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A Rede Maregráfica Permanente para Geodésia (RMPG) foi idealizada pelo IBGE em 1996, com apoio 
científico da UFPR e UFRJ, com o objetivo principal de subsidiar a vinculação temporal e espacial entre os Data 
Verticais Brasileiros (DVB) em Imbituba e Santana e os demais níveis de referência maregráficos, utilizados na 
cartografia náutica e na engenharia costeira. Outro objetivo da RMPG é servir como interface entre a Rede Altimétrica 
do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e as missões altimétricas espaciais (ALTSAT), permitindo a determinação da 
topografia do nível médio do mar (TNMM) ao longo do litoral brasileiro e, somente então, a incorporação dos produtos 
maregráficos corrigidos da TNMM em futuros ajustamentos da Rede Altimétrica. Além de Imbituba (SC) e Santana 
(AP), existem estações da RMPG em Macaé (RJ), Salvador (BA) e Fortaleza (CE). Em todas elas existe redundância de 
sensores (ao menos um eletrônico e um mecânico), a fim de possibilitar a detecção, e eventual correção, de derivas ou 
falhas em sensores individuais. As estações de Macaé e Imbituba contam com sensores de pressão Druck/GE 1880 
controlados por dataloggers Squitter A1000, instalados em 2001 (respectivamente julho e agosto). A estação de Santana 
é equipada com os mesmos modelos de sensor e datalogger, instalados em setembro de 2005. A estação de Salvador 
teve um sensor ultrassônico Aquatrak instalado em 2004, substituído em abril de 2008 por sensores radar Vegapuls 62 e 
encoder Sutron SDR-1-1 e um datalogger Sutron Satlink. A mesma configuração foi instalada também em abril de 
2008 na estação de Fortaleza. Mais recentemente (novembro de 2012), a estação de Macaé recebeu um novo conjunto 
de equipamentos (datalogger, sensores pressão e encoder), que operarão concomitantemente aos instalados em 2001 até 
que uma rigorosa correlação entre as séries temporais seja estabelecida. As informações armazenadas nos dataloggers 
de todas as estações são transferidas por linha telefônica aos escritórios locais do IBGE e, daí, pela Rede IBGE, ao 
Centro de Controle da RMPG, no Rio de Janeiro. O controle do nível de referência das observações é realizado 
periodicamente por intermédio da comparação das mesmas com as leituras da régua de marés (“teste de Van de 
Casteele”) e do nivelamento da régua com a estação GPS permanente e as demais referências de nível (RRNN) de cada 
estação da RMPG (controle geodésico de estação maregráfica, CGEM). Isso permite que os níveis médios resultantes 
sejam posteriormente referenciados a qualquer outro datum vertical, além de evitar que eventuais alterações da posição 
vertical dos equipamentos introduzam tendências ou desvios fictícios nos dados de nível do mar. Outro objetivo do 
CGEM é o posicionamento geocêntrico da estação maregráfica, isto é, a determinação das coordenadas geodésicas 
(longitude, latitude, altitude) de pelo menos uma de suas estações geodésicas, com alta precisão. Com o valor da 
altitude elipsoidal, os resultados maregráficos podem ser convertidos para o mesmo sistema de referência das 
observações de ALTSAT. Nas estações da RMPG, o posicionamento geocêntrico é obtido por meio das estações da 
Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC) instaladas em suas proximidades. A RBMC 
é materializada por pilares estáveis dotados de antenas e receptores de alta precisão, cujas observações são processadas 
de acordo com procedimentos científicos padronizados. Assim, o nivelamento de CGEM entre os sensores maregráficos 
da cada estação RMPG e seu “sensor posicional” (estação RBMC) vem sendo conduzido com precisão compatível à das 
respectivas séries temporais. Para tanto, foram estabelecidos controles de qualidade específicos, gerando uma nova 
classe de procedimentos (“alta precisão, científico” , APcient), apresentados por IBGE (2010). Neste trabalho são 
discutidos os procedimentos e resultados do reprocessamento geral de todas as observações maregráficas da RMPG, 
utilizando versões aprimoradas das ferramentas computacionais descritas por Luz (2008, p.168-174) e incluindo a 
comparação dos respectivos níveis médios locais com as altitudes da Rede Altimétrica do SGB. 
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