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RESUMO:Verificou-se a aderência do geoide bem como 
quase–geoide com a superfície de referência para as altitudes 
ortométricas-normal da Rede Altimétrica Fundamental do Brasil 
(RAFB). Assim, empregou-se os modelos do geopotencial 
combinados, EGM2008, EIGEN-6C4 e GECO, em seus funcionais 
geoide e quase-geoide, para a região Sul do Brasil. Foram 
calculados os valores das altitudes ortométricas e altitudes 
normais, e as mesmas foram comparadas com os valores das 
altitudes ortométricas-normal, as quais são presentes nas 60 
conexões GNSS/RN da RAFB disponíveis para o Sul do Brasil. 
Como critério indicativo da aderência das altitudes físicas à RAFB, 
utilizou-se o critério semelhança/dessemelhança, indicando após 
a realização das análises que as altitudes do tipo normal, são 
mais próximas às altitudes da RAFB para a região Sul, do que 
as altitudes ortométricas. Apesar das diferenças em metodologia 
e dados empregados, os resultados aqui apresentados confirmam 
evidências previamente reportadas na literatura.
PALAVRAS-CHAVE: Separação entre o geoide e o quase-geoide. 
Modelos Geopotenciais. Rede Altimétrica Fundamental do Brasil.

ABSTRACT: It is verified the agreement between the geoid as well 
as the quasi-geoid with the reference surface for the normal-ortho-
metric heights of the Brazilian Vertical Network (RAFB). Accord-
ingly, the ellipsoidal heights associated with combined geopotential 
models (EGM2008, EIGEN-6C4, and GECO), in their geoid and 
quasi-geoid functionals, are considered to derive orthometric and 
normal heights. These physical heights are then compared with 
the normal-orthometric heights over 60 collocated GNSS/levelling 
stations of the RAFB in South Brazil. As a measure of agreement 
between the orthometric as well as the normal heights with the ones 
of the RAFB (i.e., normal-orthometric), an indicator of similarity/dis-
similarity is used, which after the analysis pointed out that the nor-
mal heights are closer to the heights of the RAFB over the study 
area. Despite the differences in methodology and dataset used, the 
finds confirm the previously works reported in the literature.

KEYWORDS: Geoid to Quase-geoid separation. Geopotential Mo-
dels. Brazilian Vertical Network.

1. Introdução
Ultimamente, tem-se discutido a respeito das questões 

referentes a modernização da Rede Altimétrica Fundamental 
do Brasil (RAFB). Um sistema de altitudes moderno é aque-
le que permite o uso da tecnologia GNSS (Global Naviga-
tion Satellite System) para a determinação de altitudes defi-
nidas no espaço do geopotencial. Dentro deste cenário, é de 
extrema importância entender como se dá a separação entre a 
superfície de referência para as altitudes da RAFB (altitudes 
ortométricas-normal) e o geoide bem como o quase-geoide. 
Pois, visto que o conhecimento destas diferenças expressa 
a possibilidade de empregar-se o geoide ou o quase-geoide 
como referência para a RAFB.

Segundo [1], os sistemas de altitudes são interpretados 
como sistemas unidimensionais métricos, nos quais são 
dimensionadas as separações entre duas superfícies de refe-
rência que definem este sistema. Dentro desta premissa, em 
uma abordagem generalizada, podemos considerar a existên-
cia de dois tipos de altitudes.

O primeiro tipo são altitudes não vinculadas ao campo de 
gravidade terrestre, conhecidas como altitudes geométricas (h), já 
o segundo tipo, possui conexão com o conceito físico do poten-
cial de atração da gravidade, denominadas como altitudes físicas.

