOS) são 

veículos passivos recobertos com prismas retrorefletores, sendo 422 feitos em vidro 

e 4 em germânio (Figura 4.3). Os prismas estão distribuídos de forma a refletir o 

feixe de luz laser emitido pelas estações terrestres que compõem a rede de 

observações e rastreio do sistema Satellite Laser Ranging (SLR) (Pearlman et al., 

2002). Os veículos não têm nenhum sensor ou eletrônica a bordo e não possuem 

controle de atitude. Realizam trajetórias quase circulares (Tabela 4.2) a altitude 

média de 5.900 km, o que os torna particularmente mais sensíveis à obtenção do 

coeficiente C2,0. Por outro lado, a órbita do LAGEOS é menos afetada pelas 

heterogeneidades do campo gravitacional por estar numa altitude mais elevada do 

que a maior parte dos outros satélites geodésicos. Seu movimento está quase fora 

da atmosfera terrestre de tal forma que as perturbações de rota não são mascaradas 

pelas acelerações não centrais, como a frenagem atmosférica, fato este que as 

torna mais facilmente restituíveis. 

 

 
Figura 4.3 -  Satélite LAGEOS –  

Fonte: Mission and SpaceCraft Library - NASA 
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 LAGEOS-1 LAGEOS-2 
País de origem EUA Itália 
Usuários do sistema NASA Agenzia Spaziale Italiana 

(ASI) 
Fabricante Goddard Space Flight 

Center NASA 
Bendix Aerospace Systems, 
Aeritalia 

Diâmetro 0,6 m 0,6 m 
Massa 411 kg 400 kg 
Órbita 5.858 x 5.958 km 5.616 x 5.950 km 
Inclinação orbital 109,8 deg 52,6 deg 
Ano de lançamento 4/05/1976 23/10/1992 
Tempo de vida 
previsto 

50 anos 50 anos 

Tabela 4.2 -  Especificações da Missão LAGEOS - Fonte: Mission and SpaceCraft Library - NASA 

 

O modelo simples de variação no tempo do coeficiente C2,0 foi utilizado para predizer 

as mudanças no valor de 2003 até 2005, baseado no cálculo de dados orbitais 

LAGEOS de 19 anos (1985-2004). O resultado é apresentado na Figura 4.4, 

ilustrando os efeitos secular, anual e semi-anual combinados. 

 
Figura 4.4 -  Modelo para variação no tempo de C2,0 (verde), LAGEOS-1/2 (vermelho) e 

GRACE+LAGEOS-1/2 (azul). (Lemoine J.M et al., 2007) 
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4.4. Missão espacial GRACE 

 

4.4.1. Introdução 

 

Em 17 de março de 2002, na base de lançamentos de Plesetsk, Rússia (62,7°N, 

40,3°E), foi dado mais um passo na continuidade das  missões espaciais modernas 

com o lançamento dos satélites gêmeos GRACE - Gravity Recovery & Climate 

Experiment (Figura 4.5). Esta missão é gerenciada conjuntamente pela NASA, EUA, 

e pelo  DLR-GFZ, Alemanha.  

O objetivo da missão espacial GRACE é mapear as variações do campo 

gravitacional da Terra no tempo a cada 30 dias.  

Com o advento da era espacial, inúmeras revoluções no campo do conhecimento 

das Ciências da Terra foram iniciadas, como os significativos aperfeiçoamentos nos 

modelos do geopotencial. As variações gravitacionais no tempo, estimadas a partir 

das perturbações orbitais dos satélites, permitem detectar as grandes mudanças na 

distribuição de massa da Terra e podem ser inferidas pelo GRACE nas soluções 

com períodos adequados.  

 
Figura 4.5 -  Lançamento dos satélites GRACE  

Foto: Eurockot, 2002. 

 

Os satélites da missão GRACE estão posicionados em uma órbita circular quase 

polar com 89° de inclinação, aproximadamente 500 km  de altitude com período de 
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~95 minutos, o que permite 15 revoluções por dia em média. Seguindo a mesma 

trajetória com distância de 220 km entre si e com massa de aproximadamente 485kg 

cada, ambos são dotados de distanciômetros para medidas contínuas do 

afastamento intersatelital.  

O GRGS realiza o ajustamento, pelo método dos mínimos quadrados, das 

observações realizadas pelo sistema GPS a bordo dos satélites GRACE e das 

informações dos distanciômetros visando a obtenção dos parâmetros orbitais. Para 

tanto, os parâmetros perturbadores da órbita são obtidos através das estimativas 

dos resíduos a partir do modelo básico de força. As soluções das equações de 

perturbação orbital permitem a obtenção dos modelos mensais do potencial 

gravitacional. Estes estão representados através dos coeficientes das funções 

harmônicas esféricas para o modelo do potencial gravitacional, também conhecidos 

como coeficientes de Stokes. 

Pela primeira vez, uma técnica espacial permitiu um eficiente modo de medir 

variações mensais no campo gravitacional terrestre com precisão melhor que ~1 cm 

na altura do geóide e resolução espacial  sem precedente entre 200 e 400 km 

(Figura 4.6). 
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Figura 4.6 –  Interpretações gráficas do modelo global da altura geoidal (acima) e da anomalia de 
gravidade (abaixo) obtidas a partir do modelo estático de alta resolução EIGEN-GL04C.  

(Fonte: GFZ Potsdam) 

 



 64

4.4.2. Sensores embarcados 

 

Os objetivos da missão são atingidos através dos instrumentos científicos que 

auxiliam o rastreio preciso das órbitas efetivadas pelos veículos espaciais. Estes 

equipamentos embarcados são compostos de acelerômetros precisos, receptores do 

sistema de posicionamento GPS, câmeras estrelares, distanciômetros que operam 

na freqüência de micro-ondas e o sistema passivo de rastreamento formado pelos 

retro-refletores laser. Estes equipamentos serão apresentados de forma detalhada a 

seguir. 

 

4.4.2.1. Acelerômetro SuperSTAR (ACC) 

 

O acelerômetro SuperSTAR é fabricado pelo Office National d'Études et de 

Recherches Aerospatiales (ONERA/CNES). Ele é uma versão modificada dos 

acelerômetros de elevada precisão ASTRE e STAR utilizados previamente em 

diferentes missões espaciais. A Figura 4.7 apresenta o ACC em bancada de testes 

no GFZ-Potsdam. 

 

 
Figura 4.7 -  Acelerômetro ACC, Foto: GFZ-Potsdam 

 

O ACC está rigorosamente situado no centro de massa de cada satélite e mede 

todas as forças não-gravitacionais que atuam em cada veículo, como o atrito 
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atmosférico, a pressão da radiação solar e as forças resultantes das mudanças de 

atitude. 

O princípio de medida do acelerômetro é baseado na suspensão eletrostática da 

massa de prova em formato de paralelepípedo, posicionada dentro de uma 

cavidade. As paredes da cavidade são equipadas com eletrodos de controle que 

servem como sensores capacitivos para obter a posição instantânea da massa de 

prova (MP) com precisão de 50µm e também agem como atuadores para aplicar 

forças eletrostáticas a fim manter o MP imóvel no centro da cavidade. Em função do 

ACC ser montado em contato direto com o corpo do satélite, as forças de controle 

de atitude em combinação com a leitura dos dados da MP podem ser usadas para a 

obtenção do vetor de aceleração a todo instante. 

Segundo Flechtner F. (2000), a resolução projetada inicialmente para o acelerômetro 

STAR era de 1 x 10-9 ms-2, integrado sobre a freqüência central de 2 x 10-4 Hz com 

largura de banda de 0,1 Hz. Sua escala de medida é de 1 x 10-3 ms-2. Devido ao 

baixo nível de vibração dos satélites GRACE e à alta estabilidade térmica (<0,1°C) 

no ACC, a escala de medida foi aumentada para 5 x 10-5 ms-2. As melhorias 

adicionais aumentam a precisão do ACC para 1 x 10-10 ms-2. Para a interpretação 

correta das medidas, a atitude do ACC será precisamente corrigida pelo conjunto de 

câmeras estrelares Star Camera Assemblies (SCA) descritas no item 4.4.2.3. A 

Tabela 4.3 apresenta as principais especificações técnicas do sistema ACC. 
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Característica Valor 
Largura de banda medida 10-4 ... 10-1 Hz 
Acelerações Lineares:   
Faixa de medição 10-4 ms-2 
Resolução(1) < 3 x 10-9 ms-2 (eixos y e z) 
  < 3 x 10-8 ms-2 (eixo x) 
Acelerações angulares:   
Resolução(1) 1 x 10-7 rad s-2  

(rotação sobre o eixo x) 
  5 x 10-7 rad s-2  

(rotação sobre os eixos y e z) 
Estabilidade térmica:   
Coeficiente do erro 
sistemático 

 
5 x 10-8 ms-2 °C -1 (eixo x) 

  1 x 10-8 ms-2 °C -1 (eixos y e z) 
Coeficiente do fator de 
escala (2) 

 
2 x 10-3 °C -1 (eixo x) 

  5 x 10-3 °C -1 (eixos y e z) 
Tabela 4.3 -  Especificações técnicas ACC – Fonte: GFZ-Potsdam 

(1) para a largura de banda especificada 
(2) assumindo a variação máxima de temperatura de 

1°C por órbita 

 

4.4.2.2. Receptores GPS TurboRogue 

 

Os receptores GPS TurboRogue, montados pelo Jet Propulsion Laboratory (JPL) – 

NASA, operam nas freqüências L1 = 1.575,42 MHz e L2 = 1.227,60 MHz. 

Construídos com 16 canais de recepção simultânea, sendo 12 destinados à 

determinação precisa da órbita e 4 à obtenção dos sinais GPS durante a fase de 

ocultação do satélite, na qual a propagação eletromagnética do sinal GPS se faz 

através da refração atmosférica, sem visada direta.  Estes equipamentos são 

compostos por uma unidade central de processamento (RPA) e três antenas. Duas 

antenas do tipo omnidirecional são utilizadas para a determinação precisa da órbita 

e a terceira é do tipo helix de alto ganho com abertura de 45° de visada. Na RP A, 

cada antena é conectada individualmente a uma placa amplificadora de sinais e 

estas aos conversores para baixa freqüência. Estes conversores estão interligados, 

dentro do RPA, a duas placas de processadores redundantes que executam o 

tratamento dos sinais. 
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A antena omnidirecional principal está posicionada na cobertura superior externa do 

satélite apontada para o zênite. É usada no rastreio simultâneo de até 12 satélites 

GPS para calcular a posição orbital em tempo real e coletar os dados de rastreio 

para a restituição pós-processada da órbita na estação em Terra. A solução 

completa de navegação inclui a posição, a velocidade, as fases da portadora e as 

pseudodistâncias dos satélites GPS rastreados. A segunda antena omnidirecional 

está localizada na extremidade posterior e serve como fonte redundante de 

informação para a determinação da órbita em caso de falhas da antena principal.  

A antena tipo helix, também posicionada na extremidade posterior, está direcionada 

paralelamente ao solo. Os sinais do satélite GPS são rastreados com alta resolução 

temporal (50 Hz) durante as fases de ocultação, enquanto outros satélites GPS não 

ocultados funcionam como referência e são rastreados simultaneamente. Isto 

permite obter parâmetros atmosféricos como pressão, temperatura e umidade com 

alta resolução vertical observando o atraso e a atenuação do sinal, usando a fase da 

portadora. As medidas de ocultação são executadas somente no caso em que o 

GRACE esteja dentro da zona de visibilidade de uma estação terrestre de 

monitoramento contínuo GPS capaz de operar com taxa de amostragem de 1 Hz.  A 

Figura 4.8 apresenta a representação esquemática da ocultação. 

 

Terra

GRACE

GPS em ocultação

Ionosfera

Troposfera
GPS de referência

Estação 
Terrestre

Terra

GRACE

GPS em ocultação

Ionosfera

Troposfera
GPS de referência

Estação 
Terrestre

 

Figura 4.8 -  Esquema da ocultação atmosférica do satélite GPS 
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As principais funções dos receptores são: 

• determinar a órbita com precisão centimétrica, 

• obter o posicionamento grosseiro (<50 cm) para uso em tempo real pelo 

sistema ativo de controle de atitude e órbita, 

• proporcionar o sinal de tempo para os dados obtidos pelos outros 

sensores e 

• traçar o perfil atmosférico e ionosférico. 

O receptor GPS é inteiramente autônomo: a iniciação, a aquisição do sinal e o 

tratamento do mesmo são executados automaticamente cada vez que o instrumento 

é ligado. A Figura 4.9 apresenta o receptor em bancada de testes no GFZ-Potsdam 

e a Tabela 4.4 mostra as principais especificações técnicas do receptor GPS. 

 

 
Figura 4.9 -  Receptor GPS, Foto: GFZ-Potsdam 



 69

 

Característica Valor 
Posição obtida na 
telemetria 

< 60 m 

Acurácia na calibração do 
relógio 

< 1µs para o tempo GPS  
(resolução de 0,1ns) 

Distância com dupla freqüência e portadora integrada 
para a determinação precisa da órbita para 1s de 
intervalo: 
Fase1  < 0,2 cm 
Pseudodistância1  < 30 cm 
Fase com dupla freqüência e amplitude para a 
ocultação atmosférica: 
Fase1 < 0,05 cm 
Pseudodistância1  < 50 cm 
Observáveis na ocultação (antes do atraso 
atmosférico): 
L1 - Fase da portadora < 0,05 cm (1s) 
L2 - Fase da portadora < 0,15 cm (1s) 

Tabela 4.4 -  Especificações técnicas do receptor GPS  – (Reigber et al., 2001) 
1) Livre do atraso da ionosfera. 

