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 A rede altimétrica do Brasil é composta pelos data Imbituba e Santana, fundamentados em 
observações do nível médio do mar. As estações utilizadas como referência, estão localizadas ao longo da 
costa em diferentes posições geográficas e apresentam valores distintos para a Topografia do Nível Médio 
do Mar (TNMM). A falta de informação da TNMM na determinação da altitude, juntamente com demais erros 
durante o ajustamento da rede altimétrica, propagam incertezas que ocasionam a não conexão entre os data 
verticais. Com objetivos proeminentes, a International Association of Geodesy (IAG) publicou na resolução 1 
do Global Geodetic Observing System (GGOS) que para monitorar e investigar as mudanças da Terra com alta 
precisão e resolução, de forma consistente, homogênea e com estabilidade é necessário definir e realizar um 
sistema global de altitude denominado International Height Reference System (IHRS). Haja vista as novas 
diretrizes impostas pela IAG, as altitudes devem adotar um elemento padrão de referência vertical que 
corresponda a superfície equipotencial do campo de gravidade da Terra e descreva o fluxo da água. Tal 
parâmetro refere-se ao valor do geopotencial W0, calculado globalmente, baseado no modelo mais recente 
do campo de gravidade da Terra e de modelos de superfície do mar. Métodos de cálculo do potencial estão 
sendo estudados, porém, ainda que se determine altitudes fundamentadas no mesmo, faz-se necessário 
definir a TNMM. As diferenças de altitude nas estações maregráficas, calculadas recorrendo ao potencial ou 
não, ocorrem devido a discrepâncias na topografia do mar (IHDE et al., 2017). De acordo com Hayden et al. 
(2012) os valores de potencial podem ser avaliados a partir da TNMM, a qual pode ser obtida por três 
métodos distintos: 1) combinando registro das médias do nível do mar com modelos geopotenciais; 2) 
altimetria por satélites e modelos geopotenciais; 3) modelos oceânicos. Atualmente, o Sistema Geodésico 
Brasileiro (SGB) se encontra em fase de aprimoramento e busca integrar todas as soluções e métodos 
geodésicos para se adequar à Geodesia moderna. O IBGE visa determinar a TNMM por meio da altimetria 
por satélites e modelos geopotenciais, contudo, devido a questões orçamentárias, o órgão ainda não 
conseguiu realizar tal tarefa. Neste contexto, métodos alternativos que envolvam informações gratuitas e 
disponíveis, como registros do nível médio do mar e altura geoidal, se mostraram eficazes e podem ser 
empregados para estimar a TNMM e estabelecer altitudes físicas. O trabalho vislumbrou calcular a TNMM 
por meio de uma relação matemática envolvendo a altitude geodésica das referências de níveis (RRNN), nível 
médio do mar local, nível de redução e a altura geoidal, fornecida pelos modelos do geopotecial, como o 
GECO, EIGEN-6C4, XGM2016 e o modelo brasileiro oficial do geoide (MAPGEO2015). O cálculo foi efetuado 
para as estações de Fortaleza, Salvador, Macaé e Imbituba pertencentes à Rede Maregráfica Permanente 
para a Geodesia (RPMG). Também foi calculado a gravidade normal e o potencial de gravidade para cada 
estação. Os resultados encontrados foram comparados a estudos realizados com o mesmo fim. Os valores 
obtidos para a TNMM variaram em torno de -0,5 a 0,4 m. Resultados estes similares aos valores obtidos no 
litoral do Brasil a partir de filtragens da missão TOPEX/POSEIDON encontrados na literatura. Salienta-se que 
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modelos da TNMM derivados a partir de informações de altimetria por radar a bordo de satélites estão 
sujeitos a perda de resolução na interface oceano/continente. Além disso, têm-se as incertezas na 
mensuração de fenômenos como a temperatura, salinidade, observações de registros maregráficos, dentre 
outros, que resultam somente em uma aproximação. Os valores do potencial de gravidade obtidos em função 
da TNMM quando comparados ao da literatura apresentam consistência.  
 
 


