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 O estabelecimento da Rede Altimétrica de Alta Precisão (RAAP) do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) teve 
início em 1945, com os trabalhos de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão. Esta operação encetou a definição e 
materialização da primeira Referência de Nível (RN), localizada no Distrito de Cocal, Município de Urussanga, Santa 
Catarina denominada   RN 1-A. A partir daí, fez-se necessária a conexão com a Estação Maregráfica de Torres, Rio 
Grande do Sul, permitindo, então, o cálculo das altitudes das Referências de Nível (RRNN) já implantadas. A mudança 
da origem desta rede para o Datum de Imbituba ocorreu em 1958, quando já contava com mais de 30.000km de linhas 
de nivelamento. Este Datum é definido pela Estação Maregráfica do porto da cidade de mesmo nome, em Santa 
Catarina. No município do Recife, os registros nas monografias das RRNN apontam para a implantação da Rede 
Altimétrica a partir do ano de 1958 (RN379T, 20 de maio de 1958), com a participação das observações no ajustamento 
global altimétrico de 1959 (IBGE, 2011).  Depois disso, para a área de estudo, outros circuitos foram sendo nivelados e 
calculados na década de 1980 (1982, 1986) e na década de 2000 (2004, 2005).  O último ajustamento global realizado 
na RAAP foi em 2011 configurando uma precisão nas altitudes de 9cm  e, conforme o relatório do ajustamento 
(IBGE,2011), uma precisão relativa de 2,5mm k . Os valores de precisão relativa são muito importantes no 

estabelecimento de circuitos de nivelamento de apoio a projetos de engenharia e principalmente quando se pretende 
realizar parte dos trabalhos com altitudes obtidas a partir do GNSS. Sabe-se que a junção dessas duas metodologias para 
obtenção de altitudes com significado físico pode ser aplicada, mas com o conhecimento de ondulações geoidais 
confiáveis, pelo menos ao mesmo nível da precisão das altitudes elipsoidais fornecidas pelo GNSS. Os modelos 
geoidais globais (ex.: EGM96, EGM2008, MAPGEO2010, etc...) infelizmente ainda não trazem ondulações geoidais 
absolutas com acurácia satisfatória para essa conexão, sendo necessário lançar mão das ondulações relativas ou mesmo 
gerar modelos “geoidais locais”. Na geração de modelos geoidais locais duas verdades devem estar bem estabelecidas: 
uma é que a precisão da altitude obtida do processamento GNSS seja de fato uma representação da acurácia e a 
confiabilidade nessa altitude possa ser integral, algo que não é tão simples em se tratando da altimetria por GNSS; e a 
outra, é que as altitudes ortométricas (ou normais-ormétricas como agora estão sendo chamadas) sejam de fato de alta 
precisão, algo que ficou subjetivo nas RRNN depois do último ajustamento global de 2011 com a classificação dada 
pelo sigma. Verificando a conexão das metodologias citadas um circuito de nivelamento passando por algumas das 
RRNN dentro do campus Joaquim Amazonas da UFPE, detectou-se uma precisão relativa de 22mm k , desaprovando 

portanto a premissa do nivelamento de primeira ordem. Por esse motivo a proposta desta pesquisa é fechar alguns 
circuitos de nivelamento dentro da cidade do Recife, realizar os ajustamentos e poder chegar a acurácia destes circuitos. 
Para isso três circuitos foram escolhidos: um partindo da RN 393Y e fechando na RN 3641D, passando pela  Av. 
Abdias de Carvalho com aproximadamente 5km ; outro circuito partindo da RN 3641D e fechando na RN 3641L 
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passando pela Av. Recife com aproximadamente 3km; e um último circuito partindo da RN 3641X, localizada no 
aeroporto internacional dos Guararapes, passando pelas RRNN 9319F, 9319G,  9319H,  9319J  e  fechando na RN 
393O, localizada na av. Boa Viagem, perfazendo aproximadamente 5km. Com esses três circuitos analisados poderão 
ser apontadas deformações indesejáveis da RAAP dentro do perímetro do Recife, e assim, contribuir para 
melhoramentos posteriores de novos ajustamentos globais. 
 
 


