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A Associação Internacional de Geodésia (IAG), por meio de sua Resolução n.º 1 de 2015, preconiza 
que o estado-da-arte de determinações altimétricas e de sistemas verticais de referência têm como 
objetivo a busca pela definição de um Sistema Vertical de Referência Global (do inglês, International Height 
Reference System – IHRS). O IHRS deve ser realizado tomando-se como referência uma superfície 
equipotencial do campo da gravidade, com valor de geopotencial W0 = 62.636.853,4 m2s−2, e suas 
coordenadas verticais primárias devem ser definidas com base no número geopotencial CP em um dado 
ponto de interesse P, cujo valor é obtido pela diferença entre o geopotencial de referência W0 e o 
geopotencial WP neste ponto. O cálculo deste geopotencial é realizado, na atualidade, através da solução 
do Problema de Valor de Contorno da Geodésia (PVCG) segundo diferentes abordagens, tais como as 
formas escalar livre e fixada, por exemplo. Nestas situações, é mandatório o conhecimento das altitudes 
normais (HN), ou seja, altitudes mensuradas sobre a normal ao elipsoide de referência desde o quase-
geoide até um ponto na superfície física da Terra (SFT). Esta grandeza é necessária para o cálculo da 
gravidade normal no teluroide, visando à obtenção de anomalias de gravidade de Molodenskii e posterior 
viabilização da solução escalar livre do PVCG, ou para o cálculo da gravidade normal na SFT, para obtenção 
de distúrbios de gravidade e posterior solução fixada do PVCG. Adicionalmente, a adoção de um sistema de 
altitudes normais em complemento ao preconizado pela IAG tem a finalidade de solucionar o problema da 
determinação do valor médio da gravidade sem a realização de assunções sobre a distribuição de massas 
ao longo da linha vertical, assunções estas que são exigidas, por exemplo, quando do uso de altitudes 
ortométricas (HO). Apesar da altitude normal manter simples relação matemática com o número 
geopotencial (CP) e com a gravidade normal média  (�̄�) , podendo ser obtida pelo quociente entre ambos, e 
a gravidade normal média poder ser obtida através de equacionamento matemático derivado da redução 
gravimétrica free-air de segunda ordem e sabido procedimento iterativo com a própria altitude normal, o 
desconhecimento do número geopotencial no ponto de interesse pode inviabilizar ou dificultar seu cálculo 
por esta abordagem, o qual certamente seria afetado por um efeito indireto do datum vertical adotado. 
Dessa forma, este trabalho tem por objetivo explorar um outro método iterativo para obtenção de 
altitudes normais, realizado a partir de observações de gravimetria terrestre (gobs) e altitudes ortométricas 
em pontos de interesse, juntamente com suas respectivas coordenadas geodésicas (latitude φ e longitude 
λ). O método em questão toma as altitudes ortométricas como aproximações iniciais para as altitudes 
normais e faz uso de duas relações básicas: a primeira delas, objetivando a determinação da gravidade 
normal média e sendo expressa em função da altitude normal e de parâmetros definidores do elipsoide de 
referência; a segunda, visando ao refinamento da própria altitude normal por meio de sua relação com 
altitudes ortométricas em função da anomalia de Bouguer simplificada (𝛥𝑔𝐵) e da gravidade normal média. 
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Quando estas relações são realizadas de modo iterativo, com retroalimentação das grandezas entre passos 
distintos do algoritmo, há convergência das altitudes normais com diferenças mínimas pré-definidas em 
relação à iteração imediatamente anterior. É apresentado um script desenvolvido em MATLAB para 
solucionar o problema em questão com a metodologia iterativa alternativa; a rotina toma como entrada 
um arquivo contendo parâmetros definidores dos pontos de interesse – a saber: identificação, latitude em 
graus decimais, longitude em graus decimais, altitude ortométrica em metros e observações gravimétricas 
em miligal – e apresenta como saída um arquivo similar, acrescido de informações desejadas e relevantes – 
quais sejam:  identificação, latitude em graus decimais, longitude em graus decimais, altitude ortométrica 
em metros e observações gravimétricas em miligal, altitude normal em metros e  gravidade normal média 
em miligal. É executado, de maneira expositória, um exemplo de seu processamento com dados reais. O 
script e templates de arquivos de entrada e saída estão disponíveis em repositório online para uso livre. Por 
fim, frisa-se a relevância do procedimento iterativo desenvolvido e disponibilizado, bem como a 
necessidade de incentivo e livre compartilhamento de soluções similares. 