A RAFB, não apresenta os requisitos fundamentais 
para a concepção de um sistema vertical que atribua um 
significado físico as altitudes bem como o seu possível 
vínculo ao geopotencial global. As metodologias aplica-
das na execução e no controle de qualidade da rede de 
nivelamento geométrico, não levaram em consideração 
as observações gravimétricas, principalmente pelo fato 
destas não estarem disponíveis na época da concepção e 

densificação das linhas de nivelamento. 
Alguns estudos anteriores trataram separadamente os 

estados do Paraná [2] e do Rio Grande do Sul [3], de forma 
a verificar se as altitudes que compõe a RAFB estão mais 
próximas das altitudes ortométricas (geoide) ou das altitudes 
normais (quase-geoide). Portanto, este trabalho ao analisar 
a região Sul do Brasil como um todo, poderá confirmar os 
resultados dos estudos anteriores - apesar das diferenças 
em metodologia e dados - os quais apontaram tendência de 
proximidade das altitudes das referências de nível (RRNN) 
destes estados para as altitudes do tipo normal.

Portanto, pretende-se avaliar neste artigo, dentro do expos-
to, a possibilidade de determinar uma superfície de referência 
mais próxima à RAFB (geoide ou quase-geoide) para a região 
Sul do Brasil, utilizando os modelos do geopotencial global, 
EGM2008 (Earth Gravitational Model 2008), EIGEN-6C4 
(European Improved Gravity Model the Earth by New Teqch-
niques) e GECO (Combining GOCE data and EGM2008). 
Neste sentido, contribui-se para a evolução dos estudos obje-
tivando a definição de um sistema altimétrico compatível com 
as modernas técnicas de posicionamento e futuras conexões 
com os sistemas altimétricos dos países da América do Sul.

Para que o objetivo almejado seja alcançado, este 
trabalho divide-se nas seguintes etapas: cálculo das altitudes 
ortométricas e altititudes normais referentes aos 60 pontos 
de conexões GNSS/RN, fornecidos pelo IBGE para a 
região Sul do Brasil; comparação utilizando o critério 
semelhança/dessemelhança entre os valores de altitudes 
obtidas nesta pesquisa em relação aos valores de altitudes 
ortométrica-normal fornecidas pelo IBGE; e finalizando com 
a apresentação e discussão dos resultados encontrados.
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2. Fundamentação teórica

2.1 Geopotencial 

As superfícies equipotenciais do campo de gravidade 
terrestre são superfícies de nível em que o valor do poten-
cial gravitacional é constante. Em função do modelo terres-
tre adotado, estas superfícies de nível, desempenham um 
comportamento bem específico, podendo ser a Terra real 
(geopotencial W0) ou a Terra normal (esferopotencial U0).

2.2 Sistemas de altitudes

Segundo [1], em um sistema de altitudes procura-se 
expressar os desníveis mensurados entre pontos em uma 
escala métrica, sendo estes utilizados para descrever a dife-
rença física do potencial da gravidade, ou seja, os desníveis 
mensurados devem estar aderentes à ação da força da gravi-
dade. Logo, pode-se concluir que a gravidade é fundamental 
para a definição de um sistema de altitudes, pois permite a 
determinação desta componente atribuindo a ela um signi-
ficado físico, citando um exemplo clássico da questão do 
escoamento fluido.

No cenário atual brasileiro, em função dos constan-
tes avanços na tecnologia que envolve as questões da 
determinação das componentes do campo de gravidade, 
existe no país um esforço na tentativa de modernizar o 
sistema de altitudes atual (ortométrico-normal), visando 
a sua conexão com outros sistemas de altitudes de países 
vizinhos, ou até mesmo pensando em sua inserção em um 
sistema global de altitudes (SGA), para maiores detalhes 
consultem, por exemplo, [4].

Diante desse contexto, serão descritas a seguir os quatro 
tipos de altitudes envolvidas nesta pesquisa (altitude geomé-
trica, altitude normal, altitude ortométrica, e altitude ortomé-
trica-normal), servindo de embasamento teórico e prático 
para a realização das análises do sistema de altitudes atual 
do Brasil. Maiores detalhes sobre as superfícies de referência 
envolvidas nesta pesquisa (elipsoide, quase-geoide e geoide) 
podem ser encontrados em [5].

