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A incompatibilidade dos Data Verticais Locais (DVLs) ou clássicos, faz com que não seja possível 
determinar coordenadas verticais referidas a um sistema de referência global único. Desta forma, altitudes 
referidas a Sistemas Verticais de Referência Locais (SVRLs) tais como as oriundas das redes de nivelamento 
nacionais, não podem ser utilizadas em projetos que buscam o estudo ou a modelagem de fenômenos 
cujos origens ou efeitos possuem características planetárias, como aqueles abordados pelo GGOS (Global 
Geodetic Observing System). Segundo os preceitos do GGOS, e para atingir o objetivo do SIRGAS (Sistema 
de Referencia Geocêntrico para as Américas) da unificação dos DVs na América do Sul, Central e Caribe, os 
DVLs têm que adaptar-se ao International Height Reference System (IHRS) definido em termos do 
geopotencial e adotando os números geopotenciais como coordenadas primárias. O IHRS foi estabelecido 
na Resolução #1 de 2015 da International Association of Geodesy (IAG), fixando como nível zero aquele 
correspondente corresponde à superfície equipotencial do campo da gravidade terrestre com valor W0 = 62 
636 853,4 m2s-2.  A homogeneização dos DVs clássicos envolve, portanto, o cálculo das discrepâncias, em 
termos de geopotencial, entre as superfícies de nível a eles associadas e a do IHRS. A unificação dos 
Sistemas Verticais de Referência constitui uma das tarefas prioritárias da comunidade geodésica 
internacional na atualidade. A Rede de Nivelamento Fundamental do Equador (RNFE) materializa o SVRL, 
cujo datum foi estabelecido em função do Nível Médio do Mar (NMM) determinado na estação maregráfica 
La Libertad para o período de observações 1988 – 2009. A modernização dos SVRLs implica a definição de 
um sistema de altitudes com características físicas e referidas ao Datum Vertical Global (DVG) estabelecido 
com o IHRS.  O conhecimento das discrepâncias existentes entre W0 e os valores de geopotencial 
associados aos DVLs (W0

i), possibilita a vinculação dos SVRLs ao IHRS. O cálculo do valor de geopotencial 
associado ao DVL do Equador, representa o tema central deste trabalho. Para tanto, foi efetivada a solução 
fixada do Problema de Valor de Contorno da Geodesia (PVCG) para o cálculo de anomalias de altitude 
residuais no local do Datum Vertical Equatoriano (DVE).   A técnica de decomposição espectral foi aplicada 
ao conjunto de distúrbios da gravidade disponível para a região de estudo de 4°x4° centrada no DVE, a 
vantagem dos distúrbios da gravidade em relação às anomalias da gravidade é que não possuem a 
influência do DVL. Os longos e médios comprimentos de onda do campo da gravidade foram obtidos do 
Modelo Global de Geopotencial (MGG) GO_CONS_GCF_2_DIR_R5, considerando seu grau máximo de 
expansão em harmônicos esféricos. Já no caso do efeito dos curtos comprimentos de onda do campo da 
gravidade sobre os distúrbios da gravidade, estes foram modelados mediante a técnica RTM (Residual 
Terrain Model). Os efeitos da topografia residual foram estimados utilizando o Modelo Digital de Altitude 
(MDA) SRTM1, com resolução espacial de 1" (aproximadamente 30 m), para a região continental e o 
SRTM15_PLUS com resolução espacial de 15" (aproximadamente 450 m) para a região oceânica. O método 
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de Fast Collocation foi empregado na modelagem do campo da gravidade residual para a estimativa da 
anomalia de altitude residual e o subsequente cálculo do potencial anômalo e geopotencial no DVE. A 
abordagem utilizada permitiu estimar para o DVE uma discrepância de aproximadamente 30 cm ±2 cm em 
relação à superfície de referência correspondente ao DVG do IHRS. 
 
 


