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Diversos são os problemas relacionados com o vínculo de uma rede altimétrica nacional a um Sistema Global de 
Altitudes (SGA), pois cada uma recorre a uma determinada superfície equipotencial do campo da gravidade definida 
por um valor particular do geopotencial – denominado geóide local. Somente uma superfície equipotencial ou um valor 
de referência do geopotencial permite formar um SGA, o geóide global – a superfície equipotencial melhor ajustada ao 
Nível Médio do Mar (NMM) global para uma época particular. Com a unificação dos data globais será possível um 
melhor uso das tecnologias mais modernas de medições geodésicas, tais como: gravimetria aérea e por satélites, 
imageamento por satélite e a altimetria por satélite. Para tal é necessária a ligação de cada origem vertical local com um 
SGA determinando as discrepâncias entre cada geóide local relacionado ao geóide global. Usualmente, cada geóide 
local é obtido pelo nível médio do mar local com observações durante um determinado período. A materialização de 
cada geóide em áreas continentais é em geral realizada determinando o chamado geóide gravimétrico usando anomalias 
da gravidade. Este é um procedimento vicioso porque anomalias da gravidade são referidas a diferentes data verticais 
(DVs) em diferentes épocas. Outro problema é o fato de só considerar dados de gravidade de um dos subespaços, o que 
influencia no valor geopotencial dos diversos DVs – oceano ou continente, para calcular a discrepância relacionada ao 
valor de referência do geopotencial global. A aproximação proposta no contexto deste trabalho foi baseada na 
integração de dados de diferentes plataformas, com diferentes resoluções em diferentes subespaços com aplicação de 
métodos otimizados de fusão/integração de dados na área de estudo em torno do Datum Vertical Brasileiro (DVB) e 
discussão dos diversos níveis de referenciais locais e globais. Foi encarada a pluralidade de bases de dados atuais, de 
níveis de referência para a altimetria, e de modelos disponíveis, estes oriundos principalmente das missões satelitais 
orientadas à altimetria continental e oceânica bem como à gravimetria. Este procedimento foi realizado no contexto da 
teoria de Molodenskii com o uso da superfície física (SF) da Terra como referência na solução do Problema de Valor de 
Contorno da Geodésia (PVCG). Dados provenientes de posicionamento GNSS (Global Navigation Satellite System) 
associado com gravimetria continental e oceânica e modelos digitais de altitudes (MDAs) incluindo batimetria. Foram 
desenvolvidas quatro soluções independentes para o PVCG junto ao Datum Vertical Brasileiro de Imbituba (DVB-I). 
Foram utilizados três níveis de referência: um de caráter global, o EGM2008; um nível de referência geométrica, o 
SGR80/SIRGAS2000 e os de referência local, i.e., aqueles contemplando as correções locais para o EGM2008 
buscando relacionar a origem da Rede Altimétrica Fundamental do Brasil (RAFB) com um SGA. Algumas soluções 
foram desdobradas em função da variação da técnica de solução do PVCG e de fusão dos dados. Com a técnica 
Residual Terrain Model (RTM) com base no MDA SRTM30plus buscou-se em um primeiro momento reduzir-se o erro 
de omissão do EGM2008 no DVB-I. Esta abordagem foi subdividida sendo uma etapa realizada por Fast Fourier 
Transform (FFT) com base em uma grade de valores de altitudes residuais e outra solução via integração numérica por 
prismas considerando dados de altimetria sobre pontos amostrais esparsos. Também com base na técnica RTM buscou-
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se a inserção de valores de distúrbios da gravidade na forma pontual por integração numérica dos efeitos gravitacionais 
de prismas em função da altitude residual filtrada. O terceiro grupo de soluções visou à determinação do valor da 
anomalia de altura utilizando agora os distúrbios da gravidade e integração numérica com base na integral de Hotine 
com modificação do núcleo da função de Neumann-Koch para raios de integração curtos. Nesta abordagem utilizou-se 
diferentes formas de fusão de dados, tais como krigagem e Colocação por Mínimos Quadrados com geração de função 
covariância empírica. Também foi resolvido o PVCG em sua forma livre com base na formulação clássica a partir da 
integral de Stokes-Pizzetti para o potencial perturbador e obtenção da altura geoidal com base na fórmula de Bruns, 
também com modificação do núcleo da integral via a adaptação da função de Stokes para curtas distâncias. Os 
experimentos realizados permitiram avaliar os níveis de referência da RAFB junto ao DVB-I e suas relações com um 
SGA. Outras soluções obtidas são comparadas com as obtidas no presente trabalho. 
 
 
 
 
 