2.2.1 Número geopotencial

O número geopotencial é a premissa fundamental para 
definição das componentes verticais. Em [6], é mencionado 
a necessidade de referenciar a coordenada vertical ao geoide, 
por meio da adoção do número geopotencial (C), expresso 
como a diferença entre os valores do geopotencial no geoide 
e no ponto considerado. Segundo [7], o número geopotencial 
pode ser expresso em um ponto (P) sobre a superfície terres-
tre em função da diferença do geopotencial do geoide (W0) 
e o geopotencial no ponto considerado (Wp) de acordo com: 

 
                  (1)                   

sendo , a média dos valores observado da gravidade em cada 
par de pontos nivelados, o desnível observado e k o número 
total de seções niveladas.

2.2.2 Altitude Ortométrica

A altitude ortométrica (HO), é definida como a distância 
entre o ponto considerado (P) e o geoide, contada ao longo 

da linha de prumo. A mesma pode ser expressa como [6]:

                      (2)
                                    

onde g representa o valor médio da gravidade entre P e o 
geoide, ao longo da linha de prumo.

Segundo [7], a altitude ortométrica na prática possui 
significado puramente teórico, visto a impossibilidade em se 
obter o valor de , no interior da crosta terrestre, logo para 
obter-se a altitude ortométrica são necessárias aproxima-
ções hipotéticas sobre a densidade do material que compõe 
a litosfera.

2.2.3 Altitude normal

A altitude normal (HN) é definida como a distância entre 
o P na superfície terrestre e o quase-geoide determinada ao 
longo da normal. A mesma é relacionada à Eq. 2, porém utili-
zando agora o valor médio da gravidade normal (  ) como [5]:

                            
                                                  (3)

em que a gravidade normal média pode ser calculada como:

                                                 (4)

                                            
Por consequência de sua definição, a altitude normal é 

relacionada ao quase-geoide, que descreve uma superfície próxi-
ma ao geoide. O quase-geoide está afastado do elipsoide de refe-
rência pela componente descrita como anomalia de altitude (ζ).

2.3.4 Altitude Ortométrica-Normal

Segundo [8], é denominada como altitude ortométrica-normal 
(HON), as altitudes obtidas utilizando-se o número esferopotencial 
(C’B) ao invés do número geopotencial. A mesma pode ser expres-
sa como:

 

                                (5)

onde C’P é dado por:

               
                            C’P = Uref – UP                      (6)

onde Uref , é o esferopotencial da superfície de referência e 
Vp, é o esferopotencial do ponto em questão. Do ponto de 
vista prático, a altitude ortométrica-normal pode ser deter-
minada através das correções dos desníveis geométricos, 
transformando-os em desníveis ortométricos-normal. Maio-
res detalhes sobre os desníveis geométricos e suas definições 
podem ser vistos em [6].

As altitudes ortométricas-normal são as que compõem a 
RAFB, visto que na época da realização da rede não havia 
medidas de gravidade disponíveis para a associação destes 
dados ao nivelamento geométrico. Ressalta-se ainda que este 
tipo de altitude não possui significado físico, pois não está 
vinculada a uma superfície de referência como o geoide ou 
o quase-geoide, como são os casos das altitudes ortométri-
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cas e altitudes normais, respectivamente. A Fig. 1 mostra as 
grandezas envolvidas nas definições das altitudes abordadas.

Fig. 1: Elementos presentes na definição das altitudes 

2.3 Altitude elipsoidal

Define-se como altitude elipsoidal (h) - geodésica ou 
geométrica o afastamento entre o ponto situado na superfície 
terrestre ao elipsoide de referência, mensurado ao longo da 
normal.

