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A distribuição irregular das massas internas da Terra implica em irregularidade na distribuição de valores da 

gravidade e isto afeta a distribuição das superfícies equipotenciais e em consequência a determinação de altitudes com 

significado físico. A forma de se contornar o problema consiste na inserção de correções com base na consideração do 

sinal gravimétrico. As medições da gravidade podem variar dependendo de mudanças na latitude, na elevação ou na 

topografia local, da influência temporária ou permanente das marés terrestres, pelas variações das densidades das 

massas abaixo da superfície terrestre, entre outros aspectos. Desta forma, as precisões das altitudes são afetadas em 

algum nível pela qualidade da observação gravimétrica e de seu processo de redução, por exemplo, para cálculo das 

anomalias da gravidade a ser utilizada no cálculo do geoide. Assim, a altitude da estação de observação é relevante para 

o processo de redução. As referidas altitudes podem estar disponíveis como elipsóidicas, altitudes niveladas ou altitudes 

niveladas ajustadas com algum grau de correção dos efeitos do campo da gravidade. A altitude nivelada é determinada 

mediante técnicas clássicas, partindo de um ponto de referência ou datum vertical (DV), determinado com observações 

do Nível Médio do Mar (NMM) ou cota de referência zero arbitrária. O NMM varia em cada marégrafo, já que depende 

da dinâmica do oceano e de diferentes variáveis como pressão atmosférica, temperatura, correntes oceânicas, densidade 

da água, localização do marégrafo, forçantes térmicas ou do vento, entre outras. Esta variação determina a diferença 

entre o nível real relativamente a um geoide global, base de um Sistema Global de Altitude (SGA) e o DV. Em locais 

que possuem altitudes elevadas e com fortes gradientes de altitude, as condições de realização da rede com significado 

físico são bastante afetadas principalmente na determinação da gravidade e na sua redução considerando principalmente 

os efeitos das massas topográficas. Levando em consideração que nas reduções de gravidade estas são afetadas pela 

variação da elevação do terreno e o tipo de material, bem como dos erros propagados na determinação da altitude, e das 

características desta rede. Isto aponta diversos fatores a serem investigados. Sabe-se da existência de heterogeneidades 

em densidade e distribuição das massas internas na Terra. É necessário, portanto, considerar da melhor forma possível 

os efeitos das massas heterogêneas e das altitudes. Com as reduções Free-Air ou Ar Livre, efetiva-se o cálculo da 

anomalia Free-Air sem considerar a presença de massas, tornando-se, portanto, altamente correlacionada com a altitude 

da estação. Este tipo de anomalia, essencial ao cálculo do geoide, apresenta alta variabilidade local, o que torna a 

interpolação de valores em grades, por exemplo, altamente complexa. Já, a anomalia de Bouguer que considera os 

efeitos das massas topográficas, possui variabilidade lateral muito mais suave que a Free-Air e pouca correlação local 

com a topografia, tornando-a ideal para interpolações e, portanto, construção de grades. No entanto depende 

substancialmente do conhecimento da estrutura da crosta acima do geoide. Porém, a anomalia de Bouguer não atende 

aos preceitos de inexistência de massas exteriores ao geoide, aspecto este fundamental na solução do Problema do Valor 

de Contorno da Geodésia (PVCG), o que é atendido, com certos limites, pela anomalia Free-Air. Na medida em que se 

avaliam as grandes estruturas da crosta terrestre, apesar da suavidade e pouco correlação local com a topografia, torna-

se muito correlacionada com as grandes estruturas. Por exemplo, em regiões continentais vai tornando-se 

sistematicamente negativa, ou seja, quanto maior a altitude mais negativa se torna a anomalia de Bouguer, significando 

que existe uma deficiência de densidade embaixo do geoide e não consideradas em seu cálculo. Na Geodésia, as 

anomalias de Bouguer são amplamente utilizadas como elementos auxiliares em processos de interpolação em grades, 

por exemplo, e destas obtém-se as anomalias Free-Air de interesse, interpoladas com muito melhor precisão. A área de 

estudo considerada neste trabalho encontra-se na Cordilheira dos Andes, onde existe uma superfície topográfica 

acidentada, a qual é formada por diversas camadas estratigráficas bem como variações laterais acentuadas, e encontram-

se elevações consideráveis. Altitudes geoidais foram determinadas com os Modelos Globais do Geopotencial (MMGs) 

ITG-Goce02, o qual é um modelo gerado com dados somente de satélites e com o EGM2008, que é um modelo 

combinado que envolve dados de satélites, gravimetria e altimetría. São calculadas as altitudes geoidais em pontos com 

cotas maiores que 3000m, localizados na Cordilheira dos Andes, na região da Serra do Equador, e estas altitudes são 

confrontadas com dados de coordenadas geodésicas, altitudes niveladas, anomalias de Bouguer e o estudo da geologia e 
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estratigrafia da região, para realizar uma análise geral da influência dessas variáveis na determinação nas altitudes 

geoidais, na gravidade e nas altitudes físicas. 

 

 

 


