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4 REFERENCIAL GEODÉSICO

4.1 Introdução

Nesse capítulo serão descritos resumidamente os referenciais planimétrico, alti-

métrico e a referência de nível utilizada nas cartas náuticas.

A importância deste capítulo reside no fato de que o presente trabalho utiliza car-

tas topográficas e náuticas, referidas a diferentes referenciais geodésicos, sendo necessário

compatibilizar essas informações para a construção de um MDT.

4.2 Referencial Planimétrico

O referencial planimétrico, antes da era espacial, tinha a sua origem estabelecida

pela adoção de um elipsóide, atribuição de coordenadas geodésicas para o ponto de ori-

gem, atribuição de um azimute inicial (para orientar o elipsóide) e de um valor para a

altura geoidal (para fixar o elipsóide no espaço) (GEMAEL, 1988). Eram feitas observações

astronômicas, obtendo-se a latitude (φA) e a longitude (λA) astronômicas e convertendo-as

em coordenadas geodésicas (φG, λG) através das relações:

φA − φG = ξ (4.1)

(λA − λG) cos(φG) = η (4.2)

onde ξ e η são componentes do desvio da vertical, determinadas através de medidas gra-

vimétricas aplicadas às fórmulas de Vening Meinesz. Ao longo da história dos sistemas

geodésicos houve um esforço constante para determinar parâmetros do elipsóide que me-

lhor se ajustasse à forma da Terra. A página da internet http://www.aec2000.it/geodesy/

geodesy.htm(2005) apresenta os parâmetros para uma série de elipsóides que foram gera-

dos e adotados por vários países desde 1830.

A partir da década de 60, o desenvolvimento da geodésia celeste (tridimensional),
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através do posicionamento por satélite, permitiu obter as coordenadas cartesianas do

centro elétrico da antena numa estação de rastreio, referidas a um referencial geocêntrico,

como por exemplo o International Terrestrial Reference Frame (ITRFyy1) e o WGS84.

Tais coordenadas podem ser transformadas para um terno cartesiano “quase-geocêntrico”

ou “local”, isto é, com origem no centro do elipsóide, e convertidas em curvilíneas (φG,

λG,h), onde h representa a altitude geométrica ou elipsoidal (BLITZKOW; MATOS, 2001).

Um referencial geocêntrico não é definido por um ponto, mas sim uma rede de

pontos e é estabelecido a partir de dois importantes sistemas de referência: o Sistema

de Referência Celeste e o Sistema de Referência Terrestre denominados International Ce-

lestial Reference System (ICRS) e Internacional Terrestrial Reference System (ITRS),

respectivamente. Estes são mantidos através de uma cooperação internacional pelo In-

ternational Earth Rotation Service (IERS) sob orientação da International Association

of Geodesy (IAG) e da International Astronomical Union (IAU). O IERS tem centros

de análises para diferentes métodos de geodésia espacial, tais como: Very Long Baseline

Interferometry (VLBI), Satellite Laser Ranging (SLR), Lunar Laser Ranging (LLR), GPS

e Doppler Orbitography and Radio Positioning Integrated by Satellite (DORIS) (MONICO,

2000).

A definição de um sistema cartesiano tridimensional requer uma convenção para

a orientação dos eixos e para a posição da origem. Assim, o ICRS é um sistema inercial

ou fixo no espaço e a origem está no baricentro do sistema solar. O ITRS é um sistema

terrestre ou fixo na Terra e a origem está no centro de massa da terra incluindo os oceanos

e a atmosfera.

O ITRS tem o eixo ZT orientado para o pólo de referência IRP (Internacional

Reference Pole) assim definido pelo BIH (época 1984,0) com base nas coordenadas adota-

das pelas estações BIH. O IRP foi ajustado ao Conventional Internacional Origin (CIO),

adotado pela IAU e IAG em 1967 sendo mantido estável até 1987. O CIO tinha a sua di-

reção média do pólo determinada através das médias obtidas durante o período de 1900,0

até 1906,0 por 5 estações de observações do Internacional Latitude Service (ILS). O erro

entre o IRP e o CIO é dá ordem de ±0, 03”. O eixo XT é definido pela linha de intersecção

do plano equatorial com o plano representado pelo meridiano de Greenwich de 1903,0 e é

chamado de IRM(Internacional Reference Meridian). O eixo YT é ortogonal a ambos os

eixos XT e ZT . O ICRS tem o eixo ZC orientado segundo o polo celeste das efemérides.