Segundo [5], a altitude elipsoidal possui como carac-
terística intrínseca o fato de não estar vinculada ao campo 
de gravidade terrestre. Logo, pontos com a mesma altitude 
elipsoidal não descrevem uma superfície equipotencial (nem 
a ortométrica e nem a normal, somente a altitude dinâmica 
possui essa propriedade). A relação entre a altitude elipsoidal 
e a altitude ortométrica e a normal são dadas, respectivamen-
te, por:

                             
        H0  h – N                    (7)                                     

                                    
   H0      h   –                          (8)                                      

De acordo com [6], o sinal aproximado nas Eqs. 7 e 8 
deve-se ao fato de que as altitudes envolvidas são mensura-
das em diferentes linhas de campo. No caso da relação entre 
as altitudes elipsoidais e ortométricas-normal, pode-se escre-
ver:

                  
        H0N  h –                                         (9)       

o termo  é denominado aqui como “ondulação geoidal 
normal”, que conceitualmente é diferente da ondulação geoi-
dal N bem como da anomalia de altitude ζ. 

3. Análise da aderência da RAFB às 
altitudes físicas por modelos globais do 
geopotencial

3.1 Considerações sobre a RAFB e área de estudo

A RAFB foi executada, ajustada, implantada, e é monito-
rada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica), com participação do Exército Brasileiro por meio das 
Divisões de Levantamentos, sendo esta, a referência oficial 
para a componente vertical no país. Estes pontos materia-
lizados são chamados de referências de nível, onde suas 
altitudes foram obtidas através da execução de circuitos de 
nivelamento geométrico dispostos em determinadas partes 

do país. O objetivo primordial da rede é apoiar o mapea-
mento básico e servir de suporte para obras de engenharia, 
tais como rodovias, barragens, saneamento básico, redes de 
distribuição de águas e telecomunicações [9]. Atualmente, 
a RAFB, em grande parte das altitudes niveladas, refere-se 
ao datum de Imbituba SC, isto é, ao nível médio do mar no 
marégrafo de Imbituba, com observações de marés entre os 
anos de 1949 e 1957. Uma pequena parte da RAFB existente 
no Amapá não pôde ser conectada ao datum de Imbituba, 
levando à utilização do nível médio dos mares no porto de 
Santana AP, entre os anos de 1957 e 1958. Logo, a utilização 
do nível médio dos mares deveria, a princípio, preconizar 
a vinculação da superfície geoidal (ou quase-geoidal) para 
a concepção do sistema de altitude desenvolvido no Brasil.

A execução do nivelamento geométrico apenas possui 
objetivo de observar os desníveis entre os pontos. Em 
função do percurso escolhido para as linhas de nivelamen-
to serão obtidos desníveis, os quais podem ser diferentes 
caso o caminho escolhido para o nivelamento seja altera-
do. Esse fato é decorrente do não paralelismo das super-
fícies equipotenciais, devido à distribuição não homogê-
nea das massas topográficas. Logo, apenas a realização 
do nivelamento geométrico, vinculado ao nível médio 
dos mares de Imbituba (ou Santana), não torna o sistema 
de altitudes no Brasil, vinculado à altitude tipo ortométri-
ca por exemplo. Maiores detalhes sobre a evolução das 
linhas de nivelamento da RAFB, bem como da forma de 
tratamento dos dados, podem ser encontrados em [4]. 

Descritas as informações iniciais sobre a RAFB, este 
estudo irá abordar apenas a região Sul do Brasil, composta 
pelos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, onde estão dispostas 60 conexões GNSS/RN, cada esta-
do contendo respectivamente 20, 22 e 18 conexões implan-
tadas pelo IBGE, as quais estão presentes no último ajus-
tamento da RAFB. Detalhes sobre o ajustamento da RAFB 
podem ser encontrados em [10].

3.2 Modelos do geopotencial globais

Os modelos do geopotencial permitem a determinação de 
diversos funcionais do campo de gravidade através do desen-
volvimento em séries das funções harmônicas esféricas. 
Estes funcionais podem ser obtidos em função das coordena-
das esféricas (co-latitude e longitude) de um ponto qualquer 
na superfície terrestre. Ressalta-se que, para esta pesquisa, 
os funcionais em questão são restritos apenas a ondulação 
geoidal N e anomalia de altitude ζ. 