 

4.4.2.3. Conjunto de câmeras estrelares (SCA) 

 

O conjunto de câmeras estrelares (SCA), já utilizado no CHAMP, foi fabricado pela 

Danish University of Technology (DUT). O SCA é utilizado para a orientação precisa 

do satélite no sistema ativo de controle de atitude e órbita e para a interpretação 

correta das medidas do Acelerômetro SuperSTAR (ACC). 

O SCA consiste de duas câmeras estrelares operadas simultaneamente, com campo 

de visão de 18° por 16° e por uma unidade de proces samento de dados (DPU) 

(Figura 4.10a). Este sistema mede a atitude com precisão melhor que 0,3 mrad, a 

partir da detecção automática da constelação usando o catálogo estrelar disponível 

a bordo. O SCA é rigidamente fixado ao acelerômetro e vê o céu sob o ângulo de 

45° em relação ao zênite nos lados de bombordo e es tibordo. No caso em que o sol 

estiver no campo de visão de um dos dois sensores, o outro prosseguirá medindo a 

atitude. Para corrigir a aberração induzida pela velocidade do veículo, o SCA é 

munido com um sistema de predição da trajetória a partir de parâmetros orbitais, o 

qual é regularmente atualizado pelo sistema de navegação GPS. A Figura 4.10b 
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apresenta o SCA nos testes de bancada e a Tabela 4.5 as principais características 

técnicas do sistema de câmeras. 

 

  
Figura 4.10a -  Duas câmeras estrelares e a 

DPU ao centro 
Foto: GFZ-Potsdam 

Figura 4.10b -  Sistema SCA em bancada de 
testes 

Foto: GFZ-Potsdam 
 

 

Característica Valor 
Precisão na determinação da 
atitude 

4 arcsec 

Campo de visão 18,4 ° x 16,4° 
Taxas de amostragem 1 Hz (nominal), 0,5 ~ 2 Hz 
Momento Magnético 10-5 A/m2 
Potência de consumo 8 W 
Peso da câmera 200 g (cada) 
Peso da DPU 800 g 
Dimensões da câmera 50x50x45 mm3 
Dimensões da caixa da DPU 100x100x100 mm3 

Tabela 4.5 -  Especificações técnicas SCA – Fonte: GFZ-Potsdam 

 

4.4.2.4. Sistema K-band Range Rate (KBRR) 

 

O distanciômetro é considerado o elemento fundamental para a obtenção de dados 

científicos da missão GRACE. Este instrumento mede com precisão aproximada de 

1µm (Flechtner F., 2000) as mudanças na separação entre os dois veículos, usando 

os sinais na faixa de freqüência das bandas K e Ka (24 e 32 GHz respectivamente) 

reciprocamente emitidos entre os dois satélites. A mudança de distância entre os 
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satélites é obtida a partir da variação de fase entre o sinal recebido e o centro de 

fase da antena.  

O sistema é composto pelos seguintes equipamentos: 

• Uma única antena cônica em cada veículo para a transmissão e a recepção dos 

sinais K e Ka, 

• Um oscilador estável para fornecer a freqüência de referência do KBRR. Este 

oscilador foi construído pela John Hopkins University e gera sinais com 

estabilidade a longo prazo melhor que 1 x 10-5 segundos após 30 dias, 

• Um conjunto de circuitos capaz de elevar a freqüência das portadoras, baixar a 

freqüência do sinal recebido do outro satélite para aproximadamente 2 MHz, 

amplificar a portadora recebida e combiná-la à portadora de referência para a 

obtenção das freqüências de batimento dos sinais e 

• Uma unidade de processamento usada para amostragem e tratamento dos sinais 

digitais da fase da portadora da banda K e também dos dados do receptor GPS, 

do acelerômetro (ACC) e do conjunto de câmeras estrelares (SCA). 

Os sistemas KBRR embarcados nos veículos são absolutamente idênticos, exceto 

as freqüências, as quais são alternadas em 500 kHz para anular o efeito de 

realimentação do sinal transmitido e recebido. Cada veículo transmite duas 

portadoras para corrigir o efeito do atraso ionosférico. A soma das medidas de fase 

das portadoras nas duas freqüências resulta no valor médio da correção ionosférica 

para a distância entre os satélites. Para reduzir os erros nas medidas, a temperatura 

do sistema é controlada com variações máximas de 0,2 K. Os efeitos de multi-

caminho são reduzidos pelo correto alinhamento entre os feixes dos satélites (<1 

mrad). 

O esquema de funcionamento do sistema KBRR é apresentado na Figura 4.11. 
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Figura 4.11 -  Esquema de funcionamento do sistema KBRR – GFZ-Potsdam 

 

 

4.4.2.5. Retro-refletor Laser (LRR) 

 

O LRR é um instrumento passivo de reflexão fabricado pelo GFZ-Potsdam. Ele é 

composto por 4 prismas de vidro fundido de alta qualidade, fixados por anéis a uma 

estrutura de liga de alumínio. Estes prismas estão dispostos em uma geometria 

simétrica de tal forma que permita o retorno do feixe laser exatamente na direção 

incidente. O LLR é usado para refletir pulsos de luz laser de curta duração nos 

comprimentos de onda na faixa do visível ou do infravermelho-próximo transmitidos 

por estações terrestres dedicadas. A distância direta pode ser obtida com precisão 

de 1 a 2 cm dependendo do avanço tecnológico da estação. A Figura 4.12 apresenta 

o LRR com 10 cm de lado utilizado na missão. 
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Figura 4.12 - Retro-refletor utilizado na Missão – Foto: GFZ-Potsdam 

 

Estes instrumentos passivos estão instalados a bordo de cada satélite. O sistema de 

medidas de distância Terra-satélite fornece a calibração externa ao sistema GPS. 

Os dados do LRR podem ser usados em conjunto com os dados GPS na 

determinação precisa da órbita visando a obtenção dos parâmetros do modelo do 

campo gravitacional. A Tabela 4.6 apresenta as principais características 

construtivas do LRR. 

 

Característica Valor 
Comprimento do vértice do prisma 28,0 ± 0,2 mm 
Abertura da face dianteira 38,0 mm 
Ângulo do diedro -3,8 arc sec 
Raio de curvatura da face dianteira + 500 m (convexo) 
Índice de refração @ 532 nm 1,461 
Distância entre dois picos 24 arc sec 
Largura a meia altura (FWHM) 6 arc sec 
Largura a meia altura para 20% do 
ponto máximo 

10 arc sec 

Tabela 4.6 -  Especificações técnicas LRR – Fonte: GFZ-Potsdam 
 

 

4.4.3. Fases da missão GRACE 

 

A missão GRACE foi projetada para uma vida média de 5 anos e, desde o seu 

lançamento, teve 4 fases principais descritas a seguir.  
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4.4.3.1. Fase de lançamento e primeiras operações ( LEOP) 

 

A fase de validação foi a primeira da vida da missão e se iniciou imediatamente após 

o lançamento e posicionamento orbital dos veículos espaciais. Durante esta fase do 

sistema, além das estações terrestres alemães do centro de operações espaciais 

German Space Operations Center (GSOC) em Weilheim e em Neustrelitz, as 

estações de rastreio da NASA em McMurdo, em Spitzbergen e Poker Flat estavam 

disponíveis para a telemetria e para o comando Terra-satélite.  

A fase LEOP terminou quando os seguintes objetivos foram atingidos: 

• Os satélites estavam em órbitas seguras e estáveis, sem o perigo de colisão 

entre si ou com o veículo lançador, 

• O domínio da atitude foi alcançado, incluindo a aquisição bem sucedida de dados 

pelo conjunto de câmeras estrelares (SCA), 

• As comunicações ascendentes (uplink) e descendentes (downlink) com as 

estações do GSOC foram iniciadas, 

• As anomalias que pudessem ser ameaças a curto-prazo à missão foram 

eliminadas e 

• A distância nominal de separação entre os satélites (220 km ± 50 km) foi atingida 

e estabilizada. 

 

4.4.3.2. Fase de avaliação 

 

Após a LEOP, a fase de avaliação teve a duração de um mês. O objetivo da mesma 

foi verificar individualmente o funcionamento dos instrumentos dos satélites e o 

funcionamento da carga útil embarcada. Adicionalmente foram feitos os ajustes no 

posicionamento do centro de massa do satélite e as atualizações necessárias nos 

softwares embarcados. 
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4.4.3.3. Fase de validação 

 

Completada a fase anterior, iniciou-se a de validação, em que cada instrumento foi 

verificado detalhadamente e os dados dos sensores GPS, KBRR, ACC e SCA foram 

avaliados. Esta etapa foi completada em maio de 2004 com as calibrações iniciais 

para a distância entre o centro de massa dos satélites e a massa de prova do 

acelerômetro, com a orientação de cada SCA em relação ao alinhamento do feixe de 

micro-ondas KBRR e com o ajuste do fator de escala do acelerômetro ACC. Após 

estas calibrações, surgiram as soluções preliminares do campo gravitacional, 

verificadas através da existência de consistência interna e comparações das 

soluções com dados de variação da pressão in-situ do fundo dos mares devido à 

redistribuição de massa d’água oceânica.  

 

4.4.3.4. Fase de observações 

 

Após a validação, a missão entrou na fase de observações em que os dados dos 

equipamentos científicos embarcados no satélite passaram a ser coletados 

rotineiramente. Esta fase continuará até o fim da missão, à exceção dos breves 

períodos para manutenção e aferições de órbita. 

 

4.4.4. Produtos GRACE 

 

Os dados oriundos do satélite são arquivados no banco de dados e distribuídos 

através de duas agências espaciais (Case et al., 2004): 

 

• JPL Physical Oceanography Distributed Active Archiv e Center (PO.DAAC) 

O PO.DAAC é membro do Earth Observing System Data and Information 

System (EOSDIS), criado pela NASA para coletar, armazenar, recuperar e 

processar informações de diferentes satélites que orbitam atualmente a Terra. 

O objetivo do PO.DAAC é servir à necessidade das comunidades 
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oceanográficas, geofísicas e ciências interdisciplinares que necessitem das 

informações físicas sobre os oceanos. 

• GeoForschungsZentrum Potsdam, Information System an d Data Center 

(GFZ/ISDC) 

O GFZ é um instituto não universitário de pesquisa geocientífica que combina 

todos os campos das Ciências da Terra, incluindo geodésia, geologia, 

geofísica, mineralogia e geoquímica em um centro de pesquisa 

multidisciplinar. 

 

Os produtos da missão espacial são oferecidos em 4 grupos distintos descritos a 

seguir: 

 

4.4.4.1. Nível 0 (L0) 

 

É o resultado da recepção das informações brutas da telemetria das passagens dos 

satélites, armazenadas e disponibilizadas pelo GRACE Raw Data Center (RDC) no 

DLR em Neustrelitz. Estes dados são separados no Science Instrument and 

Spacecraft Housekeeping para cada um dos equipamentos científicos embarcados 

nos veículos espaciais e armazenados no banco de dados atualizado 

dinamicamente no RDC. Para cada satélite GRACE, é disponibilizado um arquivo de 

telemetria. 

 

4.4.4.2. Nível 1A (L1A) 

 

É o resultado do processamento não destrutivo aplicado ao nível L0. Os fatores de 

calibração dos sensores são utilizados a fim de converter os dados codificados em 

binários em unidades físicas. A ambigüidade de leitura de ciclos é eliminada com a 

colocação da identificação da hora respectiva do receptor do satélite. São inseridos 

parâmetros de controle de qualidade e os dados são reformatados para facilitar o 

processamento posterior.  
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4.4.4.3. Nível 1B (L1B) 

 

Derivado do processamento, possivelmente irreversível, aplicado ao nível L1A e ao 

nível L0. Os dados são corretamente etiquetados no tempo e a taxa de amostragem 

dos mesmos é reduzida a partir dos dados precedentes de taxas mais elevadas. A 

transformação dos dados do nível L0 para o nível L1B é popularmente chamada de 

processamento nível 1. Este nível também inclui os produtos utilizados 

anteriormente e os dados adicionais necessários para o tratamento mais detalhado, 

sendo disponibilizados à comunidade científica, em média, até 12 dias após o 

recebimento dos dados do nível 0. 

 

4.4.4.4. Nível 2 (L2) 

 

Estão incluídas as órbitas precisas dos satélites, as estimativas dos coeficientes das 

funções harmônicas esféricas para o modelo do potencial gravitacional e as 

informações dos atrasos na propagação dos sinais GPS devido à refração 

atmosférica. Os coeficientes do modelo do campo gravitacional do nível 2 estão 

disponíveis no prazo de até 60 dias a partir da data de aquisição. 

 

 

4.4.5. Estratégia de processamento do GRGS 

 

Os coeficientes de Stokes, disponibilizados pelo GRGS, foram obtidos pela 

metodologia clássica de análise de perturbação orbital a partir dos dados L1B 

confrontados ao modelo teórico, fixando arcos de 1 dia e usando dados orbitais do 

LAGEOS para arcos de 7 dias. Os detalhes do processamento para a obtenção dos 

modelos do geopotencial estão descritos a seguir. 
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4.4.5.1. Modelo das forças básicas 

 

Um satélite ao orbitar o planeta está sujeito ao conjunto de forças que associadas 

regerão o seu movimento. A modelagem dessas forças permite a primeira 

aproximação da trajetória que será efetivamente executada pelo satélite. Neste 

trabalho, este conjunto de forças modeladas será tratado como “força básica”. As 

perturbações orbitais sofridas pelo satélite ao longo de sua trajetória podem ser 

confrontadas com a força básica de tal forma que os resíduos das diferenças 

possam ser analisados. Estes são compostos pelas forças básicas não 

perfeitamente modeladas e as perturbações orbitais causadas pela heterogeneidade 

do campo gravitacional e suas variações no tempo e no espaço devido ao transporte 

de massa, majoritariamente nas camadas superficiais. Os modelos utilizados são do 

campo gravitacional, atração luni-solar, maré terrestre e oceânica, pressão 

atmosférica e o modelo barotrópico2 oceânico, descritos na Tabela 4.7. 

