
X Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas                                                                                                 Curitiba, 06-08 de junho de2018 

 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS CORREÇÕES GEOFÍSICAS EM DADOS 
DE ALTIMETRIA POR SATÉLITE NA REGIÃO DE IMBITUBA - SC 

 
LARISSA MESSIAS DE SOUZA 1 

ALESSANDRA SVONKA PALMEIRO 2 
 

1 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE TECNOLOGIA - IT 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, SEROPÉDICA - RJ 
LARISSAMESSIASS@GMAIL.COM 

 
2 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, SEROPÉDICA - RJ 

aspalmeiro@yahoo.com.br
 

 

O estudo do geoide está diretamente relacionado aos estudos do Nível Médio do Mar (NMM), uma 
vez que o mesmo corresponde à superfície do NMM prolongada sobre os continentes sem perturbações. O 
geoide também está diretamente associado à determinação das altitudes ortométricas, sendo esta definida 
como a distância contada sobre a vertical da superfície terrestre ao geoide, a qual possui características físicas 
e de maior interesse para as obras de engenharia. Contudo, devido à falta de informação da gravidade sobre 
toda a superfície, esta altitude é obtida levando em consideração somente algumas correções do não 
paralelismo das superfícies equipotenciais, logo podemos chama-la de “pseudo-ortométrica” e não 
ortométrica. Porém, devido à ausência e dificuldade nas informações gravimétricas, a técnica de Altimetria 
por Satélites (ALTSAT) permitiu a determinação das altitudes da superfície do mar através das informações 
acerca do NMM. Entretanto, na referida técnica existem erros no processo de geração da massa de dados, 
sendo eles: geofísicos e eletromagnéticos, sendo de fundamental importância à aplicação da correção desses 
erros inerentes aos dados altímetros para que o resultado seja o mais condizente o possível na determinação 
da superfície do NMM. Durante o presente trabalho foi realizado correções de efeitos geofísicos (ionosfera, 
troposfera seca e úmida), bem como a análise da influência dessas correções no Nível do Mar (NM) e no 
range (distância entre o centro de massa do satélite e a superfície da Terra) nos dados do satélite 
TOPEX/Poseidon (T/P), através da comparação de modelos brutos e modelos corrigidos. Para tal, foi utilizado 
na sua metodologia o software BRAT disponibilizado gratuitamente pelo Centro Nacional de Estudos 
Espaciais (CNES) para extrair as informações de caráter geofísico, e durante a elaboração dos modelos 
utilizou-se a interpolação pelo método da krigagem, além de análises estatísticas realizadas através do 
software livre R. Essas correções são importantes para avaliar o comportamento do NMM na região do 
Datum Vertical Brasileiro (DVB). Durante o estudo verificou-se que na região do DVB a presença de corpos 
d’água na parte continental, além da grande quantidade de massas ao redor do marégrafo, foram fatores 
que influenciaram na rugosidade do modelo bruto. A partir desse contexto conclui-se que a correção da 
ionosfera e troposfera úmida foram as que mais influenciaram nos valores do range altímetro e por 
consequência no NM, uma vez que tais correções suavizaram os efeitos da refração ionosférica e atmosférica. 
Tal afirmativa foi provada através das análises estatísticas das mesmas onde a correção da ionosfera possui 
um coeficiente de determinação de 83,78% a troposfera seca manteve o mesmo coeficiente de determinação 
do modelo sem correção de 79,44% e a troposfera úmida de 84,27%. As correções no range influenciaram 
diretamente nas análises do NM, uma vez que o modelo bruto possui um coeficiente de determinação de 
53,39% e após as correções a análise aumentou para 84,27%. O trabalho mostrou que os efeitos das 
correções ionosféricas e de troposfera úmida foram mais significativos no conjunto de dados, enquanto a 
troposfera seca não mostrou variação em relação ao modelo bruto. Mediante aos modelos e análises verifica-
se que a influência das correções geofísicas suavizaram todos modelos apresentados, e a técnica ALTSAT 
permitiu chegar em resultados consistentes, apesar da complexidade e do alto esforço computacional 
mostrou-se eficiente. 


