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A Rede Altimétrica Fundamental do Brasil (RAFB) é composta por dois segmentos distintos: um vinculado ao 

Datum Vertical Brasileiro de Imbituba (DVB-I) em Santa Catarina e outro segmento ao norte da foz do Rio Amazonas 

vinculado ao Datum Vertical Brasileiro de Santana (DVB-S) no Amapá. Estes data verticais (DVs) foram realizados em 

função do Nível Médio do Mar (NMM) observado em cada local em períodos distintos. A forma mais evidente de 

comparar os níveis de referência associados a estes DVs consiste em compararem-se altitudes nas redes vinculadas a 

cada um. A maior aproximação entre os dois segmentos da rede é de cerca de 300km e se dá na região compreendida 

entre o Estado do Pará e o Estado do Amapá envolvendo a Ilha de Marajó. Estudos preliminares com base em 

posicionamento GPS, Modelos Globais do Geopotencial (MGGs) e na técnica Residual Terrain Model (RTM) 

(Montecino e de Freitas, 2013) apontam um desnível geopotencial entre os níveis de referência dos dois segmentos. 

Este desnível representa uma discrepância altimétrica na ordem de 1,4m entre os dois segmentos da rede. Tal 

discrepância está ainda presente nos dados contidos no banco de dados altimétricos do IBGE realizado após o 

reajustamento de 2011. Como sequência aos referidos estudos busca-se a realização de uma superfície equipotencial 

regional melhor ajustada ao nível médio do mar (NMM)  na região e o vínculo dos dois segmentos da rede a esta 

superfície. A modelagem desta superfície é efetivada por elementos finitos com base na modelagem hidrodinâmica 

possibilitada pelo software SisBAHIA (COPPE/UFRJ). Tal superfície é delimitada a partir de dados maregráficos do 

DVB-S, MGGs do GOCE complementados com dados do Earth Gravity Model 2008 (EGM2008), encontrados no site 

do ICGEM (International Center for Global Earth Models) em expansões harmônicas. Estes são ainda refinados com 

redução nos erros de omissão com base na determinação dos efeitos da topografia residual pela técnica RTM. O Modelo 

Digital de Altitude (MDA) aplicado é o Generic Multy Resolution Topography (GMRT) utilizando-se o GeoMapApp 

versão 3.1.6 (http://www.geomapapp.org/).  Possui resolução continental de 10m nos EUA, sendo a resolução de 30 m 

para as demais regiões da Terra. A batimetria apresenta a resolução espacial de 100 m e nas regiões costeiras de até 50 

m. Assim, dados de altimetria por satélites com grande consistência em áreas oceânicas abertas podem ser propagados 

pela superfície modelada para a região de conexão como elemento de discriminação. Os dados de altimetria por satélites 

são os oriundos principalmente das missões JASON 1 e 2, em vista da disponibilidade em termos de série temporal dos 

dados maregráficos em Santana. A determinação do afastamento do Nível Médio do Mar (NMM) em relação ao geóide 

global, a denominada Topografia do Nível Médio do Mar (TNMM) determinada é elemento fundamental neste estudo, 

uma vez que os preceitos de modernização da RAFB tem como elemento principal o vínculo com um Sistema Global de 

Altitudes (SGA). Este é um dos preceitos do Grupo de Trabalho III do Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas (GTIII – SIRGAS) relativamente à conexão das redes altimétricas no continente.  
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