 

Modelo para: Nome: 

Campo gravitacional 
EIGEN-GRACE-02S até grau e ordem 150 (Reigber et al., 
2005) 

Perturbações 3-D  DE403, Sol, Lua + 6 planetas (Standish et al., 1995) 

Marés terrestres + mov. pólo IERS2003 (McCarthy; Petit, 2004) 

Marés Oceânicas + mov. pólo FES2004a até grau e ordem 80 (LeProvost et al., 1994) 

Pressão Atmosférica ECMWF3 

Modelo Barotrópico Oceânico MOG2D (Carrère and Lyard, 2003) 

Tabela 4.7 -  Modelos teóricos aplicados na composição da força básica  

 

O modelo estático do campo gravitacional usado a priori foi o EIGEN-GRACE-02S 

até grau e ordem 150 (Reigber et al., 2005) obtido a partir do GRACE, o que, de 

certa forma, facilita o processamento inicial se comparado aos obtidos previamente 

pelo CHAMP como o EIGEN-1S (Reigber et al., 2002). A razão é que se trata da 

metodologia de processamento desenvolvida pelo mesmo grupo de pesquisa, no 

caso o GRGS.  

                                                 
2 Barotrópico: a pressão depende somente da densidade e vice-versa. 
3 http://www.ecmwf.int/ 
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O modelo barotrópico oceânico utilizado é o MOG2D (Carrère and Lyard, 2003), o 

qual é sobreposto à força básica somente após a obtenção do valor médio calculado 

ao longo de dois anos, de forma a preservar a massa oceânica global. Este modelo 

difere significativamente do modelo AOD1B (Flechtner, 2003) usado no projeto 

GRACE NASA/GFZ, especialmente ao sul do Oceano Ártico, onde se encontra a 

corrente circumpolar.  

Na composição das forças básicas, as grandes quantidades de massa d’água, como 

as bacias hidrográficas, zonas de inundação, cobertura de neve, geleiras e os 

oceanos, não são modeladas. Conseqüentemente, as diferenças entre os modelos 

gravitacionais estáticos e dinâmicos serão devidas principalmente a estes efeitos 

não modelados, considerando também uma pequena parte dos erros no modelo das 

forças básicas e o soerguimento pós-glacial4 da crosta. 

Os movimentos do geocentro não foram modelados, pois não fazem parte das 

convenções IERS 2003 (McCarthy; Petit, 2004). Os efeitos das forças de superfície5, 

que agem no satélite, são removidos usando as medidas do acelerômetro em 

conjunto com as informações fornecidas pelo sistema de monitoramento da 

mudança de atitude.  

 

4.4.5.2. As observações 

 

Os dados L1B da missão fornecem os parâmetros necessários para a obtenção das 

variações temporais mensais no campo gravitacional da Terra. São usados 

igualmente para a determinação da órbita precisa e do modelo estático do campo 

gravitacional (Case et al. 2004). Devido à característica ruidosa dos dados obtidos 

pelo distanciômetro, disponibilizados como produto oficial do projeto GRACE (L1B), 

sobre eles foram aplicados os polinômios de Lagrange de grau 5 em uma janela 

móvel com o objetivo de filtrá-los. Além desse filtro, a média móvel sobre até 4 ciclos 

de leitura de dados de distância foi aplicada com o objetivo de minimizar os ruídos 

de alta freqüência, agindo assim como um filtro passa-baixa. Com estes processos 

                                                 
4 Em inglês: post-glacial rebound ou crustal isostatic rebound;  resposta elástica da crosta terrestre 

devido à perda de massa de gelo ao fim da era glacial. 
5 Também conhecidas como forças não centrais ou forças não inerciais, como o atrito atmosférico, 

pressão de irradiação solar e os movimentos de correção de atitude. 
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de filtragem utilizados pelo CNES-GRGS sobre o KBRR, os resíduos do ajustamento 

das distâncias sobre os dados brutos melhoraram em torno de 20%, indo de 0,3 

µm/s para 0,25µm/s. O valor de 0,1µm/s foi aplicado como peso a priori para o 

ajustamento. 

As órbitas da constelação GPS foram corrigidas, segundo (Beutler et al., 1999), pelo 

International GNSS Service (IGS) e o tempo GPS a cada 30s pelo Astronomical 

Institute of the University of Bern (AIUB). Os pesos a priori, aplicados aos dados 

GPS para o ajustamento, foram de 8 mm para a fase e 60 cm para as medidas da 

pseudo-distância, com observações  rejeitadas de pseudo-distância e fase para 

elevações abaixo de 15° e 0° respectivamente. 

As medidas do acelerômetro e as informações fornecidas pelo sistema de controle 

de atitude do satélite possibilitam obter as forças de superfície nas equações de 

movimento do satélite. Foram calculadas médias móveis sobre 5s para os dados de 

1 Hz com o objetivo de filtrar as informações de acelerações não inerciais.  

O sistema cartesiano de referência utilizado está definido da seguinte forma (Case et 

al. 2004): o eixo Z é radial orientado para baixo, o eixo X é definido na direção e 

sentido da trajetória do veículo e o eixo Y é tomado na direção normal tornando o 

terno cartesiano dextrógiro. Os parâmetros médios de calibração a priori estão 

listados na Tabela 4.8. 

 

Característica GRACE-A GRACE-B 
Erro sistemático X (m/s2) 1,17 x 10-06 5,90 x 10-07 

Y (m/s2) -2,85 x 10-05 -9,46 x 10-06 
Z (m/s2) 5,32 x 10-07 8,07 x 10-07 

Fator de escala X 0,9573 0,9433 
Y 0,9621 0,9592 
Z 0,9684 0,9667 

Tabela 4.8 -  Parâmetros a priori de calibração do acelerômetro aplicados aos 
dados do acelerômetro 

 

4.4.5.3. Parametrização do cálculo da órbita 

 

Os satélites gêmeos estão posicionados em uma órbita polar com inclinação de 89° 

e altura inicial de 500 km que decairá a 300 km perto do fim da missão (End of 
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mission – EOM). A coluna EOM da Tabela 4.9 apresenta as circunstâncias previstas 

após cinco anos de operação. 

 

Parâmetros 
Orbitais  

Valor Inicial  Tolerância  EOM 

Semi-eixo maior 6.878 km 
(500 km altura) 

±10 km 6.678 km 
(300 km altura) 

Excentricidade < 0,005 - < 0,005 
Inclinação 89 deg ±0,05 deg 89 deg 

Tabela 4.9 -  Parâmetros orbitais da missão GRACE 
 

As informações de posição obtidas do rastreio orbital e da distância intersatelital 

foram agrupadas em arquivos sobre 24hs de observação. As órbitas foram 

numericamente integradas, separadamente para os satélites GRACE A e B, usando 

o modelo das forças básicas (Tabela 4.7), dados do acelerômetro e da atitude. As 

estimativas das órbitas foram usadas para identificar e eliminar observações 

espúrias ou imprecisas. O cálculo da posição das órbitas finais foi convergido 

baseado nos dados de posição e distância do GPS e do KBRR e as derivadas 

parciais foram calculadas relacionando as observações da órbita e os coeficientes 

do modelo do geopotencial segundo (Kaula, 1966). Uma equação normal foi gerada 

para cada arco de passagem e cada matriz composta com 22.500 variáveis 

desconhecidas do campo gravitacional (até grau e ordem 150) e algumas centenas 

de parâmetros empíricos. As correções do tempo GPS e das ambigüidades 

adicionam pouco mais de mil parâmetros à matriz. 

Os coeficientes de Stokes de baixo grau e ordem, em particular os graus 2 e 3, não 

podem ser precisamente estimados a partir somente dos dados orbitais obtidos pelo 

GRACE devido às características de sua órbita baixa, acarretando oscilações nos 

resultados dos cálculos dos modelos. Com a intenção de estabilizar as soluções, as 

trajetórias dos satélites LAGEOS foram calculadas seguindo o mesmo procedimento 

de obtenção das equações normais aplicadas ao GRACE, sincronizadas com os 

intervalos das soluções sobre o mesmo período e reduzidas em arcos de 10 dias. As 

derivadas parciais foram calculadas para até o grau e ordem 30. 
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4.4.5.4. Estratégia de solução 

 

O GRGS/CNES desenvolveu, ao longo de muitos anos, o conjunto de programas 

para computador chamado GINS/DYNAMO (Frey S. et al., 2002). O mesmo foi 

idealizado para efetuar o cálculo preciso das órbitas de satélites, as estimativas dos 

modelos do geopotencial como, por exemplo, os modelos GRIM e a determinação 

do sistema de referência através das coordenadas e velocidades de estações. Pode 

processar dados dos sistemas de rastreio óptico, laser (SLR), Doppler (DORIS) e 

GPS. As funções correspondentes às novas medidas foram sendo adicionadas 

progressivamente aos programas durante aproximadamente 20 anos, seguindo o 

surgimento de cada uma dessas técnicas na geodésia espacial.  

O GINS/DYNAMO foi aplicado para a redução da matriz dos coeficientes das 

equações normais, cálculo de somatórias, seleção dos parâmetros e inversão 

matricial. Após a redução da maioria dos parâmetros arco-dependentes, as matrizes 

dos coeficientes das equações normais do GRACE foram adicionadas ao período de 

10 dias.  

O modelo estático do campo gravitacional utilizado como referência para as 

soluções dos modelos variáveis no tempo foi o EIGEN-GL04S, fornecido pelo 

GRGS/GFZ6, obtido somente a partir de dados de rastreio de satélite e completo até 

o grau e ordem 150. A fim de calcular corretamente a média das variações sazonais, 

ele foi baseado em exatamente dois anos de observações do GRACE e do 

LAGEOS, de 24 de fevereiro de 2003 a 23 de fevereiro de 2005. Até o grau 100, ele 

é muito próximo à solução do modelo combinado com dados de superfície terrestre, 

EIGEN-GL04C (Foerste et al., 2006), reconhecido como um dos mais exatos 

disponíveis à época de elaboração deste trabalho, com diferença acumulada na 

altura do geóide, no grau 50, em aproximadamente 0,5 mm em relação ao modelo 

estático satelital (Lemoine et al., 2007). 

A distribuição geográfica das incertezas da anomalia de altura do geóide, obtida pela 

propagação da matriz de co-variância dos erros dos coeficientes, é simplesmente 

zonal. Os erros são maiores nas latitudes médias (~6 mm) e menores nos pólos (~3 

mm), com mínimo secundário próximo ao norte do equador (~ 4,5 mm). 

                                                 
6 Dados disponíveis em: http://bgi.cnes.fr:8110/geoid-variations/README.html 
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As sucessivas soluções dos modelos do geopotencial foram construídas usando 

dados de julho de 2002 a maio de 2006, adicionados sobre 30 dias, divididos em 

matrizes consecutivas de 10 dias, na qual à matriz central foi atribuído o peso 1 e às 

matrizes inicial e final o peso 0,5. Estas soluções são chamadas de “10-day 

solutions”, apesar do fato de que foram realmente usados 30 dias de dados. 

Finalmente, as matrizes dos coeficientes das equações normais foram construídas a 

partir das informações orbitais do GRACE e LAGEOS-1/2, acumuladas 

simultaneamente, e a solução final foi obtida pelo processo de decomposição de 

Cholesky7. Os coeficientes das funções harmônicas foram resolvidos para os graus 

de 2 a 50 em correspondência às soluções de 10 dias. Os coeficientes do modelo do 

geopotencial de grau 1 não foram estimados nas soluções, tendo sido fixados em 

zero, mesmo sendo possível obter estimativas com o LAGEOS. 

As soluções calculadas sobre 10 dias de observações podem ser obtidas com boa 

acurácia somente até o grau 30 aproximadamente, devido principalmente ao número 

insuficiente de passagens do satélite, às imprecisões nas observações, aos erros de 

processamento e nos modelos da força básica. Os resultados para os graus mais 

elevados mostram o surgimento de imprecisões na forma de faixas no sentido Norte-

sul que, por sua vez, degradam a precisão para todos os graus. Para minimizar 

estes efeitos, os coeficientes dos graus 31 ao 50 foram conjugados gradualmente 

por aqueles da solução estática. Assim, os coeficientes cn,m de grau n e ordem m 

dos modelos variáveis no tempo foram injuncionados pelos coeficientes médios Cn,m 

do EIGEN-GL04S usando a seguinte equação empírica (Lemoine J-M. et al., 2007) e 

representados na Figura 4.13: 

 

nmnmn Cc σ±=− 0,, , (4.1) 
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7 O Processo de decomposição de Cholesky considera que uma determinada matriz A de ordem NxN, 

pode ser fatorada em um produto A=HHT, sendo que H é a matriz triangular inferior com elementos 
diagonais positivos (Belardi A. et al., 2005). 
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Figura 4.13 -  σn em função do grau 

 

4.4.6. Modelos obtidos 

 

O GRGS disponibilizou em seu sítio Internet uma série de modelos do campo 

gravitacional, expressos em coeficientes das funções harmônicas esféricas 

plenamente normalizados e adimensionais, do grau 2 a 50. Estes modelos foram 

fornecidos a cada 10 dias na forma de arquivos texto. Eles cobrem o período de 29 

de julho de 2002 a 18 de maio de 2006, compreendendo 137 períodos consecutivos 

a cada 10 dias, onde somente 128 puderam ser processados, de acordo com 

critérios da disponibilidade ou qualidade dos dados adotados pelo GRGS (Tabela 

4.10). O achatamento é basicamente derivado das observações ao LAGEOS. 

