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Por que realizar um novo ajustamento da Rede 
Altimétrica? 
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Motivação 

- inserção de novas linhas de nivelamento na RAAP; 

- aplicar procedimentos mais robustos, considerando novas 

variáveis para crítica e análise das informações iniciais; 

- disponibilizar altitudes com significado físico mais rigoroso 

aos usuários; 

- obter resultados compatíveis com os diferentes sistemas de 

altitudes; e 

- preparar a rede altimétrica brasileira para a futura unificação 

com os sistemas de referência vertical Global (IHRS) e das 

Américas (SIRGAS). 
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Metodologia 
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Metodologia 

+ gobservado 
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Metodologia 

+ gobservado = 𝜟C 
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Metodologia 
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ΔC AB= CB−C A=− (W B− W A)≈gAB
obs
ΔH AB

obs
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Metodologia 

+ gobservado = 𝜟C 

𝜟C  ⟶ 

ΔC AB= CB−C A=− (W B− W A)≈gAB
obs
ΔH AB

obs

X=N-1U ⟶  Caj 

H = Caj 
 /  g* 
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Depuração da Rede 

- análise de 2302 verificações temporais; 

- fechamento de 1482 circuitos; 

- análise de 305 circuitos acima da 
tolerância de 5 mm√K ; 
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RRNN rejeitadas na 
depuração da rede 

Depuração da Rede 
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Ajustamento e 
depuração por 
blocos 

Depuração da Rede 

12 



Rede Principal depurada 
≈ 66 mil RRNN 

Depuração da Rede 
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Observações 
gravimétricas nas 
RRNN da RAAP 
 
( teste 01 ) 

Análise dos  
dados de gravidade 
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Dados de gravimetria 
empregados na interpolação 

Análise dos  
dados de gravidade 
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Análise dos dados de gravidade 

gobservado 

- Foram utilizados 100 mil pontos somando dados do IBGE e do BNDG na interpolação 
com o programa Geogrid_7c. 

- Foram testados alguns modelos geopotenciais: 

 EIGEN_6S4(V2), no sistema de maré Mean tide e com grau máximo de 250; 

 EIGEN_6C4, no sistema de maré Mean tide e com grau máximo de 2190; 

 GOCO05c, no sistema de maré Mean tide e com grau máximo de 720; 

- Dois testes foram feitos para análise dos dados. 
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Teste 01 
 
( observações gravimétricas  
  nas RRNN da RAAP  ) 

Análise dos  
dados de gravidade 
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Resultados do Teste 01 

Análise dos dados de gravidade 

Comparação entre os 13912 valores de 
gravidade observados e interpolados 
com diferentes dados de entrada 
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Teste 02 
 
   ≈ 1210 seções analisadas 

Análise dos  
dados de gravidade 

19 



ΔC AB= CB−C A=− (W B− W A)≈gAB
obs
ΔH AB

obs

Resultados do Teste 02 

Análise dos dados de gravidade 

Comparação entre as 1210 
diferenças de geopotencial  
obtidas com valores de 
gravidade observados e 
interpolados com diversos 
dados de entrada 

20 



Erros relativos dos desníveis 
após o ajustamento do bloco 
principal do REALT-2018 

≈92,7% 
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Ajustamento das diferenças de geopotencial 



Ajustamentos individuais 
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- Rede do Amapá 

- Trechos rejeitados durante 

a depuração da rede 



Cálculo da gravidade normal média na vertical (𝛄vert ): 

HN=
C

γ vert

Cálculo da Altitude Normal 

γ vert=γ0 [ 1−H
N

a
( 1+α+m−2 α sen2φ )+(H

N

a )
2

]
γ 0=γa

1+k sen2φ

√1−e2sen2φ
, k=

b γb
a γa

−1

sendo a, b, m, α, ᵞa e ᵞb parâmetros associados ao SGR 

23 



≈76% 
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Impactos   ::   REALT 2018  x  BDG atual 



Influência da inserção da gravidade 

Correção normal ortométrica: 

δHNort≈−2α1 Hm Δφ sen (2φm) [ 1+(α1−2α2/α1) cos(2φm)]

-  Hm : altitude média da seção 

-  φm : latitude média da seção 

-  α1 e α2 parâmetros da gravidade normal; para o GRS80: 

     α1 = 0,0053023655 

     α2 = -0,0000059 
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Ajustamento com a correção normal ortométrica 



REALT 2018 (alt. normal)   
                             x   
REALT 2018 (alt. ortométrica- 
                                     normal) 

≈93,7% 
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Influência da inserção 
da gravidade 



Conclusões 

- a partir de 30/julho/2018, serão disponibilizadas Altitudes Normais no 
BDG; 

- os procedimentos desenvolvidos e aplicados neste reajustamento são 
mais robustos que os realizados anteriormente, em função das 
ferramentas computacionais específicas; 
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Conclusões 

- a partir de 30/julho/2018, serão disponibilizadas Altitudes Normais no 
BDG; 

- os procedimentos desenvolvidos e aplicados neste reajustamento são 
mais robustos que os realizados anteriormente, em função das 
ferramentas computacionais específicas; 

- a inserção do valor de gravidade real possibilitou o cálculo de altitudes 
com significado físico; 

- o cálculo do valor do número geopotencial (C) de cada RN possibilita a 
transformação direta entre diferentes sistemas de altitudes; 

- este ajustamento preparou a rede para as ações futuras do SIRGAS 
sobre a unificação do sistema altimétrico das Américas; e 

- as diferenças encontradas entre as altitudes de 2018 e 2011 
ocorrem, em grande parte, pelo processo de depuração da rede e 
pela inserção de novas linhas na mesma, que resultaram em uma 
geometria diferente para o ajustamento. 
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Obrigada! 

jessica.siqueira@ibge.gov.br 
maira.lima@ibge.gov.br 
roberto.luz@ibge.gov.br 
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