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A determinação de altitudes com significado físico é dificultada em locais onde não há rede altimétrica disponível, ou 

onde a rede é deficiente. Porém, na atualidade, Sistemas Locais de Altitude (SLAs) ganharam grande possibilidade de 

realização de redes com melhor adequação a Sistemas Globais de Altitudes (SGAs) relativamente aos quais é possível 

determinar-se relações com as diversas redes altimétricas nacionais existentes no mundo. Isso decorre de possibilidades 

advindas a partir das ferramentas mais atuais da Geodésia, em particular dos Modelos Globais do Geopotencial (MGGs) 

mais consistentes derivados da missão GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) em 

associação com posicionamento GPS/GNSS e uso de Modelos Digitais de Altitude (MDAs), principalmente a partir de 

2012 em vista de algumas validações de MGGs para aplicações em altimetria (Gerlach e Rummel, 2012). Ou seja, se 

for possível utilizar os MGGs referidos para apoiar a definição e realização de  um Sistema de Altitudes Local que se 

conecte a um Sistema Global de Altitudes (SGA), cuja ligação com o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) já tem sido 

estudada em outros trabalhos, então o sistema local proposto poderá ser vinculado ao SGB com boa aderência, mesmo 

em locais onde não há rede altimétrica disponível. Isto é fundamental no território brasileiro, ou onde o modelo oficial 

existente para a determinação das ondulações geoidais (MAPGEO2010) apresenta distorções (IBGE, 2013). No Brasil 

não existe vinculação dos levantamentos locais com uma solução global, e para a obtenção de altitudes com significado 

físico o MAPGEO tem sido amplamente utilizado, porém este apresenta distorções da ordem do metro em algumas 

regiões do país. Outros problemas latentes relacionados ao tema da determinação de altitudes podem ser citados, 

inclusive com implicações jurídicas, como é o caso das UHEs Santo Antonio e Jirau com possíveis dúvidas de cotas de 

inundação abrangendo fronteira internacional e, como um potencial problema futuro também em área de fronteira, a 

UHE Itaipu, cujo sistema de altitudes não é vinculado ao SGB. Em casos transnacionais também existem problemas 

potenciais, como o da futura exploração do Aquífero Guarani, que engloba o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e 

certamente o estabelecimento e controle de cotas de exploração. No contexto da visão moderna da Geodésia, uma 

alternativa para procurar solucionar esse tipo de problema reside na determinação de altitudes com base nos SGAs, que 

são materializados pelos MGGs. Discute-se neste trabalho as bases da definição e métodos de realização de SLAs com 

sustentação em modelos globais consistentes derivados da missão GOCE mais recentes (2012 e 2013), sendo que a base 

de referência considerada será o modelo combinado EGM 2008, que é considerado como o melhor resultado existente 

em termos da combinação de dados gravimétricos derivados de diferentes fontes em vista de inúmeras validações 

globais, porém com dependência remanescente de referenciais nacionais. Para alcançar o objetivo, foi definida uma área 

teste no Estado do Amapá, onde o SGB tem deficiências notórias e está em processo de modernização. Assim, buscou-

se constituir uma base de dados de referência que possibilite a realização de testes de aderência na área de estudos. São 

avaliados os modelos mais recentes do GOCE, tanto os somente-satélites quanto os combinados, em termos de suas 

aderências a uma base geodésica conhecida de forma a validar suas aplicações. Para preencher os vazios espectrais - 

erro de omissão - dos modelos do geopotencial, foi utilizada a técnica Residual Terrain Model (RTM). Como 

perspectivas futuras, será buscada também a abordagem dos SLAs no contexto das diferentes estratégias possíveis para 

a solução do Problema do Valor de Contorno da Geodésia (PVCG), principalmente em sua forma fixada, a partir da 

determinação dos números geopotenciais com base na modelagem do potencial perturbador, utilizando-se da 

gravimetria associada ao posicionamento GPS. A validação do sistema proposto deverá ocorrer  pelo seu vínculo ao 

SGB. Como resultado esperado pode-se destacar a obtenção de altitudes com significado físico, que possibilitem dar 

apoio a projetos de engenharia, em uma região com deficiência de informação altimétrica da rede oficial do país. 
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