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Em um ambiente  agressivo  como o  marinho,  onde  as  adversidades  e  intempéries  estão  sempre
presentes,  detectar  e  quanticar  movimentos  vertcais  de  origem  não oceânica  que  possam afetar  as
observações  é  uma  das  tarefas  mais  árduas  no  processo  de  qualiicação  de  dados  maregráicoss  Para
garantr essa qualidade, o IBGE realiza periodicamente a veriicação da estabilidade da referência vertcal
dos sensores maregráicos da RMPG através da metodologia de CGEMs Atualmente, o CGEM é dividido nas
etapas de teste de Van de Casteele,  Nivelamento Geométrico Cientico,  e Levantamento GNSS (Global
Navigaton Satellite Systems) de bases curtas, com o intuito de vincular as séries temporais maregráicas
com as séries temporais altmétricas advindas da estação RBMCs Essa vinculação gera inúmeros benefcios,
como por exemplo o posicionamento geocêntrico (longitude, lattude e alttude) dos dados maregráicos,
que facilita a integração com informações derivadas das missões altmétricas espaciais, além de possibilitar
maior  rigor  geodésico na vinculação  temporal  e  espacial  dos  Data Vertcais  Brasileiros  em Imbituba  e
Santana aos demais níveis  de referência maregráicos utlizados na cartograia náutca e na engenharia
costeiras Das etapas fundamentais do CGEM, o teste de Van de Casteele é essencial para a detecção de
certas imperfeições nos marégrafos, além de permitr determinar a relação entre os diferentes referenciais
instrumentais,  como  por  exemplo  os  zeros  da  régua  e  dos  sensoress  O  Nivelamento  Cientico  das
referências de nível (RRNN) e sensores maregráicos proporciona o acompanhamento das movimentações
vertcais locais, que podem evidenciar possíveis subsidências ou soerguimentos ictcios nas observações
maregráicass Essa atvidade conta com uma margem de precisão rigorosa de 1,5 mm , onde vários
parâmetros  são  controlados,  como  o  erro  de  colimação,  comprimento  de  visada,  diferença  entre
comprimentos das visadas de ré e vante por estação individual e por seção, e diferença do desnível entre
medidas  consecutvas  (discrepância  nivelamento-contranivelamento)s  Também  faz  parte  do  CGEM  a
instalação,  nas  imediações  das  estações  maregráicas,  de  dispositvos  de  centragem  forçada  (DCF)  em
pilares  baixos,  com o propósito  de facilitar  a  conexão entre  as  séries  maregráicas  e  GNSSs  Esses  DCF
minimizam problemas de centragem e determinação da altura da antena durante os rastreios, sendo todos
eles incluídos nos circuitos de Nivelamento Cienticos Quando inalizada a coleta de campo, realiza-se o
ajustamento das RRNN locais, ixando algumas RRNN do Sistema Geodésico Brasileiro e, assim, obtendo-se
alttudes vinculadas ao Datum Vertcal Brasileiro (DVB)s Nos DCF são também obtdas as alttudes elipsoidais
(h), e assim todos os elementos necessários para interpolar uma superfcie de conversão DVB/Elipsoide com
alta precisão local, adequada para a inclusão da estação RBMC nos circuitos de Nivelamento Cientico via
Levantamentos  GNSS  de  bases  curtass  A  hipótese  para  geração  desta  superfcie  auxiliar  para  conexão
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RMPG/RBMC é que, em distâncias pequenas e com leve variação do terreno e suave transição, o gradiente
geoidal pode ser modelado como uma superfcie planas Por im, o procedimento de CGEM aplicado à RMPG
mostra-se  promissor  no  acompanhamento  de  longo prazo,  tanto  das  estações  maregráicas  como  das
estações RBMCs Em relação ao Nivelamento Geométrico Cientico, tendo em vista as distâncias curtas das
seções e perímetros pequenos, o erro de fechamento de circuito alcançado é quase sempre melhor que 1,0
mm , o que atende ao propósito de controlar localmente um fenômeno de grandeza milimétrica como
a variação do nível médio do mars É importante ressaltar que, no caso de movimentos vertcais regionais,
que porventura afetem a estação maregráica, o Nivelamento Geométrico Cientico é incapaz de detectá-
los, cabendo esse papel à estação GNSS de monitoramento contnuos Assim, um conjunto completo para
observação do nível do mar deve considerar a instalação desse tpo de equipamento próximo aos sensores
maregráicoss  A  instalação  de  DCF  mostrou-se  adequada  não  apenas  para  a  conexão  entre  as  séries
temporais,  como também para controle de efeitos locais  da  própria  estação RBMCs Periodicamente as
ichas  de  correlação  de  níveis  de  referência  das  estações  da  RMPG  serão  atualizadas  com  essas
informações, facilitando a utlização desse controle pelo usuário inals