Os coeficientes harmônicos esféricos e dos modelos 
geopotenciais de alto grau n e ordem m possuem ampla utili-
zação para análises regionais e locais na determinação do 
geoide ou quase-geoide.

Atualmente, existem diversos modelos do geopoten-
cial, os quais podem, por exemplo, ser encontrados em 
[11], onde estão ordenados pelas datas de elaborações dos 
modelos, grau e ordem de expansão em harmônicos esféri-
cos e por sua classificação.

De acordo com [12] os modelos do geopotencial atuais 
podem ser classificados em três segmentos conforme o tipo 
de informação contida no modelo, como se mostra:

1. Modelos Globais do Geopotencial utilizando dados 
somente de satélites;

2. Modelos Globais do Geopotencial combinados 
(utilizados neste trabalho);
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3. Modelos Globais do Geopotencial adaptados.
Nesta pesquisa utilizaram-se os modelos globais geopo-

tenciais combinados, EGM2008, EIGEN-6C4 e GECO, 
todos utilizando o grau de ordem 2.159 para a realização 
das análises junto a RAFB. Estes modelos geopotenciais 
foram escolhidos por serem modelos globais do geopoten-
cial combinados a partir do EGM2008 com dados da missão 
gravimétrica GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean 
Circulation Explorer), de acordo com [11]. Maiores detalhes 
sobre os modelos EGM2008, EIGEN-6C4 e GECO, podem 
ser encontrados, respectivamente, em [13], [14] e [15].

3.3 Critério de avaliação

A análise da RAFB utilizará o critério semelhença/desse-
melhança proposto por [2]. O critério consiste em analisar 
o quantitativo de pontos tendentes para as altitudes ortomé-
tricas e para as altitudes normais, em função das diferenças 
entre a “ondulação geoidal-normal”  e a anomalia de altitude 
z, em relação à diferença entre  e a ondulação geoidal N. O 
critério é apresentado como:

              (10)

com:   = |  - ζ |  - |  - N |.

Este critério realiza uma verificação pontual, ou seja, cada uma 
das 60 conexões é avaliada separadamente. O estabelecimento 
da tendência para a região Sul, é efetuada pelo número de 
conexões que estiverem próximas ao quase-geoide, indicando 
a proximidade da altitude normal, e pelo número de conexões 
que estiverem próximas ao geoide, indicando a proximidade 
da RAFB a altitude ortométrica. Caso seja realizado o uso 
em nível nacional, precisar-se-á filtrar os dados GNSS/RN 
com o objetivo de evitar conclusões errôneas devido ao 
número de amostras em dadas regiões serem maiores que em 
outras. Pode-se, por exemplo, empregar um filtro Gaussiano 
com características de filtragem espacial equivalentes à 
resolução espectral do modelo do geopotencial empregado 
para determinar ζ e N.

Logo, a abordagem proposta consiste em calcular as dife-
renças entre as altitudes ortométricas-normal (RAFB) em 
relação às altitudes normais e altitudes ortométricas para cada 
uma das 60 conexões em cada modelo geopotencial utilizado, 
permitindo verificar através do critério mencionado a tendên-
cia da região Sul do Brasil para um dos dois tipos de altitudes 
citados em cada modelo, i.e., ortométrica ou normal.

4. Resultados e conclusões
Antes de proceder com as comparações, os sistemas 

de marés terrestres das altitudes das RNs da RAFB foram 
convertidos ao sistema livre-de-marés, o que é compatível 
com o sistema adotado no processamento de dados GNSS. 
As altitudes ortométricas-normal da RAFB são definidas 
no sistema maré-média pois, quando da condução dos 
nivelamentos, não houveram reduções astronômicas 
necessárias para as devidas correções dos efeitos das marés 
terrestres. Ou seja, reteve-se a deformação permanente devido 
às marés bem como a parte variável do potencial de marés 
devido a Lua e o Sol. Os modelos do geopotencial podem 
ser facilmente convertidos a qualquer sistema de marés, 

basta simplesmente converter o coeficiente zonal, neste caso 
adotou-se também o sistema livre-de-marés. A justificativa da 
adoção do sistema livre-de-marés se dá devido aos usuários 
GNSS.