Os modelos são livres do efeito de maré (free-tide). Para isso, foram levadas em 

consideração no processamento dos dados as variações gravitacionais devido às 

marés terrestres de acordo com a convenção 2003 do IERS Technical Note 32, 

(McCarthy; Petit, 2004), às marés oceânicas estimadas pelo modelo FES-2004 

(LeProvost et al., 1994) LEGOS, Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), à pressão 

atmosférica modelada a cada 6 horas pelo European Centre for Medium-range 

Weather Forecasts (ECMWF) 3D e ao modelo barotrópico do oceano MOG2D 

LEGOS (Carrère and Lyard, 2003). Os modelos variáveis no tempo do campo 

gravitacional divergem do campo estático pelos efeitos não modelados, como o da 

hidrologia, camadas de cobertura de neve, sinais barotrópicos do oceânico e ao 
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reequilíbrio isostático pós-glacial. As incertezas na modelagem obtida incluem os 

erros nas medidas dos dados, no processamento, na falta da cobertura geográfica 

em alguns casos e em possíveis erros residuais nos modelos FES2004, MOG2D e 

ECMWF-3D. É importante mencionar que o injuncionamento do campo estático é 

aplicado para os coeficientes de grau mais elevado, a fim de estabilizar as soluções, 

especialmente acima do grau 30. Devido a falhas ocorridas no sistema de recepção 

dos sinais GPS, dos acelerômetros ou interrupções na obtenção dos dados de 

distância do KBRR, algumas janelas de informação surgiram na continuidade desta 

série cronológica. As nove soluções mensais faltantes estão listadas na Tabela 4.10: 

 

Data Inicial  Data Final  
26/11/2002 25/12/2002 
06/12/2002 04/01/2003 
16/12/2002 14/01/2003 
26/12/2002 24/01/2003 
05/01/2003 03/02/2003 
15/01/2003 13/02/2003 
25/01/2003 23/02/2003 
25/05/2003 23/06/2003 
04/06/2003 03/07/2003 

Tabela 4.10 -  Período dos modelos faltantes na 
solução fornecida pelo GRGS 
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5. METODOLOGIA E RESULTADOS  

 

 

5.1. Introdução 

 

A descrição da metodologia aplicada para a análise das séries históricas dos dados 

de altura d’água, obtidos através do processo de inversão dos modelos do 

geopotencial derivados do satélite GRACE (EqW) e comparados com as cotas 

d’água in-situ fornecidos pela ANA, será objeto dos próximos parágrafos.  

A primeira etapa compreendeu a delimitação da área, o período de estudo e a 

validação dos valores do EqW sobre a estação Manaus com o objetivo de verificar a 

coerência dos dados satelitais e terrestres. Para isso, foi calculado o coeficiente de 

correlação de Pearson (R), descrito no item 5.4.1, e foi feito o ajustamento de uma 

reta sobre o espalhamento dos dados GRACE versus ANA, obtendo os coeficientes 

angular (a) e linear (b). O coeficiente linear b não foi analisado ao longo deste 

trabalho devido à não existência de um referencial altimétrico único para a bacia 

Amazônica. 

Diante da boa coerência encontrada na primeira avaliação, a segunda etapa 

consistiu em expandir este procedimento para mais 30 estações ANA localizadas 

sobre os principais rios da região. Novamente, foi encontrado um alto coeficiente de 

correlação para todas as estações entre as diferentes fontes de dados. Esta fase 

envolveu também o estudo sobre os resultados do coeficiente a obtidos ao longo dos 

rios comparando-os à distância da respectiva estação à foz. Primeiramente, uma 

reta e, em seguida, um polinômio de grau 2 foram ajustados a estas duas grandezas 

e o resultado demonstrou uma forte correlação quadrática entre as variáveis.  

Dando continuidade, a terceira etapa envolveu o levantamento das séries históricas 

de todas as estações ANA sobre a bacia, totalizando 781, fazendo a interpolação 

dos valores de EqW nas coordenadas de cada uma. Outrossim, foram calculados os 

coeficientes R², a e b. As estações com baixo valor de R², séries históricas curtas ou 

com interrupções foram desprezadas, o que resultou no total de 233 estações aptas 

para a análise. Após este processamento, foram geradas as cartas sobre a região 
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para os diferentes valores de R² representando a distribuição geográfica do 

coeficiente angular a. Com o uso destas cartas, foi possível constatar as regiões 

com melhor coerência entre os dados, possibilitando o melhor emprego da 

metodologia para estimar a altura das cotas d’água a partir do satélite GRACE. 

Estas cartas também foram confrontadas com o mapa dos domínios Hidrogeológico1 

do Brasil elaborado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 

2008). 

Os coeficientes de correlação R² encontrados na Bacia do Rio Negro, em 

comparação aos demais rios envolvidos neste estudo, foram alguns dos mais 

baixos. Devido a isso,  foram feitas comparações das informações de altura d’água, 

obtidas pelo satélite altimétrico por radar ENVISAT, com os dados GRACE. 

Para tornar a análise das correlações mais completa, as séries foram divididas no 

primeiro momento em águas “altas” e “baixas” e em seguida “montantes” e 

“vazantes” por critérios que serão definidos ao longo deste capítulo. Assim, foram 

feitas novas comparações dos valores dos coeficientes de correlação e angular e 

elaboradas as cartas de iso-valores. Foram, também, estudadas as defasagens nos 

ciclos semi-anuais, que podem caracterizar os deslocamentos verticais de massa 

d’água entre a superfície e o lençol freático. 

 

5.2. Delimitação da área e do período de estudo 

 

A Bacia Amazônica apresenta uma grande amplitude no nível d’água em seus rios e 

áreas alagadas entre os regimes de seca e cheia. Esta característica a torna um 

local privilegiado para o desenvolvimento de estudos gravitacionais relacionados às 

grandes variações cíclicas de massa d’água. Neste trabalho foi delimitada a área de 

estudo com coordenadas compreendidas entre as longitudes -49° e -71° e as 

latitudes +4° e -10°. Contribuiu para a decisão des ta área a disponibilidade do 

grande número de estações da ANA com a disponibilidade de dados in-situ, com 

longas e completas séries históricas sobre a altura d’água. 

                                                 
1 http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=756&sid=9  

(acessado em 03/11/2008) 
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Na época da definição deste trabalho, o período de estudo foi delimitado em 4 anos 

aproximadamente, de Julho de 2002 até Maio de 2006, devido à disponibilidade dos 

modelos do geopotencial fornecidos pelo GRGS-BGI.  

A Figura 5.1 representa a carta do equivalente da altura d’água (EqW) obtida pelo 

GRACE para a região de estudo. 

 

 
Figura 5.1 -  Mapa das amplitudes máximas do EqW (em mm) para a região de estudo 

no período. 

 

5.3. Validação dos dados GRACE pelo GPS 

 

Na bacia de Amazônica existem poucos dados piezométricos de altura do lençol 

freático e quase nenhum destes são distribuídos publicamente. Assim, o EqW não 

pôde ser validado diretamente pela comparação com dados subterrâneos in- situ. 

Entretanto, as mudanças de carga na crosta terrestre causadas pelo ciclo sazonal 

d’água produzem deflexões que podem ser usadas para validar indiretamente o 

EqW. A amplitude dos deslocamentos radiais podem ser calculada pela seguinte 

expressão (Davis et al., 2004): 
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onde φ é a latitude, kE
n e hE

n são respectivamente as constantes elásticas da crosta e 

os números de Love para deslocamentos verticais. δCnm(t) e δSnm(t) são os 

coeficientes de Stokes utilizados na expressão (3.17). 

Conseqüentemente, a validação dos deslocamentos radiais pode ser considerada 

como uma validação indireta do EqW. Contudo, estas deflexões devem ser 

monitoradas por uma rede de posicionamento GPS (Davis et al., 2004; Bevis et al., 

2005). 

Neste escopo, estes desvios estimados pelo GRACE foram comparados às 

variações da altura elipsoidal da estação GPS de Manaus (acrônimo NAUS) 

pertencente à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) (IBGE, 2006a), 

instalada próxima ao centro da bacia onde a amplitude vertical é a maior esperada. 

As posições diárias desta estação foram estimadas usando o software GINS 

desenvolvido pelo CNES (Frey S. et al., 2002). A componente vertical destas 

posições apresenta claramente um ciclo semi-anual (Figura 5.2). Este ciclo é 

consistente, nos termos da fase e da amplitude, com os deslocamentos radiais 

deduzidos das anomalias de massa obtidas pelo GRACE usando a fórmula (5.1). 

Vale a pena notar que ambos os sinais estão em fase oposta com os dados de 

altura d’água da régua em campo.  É possível concluir que, embora as séries 

analisadas sejam curtas, os coeficientes de Stokes do GRACE são válidos nesta 

região e, por conseqüência, o EqW. 
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Figura 5.2  - Deflexões da crosta na estação Manaus (NAUS) estimadas pelo GPS (vermelho) e 

GRACE (azul); e o nível d’água ANA normalizado (preto). 

 

5.4. Validação dos dados GRACE na região de estudo 

 

Para a validação dos dados GRACE, em relação às cotas d’água in-situ, foi 

calculado o coeficiente de Pearson, como descrito a seguir, e também aplicado o 

ajuste por mínimos quadrados para a obtenção dos coeficientes angular e linear da 

reta de regressão. 

 

5.4.1. Coeficiente de correlação e reta de regressã o 

 

A medida da correlação entre duas variáveis independentes X e Y pode ser traduzida 

pelo coeficiente de Pearson (R) calculado em função da covariância entre elas 

conforme descrito abaixo: 

YX

YXCov
R

σσ ⋅
= ),(

, (5.2) 
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onde a covariância é dada por: 
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Substituindo em (5.2) as expressões (5.3), (5.4) e (5.5) obtém-se:  
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onde x  e y  são os valores médios de X e Y respectivamente, conforme (5.7) e (5.8): 
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O coeficiente R² é usado para designar quão bem os dados se ajustam à reta de 

regressão e, por conseqüência, mensurar a coerência entre as duas fontes de 

dados. Pode variar entre 0 e 1 e quanto mais alto for este valor, melhor é a 

concordância do modelo. O ajuste de uma reta de regressão pode fornecer o fator 

de escala entre duas variáveis independentes X e Y. Para o ajustamento de uma reta 

de regressão, define-se: 

 
baXY +=  (5.9) 
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Onde o coeficiente angular a e o linear b são calculados conforme as fórmulas (5.10) 

e (5.11): 
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5.4.2. Estação Manaus 

 

Na primeira etapa deste trabalho foi feita a validação dos dados GRACE sobre a 

estação limnimétrica localizada à margem do Rio Negro, na cidade de Manaus-AM. 

Para esta escolha foram considerados os seguintes critérios: a proximidade da 

estação ao centro da bacia, a grande amplitude na variação sazonal do nível d’água 

(~14m) e a mais longa e ininterrupta série histórica de dados com medidas diárias 

das cotas. 

Nos dados GRACE, como já descritos anteriormente, são calculadas médias móveis 

ponderadas sobre 30 dias de observação. Com o objetivo de manter esta coerência 

de filtragem, foram aplicados os mesmos critérios de cálculo e definição de época às 

cotas diárias d’água da ANA. Desta forma, cada período de 30 dias de leitura das 

réguas foi dividido em 3 segmentos iguais. Ao período central foi atribuído o peso 1 

e aos períodos inicial e final o peso 0,5. O 15º dia foi tomado como a época de 

referência. 

Para cada modelos do geopotencial fornecido pelo GRGS, convertido em 

equivalente à altura d’água pelo procedimento da inversão, conforme descrito no 

capítulo anterior, foram geradas grades de abrangência global com 1°x 1° de 

resolução contendo os valores do EqW. Assim, interpolou-se, sobre cada uma 

destas grades, as coordenadas da referida estação, obtendo-se a série histórica 

com o equivalente à altura d’água derivada das informações dos modelos 

gravitacionais no período de julho de 2002 até maio de 2006, formada por 128 

pontos, cada um advindo de uma grade interpolada à época de referência.  
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Nesta análise preliminar, o coeficiente de correlação obtido entre as alturas d’água 

da ANA e do GRACE foi de R² = ~0,88, o que demonstra uma grande correlação 

entre as duas diferentes fontes. Em seguida, foram calculados também os valores 

dos coeficientes angular a e linear b da reta ajustada no espalhamento dos dados. A 

Figura 5.3a apresenta o gráfico obtido para a série histórica da altura d’água obtida 

pela ANA (preto) e o EqW do GRACE (cinza) para a estação de Manaus no período 

de estudo e a Figura 5.3b o gráfico de espalhamento, a reta de regressão e os 

respectivos coeficientes obtidos no ajuste. 
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Figura 5.3a - Séries temporais das cotas d’água in-situ (cinza) e o EqW (preto).  
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Figura 5.3b  - Gráfico de espalhamento, reta de regressão e os coeficientes obtidos no ajuste. 
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5.4.3. Estações ANA - Preliminar 

 

Na segunda etapa foram escolhidas 30 estações fluviométricas na Bacia Amazônica 

pertencentes à ANA (Tabela 5.1). A prioridade na escolha foi dada às estações 

pertencentes aos principais rios da região, como os rios Solimões, Amazonas, 

Madeira e Negro, que estivessem em funcionamento e possuíssem séries históricas 

completas de 01/01/2002 até 31/12/2006. Foram também consideradas estações no 

Rio Branco (afluente do Rio Negro) por estarem localizadas mais ao Norte da Bacia, 

ainda dentro do território brasileiro, bem como cinco estações adicionais 

posicionadas ao leste do Rio Madeira e mais ao Sul da Bacia. Isto significou uma 

distribuição homogênea das estações sobre a região de estudo, como apresentado 

na Figura 5.4. 

 

 
Figura 5.4 . Área de estudo e posição das 30 estações ANA. 

