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"A definição e realização do International Height Reference System (IHRS) foram 

propostas em 2015 a partir da Resolução nº 1 da International Association of 

Geodesy (IAG). Convencionalmente, a componente vertical será dada pelo 

número geopotencial. Independente da técnica adotada para o cálculo do 

geopotencial em cada estação, a fim de se obter os efeitos de alta frequência do 

campo da gravidade, a modelagem residual do terreno (RTM – do inglês 

Residual Terrain Modelling) é uma técnica amplamente utilizada. No contexto 

dos métodos de domínio espacial, tem-se os métodos de ponto-massa, 

tesseroide, prismas e poliedro, cada um baseado em uma ideia de discretização 

das massas topográficas contínuas. A vantagem na utilização de métodos de 

domínio espacial é a totalidade do espectro. Porém, questões devem ser 

analisadas, como: a limitação de cada método, as resoluções e as consistências 

dos Modelos Digitais de Altitudes (MDA) da topografia e da superfície de 

referência, o raio de integração, a correção harmônica (CH), a densidade teórica 

e a consistência espectral com a parte do sinal já modelado. Em termos de 

estratégias para o IHRS, Sanchéz et al. (2021) indica que a RTM é um problema 

em aberto o que impedirá uma padronização, sendo recomendada a 

identificação da melhor configuração, contrastando os resultados com dados 

complementares e independentes. Assim sendo, este trabalho objetivou analisar 

a integração de diferentes métodos, com CH e uso do modelo de densidades 

CRUST 1.0 para o cálculo do efeito RTM na futura estação IHRS PPTE no Brasil. 

A fim de se ter uma melhor consistência altimétrica, o MDA MERIT foi utilizado. 

Diferentes raios de integração foram utilizados para diferentes configurações de 

integração dos métodos.  Como resultados tem-se os contrastes entre cada 

configuração em termos de contribuição espacial. A integração dos quatro 

métodos se mostrou promissora, no entanto, outras técnicas devem ser 

analisadas, como a baseline RTM (HIRT et al., 2019). 
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