O eixo XC é formado pela linha de intersecção entre o plano equatorial do equador médio

1O número yy especifica o último ano cujos dados contribuíram com a realização em consideração.
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J2000 e o plano de eclíptica, na direção do equinócio vernal. O eixo YC é ortogonal a

ambos os eixos XC e ZC . O ângulo S entre os dois sistemas é chamado tempo sideral que

coincide com a ascenção reta do meridiano de Greenwich. A Tabela 2 resume os sistemas

ITRS e ICRS.

Tabela 2: ITRS e ICRS
ICRS ITRS

Origem no Baricentro do Sistema Solar
Plano primário próximo ao equador médio em
J2000

Origem Centro de Massa da Terra

As direções dos eixos são fixas em relação a um con-
junto de objetos fiduciais, como os quasares e que
são observados através da técnica VLBI

Move com a própria terra

XC - na direção do equinócio vernal do equador mé-
dio J2000

XT - orientado cruzamento entre o equador e
o meridiano de Greenwich de 1930,0

YC - dextrógero YT - dextrógero

ZC - pólo celeste das efemérides ZT - orientado para o IRP

A transformação de coordenadas do ITRS para o ICRS para uma data t da

observação, pode ser escrita como:
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(4.3)

onde

P é a matriz de rotação da precessão;

N é a matriz de rotação da nutação;

S é matriz de rotação do tempo sideral do IRM; este é o ângulo de rotação entre o ITRS

relativamente ao ICRS;

W é a matriz de rotação do movimento do pólo.

As matrizes de rotação podem ser estudadas em Teunissen e Kleusberg (1998).

A materialização do ITRS é dada pelo ITRFyy. O elipsóide GRS80 é o recomen-

dado pelo IERS para transformar coordenadas cartesianas para φG, λG, h. Devido às

coordenadas serem obtidas a partir de observações, que têm sua margem de erro, e de

modelos que levam em consideração fenômenos da crosta, e que também não são perfeitos,

existem diversas materializações do ITRS (ITRF89, ITRF90, ITRF91, ITRF92, ITRF 93,

ITRF94, ITRF96, ITRF97, ITRF2000), cada um se propondo a ser a melhor aproximação

possível (BLITZKOW; MATOS, 2001).
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O WGS84 é a quarta versão de sistema de referência geodésico global estabelecido

pelo U.S. Department of Defense (DoD) ligado ao NGA. Desde 1960, o DoD tem como

objetivo fornecer o posicionamento e navegação em qualquer parte do mundo, através

de informações espaciais (MALYS; SLATER, 1994). A materialização do WGS84 é utili-

zada pelo GPS para referenciar as efemérides transmitidas2 , portanto, as coordenadas

provenientes do processamento de dados utilizando essas efemérides, estão associadas a

esse referencial. Apesar de sua realização inicial pertencer à era Doppler, atualmente

está quase que exclusivamente baseado em observações GPS, com freqüentes refinamen-

tos para melhorar sua precisão (SAPUCCI; MONICO, 2000). A solução utilizada nesta tese

é o denominado WGS84 (G873)3 que passou a ser utilizado pelo NGA desde 29 de janeiro

de 1997 para referenciar as efemérides transmitidas (MALYS et al., 1997).

O ITRF é mais preciso e serve como modelo para o refinamento do WGS84 pelo

NGA. A última atualização do WGS84 (G1150) é coincidente com ITRF2000 dentro de

uma precisão 1 cm (Figura 30). As soluções do ITRF sempre incluem estimativas de

velocidade, e somente no WGS84 (G1150) estas formam disponibilizadas (MATSUMURA;

MURAKAMI; IMAKIIRE, 2004).

Figura 30: ITRF x WGS84
Fonte: Fortes (2004).

2Para obter a posição instantânea da antena de um receptor GPS em movimento, o usuário deve ter
acesso às posições e ao sistema de tempo dos satélites em tempo real. Essas informações são acessadas
via sinais dos satélites GPS, contidos nas efemérides transmitidas (MONICO, 2000) .

