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Para efeitos de cálculo, a altura geoidal pode ser decomposta em tres componentes: de longo, de médio e de
curto comprimento de onda. As duas primeiras são obtidas através de um modelo geopotencial global (MGG). A últma
pode ser  obtida  através  da  integral  de  Stokes  modificada,  cuja  solução  utiliza  o  algoritmo  eficiente  denominado
Transformada Rápida de Fourier (FFT). Neste caso, é necessária uma grade regular de anomalia de gravidade. Devido
às medidas gravimétricas serem realizadas de forma discreta e com intervalos irregulares, verifica-se que é necessário
utilizar técnicas de interpolação para a obtenção da grade regular  de tais grandezas.  Nesta pesquisa, redes neurais
artificiais foram empregadas para interpolar anomalias de Bouguer, ar-livre e Helmert para uma grade regular de 5’
visando o cálculo do modelo geoidal de Santa Catarina. O modelo de redes neurais emprega a arquitetura Multilayer
Perceptrons com uma única camada de neurônios ocultos, onde as entradas foram definidas como sendo a latitude, a
longitude, a altitude ortométrica e a gravidade normal. Aproximadamente 20.000 observações gravimétricas existentes
na área delimitada pelas latitudes -24° e -34° e longitudes -56° e -46° foram utilizadas no treinamento das redes neurais.
A quantidade de neurônios ocultos foi definida com a utilização de correlação cruzada, onde 20% do conjunto dos
dados foi utilizada para avaliar a qualidade da interpolação com redes neurais utilizando diferentes quantidades de
neurônios ocultos. As grades de anomalia de Bouguer, ar-livre e Helmert foram geradas com 128, 118 e 108 neurônios
ocultos,  respectivamente.  Cerca de 80% da diferença de anomalia Bouguer está entre ±5 mGal.  Esta porcentagem
aumenta para 81%, no caso das anomalias ar-livre e Helmert. A diferença média quadrática (RMS) do conjunto de
validação foi da ordem de 4,48, 4,51 e 4,47 mGal, respectivamente. As coordenadas das grades das anomalias foram
definidas como sendo iguais às da grade do modelo digital de terreno (MDT) denominado SAM3s_v2, o qual se baseia
no  SRTM  (Shuttle  Radar  Topography  Mission).  A  altitude  deste  modelo  está  vinculada  ao  EIGEN-GL04C,
apresentando melhor consistência no resultado final do modelo geoidal para América do Sul do que o SRTM original. O
mesmo foi usado para a obtenção da anomalia de gravidade completa de Bouguer, do efeito topográfico direto, do efeito
topográfico indireto primário, do efeito topográfico indireto secundário, e do efeito atmosférico direto. Para isso foi
utilizado  o  pacote  computacional  canadense  SHGEO  (Stokes-Helmert  Geoid  Software).  Foram calculados  quatro
modelos geoidais. Destes, três utilizaram as grades de anomalia Bouguer, ar-livre e Helmert geradas com redes neurais
e o quarto a grade foi gerada utilizando a  média simples dos valores pontuais da anomalia Bouguer. Comparando a
altura geoidal calculada pelos modelos geoidais com a calculada a partir da diferença entre altitude geométrica obtida
com técnicas espaciais e a altitude ortométrica de 68 referências de nível implantadas pelo IBGE, obteve-se RMS de
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0,23, 0,23, 0,18 e 0,23 m, respectivamente.  Verifica-se que a utilização da grade de anomalia Helmert  apresentou
resultados cerca de 17% melhores do que as demais soluções.
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