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As variações de carga oceânica são consequência da força gravitacional exercida principalmente pelo sol e pela 

lua nos oceanos. A Lua é o que tem maior efeito, principalmente no seu período de cheia, quando as marés atingem o 

seu máximo. O efeito da carga oceânica no posicionamento de uma estação pode provocar um deslocamento de 10 cm 

na vertical e 3 cm na horizontal (próximo a costa). Estes valores podem variar de acordo com a posição geográfica da 

estação. Em regiões com até 1000 km da costa o deslocamento pode alcançar 1 cm, e para distâncias maiores o efeito da 

carga oceânica pode ser desconsiderado. O IERS (International Earth Rotation Service) com relação às correções dos 

efeitos da carga oceânica recomenda a utilização do modelo FES2004 (Finit Element Solution), dentre os vários 

existentes. Este modelo se baseia na modelagem hidrodinâmica, de dados de altimetria por satélite e de dados de 

marégrafo. Com isso, este estudo tem como objetivo principal realizar uma análise a respeito dos efeitos da carga 

oceânica no método de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP). Para isso, foram utilizados dados de algumas estações 

da rede GNSS (Global Navigation Satellite System) de operação contínua dos Estados Unidos. Os dados utilizados neste 

trabalho foram coletados no dia 25/05/2013 (lua cheia), contemplando 10 estações, sendo 5 com distâncias de até  5 km 

da costa  e as demais afastadas com distâncias maiores de 1000 km da costa. A escolha das estações foi feita utilizando 

o critério de maior valor de maré. Para isso utilizou-se o programa disponível no sítio 

http://tidesandcurrents.noaa.gov/gmap3/, que fornece a variação de maré em tempo real para os Estados Unidos. O 

período de coleta de dados foi de 6 horas, contendo o máximo valor de maré. Os dados foram processados no serviço de 

processamento on-line disponível pelo NRCan (Natural Resources Canada). Os dados GNSS foram processados a 

partir de duas estratégias, onde a primeira não considera o efeito da carga oceânica e a segunda inclui o seu efeito. Os 

coeficientes de carga oceânica foram obtidos a partir do sítio http://holt.oso.chalmers.se/loading/. Para isso foi escolhido 

o modelo FES2004, recomendado pelo IERS. As coordenadas obtidas no PPP_NRCan, na época dos dados (2013,4), 

foram atualizadas  para o sistema de referência NAD83 2011 (North American Datum), utilizado pelos EUA, para a 

época 2010, para fins de comparação. No primeiro caso, sem considerar o efeito da carga oceânica, os resultados 

encontrados para as estações próximas à costa apresentaram discrepância média de 54,71 mm, máxima de 60,54 mm e 

mínima de 48,98 mm, em relação às coordenadas estimadas no sistema de referencia NAD83 2011, época 2010. 

Considerando o efeito da carga oceânica, os resultados apresentam discrepância média de 15,70 mm, máxima de 24,09 

mm e mínima de apenas 9,93 mm. Nas estações afastadas da costa, sem considerar o efeito da carga oceânica, os 

resultados apresentaram discrepância média de 10,18 mm, máxima de 17,27 mm e mínima de 4,20 mm, contudo, 

considerando o efeito, os resultados apresentaram discrepância média de 9,72 mm, máxima de 16,82 mm e mínima de 

4,79 mm. A partir dos resultados, pode-se notar que, para as estações próximas da costa, considerando o efeito da carga 

oceânica, as discrepâncias foram significativamente menores do que quando não são considerados os efeitos das cargas 

oceânicas. Isso evidencia a importância do uso de modelos de marés oceânicas para estações localizadas próximas da 

costa. Além disso, salienta-se que para estações localizadas a uma distância superior a 1000 km da costa, os efeitos de 

correção da carga oceânica foram ínfimos. Assim, em trabalhos geodésicos de alta acurácia, deve-se estar atento com a 

distância em que se encontra a estação da costa. Salienta-se que a discrepância média, para estações próximas da costa, 

foi reduzida em aproximadamente 3,5 vezes, quando se considera a correção da carga oceânica.  
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