 

Os coeficientes de correlação R², angular e linear da reta ajustada, a e b 

respectivamente, foram calculados para as outras estações a partir dos dados de 

altura d’água entre as duas diferentes fontes, GRACE e ANA, repetindo o processo 
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executado para a estação Manaus. A Tabela 5.1 apresenta os resultados incluindo o 

nome do rio, a identificação da estação ANA, o coeficiente de correlação R² 

(adimensional), coeficientes a (adimensional) e b (em mm) de ajuste da reta, desvio 

padrão de a e a distância (em km) da estação ao Oceano Atlântico. 

A média obtida para os coeficientes de correlação destas estações foi de R² = 0,80, o 

que, por sua vez, caracteriza o resultado como muito positivo no sentido em que a 

metodologia aplicada nesta tese às informações espaciais apresenta boa coerência 

(~80%) aos resultados medidos diretamente em campo. 

 

Resultados do ajustamento 

Rio Estação R² a b σσσσa Distância 
Solimões Tabatinga 0,77 19,63 7785,2 0,87 3143 

 S.P. Olivença 0,79 16,65 9641,8 0,69 2912 
 S.A. do Iça 0,79 15,79 9020,7 0,70 2771 
 Fonte-Boa 0,81 13,08 17217,0 0,52 2457 
 Tefe-Missões 0,87 11,12 9107,2 0,40 2200 
 Itapeuá 0,85 9,08 11395,0 0,35 1983 
 Manacapuru 0,87 9,37 13989,0 0,34 1660 

Amazonas Jatuarana 0,90 9,33 12802,0 0,31 1538 
 Parintins 0,89 8,03 4732,6 0,24 1110 

 Óbidos 0,88 7,27 4502,0 0,24 921 
 Santarém 0,90 6,57 4528,2 0,57 799 
 Macapá 0,55 1,13 2881,0 0,18 233 

Negro Cucui 0,77 20,27 17103,0 0,90 2780 
 São Felipe 0,74 19,03 9109,5 0,88 2623 
 São Gabriel da Cachoeira 0,63 11,84 8274,7 0,72 2552 
 Barcelos 0,79 7,68 5090,9 0,37 2026 
 Moura 0,89 10,35 8990,8 0,31 1866 
 Manaus 0,87 9,45 23292,0 0,28 1580 

Madeira Porto Velho 0,89 17,74 8504,3 0,51 2478 
 Humaitá 0,85 15,87 15576,0 0,58 2237 
 Manicore 0,73 12,51 18053,0 0,65 1882 
 Borba 0,85 10,04 15408,0 0,36 1588 
 Nova Olinda do Norte 0,91 8,91 14599,0 0,23 1501 

Branco Boa Vista 0,48 6,81 2439,4 0,59 2421 
 Caracarai 0,65 9,55 2997,4 0,50 2284 

Tapajós Jatobá 0,60 5,04 5690,3 0,40 1240 
 Itaituba 0,84 7,90 5202,3 0,32 1071 

Aripuanã Prainha Velha 0,80 13,73 5375,8 0,66 2027 
Roosevelt Fazenda Boa Lembrança 0,86 9,94 6684,6 0,35 2090 
Uaupés Uaracu 0,66 14,87 7611,1 0,95 2888 
 Taraqua 0,65 14,05 12529,0 0,92 2764 
Xingu Boa Sorte 0,87 10,14 5850,5 0,98 1336 

Tabela 5.1  – Valor dos coeficientes obtidos no ajustamento da reta de regressão 
para as estações na Bacia Amazônica. 
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A Figura 5.5 (a,b,c) apresenta as séries históricas da altura d’água da ANA (cinza) e 

os valores do EqW (preto) para três estações em diferentes rios; a Figura 5.5 (d,e,f) 

apresenta os respectivos gráficos de espalhamento e as retas de regressão das 

estações com a equação obtida pelo ajustamento da reta de regressão. 

 

 

Figura 5.5  – Séries históricas da altura d’água para 3 estações com os respectivos gráficos de 
espalhamento. 

 

Esta figura mostra a grande coerência encontrada nas séries históricas da altura 

d’água entre as fontes de informação in-situ e satelital conforme apresentado na 

Tabela 5.1. Assim, a título de ilustração, foram representadas 3 estações nos 

maiores rios em volume d’água, apresentando características comuns a maior parte 

das estações. 
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5.4.3.1. Relação linear  

 

Observando a Tabela 5.1, ao analisar cada rio individualmente, nota-se que os 

valores dos coeficientes angulares a das retas de regressão aumentam com o 

acréscimo da distância da respectiva estação ao Oceano Atlântico. Devido a isso, 

uma relação linear (expressão 5.12) foi assumida entre o valor do coeficiente a e a 

distância da estação ao estuário do rio Amazonas. O passo seguinte foi relacionar a 

com a distância da estação à foz, calculando os coeficientes angular, linear e de 

correlação entre estas duas grandezas: 

 

LL XY βα += , (5.12) 

 

onde X corresponde à distância da estação ao estuário (km) e Y os valores do 

coeficiente a (adimensional), αL é o coeficiente linear (adimensional) de inclinação da 

reta de regressão obtido para cada rio e βL o coeficiente linear (adimensional). O 

coeficiente de correlação (RL²) (adimensional) também foi calculado. 

Na Figura 5.6, encontram-se os gráficos dos valores dos coeficientes a em função 

da distância da estação ANA à foz para os rios (a)Solimões, (b)Amazonas, (c) 

Negro, (d) Madeira, (e) Tapajós e (f) Xingu e o resultado do cálculo dos valores dos 

coeficientes R²L, αL e βL para cada rio. 
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Figura 5.6 –  Espalhamento do coeficiente a versus a distância ao Oceano Atlântico 

separado por rio – ajustamento linear. 

 

5.4.3.2. Relação quadrática 

 

Observando-se cuidadosamente os gráficos apresentados na Figura 5.6 é possível 

notar uma tendência curvilínea na distribuição dos pontos em função da distância 

das estações ao Oceano Atlântico ao longo do rio, apesar dos altos coeficientes de 

correlação R²L obtidos entre essas duas grandezas. Para verificar esta característica 

de não linearidade foi feita uma nova análise sobre os mesmos rios da região. Para 

tanto, foi ajustado um polinômio de grau 2 (expressão 5.13) sobre a distribuição dos 

pontos e os novos valores da correlação quadrática R²Q obtidos tornaram-se mais 

altos que os lineares, conforme apresenta a Tabela 5.2.  
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QQQ XXY γβα ++= 2
, (5.13) 

 

onde, X e Y foram definidos como na expressão (5.12) e αQ, βQ e γQ são os 

coeficientes polinomiais ajustados (adimensionais). 

 

Coeficiente de correlação Rio 
Linear (R²L) Quadrático (R²Q) 

Variação 
% 

Solimões 0,943 0,988 4,8 
Amazonas 0,912 0,999 9,5 
Negro 0,650 0,832 27,9 
Madeira 0,998 0,999 0,1 
Tapajós 0,207 0,427 105,9 
Xingu 0,777 0,778 0,0 

Tabela 5.2  –Coeficientes de correlação para o ajuste linear 
e quadrático. 

 

A Figura 5.7 apresenta o gráfico de espalhamento do coeficiente de 

proporcionalidade versus a distância da estação ANA até o Oceano Atlântico para os 

rios (a) Solimões, (b) Amazonas, (c) Negro, (d) Madeira, (e) Tapajós e (f) Xingu, 

maiores tributários da bacia, e as curvas obtidas pelo ajuste linear (preto) e 

quadrático (cinza). 
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Figura 5.7 –  Espalhamento do coeficiente a versus a distância ao Oceano Atlântico 

separado por rio – ajustamento quadrático. 

 

Nesta última figura, é interessante observar que o rio Tapajós apresentou um 

resultado com baixo coeficiente de coerência (R²Q < 0,4) e o rio Xingu, apesar de 

inúmeras quedas d’água ao longo de seu leito, uma coerência relativamente alta (R²Q 

>0,7). Vale ressaltar que o rio Negro tem o comportamento anômalo do coeficiente a 

em função da distância, pois atravessa uma transição na formação geológica de 

sedimentar para cristalina, fato este que altera as características de permeabilidade 

do solo; este aspecto será discutido mais adiante neste trabalho (ver Figura 5.20). 

A Figura 5.8 representa as estações ANA, com os respectivos nomes, os valores do 

coeficiente de a versus a distância à foz de forma integrada para toda a região de 

estudo. Esta figura tem por objetivo apresentar a coerência encontrada entre os 

valores deste coeficiente para os diferentes rios apresentados na Figura 5.7. 
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Figura 5.8 –  Espalhamento do coeficiente a versus a distância ao Oceano Atlântico 

para a Bacia Amazônica para R²>0,7. 

 

Analisando a Figura 5.8 é possível perceber que, de forma geral, há o aumento no 

valor dos coeficientes a das estações com o aumento da distância ao Oceano 

Atlântico. De certa maneira, essa característica também pode ser observada na 

Figura 5.10 onde se nota o crescimento deste coeficiente no sentido de leste para 

oeste sobre a bacia. Tal propriedade está fortemente associada à topografia da 

região, onde a maior proximidade à Cordilheira dos Andes, com encostas de grande 

inclinação e, conseqüentemente, regiões alagáveis de menor área, dificulta as 

observações pelo satélite devido à menor sensibilidade do mesmo às pequenas 

variações de massas d’água. 
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5.4.4. Estações ANA 

 

A terceira etapa consistiu na análise de todas as 781 estações disponibilizadas pela 

ANA, das quais 312 na Bacia Amazônia. Foram eliminadas as que estavam fora da 

área de estudo, possuíam séries históricas menores do que 1 ano ou que continham 

interrupções maiores do que 6 meses. Após a aplicação destes critérios, obteve-se 

233 estações que estão geograficamente representadas na Figura 5.9. 

 
Figura 5.9 . Posição e código de 233 estações ANA na bacia Amazônica. 

 

Devido à forte correlação encontrada em alguns rios entre a distância da estação ao 

Oceano Atlântico e o coeficiente de proporcionalidade a, tomando-se a análise 

unidimensional sobre a linha principal de fluxo d’água do rio, levantou-se a hipótese 

de haver alguma relação entre o referido coeficiente e uma distribuição espacial 

bidimensional sobre a área de estudo. Para isso, foram repetidos os procedimentos 

de cálculo aplicados às 30 estações da segunda etapa ao novo conjunto. Deste 

modo, foram obtidos os valores de R², a e b para cada uma delas. Posteriormente, 

usando-se as respectivas coordenadas foram feitas as cartas da distribuição 

geográfica de a (Figura 5.10) e de R² (Figura 5.11) 



 103

 

 
Figura 5.10  – Carta de distribuição do coeficiente a para 233 estações. 

 

 
Figura 5.11  – Carta de distribuição do coeficiente R² para 233 estações. 
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Em seguida, foram geradas cartas de iso-valores dos coeficientes a somente com as 

estações que tivessem um valor mínimo de R² (Tabela 5.3 e Figuras de 5.12 a 5.15). 

O objetivo foi facilitar a compreensão dessas cartas e tornar mais claras as áreas 

onde ocorre uma maior coerência entre os dados GRACE e as informações das 

estações in-situ.  

 

R² Estações  
≥ 0,00 233 
≥ 0,50 200 
≥ 0,55 190 
≥ 0,60 180 
≥ 0,65 163 
≥ 0,70 141 
≥ 0,75 120 
≥ 0,80 87 

Tabela 5.3  – Número de estações para os valores de R². 

 

 
Figura 5.12  – Carta de distribuição do coeficiente a para 200 estações (R²≥0,50). 
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Figura 5.13  – Carta de distribuição do coeficiente a para 180 estações (R²≥0,60). 

 

 
Figura 5.14  – Carta de distribuição do coeficiente a para 141 estações (R²≥0,70). 
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Figura 5.15  – Carta de distribuição do coeficiente a para 87 estações (R²≥0,80). 

 

O passo seguinte foi comparar as cartas de distribuição geográfica do coeficiente a 

com o mapa dos domínios Hidrogeológico do Brasil (Figuras 5.16a e 5.16b), 

especificamente na área de estudo. Adotando o critério de corte para o coeficiente R² 

≥ 0,7, o objetivo da Figura 5.17 é facilitar uma análise visual da coerência entre a 

carta de iso-valores com o referido mapa. 
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Figura 5.16a  - Mapa dos domínios Hidrogeológicos do Brasil com a área de estudo em destaque.  

Fonte: CPRM (2008) 
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Figura 5.16b  – Mapas dos domínios Hidrogeológicos do Brasil separado por domínio. 
Fonte: CPRM (2008) 
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Figura 5.17  – Carta de distribuição do coeficiente a para 141 estações (R²≥0,70) anteposta 

ao Mapa dos domínios Hidrogeológicos para a região Norte do Brasil. 
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5.4.5. Estações virtuais ENVISAT 

 

Analisando a Figura 5.7 constata-se que, dos 6 rios selecionados neste trabalho (ver 

Tabela 5.2), o rio Negro apresentou uma conduta anômala entre os valores a e as 

distâncias das estações ao Oceano Atlântico se comparado aos demais rios. Nota-

se que o referido coeficiente e a distância comportaram-se ora diretamente 

proporcional, ora inversamente. Tal característica motivou o estudo mais detalhado e 

profundo sobre ele utilizando informações de cotas d’água obtidas pela missão 

espacial altimétrica ENVISAT, sobre o leito principal do rio Negro e em áreas de 

inundação, segundo metodologia proposta por Frappart (2006). Esta etapa do 

trabalho foi desenvolvida em conjunto com a estudante de doutorado da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Université Paul Sabatier (UT3) 

Joecila Santos da Silva. 