Diante das definições acerca das altitudes com signifi-
cado físico, da deficiência de valores de gravidade ao longo 
das linhas de nivelamentos quando da realização da RAFB 
e das análises expostas nesta pesquisa, tentou-se analisar 
qual a melhor superfície para a referência das altitudes da 
RAFB na região Sul Brasileira. Neste sentido, aplicou-se o 
critério de semelhança/dessemelhança (Eq. 10) para as cone-
xões da RAFB localizadas na região Sul, os resultados, para 
cada modelo do geopotencial global utilizado, encontram-se 
dispostos na Tab. 1. Conforme pode ser observado na Tab.1, 
houve um padrão de respostas para os três modelos globais 
geopotenciais analisados, sendo possível notar a superiori-
dade no número de conexões próximas as altitudes normais, 
quando comparadas com as conexões próximas as altitudes 
ortométricas, indicando uma tendência da RAFB na região 
Sul, a proximidade para as altitudes normais.

Tab 1. Respostas dos Modelos globais geopotenciais ao critério 
semelhança/dessemelhança na análise da Região Sul.

Parâmetro EGM2008 EIGEN GECO

Nº de conexões 37 18 41 14 38 15

Nº de conexões  δ=0 5 5 7

A Fig. 2 mostra a distribuição espacial dos pontos perten-
centes a região Sul, de acordo com o modelo GECO. Este 
modelo foi escolhido para a espacialização, por ser a mais 
recente combinação do EGM2008 com um grande número 
de observações inerentes a missão GOCE no que tange aos 
curtos comprimentos de onda. Para a região Sul percebe-se 
uma região de domínio da altitude normal ao noroeste do 
estado do Paraná, a oeste de Santa Catarina e na parte central 
do Rio Grande do Sul. Dentre os três estados presentes na 
região Sul, a maior concentração de pontos tendentes para 
a altitude ortométrica encontram-se ao sudeste do estado de 
Santa Catarina e ao noroeste do estado do Rio grande do Sul.

Fig. 2: Conexões próximas à altitude ortométrica (triângulo), 
conexões próximas a altitude normal (círculo) e pontos aonde 
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não há diferenças significativas (quadrado)
Após a espacialização das conexões da RAFB pertencen-

tes à região Sul, foram plotados os afastamentos referentes 
às conexões tendentes para a altitude ortométrica (quadra-
do) e altitude normal (losango), em função de suas altitudes 
como mostra a Fig. 3.

Fig. 3: Conexões tendentes ao geoide e quase-geoide em função 
das altitudes para o modelo geopotencial GECO

Observa-se através da Fig. 3 que existe uma correlação 
entre o afastamento entre o geoide o quase-geoide em relação 
aumento da elevação das conexões da RAFB, o que permi-
te deduzir que a medida que as altitudes das conexões vão 
aumentando, a diferença entre o geoide e o quase-geoide será 
gradativamente maior, visto a maior concentração de massas 
dos pontos de maiores altitudes, sendo portanto influenciado 
diretamente sob a ação da força da gravidade, o que implica-
rá em um afastamento maior entre o geoide e o quase-geoide. 

Para uma maior consistência na apresentação dos 
resultados, foram calculados os valores para o Teste 
“T” pareado e a análise da acurácia para cada modelo 
geopotencial global, na amostra considerada das 60 
conexões pertencentes à RAFB na região Sul. Para tal foram 
determinados respectivamente os seguintes parâmetros: 
desvio padrão (σ) e média (x), os quais foram calculados, 
em função da amostra que representa a diferença entre as 
altitudes normais-ortométricas da RAFB em relação às 
altitudes ortométricas e altitudes normais determinadas 
para os modelos EGM2008, EIGEN-6C4 e GECO. A 
aplicação do teste “T” pareado permitiu verificar se os 
dados amostrados fornecem evidência suficiente para que 
se possa aceitar como verdadeira a hipótese da pesquisa, a 
qual analisa se existe tendência significativa nas amostras 
relativas às altitudes ortométricas e altitudes normais, quando 
comparadas às altitudes normais-ortométricas, admitindo-
se um nível de confiança de 95%, detalhes sobre o teste 
podem ser encontrados em [16]. Logo existe a precaução, 
em demonstrar que as diferenças observadas nos dados não 
são meramente casuais.