3As realizações do WGS84 são identificadas pela semana GPS a partir da qual foram implementadas,
exemplo: G730, G873 e G1150 (Figura 30).
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4.3 Referencial Altimétrico

O conhecimento do campo da gravidade terrestre é fundamental como instru-

mento para a determinação das dimensões e forma da Terra, assim como para fornecer

subsídios para pesquisas acerca de seu comportamento dinâmico.

A superfície geoidal (Figura 31), comumente utilizada como referencial altimé-

trico, é uma superfície equipotencial do campo de gravidade terrestre, que melhor aproxima-

se com o nível não perturbado do mar (também conhecido como NMM), supostamente

prolongado por sob os continentes (BOMFORD, 1977; RIKITAKE; SATO; HAGIWARA, 1985).

A superfície não perturbada do mar pode ser considerada homogênea e está sujeita à

ação da gravidade terrestre (campos gravitacional e centrífugo) e, portanto, atingindo

um estado de equilíbrio tal que é assumida como superfície equipotencial. Obviamente

que essa superfície fechada, apesar de ser contínua e suave, não é analítica isto é, não

pode ser expressa rigorosamente por uma equação matemática, em virtude da variação

na densidade das massas terrestres, o que implica em ondulações na superfície geoidal.

Não sendo conhecida matematicamente, a superfície do geóide não serve, portanto, para

o posicionamento planimétrico. No entanto, sendo uma superfície de nível é ideal como

referencial altimétrico e é usada para a representação da topografia terrestre e do mar

(SANTOS; ESCOBAR, 2000).

O posicionamento altimétrico de um ponto na superfície topográfica é dado por

sua distância ao geóide contada na vertical - altitude ortométrica (H , Figura 32). Por

outro lado, o posicionamento planimétrico está vinculado à superfície do elipsóide de

revolução, referencial adotado internacionalmente como aproximação da figura da Terra.

A distância entre as superfícies geoidal e elipsoidal é chamada altura ou ondulação geoidal

(N).

As alturas geoidais estão intimamente ligadas ao Problema de Valor de Contorno

da Geodésia (PVCG). Este consiste em determinar uma função sendo conhecidos os va-

lores que assume uma combinação linear da função e da sua derivada normal sobre uma

superfície limite (BLITZKOW, 1996; GEMAEL, 1999).

A proposta de Stokes para a solução do PVCG é utilizar a superfície geoidal

como superfície limite, mas esta proposta fica prejudicada, pois a determinação das alturas

geoidais no interior dos continentes envolve uma dificuldade fundamental: o conhecimento

de um modelo de distribuição de densidades no interior da crosta entre a superfície física

e a geoidal (FREITAS; BLITZKOW, 1999).
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Figura 31: Elipsóide e geóide
Fonte: Matos et al. (2000).

Figura 32: Relação entre altitude elipsoidal (h), ortométrica (H) e altura geoidal (N)
Fonte dos dados: Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger e Collins (2001).

A proposta de Molodenskii para a solução do PVCG é utilizar a superfície física

como superfície de contorno, com isso foge-se do problema das densidades. O resultado é

a determinação da anomalia de altura (ζ) ao invés da altura geoidal. A superfície que se

vincula com ao elipsóide através de ζ é o quase-geóide. A restrição é que o quase-geóide

não é uma superfície equipotencial (FREITAS; BLITZKOW, 1999).

A Figura 33 mostra que, conforme a escolha da superfície e da direção, obter-se-á

uma altitude específica como: altitude elipsoidal (h), altitude ortométrica (H), altura

geoidal (N), anomalia de altura (ζ) e altitude normal (HN). A mesma figura também

mostra outra superfície que está ligada à proposta de Molodenskii: o teluróide. Esta é

a superfície onde o potencial de gravidade da Terra Real em P é igual ao potencial de

gravidade da Terra Normal4 em Q. Ainda na mesma figura, a diferença entre o geóide e

4Terra Normal é definida como o elipsóide de revolução com a mesma velocidade de rotação, a mesma
massa da Terra real e cujo o potencial sobre a superfície é igual ao potencial sobre geóide.
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o NMM é denominada Topografia da Superfície Oceânica (TSO) ou também conhecida

como Topografia do Nível Médio (TNM) é devido à variação na pressão atmosférica,

pressão dos ventos, salinidade, temperatura, degelos glaciais, etc (GEMAEL, 1988).