 

5.4.5.1. Estações GRACE, ENVISAT e ANA 

 

Inicialmente foram comparadas as séries históricas para a altura d’água com 

informações provenientes de 3 fontes: GRACE, ENVISAT e ANA. Estas análises 

foram realizadas sobre 5 estações virtuais (ver Tabela 5.4), nas quais as passagens 

ENVISAT não estivessem a mais de 20 km das estações ANA. Na média, as séries 

históricas do GRACE tiveram boa correlação com os dados ENVISAT (~0,83) e ANA 

(~0,80), com exceção da estação Jatobá (0,60 e 0,64 respectivamente). Para a 

obtenção da série histórica das alturas d’água derivadas do GRACE, as 

coordenadas das estações virtuais foram interpoladas sobre as grades do EqW 

seguindo o mesmo procedimento de cálculo adotado anteriormente para as 

estações reais controladas pela ANA envolvidas neste trabalho. A Tabela 5.4 

apresenta o nome das estações ANA e os coeficientes de correlação entre as 

alturas d’água obtidas pelo ENVISAT vs. GRACE e pela ANA vs. GRACE.  
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ENVISAT vs. GRACE ANA vs. GRACE Estação 
R²L a R²L a 

São Paulo de Olivença 0,78 16,33 0,79 16,65 
São Felipe 0,76 17,88 0,74 19,03 
Barcelos 0,82 7,82 0,80 7,68 
Jatobá 0,60 3,11 0,64 4,82 
Óbidos 0,95 7,24 0,88 7,27 

Tabela 5.4  –Coeficientes de correlação R² e angular a para as estações do Rio Negro. 

 

As Figuras 5.18a e 5.18b apresentam, da esquerda para a direita, as passagens 

ENVISAT sobre as estações ANA em Barcelos, São Felipe, Jatobá, Óbidos e São 

Paulo de Olivença, representadas por um círculo verde, as séries históricas das 

alturas d’água obtidas através da ANA e dos satélites ENVISAT e GRACE e os 

gráficos de espalhamento ENVISAT vs. GRACE e ANA vs. GRACE. 
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5.4.5.2. Estações virtuais na Bacia do Rio Negro 

 

Após esta etapa, o número de estações virtuais avaliadas sobre a sub-bacia do Rio 

Negro foi aumentado para 150. Assim, seguindo o mesmo critério de análise usado 

nas 5 anteriores, foram obtidas as séries históricas de altura d’água usando os 

dados altimétricos do ENVISAT. Entre estas, 35 estão sobre o próprio rio (Figura 

5.19). Os coeficientes estão representados na Figura 5.20 em termos da evolução 

geográfica dos coeficientes de regressão a longitudinalmente ao rio. O coeficiente 

linear b representa a altura geodésica (elipsoidal) da estação. As coordenadas foram  

interpoladas sobre as grades das alturas do equivalente d’água EqW derivadas do 

GRACE na data das passagens do ENVISAT. Em seguida, foram calculadas as 

regressões lineares entre ambas as séries e os coeficientes angular, linear e de 

correlação,  a, b e R² respectivamente, foram obtidos. 

 

Sub-Bacia do Rio Negro 

 
Figura 5.19  - Posição das estações in-situ (amarelo) e virtuais sobre o rio (vermelho) e nas 

áreas de inundação (azul). (Fonte: Imagem cedida por Joecila Santos da Silva) 
 

60° 62° 64° 66° 68° 70° 72° 

60° 62° 64° 66° 68° 70° 72° 
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Rio Negro 

 
Figura 5.20  - Gráfico do coeficiente a em função da distância da estação à foz.  

(Fonte: Imagem cedida por Joecila Santos da Silva) 

 

5.5. Estudo da fase 

 

Devido à característica curvilínea (histerese) na distribuição dos pontos no gráfico de 

espalhamento dos dados ANA em função dos dados GRACE (Figuras 5.5 e 5.18) 

em algumas estações, surgiu a preocupação com a eventual existência de 

defasagem entre as séries históricas das diferentes fontes. Tal comportamento 

poderia ser uma característica na forma de obtenção e processamento dos dados 

GRACE, que opera sobre médias móveis ponderadas, o que resultaria em algum 

retardo ou adiantamento na subida e descida do nível d’água observado. 

Para esta análise foram recalculados os coeficientes de correlação R² para algumas 

estações nos principais rios, levando em consideração diferentes valores para o 

número de dias de defasagem. Assim, os valores de R² foram recalculados para 

deslocamentos de ±1 dia, ±7 dias e ±15 dias entre as séries. A melhor correlação 

para a maioria das estações (70%), ou seja, o valor de R² mais alto para a mesma 

estação, continuou sendo sem deslocamentos (±0 dia), o que demonstra que para o 

período completo das séries históricas, na média, as eventuais diferenças do ciclo 

anual se anulam. Isso fez com que o estudo mais aprofundado sobre esta 

característica em ciclos menores fosse desenvolvido neste trabalho (itens 5.5.1 a 

5.5.4).  
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5.5.1. Águas altas e baixas 

 

Aprofundando o estudo das comparações entre as séries históricas das alturas 

d’água, estas foram separadas em dois momentos denominados águas “altas” e 

“baixas”. O critério adotado para esta separação foi a cota estar acima ou abaixo da 

média histórica de cada uma das séries. Assim, foram calculados novamente os 

coeficientes de correlação R² e a da reta de regressão para o espalhamento dos 

dados para cada uma destas situações. Como exemplo, a Figura 5.21a mostra para 

a estação Eirunepé (12550000), no Rio Juruá, as séries históricas de altura d’água 

obtidas pelo GRACE (preto) e ANA (vermelho) separadas seguindo aquele critério. 

Nesta estação, o coeficiente de correlação entre as séries completas foi de R²=0,89. 

Na Figura 5.21b está apresentado o gráfico de espalhamento e a reta de regressão, 

com os respectivos valores encontrados dos coeficientes. A Figura 5.21c apresenta 

o gráfico de espalhamento e as retas de regressão para as séries históricas 

decompostas em águas altas (vermelho) e águas baixas (azul), onde foram 

encontrados os respectivos valores de correlação R²+=0,50 e R²-=0,65. É 

interessante notar que os valores destes coeficientes diminuíram consideravelmente 

para as séries particionadas. Devido a esta característica, em seguida, foram 

calculados os coeficientes R²+ e R²- para todas as estações envolvidas neste estudo. 

Com isso, foi encontrada uma piora considerável na coerência, onde, para as 233 

estações analisadas, a média encontrada foi R²médio = 0,71 e decaiu para R²+ = 0,43 (-

40%) nas águas altas e para R²- = 0,38 (-47%) nas baixas. Assim, tal comportamento 

apresentado nos coeficientes demonstra uma menor sensibilidade da missão 

espacial para as condições de seca e cheia, onde chuvas locais podem representar 

significativas variações na altura d’água em curtos intervalos de tempo não 

acompanhados da devida sensibilidade do satélite à variação de atração. Este 

resultado fez com que o estudo de defasagens para os ciclos menores que o anual 

fosse abandonado sob este critério de separação. 
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Figura 5.21  – a) Alturas d’águas para a estação Eirunepé, b) Gráfico de espalhamento para a 

série completa e c) separada em águas altas (vermelho) e baixas (azul). 

a) 

b) c) 
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5.5.2. Águas montantes e vazantes 

 

Uma segunda abordagem foi feita sobre as séries históricas das alturas d’água. 

Estas foram separadas seguindo o critério denominado de águas “montantes” e 

“vazantes”, onde definiu-se como águas montantes os valores das cotas d’água 

obtidas no período entre o valor da cota mínima e máxima, subseqüentes em 

relação ao ciclo anual do nível d’água, ou seja, o período onde o nível médio está 

subindo. Para as águas vazantes foi definido um critério análogo, porém entre os 

valores máximos e mínimos subseqüentes, onde o nível médio d’água estivesse 

descendo. A Figura 5.22a apresenta a série histórica das alturas d’água obtidas pelo 

GRACE (preto) e pela ANA (verde) para a estação Porto Velho (15400000), no Rio 

Madeira. Sobre esta última série, os pontos em vermelho representam as cotas 

classificadas como montantes e em azul como vazantes. A Figura 5.22b apresenta o 

gráfico de espalhamento com as retas de regressão, onde em preto está 

representada a reta para os dados da série histórica completa, em vermelho para as 

cotas montantes e em azul as vazantes e, abaixo, os coeficientes obtidos. A Figura 

5.22c apresenta o gráfico de espalhamento para as águas altas e baixas definidas 

no item 5.5.1, com os respectivos coeficientes. 
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Figura 5.22  – a) Alturas d’águas para a estação Porto Velho, b) Gráfico de espalhamento para 

as águas montantes (vermelho) e vazantes (azul) e c) altas (vermelho) e baixas (azul). 

 

 

a) 

b) c) 
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Um comportamento diferenciado em relação ao item 5.5.1 foi encontrado. O 

coeficiente de correlação médio para as 233 estações analisadas passou de R²médio = 

0,71 para R²montante= 0,77 (9%) nas águas montantes e para R² vazante= 0,73 (3%) nas 

águas vazantes, o que representa uma melhora na coerência entre as séries de 

diferentes fontes sob este critério de particionamento. Para uma melhor 

compreensão desta característica foram elaboradas as cartas de iso-valores para os 

coeficientes de correlação R² para o critério de separação em águas montantes 

(Figura 5.23) e vazantes (Figura 5.24). Desta forma é fácil notar que ocorre o 

acréscimo na área laranja (R²>0,90) e laranja escuro (R²>0,95) destas últimas duas 

figuras em relação à Figura 5.11. Foram geradas também as cartas para os 

coeficientes a sob esse mesmo critério (Figura 5.25 e 5.26) para as estações que 

apresentaram R²>0,70. 

Diante disso, pode-se interpretar que o GRACE apresenta uma melhor sensibilidade 

na condição onde ocorra uma variação no nível d’água no tempo, tanto para maior 

como para menor, em relação à condição de inflexão do nível das águas altas e 

baixas. Desta análise alguns resultados interessantes surgiram. Para algumas 

estações as cotas obtidas entre as diferentes fontes apresentam defasagens para o 

ciclo semi-anual, o que levou à continuidade e ao aprofundamento deste estudo sob 

este critério de separação. 
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Figura 5.23 – Carta de distribuição para R²montante. 

 
Figura 5.24 – Carta de distribuição para R²vazante. 
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Figura 5.25 – Carta de distribuição amontante (R²>0,7). 

 
Figura 5.26 – Carta de distribuição avazante (R²>0,7). 
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5.5.3. Caracterização das defasagens 

 

A partir da separação das séries históricas das cotas d’água em águas montantes e 

vazantes foi possível analisar as defasagens entre os dados GRACE e ANA no ciclo 

semi-anual. Para isso foram elaboradas as figuras das séries de todas as estações e 

para evitar distorções de escala na construção, estas séries foram centralizadas pela 

média e o ponto de máximo e mínimo no gráfico foi tomado com 3 vezes o desvio 

padrão. Assim, as estações que apresentavam essas defasagens foram visualmente 

classificadas em 6 categorias seguindo os seguintes critérios: 

• Junto-junto : Não há defasagem entre as séries (Figura 5.27); 

• Junto-GRACE : Os níveis médios de altura d’água sobem juntos, porém do 

GRACE descem antes (Figura 5.28); 

• ANA-junto : O nível da ANA sobe antes em relação ao do GRACE (Figura 5.29); 

• Junto-ANA : Os níveis sobem juntos, porém o da ANA desce antes (Figura 5.30); 

• ANA-ANA : Série histórica das cotas da ANA adiantada em relação à do GRACE 

(Figura 5.31); 

• GRACE-GRACE : Série histórica das cotas do GRACE adiantada em relação à 

da ANA (Figura 5.32). 

 
Figura 5.27  – Junto-junto. Figura 5.28  – Junto-GRACE. 
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Figura 5.29  – ANA-junto. Figura 5.30  – Junto-ANA. 

 
Figura 5.31  – ANA-ANA. Figura 5.32  – GRACE-GRACE. 

 

As estações nas quais as séries históricas não se enquadraram nas categorias 

anteriores, foram classificadas respectivamente como “ruidosas”, onde as variações 

no valor das cotas com freqüências maiores que o ciclo semi-anual tiveram 

amplitude semelhante àquela do ciclo anual (Figura 5.33), e como “indefinidas”, as 

estações que apresentaram características de defasagens não constantes (Figura 

5.34) ao longo de suas séries históricas. As estações que apresentaram muitas 

interrupções na obtenção dos dados foram desconsideradas nesta análise. A Tabela 

5.5 apresenta o número de estações classificadas segundo estes critérios adotados. 
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Figura 5.33  – Estação ruidosa. Figura 5.34  – Estação indefinida. 

 

Classificação Número de Estações 
Junto-junto 68 
Junto-GRACE 8 
ANA-junto 9 
Junto-ANA 44 
ANA-ANA 47 
GRACE-GRACE 4 
Ruidosas 17 
Indefinidas 3 
Desconsideradas 33 
Total 233 

Tabela 5.5  – Número de estações classificadas em relação às defasagens 
do ciclo semi-anual. 

 

5.5.4. Domínios característicos 

 

As regiões denominadas “domínios característicos” foram definidas como sendo 

aquelas onde ocorrem a predominância de um determinado tipo de estação 

classificada pelos critérios usados no item 5.5.3. Associando estas estações pode-se 

elaborar uma carta de domínios (Figura 5.35) assumindo que, para uma 

determinada região, um determinado comportamento de defasagem é predominante. 

O comportamento apresentando diferentes defasagens está relacionado às 

características de permeabilidade da superfície do solo e a velocidade das trocas de 
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massa d’água superficial e os lençóis freáticos e a sua posterior migração para o 

leito dos rios. Algumas estações estão posicionadas próximas a pontos de 

drenagem de áreas de alagamento e a cota obtida registra o afloramento do lençol 

subterrâneo. Outras, por sua vez, estão nas margens dos rios e a associação com o 

nível d’água encontrado não é direta, decorrendo um intervalo de tempo diferenciado 

para que ocorra a transferência de massa d’água em relação àquelas posicionadas 

nas áreas inundáveis. Assim, torna-se interessante novamente a comparação da 

carta dos domínios (Figura 5.35) com o mapa dos domínios hidrogeológico (Figura 

5.16a) com o objetivo de encontrar características comuns da tipificação das 

estações e a constituição do solo. Para facilitar esta conferência e a visualização foi 

gerada a Figura 5.36, na qual os domínios foram agrupados em diferentes cores e 

antepostos ao mapa hidrogeológico com as estações.  