A escolha do teste “T” pareado justifica-se pelo fato 
das amostras representarem o mesmo fenômeno, logo para 
saber se as respostas dos modelos são satisfatórias, estas não 
podem sofrer desvios em relação ao padrão (RRNN) ou entre 
elas. Logo analisando as diferenças das médias, consegue-se 

verificar o afastamento entre o modelo e o padrão a Eq. 11, 
expressa o cálculo de do teste “T”.

                                          
(11)   

              
      
 

Para realização da análise da acurácia, referente as alti-
tudes ortométricas e normais, utilizou o modelo matemático 
expresso pela Eq. 12 (maiores detalhes sobre a análise da 
acurácia são encontrados em [17]. 

                     (12)

Os resultados encontrados referentes ao teste “T” pareado 
bem como da análise da acurácia estão dispostos na Tab. 2.

Tab 2. Resultados da análise estatística e acurácia para os mo-
delos geopotenciais testados na Região Sul.

Parâmetros Modelo EGM2008 Modelo EIGEN-6C4 Modelo GECO

Hn Ho Hn Ho Hn Ho

σ (m) 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12

 (m) 0,03 0,06 0,03 0,07 0,03 0,07

“T” crítico 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

“T” calcu-
lado 1,5 4,10 1,72 4,21 1,80 4,32

Acurácia 
(m) 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14

As informações mostradas na Tab. 2 indicam que o teste 
“T” foi rejeitado em todas as amostras das altitudes ortomé-
tricas para todos os modelos testados, já para as altitudes 
normais, o teste “T” aceitou a hipótese básica em todos os 
modelos citados. Já para a análise da acurácia as altitudes 
normais obtiveram melhores respostas do que as altitudes 
ortométricas. Diante do exposto, pode-se concluir que a 
momentânea inviabilidade da utilização do número geopo-
tencial como uma grandeza unívoca para a adoção de um 
sistema de altitudes com significado físico (isto é, normal 
ou ortométrica) faz com que não haja uma referência como 
geoide (ou quase-geoide) para as altitudes da RAFB, como 
mostrado na seção 3.1. Assim, há a necessidade de vincular 
a RAFB a uma superfície de referência que possa fornecer às 
altitudes brasileiras, um significado físico, e prover os usuá-
rios do sistema GNSS a possibilidade de determinar altitudes 
ortométricas (ou normais).

De acordo com os resultados alcançados, é possível 
concluir que as RRNN, quando analisadas em um cenário 
regional, encontram-se mais próximas das altitudes do tipo 
normais, ou seja, a superfície de referência mais próxima da 
RAFB na região Sul é a superfície quase-geoidal. A análise 
da aderência à superfície quase-geoidal manteve-se cons-
tante nas respostas do critério semelhança/dessemelhança, 
pela resposta do Teste “T” e pela análise da acurácia para 
os três modelos geopotenciais globais utilizados EGM2008, 
EIGEN-6C4 e GECO. 

Portanto este estudo confirma os estudos anteriores 
realizados por [2] e [3], indicando que as conexões da RAFB 
pertencentes a região Sul do Brasil, estão mais próximas das 
altitudes normais. É importante ressaltar que, os trabalhos 
conduzidos com dados e metodologias diferentes apontam para 
as mesmas conclusões, ou seja, altitudes ortométricas-normal 
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são próximas às altitudes normais na região Sul do Brasil.
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