Figura 33: Tipos de altitudes conforme a superfície e direção
Fonte: Matos et al. (2000).

A altitude elipsoidal (h) representa a separação entre a superfície física e a su-

perfície elipsoidal ao longo da normal (Figura 32). Esta pode ser obtida a partir das

coordenadas cartesianas referidas ao centro do elipsóide de referência, obtidas com bas-

tante precisão através do uso do GPS. Mas como se pode observar na Figura 34, h1 = h2

e H1 6= H2, esta altitude não tem vínculo com a gravidade, podendo ocorrer valores de

altitudes iguais em pontos situados em diferentes níveis, ou vice-versa.

Figura 34: Diferença entre altitude ortométrica e geométrica
Fonte: Matos et al. (2000).

O método tradicional de determinação da altitude ortométrica envolve a mate-

rialização do geóide. Isto é feito através de um ponto fixo, cuja altitude sobre o NMM
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seja conhecida. Usualmente utiliza-se o NMM como altitude zero. Para materializar este

ponto é preciso a instalação de um marégrafo5 e a realização de observações durante anos.

A diferença de nível dos demais pontos em relação a este ponto inicial permitirá, então,

o cálculo das altitudes.

As altitudes obtidas pelo processo de nivelamento geométrico são denominadas

niveladas. As diferenças de altitudes medidas variam de acordo com o campo de gravidade

na região, além das irregularidades topográficas.

Na Figura 35, as quantidades observadas ∆H correspondem às distâncias exis-

tentes entre as superfícies equipotenciais do campo de gravidade terrestre. A soma destes

desníveis permite conhecer a diferença de altitude entre os pontos extremos de interesse.

Observa-se que
A

∑

O

∆Hi 6=
A

∑

A′

∆Hi(A) (4.4)

Isto ocorre devido à forma elipsoidal da Terra e a outras irregularidades menores

na distribuição de massa. Portanto, a somatória dos desníveis entre dois pontos dependerá

do trajeto percorrido. Logo, a altitude nivelada não é unívoca.

Figura 35: Altitude nivelada
Fonte: Matos et al. (2000).

Para dar um significado físico à altitude obtida por nivelamento é necessário

introduzir uma grandeza física, o que é feito através da aceleração da gravidade. Define-

se, então, número geopotencial CAcomo sendo diferença entre o geopotencial WO no geóide

e o geopotencial WA nesse ponto. Corresponde ao trabalho do campo de gravidade para

5Marégrafos são aparelhos que registram, em um gráfico, que se denomina maregrama, as variações
do nível do mar (ABOIM, 1954).



87

transportar a unidade de massa entre as duas superfícies equipotenciais:

CA = WO − WA =

∫

A

O

gdH (4.5)

sendo dH a separação entre duas superfícies infinitamente próximas.

Considerando um nivelamento geométrico com início no ponto O situado sobre

o geóide (geopotencial WO) acompanhado de determinações gravimétricas (Figura 36), o

número geopotencial pode ser calculado na prática substituindo a integral da Equação 4.5

por uma soma finita de termos:

CA = WO − WA =

A
∑

O

g∆Hi (4.6)

sendo ∆Hi os desníveis brutos fornecidos pela operação de nivelamento e g as médias

dos valores observados da gravidade nas extremidades de cada sessão nivelada (GEMAEL,

1999).

Figura 36: Número Geopotencial
Fonte: Matos et al. (2000).