 

 
Figura 5.35  – Distribuição das estações adotando os critérios de defasagens. 

 



 127

 

 
Figura 5.36  – Carta dos domínios característicos anteposta ao Mapa Hidrogeológico 

da região Norte do Brasil com as estações. 
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5.5.5. Domínios hidrogeológicos 

 

Segundo a CPRM (2008), domínio hidrogeológico pode ser definido como “o grupo 

de unidades geológicas com afinidades hidrogeológicas, tendo como base 

principalmente as características litológicas das rochas”. Dentro deste conceito, para 

o Brasil, foram agrupados sete grandes domínios hidrogeológicos definidos pela 

CPRM (2008), os quais serão descritos a seguir. 

 

5.5.5.1. Domínio 1: Formações cenozóicas (aqüífero poroso) 

 

As Formações Cenozóicas são definidas como pacotes de rochas sedimentares de 

naturezas e espessuras diversas, que recobrem as rochas mais antigas. Em termos 

hidrogeológicos tem o comportamento de aqüífero poroso, caracterizado por possuir 

uma porosidade primária e nos terrenos arenosos uma elevada permeabilidade. A 

depender da espessura e da razão areia/argila dessas unidades, podem ser 

produzidas vazões significativas nos poços tubulares perfurados sendo, contudo, 

bastante comum que os poços localizados neste domínio captem água dos 

aqüíferos subjacentes. Este domínio está representado por depósitos relacionados 

temporalmente ao Quaternário e Terciário (aluviões, coluviões, depósitos eólicos, 

areias litorâneas, depósitos fluvio-lagunares, arenitos de praia, depósitos de leques 

aluviais, depósitos de pântanos e mangues, coberturas detríticas e detríticas-

lateriticas diversas e coberturas residuais). 

 

5.5.5.2. Domínio 2: Bacias sedimentares (aqüífero p oroso) 

 

O domínio das Bacias Sedimentares engloba as seqüências de rochas sedimentares 

(muitas vezes associadas a vulcanismo importante ou não) que compõem as 

entidades geotectônicas homônimas Bacias Sedimentares . Na definição de domínio 

como aqui utilizado, enquadram-se nesta unidade preferencialmente as bacias 

fanerozóicas onde os processos metamórficos não foram instalados. Em termos 

hidrogeológicos, estas bacias têm alta favorabilidade para o armazenamento d’água 
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subterrânea e constituem os mais importantes reservatórios, em decorrência da 

grande espessura de sedimentos e da alta porosidade/permeabilidade de grande 

parte de suas litologias, o que permite a explotação de vazões significativas. 

 

5.5.5.3. Domínio 3: Poroso / fissural (aqüífero mis to) 

 

Este domínio hidrogeológicos envolve pacotes sedimentares (sem ou com muito 

baixo grau meta-mórfico) onde ocorrem litologias essencialmente arenosas com 

pelitos e carbonatos no geral subordinados e que tem como características gerais 

uma litificação acentuada, forte compactação e fraturamento acentuado, que lhe 

confere além do comportamento de aqüífero granular com porosidade primária 

baixa/média, o comportamento fissural acentuado (porosidade secundária de fendas 

e fraturas), motivo pelo qual prefere-se enquadrá-lo com mais propriedade como 

aqüífero do tipo misto, com baixa a média favorabilidade hidrogeológica, onde se 

enquadrar neste domínio a maior parte das bacias proterozóicas de natureza 

eminentemente detrítica. 

 

5.5.5.4. Domínio 4: Metassedimentos / metavulcânica s (aqüífero fissural) 

 

Os litótipos relacionados aos Metassedimentos/Metavulcânicas reúnem xistos, filitos, 

metarenitos, metassiltitos, anfibolitos, quartzitos, ardósias metagrauvacas, 

metavulcânicas diversas etc, que estão relacionados ao denominado aqüífero 

fissural. Como quase não existe uma porosidade primária nestes tipos de rochas, a 

ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária 

representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, 

descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões 

produzidas por poços são pequenas, e a água é na maior parte das vezes 

salinizada. Apesar deste domínio ter comportamento similar ao do Cristalino 

tradicional (granitos, migmatitos etc), uma separação entre eles é necessária, uma 

vez que suas rochas apresentam comportamento geológico distinto, isto é, como 

elas têm estruturação e competência diferente, vão reagir também diferentemente 
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aos esforços causadores das fendas e fraturas, parâmetros fundamentais no 

acúmulo e fornecimento d’água. Deve ser esperada, portanto, uma maior 

favorabilidade hidrogeológica neste domínio do que o esperado para o Cristalino 

tradicional. Podem ser enquadrados neste domínio grande parte das supracrustais, 

aí incluídos os greesnstones belts. 

 

5.5.5.5. Domínio 5: Vulcânicas (aqüífero fissural) 

 

Este domínio reúne rochas vulcânicas e metavulcânicas de baixo grau, de natureza 

ácida a básica, com comportamento tipicamente fissural (porosidade secundária de 

fendas e fraturas). Estas seqüências rochosas tendem normalmente ao 

anisotropismo, com uma estruturação acentuada de foliação e/ou acamadamento (o 

que facilita o desenvolvimento da porosidade secundária), sendo que algumas delas 

apresentam uma porosidade primária relacionada a estruturas vesiculares 

(principalmente derrames básicos). Espera-se, portanto, neste tipo de domínio, uma 

maior favorabilidade ao acúmulo d’água subterrânea do que o esperado para o 

domínio dos metassedimentos/ metavulcanicas. 

 

5.5.5.6. Domínio 6: Cristalino (aqüífero fissural) 

 

No Cristalino foram reunidos basicamente granitóides, gnaisses, granulitos, 

migmatitos, básicas e ultrabásicas, que constituem o denominado tipicamente como 

aqüífero fissural. Como quase não existe uma porosidade primária nestes tipos de 

rochas, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade 

secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios 

aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, 

as vazões produzidas por poços são pequenas, e a água em função da falta de 

circulação e do tipo de rocha (entre outras razões) é na maior parte das vezes 

salinizada. Como a maioria destes litótipos ocorre geralmente sob a forma de 

grandes e extensos corpos maciços, existe uma tendência de que este domínio seja 
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o que apresente menor possibilidade ao acúmulo d’água subterrânea dentre todos 

aqueles relacionados aos aqüíferos fissurais. 

 

5.5.5.7. Domínio 7: Carbonatos / metacarbonatos (aq üífero fissural) 

 

Os Carbonatos/Metacarbonatos constituem um sistema aqüífero desenvolvido em 

terrenos onde predominam rochas calcárias, calcárias magnesianos e dolomíticas, 

que tem como característica principal, a constante presença de formas de 

dissolução cárstica (dissolução química de rochas calcárias), formando cavernas, 

sumidouros, dolinas e outras feições erosivas típicas desses tipos de rochas. 

Fraturas e outras superfícies de descontinuidade, alargadas por processos de 

dissolução pela água propiciam ao sistema porosidade e permeabilidade secundária, 

que permitem acumulação d’água em volumes consideráveis. Infelizmente, essa 

condição de reservatório hídrico subterrâneo, não se dá de maneira homogênea ao 

longo de toda a área de ocorrência. Ao contrário, são feições localizadas, o que 

confere elevada heterogeneidade e anisotropia ao sistema aqüífero. A água, no 

geral, é do tipo carbonatada, com dureza bastante elevada. 

 

 



 132

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

6.1. Introdução 

 

A região Amazônica é caracterizada pela presença da maior floresta tropical úmida 

do planeta. A existência dos rios e de grandes áreas de inundação constitui uma 

restrição ao deslocamento do homem na superfície. Assim, a forma mais eficiente de 

se deslocar pela região é o transporte hidroviário. Além disso, a insuficiente infra-

estrutura de transporte rodoviário torna a forma de transporte hídrico a mais 

relevante para estas circunvizinhanças. Como conseqüência, a grande dinâmica 

sazonal do nível das águas influencia diretamente a navegação e um conhecimento 

aprofundado de suas características é essencial para a otimização das rotas fluviais.  

Por outro lado, o relevo da região é bastante suave o que resulta em rios com 

pequenos gradientes de inclinação, grandes extensões navegáveis, poucas ou 

inexistentes quedas d’água e freqüentes áreas de inundação. Destarte, os rios se 

transformam em grandes hidrovias e o transporte hidroviário torna-se essencial para 

o desenvolvimento da região. 

O atual monitoramento hidrológico da bacia Amazônica está fortemente relacionado 

às medidas em campo das cotas d’água superficiais através das réguas 

limnimétricas distribuídas pela região. Sob este aspecto, a ANA tem um papel 

fundamental e torna-se um elemento ativo para a obtenção de informações de 

campo e para a administração do banco de dados das séries históricas das cotas 

d’água. Todavia, a coleta de informações in-situ em toda a bacia torna-se muito 

onerosa. Em certas regiões o acesso só é possível em determinadas épocas do ano, 

o que torna algumas séries incompletas no tempo. Em relação às águas 

subterrâneas, não há na região o monitoramento da altura do lençol freático através 

de piezômetros. 

Os modelos do geopotencial fornecidos pelo GRGS utilizados nesta tese 

apresentam uma alta resolução temporal e espacial. Convertendo estes modelos no 

equivalente às alturas d’água pelo método da inversão uma boa correlação com as 
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cotas locais é encontrada de forma geral para toda a bacia. Assim, este método se 

apresenta como uma solução plausível, dentro de uma precisão estimada, para a 

obtenção de informações hidrológicas com abrangência para toda a região. Por 

outro lado, não se pode desconsiderar o fato de que, mesmo sendo uma órbita 

considerada baixa, em relação à superfície terrestre a trajetória do GRACE está a 

uma grande distância (~400 km) e não é muito sensível às pequenas variações de 

massa d’água como ocorre com as leituras feitas diretamente nas réguas.  

No início da missão espacial acreditava-se que a mesma traria grandes resultados 

no que diz respeito à precisão na obtenção do valor das anomalias do campo 

gravitacional e nas grandezas indiretas obtidas a partir destas, mas no processo de 

regionalização dos modelos do geopotencial alguns fatores degradantes da 

qualidade destas medidas devem ser levados em conta. Entre estes, pode-se citar 

os erros na determinação da órbita e a decorrente imprecisão na obtenção dos 

coeficientes de Stokes, nos efeitos de borda e truncamento dos coeficientes, nas 

aproximações dos modelos climáticos globais, etc. Assim, o uso das soluções 

GRACE precisa passar por um crivo inicial que estime de forma satisfatória se a 

precisão atingida será suficiente para a obtenção dos resultados desejados. 

 

6.2. Conclusões 

 

6.2.1. Coeficiente de correlação 

 

Uma forte correlação entre as diferentes fontes de dados é evidente. Os gráficos das 

séries temporais das alturas d’água in-situ versus o EqW (Figura 5.5) apresentam 

uma notável correlação no tempo, a qual se refere principalmente ao ciclo anual 

sazonal. Elas são maiores que ~80% para a maior parte das estações (Tabela 5.1). 

O coeficiente de correlação R² decresce globalmente do centro da bacia em direção 

às bordas (Figura 5.11). De fato, nas bordas a resolução do GRACE pode incluir 

variações de massa das bacias vizinhas como a do Orinoco ao norte ou a do 

Tocantins ao sudeste. Na parte sudoeste, as correlações permanecem altas, pois as 
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áreas inundáveis do Pantanal apresentam uma continuidade no lençol freático entre 

a bacia do Amazonas e a do Paraná. 

Altas correlações podem delimitar as bacias sedimentares como ocorre no entorno 

dos rios Solimões/Amazonas e no planalto Brasileiro ao sul da bacia Amazônica. 

Podem caracterizar também áreas de inundação como as formadas no alto rio 

Branco e na foz do rio Purus. 

Baixas correlações são encontradas na extensão da direção noroeste da bacia no 

alto rio Negro e no médio Tapajós, que flui sobre o escudo do Guaporé, sendo estas 

áreas predominantemente cristalinas (Figura 5.16a). São encontradas também em 

reservatórios com manutenção forçada dos níveis d’água como, por exemplo, na 

barragem de Balbina (latitude -1°55’, longitude -59 °30’), onde ocorre uma 

desconexão artificial entre os níveis d’água no lençol e na camada de superfície. 

O coeficiente de correlação R² está relacionado com a hidrogeologia. De forma geral, 

apresenta alta correlação com os domínios hidrogeológicos predominantemente 

sedimentares, com longos lençóis freáticos, e áreas de inundação, onde a cota 

d’água superficial é controlada pela inundação e esta pelo lençol freático. Por outro 

lado, domínios cristalinos, sem lençóis freáticos extensos, apresentam um baixo 

coeficiente de correlação. 

 

6.2.2. Coeficiente angular das retas de regressão 

 

Analisando os diferentes valores obtidos do coeficiente de regressão linear a, uma 

boa correlação foi encontrada entre estes e as distâncias ao estuário (de) (Figura 

5.6). De forma geral, decresce no sentido e direção longitudinal ao fluxo d’água e ao 

se aproximar do Oceano Atlântico tendem para ~1 (Figura 5.8), sendo este o valor 

teórico correspondente a 100% do volume preenchido d’água, como ocorre no 

oceano aberto, onde a sensibilidade do GRACE é maior para os deslocamentos de 

massa d’água. Por exemplo, nos rios Solimões/Amazonas varia de ~20 em 

Tabatinga para ~1,1 em Macapá (Tabela 5.1). 

