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Revisão dos procedimentos para preparação e  
envio de dados ao GT-III com vistas à  
realização do sistema vertical SIRGAS 
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- para preparar a rede vertical 

continental, são necessárias 

as diferenças de geopotencial 

internodais 

= ΔH(A1) · g(A1) + 

ΔH(12) · g(12) +       

· · · · · · · · · · · +            

ΔH(iB) · g(iB) 

A 1 2 

B 

i 
- AS INFORMAÇÕES 

MAIS CRÍTICAS SÃO 

OS DESNÍVEIS 

OBSERVADOS (ΔH) 
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Desníveis observados – resumos de nivelamento 

planilhas 

ou 

arquivos texto puro 
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desníveis coordenadas 

LCNIV CRITCO 

gravidade 

PREDGRAV 

AJNIVPAR 
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- os Andes 

- a Amazônia (rios e floresta) 

- a ausência de dados em meio digital 

- o problema (3,5m +/- ?) na longa 
linha aberta que liga Venezuela e 
Brasil 

- a heterogeneidade espacial e 
temporal dos dados enviados ao   
GT-III do SIRGAS 

- a ausência de gravidade nas 
estações de nivelamento 

Dificuldades para uma rede 
de nivelamento “continental” 
                               (cont.) 

6 
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Filmer, Featherstone, Kuhn 
www.iag2009.com.ar 

Topografia dinâmica 
                 dos oceanos 
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Situação ideal 

O controle da posição geocêntrica da 

estação maregráfica é provido diretamente 

pela estação CGPS, conectada fisicamente 

ao sensor maregráfico. 

Controle geodésico de estações maregráficas 

Isto assegura que os resultados posicionais 

“absolutos” da primeira (“velocidade” 

vertical) sejam diretamente aplicáveis como 

correção dos resultados relativos do sensor 

maregráfico. 
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Situação real 

A correção da série temporal maregráfica  

com a série temporal posicional resultante da estação CGPS só pode ser 

alcançada mediante a vinculação vertical entre os dois pontos de 

referência com nivelamento geométrico de alta precisão. 

Controle geodésico de estações maregráficas    (cont.) 

? 
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Manual on Sea Level 
Measurement and Interpretation 
vol. II  (1994): p. 26 
vol. III (2002): p. 37 
vol. IV (2006): p. 31 
 
http://www.pol.ac.uk/psmsl/ 
                                 manuals 

Controle geodésico de estações maregráficas    (cont.) 
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Controle geodésico de estações maregráficas    (cont.) 

http://www.ibge.gov.br/home/ 
              geociencias/geodesia/ 
                      default_normas.shtm 

“Instruções Técnicas para Controle 
Geodésico de Estações Maregráficas” 
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    N: nodos 

    R: red de referência 

    M: mareógrafos 

    F: fronteras 
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¡  Muchas Gracías  ! 
 
 

roberto.luz @ ibge.gov.br 
nivia.maio @ ibge.gov.br 