O número geopotencial representa uma grandeza física, com dimensão específica

(sua unidade é m2.s−2), pouco usual nas aplicações onde a altitude é exigida. Daí a conve-

niência em trabalhar com uma grandeza compatível com o sistema usualmente empregado

na altitude, o métrico. Isto é conseguido dividindo o número geopotencial por um deter-

minado valor da aceleração de gravidade. Se este valor for a média gm entre a superfície

física e o geóide, tem-se a altitude ortométrica (FREITAS; BLITZKOW, 1999):

H =
CA

gm

(4.7)

sendo que gm depende do conhecimento da estrutura da crosta, ou seja, de um modelo de

distribuição de densidade; portanto, sua obtenção é praticamente impossível. Trata-se do

mesmo problema que ocorre com a redução do valor da aceleração de gravidade no PVCG.
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A alternativa é substituir o valor da gravidade normal γm obtendo a altitude normal

HN =
CA

γm

(4.8)

sendo γm a gravidade normal média entre o elipsóide e o ponto da superfície física. A

altitude normal representa a separação entre o elipsóide e o teluróide ou entre o quase-

geóide e a superfície física. A vantagem da altitude normal é que ela independe do trajeto

percorrido. A desvantagem é que a superfície à qual ela é referida, o quase-geóide ou o

teluróide, não são superfícies de nível. Logo, dois pontos com a mesma altitude normal

não estarão necessariamente sobre a mesma superfície equipotencial (FREITAS; BLITZKOW,

1999).

4.4 Nível de Referência das cartas náuticas

4.4.1 Maré

O termo maré é usado para indicar a oscilação vertical da superfície do mar ou

outra grande massa d´água sobre a Terra, causada primariamente pelas diferenças na

atração gravitacional da Lua e, em menor extensão, do Sol sobre os diversos pontos da

Terra (FRANCO, 1997; MIGUENS, 1996).

A chamada “força de maré” obedece, basicamente, à Lei da Gravitação Universal

de Newton, segundo a qual as matérias atraem-se na razão direta de suas massas e na

razão inversa do quadrado da distância que as separa. A Lua, devido à sua proximidade,

é o corpo celeste que mais influencia a maré, seguindo-se o Sol, por força de sua enorme

massa. A influência dos planetas e estrelas é bem menos significante.

Os movimentos relativos Sol-Terra-Lua fazem com que as marés sejam movi-

mentos harmônicos compostos que podem, conseqüentemente, ser decompostos em vários

movimentos harmônicos simples, expressos no todo por séries matemáticas (MIGUENS,

1996).

Tomando como exemplo a Lua, a atração exercida pelo astro sobre um ponto na

superfície ou interior da Terra, depende da distância do ponto ao referido astro. Portanto,

a atração gravitacional sentida no lado da Terra que está mais próximo da Lua é maior do

que a sentida no centro da Terra, o inverso ocorrendo com o lado oposto. Estas diferenças

de atração resultam na força de maré cuja conseqüência é a formação de dois “bulbos”,

um na face da Terra voltada para a Lua e o outro no lado oposto (Figura 37)(TRABANCO,



89

2003).

Como a Terra está sujeita ao movimento diário de rotação, em um dado mo-

mento, um certo ponto da superfície da Terra estará mais próximo à Lua e terá maré alta

(Preamares (PM)). Seis horas mais tarde, a rotação da Terra terá levado esse ponto a 90◦

da direção anterior, e ele terá maré baixa (Baixa-mares (BM)). Dali a mais seis horas, o

mesmo ponto estará a 180◦ em relação ao início, e terá maré alta novamente. Após mais

6 horas (270◦) volta a situação correspondente a 90◦. Portanto, teoricamente a cada 24h

50min, que é a duração do dia lunar, acontece duas PM e BM (Figura 37). Se a Terra

fosse totalmente coberta de água, a máxima altura da maré seria de 1 metro. Como a

Terra não é completamente coberta de água, vários aspectos resultantes da distribuição

das massas continentais contribuem para que a altura e a hora da maré variem de lugar

a outro. Em algumas baías e estuários as marés chegam a atingir mais de 10 m de al-

tura. Saliente-se, finalmente, que o esse efeito é o resultado conjugado do Sol e da Lua

(TRABANCO, 2003).

Figura 37: Preamar e baixa-mar
Fonte: Miguens (1996).

4.4.2 Cartas náuticas

As cartas náuticas não utilizam o mesmo referencial altimétrico das cartas ter-

restres. Isto vem do fato de que os dados batimétricos precisam estar relacionados com

os efeitos da maré local para permitir uma navegação segura na região.