O regime de mudanças de a ao longo dos rios varia de um para outro. Para os rios 

Madeira, Solimões e Amazonas, o coeficiente de correlação linear R²L entre a e de é 



 135

maior do que 91% (Tabela 5.2). Para estes rios, o coeficiente de correlação R²Q 

obtido do ajustamento pelo método dos mínimos quadrados de um polinômio de 

segundo grau aplicado em a e de é maior do que 98%. Isto demonstra que, nestes 

casos, o ajuste do polinômio quadrático traz um valor de correlação mais alto do que 

o uso de uma reta (Tabela 5.2).  

O rio Solimões apresenta uma evolução quadrática de a ao longo do rio e a relação 

δ²a/δde² é positiva (Figura 5.7). No rio Amazonas a evolução é a mesma, porém a 

referida relação é negativa. Globalmente δa/δde ≈ 7.10-3 km-1, de tal modo que esse 

resultado único pode ser interpretado como uma integração do vertente das águas 

em toda a bacia.  

Outros grandes rios apresentam uma variação de a de forma mais complexa 

(Figuras 5.7e e 5.7f). As águas do rio Tapajós são bloqueadas em Santarém pelo 

fluxo do Amazonas. Esta barreira hidrológica faz com que no baixo Tapajós se forme 

um lago entre Santarém e Itaituba (latitude -4°15’,  longitude -56°00’). O crescimento 

de a nesta parte do rio confirma que, próximo à sua foz, ele é fortemente controlado 

pelo fluxo do Amazonas (Figura 5.7). As águas na foz do Xingu são bloqueadas 

pelas do Amazonas no Canal do Gurupá de forma análoga ao que ocorre no 

Tapajós. Assim, o crescimento irregular do coeficiente se repete devido 

principalmente ao grande lago formado em Porto de Moz (latitude -1°45’, longitude -

52°14’). Outra característica marcante são as inúme ras barreiras ao longo do rio, 

que causam sucessivas quedas d’água e áreas de inundação, colaborando para a 

irregularidade no desenvolvimento do coeficiente em direção à montante. 

O decrescimento linear do coeficiente a é perturbado por barreiras geológicas, por 

exemplo, em São Gabriel da Cachoeira no rio Negro ou barreiras hidrológicas como 

na foz do rio Tapajós pelas águas do Amazonas. Os rios são mais controlados pelo 

lençol freático na direção à jusante. 

Como a representa a relação entre a cota d’água superficial no rio e o total d’água 

acumulada, incluindo as águas superficiais e subterrâneas, a tendência de 

decrescimento ao longo do rio pode ser vista sob duas hipóteses: (1) a amplitude 

anual do nível d’água superficial decresce ao longo do rio enquanto o 

armazenamento total d’água permanece relativamente constante, (2) o nível d’água 

no rio  permanece constante enquanto o estoque total d’água aumenta da montante 
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para a jusante. É fato que o nível d’água não permanece constante ao longo do rio 

como é possível observar pelas séries históricas da ANA, o que de certa forma 

invalida a hipótese (2), mas faltam informações sobre o nível do lençol freático, 

facilmente detectável através de sensores piezométricos.  

A diferença no comportamento do coeficiente angular da reta de regressão para o rio 

Negro em relação aos outros rios envolvidos demandou um estudo mais 

aprofundado através de um maior número de estações. Devido à existência de 

estações ANA em número insuficiente, foram comparadas às alturas das cotas 

d’água das estações virtuais obtidas pelo ENVISAT em toda a sub-bacia do Rio 

Negro (Item 5.4.5). Para 5 estações ANA, foi possível comparar as cotas obtidas às 

do ENVISAT e do GRACE, onde os resultados apresentaram elevados coeficientes 

de correlação (Figuras 5.18a e 5.18b). Para as estações virtuais, as variações do 

valor do coeficiente a obtido da regressão linear ao longo do rio Negro foram 

interpretadas em termos dos grandes volumes de circulação d’água (Figura 5.20). 

Considerando a foz como origem, no trecho mais distante rio acima, entre 1.850 km 

e 1.100 km, o aumento deste coeficiente com a diminuição da distância, pode ser 

interpretado como uma acumulação d’água sobre o rio causado principalmente pela 

barreira mecânica em São Gabriel da Cachoeira. Este é seguido por um segundo 

trecho, entre 1.100 km e 550 km, onde a diminuição do coeficiente sugere que a 

água se infiltre, na maior parte, para as vertentes subterrâneas, pois a mesma se 

encontra sobre um domínio predominantemente sedimentar. O último segmento 

mais à jusante é caracterizado pelo efeito do remanso devido essencialmente à 

barreira mecânica causada pelo acúmulo dos detritos transportados pelo rio Branco 

e, em seguida, pela barreira hidráulica devido ao refluxo do rio Solimões na foz do 

rio Negro. 

Os valores de a ao longo do complexo formado pelos rios Uaupés/Negro indicam 

que o Uaupés pode ser visto como a continuidade do Negro, enquanto o alto Negro, 

à montante de São Gabriel da Cachoeira, poderia ser outro rio tectonicamente 

capturado na direção da Bacia Amazônica. 

Nas regiões onde as correlações são R² < 0,7 o coeficiente a pode ser praticamente 

desprezado, uma vez que fica sem sentido físico e não há um significante lençol 

freático. Assim, pouca ou nenhuma relação é esperada entre a EqW e a ANA. 
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Para as amplitudes do nível d’água obtidas a partir do GRACE, os maiores valores 

foram encontrados próximos ao centro da bacia (Manaus) (Figura 5.1) e para a ANA, 

as amplitudes de modo geral decrescem de oeste para leste. 

 

6.2.3. Erros 

 

Os erros estimados nas cotas d’água GRACE, devido às incertezas nos coeficientes 

de Stokes fornecidos pelo GRGS para a bacia Amazônica, apresentam amplitudes 

médias de ~130 mm no equivalente à lâmina da altura d’água  ou ~800 km³ no 

volume, o que os tornam os maiores encontrados neste trabalho. Estes valores são 

consistentes com os resultados de estudos anteriores (Item 3.5.1) que revelam o 

mesmo nível de erro. 

Os erros devido ao truncamento dos coeficientes GRACE representam entre 10~15 

mm no equivalente à altura d’água para uma área de 450~500 km ou o equivalente a 

menos que 1 km³ em termos do volume.  

O erro devido ao efeito de vazamento decresce com o aumento da distância à foz. 

Para os rios Solimões/Amazonas, o trecho mais a oeste sofre menos efeito de 

vazamento com valores de ~12 mm em Tabatinga há 3143 km da foz. Por outro 

lado, na estação de Santarém, a 799 km do estuário, o erro estimado na altura 

d’água foi de ~33,2 mm devido à maior proximidade ao Oceano e à sub-bacia do rio 

Tocantins, que opera num regime diferenciado de cheias. Tal característica 

demonstra a menor suscetibilidade das informações hidrológicas obtidas pelo 

GRACE no centro da bacia devido à interferência das bacias vizinhas.  

Acumulando as principais fontes de incerteza à estimativa de altura d’água, pode-se 

considerar o valor de 160 mm como uma boa estimativa para o erro na área central 

da bacia e um valor máximo de 200 mm para toda a região. 

Assim, foram feitos testes no impacto causado pelas imprecisões anteriormente 

descritas na propagação de erros nos coeficientes a e b, resultando 1,5% 

(adimensional) e 2 mm respectivamente. Estes coeficientes calculados nos 

diferentes rios envolvidos neste trabalho são geograficamente contínuos e não 

apresentam interrupções, sinalizando coerência entre si. 
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6.2.4. Águas altas e baixas 

 

A menor coerência encontrada entre os pontos de águas altas e baixas em relação à 

série histórica completa está relacionada com as rápidas variações nas amplitudes 

d’água devido às chuvas locais (Item 5.5.1).  Chuvas muito intensas e de curta 

duração provocam um acúmulo local d’água sobre a superfície do rio, que se 

propaga de maneira ondulatória à jusante e, em menor intensidade, à montante. 

Tais elevações temporárias podem ocasionar medidas errôneas nas réguas. Um 

agravante é que a leitura de muitas réguas ocorre ao final do dia por volta das 17h, 

justamente quando ocorre a maior parte das chuvas de convecção. 

 

6.2.5. Defasagens 

 

As defasagens dos ciclos semi-anuais entre as águas superficiais e as do lençol 

freático estão correlacionadas com as diferenças nas velocidades dos 

deslocamentos verticais de massa d’água ao longo da bacia (Item 5.5.3). Desta 

forma, apresentam relação com as barragens mecânicas e hidráulicas e com as 

características de permeabilidade e porosidade dos domínios hidrogeológicos. 

Nos domínios sedimentares (Figura 5.36), em geral, não ocorrem defasagens entre 

o EqW e a ANA nos ciclos das águas montantes e vazantes. Por outro lado, algumas 

estações hidrológicas, no período montante, têm as cotas das águas dos leitos dos 

rios subindo antes do nível do lençol devido à rápida propagação das águas 

superficiais das intensas chuvas locais à montante. Além disso, a grande capacidade 

de absorção de massa d’água destes domínios faz com que, de certa forma, haja um 

atraso da subida  do nível subterrâneo d’água durante esta captura. 

Nos domínios predominantemente cristalinos (Figura 5.36), no período de vazante, 

as cotas d’água no leito dos rios baixam mais rapidamente do que as águas do 

lençol. Estes domínios caracterizados pela existência de fissuras apresentam alta 

permeabilidade, transportando rapidamente as águas superficiais e subterrâneas 
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para as regiões mais profundas não sensíveis ao GRACE. Neste período, devolvem 

relativamente pouca água ao leito do rio e de forma lenta. 

As águas do leito do rio Negro no período de vazante apresentam atrasos na baixa 

de suas cotas em relação às águas subterrâneas devido principalmente às 

transições dos domínios hidrogeológicos às quais ele atravessa e às barreiras 

mecânicas e hidráulicas existentes ao longo de seu curso, de tal forma que as águas 

superficiais sofrem uma frenagem no fluxo à jusante. 

Um comportamento anômalo foi encontrado em 3 estações onde os níveis do lençol 

sobem e descem, respectivamente nos períodos montante e vazante, antes das 

cotas superficiais da ANA. Nestas estações, o nível do lençol freático é localmente 

alimentado pela chuva e este então passa a fornecer água para o leito dos rios, os 

quais ficam atrasados em relação à variação observada nas águas subterrâneas. 

As estações ruidosas são encontradas predominantemente próximo às bordas da 

bacia devido à maior influência do regime das águas das bacias vizinhas ou a maior 

proximidade à Cordilheira dos Andes, onde a topografia não permite o acúmulo 

subterrâneo d’água. A manutenção artificial do nível d’água na barragem de Balbina 

torna as estações do entorno ruidosas. 

Algumas estações apresentaram irregularidades nas defasagens do ciclo semi-

anual. Desta forma, de um ano para outro, as características das defasagens se 

alternam nos ciclos montantes e vazantes. Por exemplo, em um ano o nível da cota 

superficial sobe antes do nível do lençol e no ano seguinte esta ordem se inverte.   

Os mapas dos coeficientes de correlação R² para as águas montantes e vazantes 

(Figuras 5.23 e 5.24) apresentam características distintas entre si. Como 

propriedade geral, ao longo da bacia, as áreas com elevada correlação são maiores 

nas águas montantes do que nas vazantes. Essa característica hidrológica está de 

certa forma relacionada com a comunicação do lençol freático com as águas 

superficiais, que ocorre de maneira mais rápida e em maior quantidade do lençol 

para o leito do rio e áreas de inundação em relação ao caminho inverso.  
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6.3. Recomendações 

 

Uma sugestão de continuidade para este trabalho é expandir o número de estações 

hidrográficas na bacia Amazônica em áreas não densificadas e analisar se este 

aumento pode trazer mais precisão para a e b, um acréscimo na média dos valores 

de R² e se permitirão uma melhor interpretação das cartas de distribuição geográfica 

destes coeficientes em relação aos domínios hidrogeológicos. A comparação entre 

dados EqW do GRACE e das estações virtuais ENVISAT podem ser usados nesta 

proposta nas zonas de inundação.  

O Satélite GRACE faz medidas indiretas das mudanças de massa d’água superficial 

e subterrânea. Nos lagos e nas áreas de inundação, é esperado haver diferentes 

amplitudes sazonais do que nos rios. Um estudo mais profundo é necessário para 

compreender as características locais das defasagens.  

Algumas boas estimativas das alturas d’água nos grandes rios da bacia Amazônica 

podem ser derivadas das informações gravitacionais da missão GRACE, permitindo 

a recomposição da série histórica das cotas d’água com precisão bem estimada e a 

criação de estações virtuais em áreas de difícil acesso e onde não haja passagem 

dos satélites altimétricos. 

A instalação de um piezômetro e de um gravímetro absoluto junto a uma estação de 

monitoramento contínuo GPS, em um ponto próximo ao centro da bacia, permitirá 

validar localmente as estimativas do EqW do Grace pelo monitoramento da altura do 

lençol freático, da altura d’água superficial, da deflexão da crosta e da variação do 

valor da gravidade. 

Estudos de outros autores, como (Rowlands et al., 2005), têm apresentado 

diferentes metodologias para a obtenção do equivalente ao nível da água a partir 

das perturbações orbitais do GRACE. As soluções locais denominadas Mascon 

trabalham com os limites do contorno de sub-bacias e têm apresentado resultados 

mais ou menos satisfatórios dependendo em qual é aplicada. Com os resultados 

obtidos neste trabalho da associação do coeficiente de correlação aos domínios 

hidrogeológicos acredita-se que estas soluções serão beneficiadas pela delimitação 

da área de estudo através dos contornos destes domínios. 
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