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Este trabalho objetivou avaliar o emprego de altitudes elipsoidais em conjunto 

com anomalias de altitude de Modelos Globais do Geopotencial (MGG), 

refinados pela Modelagem Residual do Terreno, para obtenção de altitudes 

normais no Brasil, vinculadas ao Datum Vertical Brasileiro de Imbituba (DVBI) e 

ao futuro International Height Reference System (IHRS). Para o primeiro 

propósito foram analisadas modelagens locais, em contrapartida à modelagem 

nacional baseada no valor de geopotencial de origem obtido por Sánchez e 

Sideris (2017). Para tanto, duas abordagens foram utilizadas: uma adaptação da 

metodologia indicada em Ihde et al. (2017) e uma adaptação da metodologia 

baseada na solução do Problema de Valor de Contorno da Geodésia (PVCG) 

proposta por Rummel e Teunissen (1988). Esta última sendo mais robusta, com 

a estimativa de dois parâmetros relacionados às diferenças no valor de 

geopotencial de origem e no número geopotencial. Para a vinculação ao futuro 

IHRS apenas a primeira abordagem foi utilizada. A região de estudo adotada foi 

o estado de São Paulo, com 102 estações de conexão RN/GPS do Sistema 

Geodésico Brasileiro. O MGG utilizado foi o XGM2019. Na modelagem local, 

duas sub-regiões de estudo foram definidas a partir de análise de agrupamento 

espacial dos outliers das diferenças de anomalias de altitude DVBI e 

GNSS/MGG. Na etapa de validação de parâmetros de vinculação ao DVBI foram 

calculadas as acurácias das discrepâncias entre as altitudes normais 

transformadas e as oficiais brasileiras. Independente da abordagem, com a 

modelagem local foram obtidos resultados mais acurados. O uso da abordagem 

da solução do PVCG adaptada propôs melhor resultado na sub-região mais 

próxima ao DVBI. Isso em função da dependência das distâncias angulares 

geocêntricas presentes na Função de Koch. Para o caso da vinculação ao futuro 

IHRS não foi possível a análise de acurácia. Porém, as discrepâncias das 

altitudes normais IHRS foram comparadas com as oficiais brasileiras. 

  