Os levantamentos batimétricos (sondagens) não terão nenhum valor se não for

conhecido o estado da maré na ocasião da efetivação dos mesmos, para reduzí-los a um

nível de referência único. Assim, em um levantamento hidrográfico, uma das primeiras

providências é o estabelecimento de uma régua de marés6 e de um marégrafo, em local

6Régua de maré é uma régua graduada em centimétros, que se instala fixamente em um ponto de fácil



90

apropriado para essas observações. As observações registradas no marégrafo devem ser,

periodicamente, comparadas com as leituras da régua de maré, não só para determinação

da sua escala como para determinar a correspondência do seu zero com o zero hidrográfico7

(ABOIM, 1954).

Na região onde será construída uma carta, escolhe-se um local de natureza perma-

nente, como capeamento do cais, soleira de igrejas, etc. e nele se instala uma Referência

de Nível (RN). A posição da RN (coordenadas geográficas) é fixada sobre o elipsóide de

revolução adotado pelo país. A altura da RN é determinada por nivelamento geométrico

em relação ao zero hidrográfico, para o que será necessária a observação preliminar de

duas PM e duas BM (Figura 38).

Figura 38: Diagrama da estação maregráfica de Búzios
Fonte: Ficha da estação maregráfica da CHM.

As altitudes são todas referidas ao NM e as profundidades do mar são referidas

a um determinado Nível de Redução (NR) (ABOIM, 1954). O NR é definido, segundo a

Organização Hidrográfica Internacional (BHI) como: “um plano tão baixo que a maré,

em condições normais, não fique abaixo dele”. O NR é empregado como o zero das

informações de maré, o que facilita o trabalho do navegante (Figura 38). Para saber a

profundidade de um local em determinado instante, bastará somar ao valor da sondagem

acesso, onde os efeitos da maré sejam sentidos livremente.
7O zero hidrográfico é definido pelo zero da régua estação maregráfica. O zero fica na parte inferior

da escala e deve ficar sempre submerso (Figura 38).
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registrada na carta a altura da maré nesse instante.

O NM é obtido pela média das alturas horárias de uma longa série de observações.

Com estas observações obtém-se as constantes harmônicas de um local. Com observações

horárias das alturas do mar durante 15 dias já se consegue uma análise aproximada, mas

o período mínimo desejável é de 29 dias (uma lunação). Em casos excepcionais, pode-se

obter, embora precariamente, resultados na análise de dois períodos de 24 horas. Uma vez

determinado o NM, esse deverá ser perpetuado por meio da RN permanente, passando a

ser a origem de todas as altitudes, que serão calculadas em relação a ele (Figura 38).

4.4.3 Análise harmônica de marés

A análise harmônica da maré é, essencialmente, um método matemático para

o processamento dos dados amostrados por um maregrama, para a determinação das

constantes harmônicas das várias componentes.

A força de maré é afetada por muitos efeitos periódicos e outros gerados por efeitos

não lineares. A fórmula empírica que reproduz adequadamente as variações no nível do

mar com o tempo para uma dada estação maregráfica pode ser descrita matematicamente

como (GODIN, 1988):

h(t) = ho +

R
∑

k=1

Hkcos(wkt − gk) + n(t) (4.9)

onde

h(t) é o nível da água observado para a estação no tempo t;

ho é a elevação média da água;

wk são as freqüências presente no potencial das forças de maré ou criadas por interações

não lineares;

n(t) são contribuições de fatores outros do que maré;

R é o número de componentes harmônicas solúveis;

Hk e gk são a amplitude e a fase da componente k.

A freqüência está relacionada ao período através da relação:

wk =
360◦

Tk

=
2π

Tk

(4.10)

sendo Tk o período correspondente à freqüência wk. A primeira relação é aplicada

quando a freqüência é expressa na unidade de ◦/tempo; a segunda, quando wk está em

radiano/tempo. Tk corresponde aos períodos dos componentes astronômicos S2, K1, O1,
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P1, 2N2, etc., que estão descritas na Tabela 3.

Os métodos matemáticos, mais utilizados no Brasil, para obtenção das constantes

harmônicas (Hk,gk) são:

• Método de Doodson, que possui duas variantes: o Tidal Liverpool e o método do

Almirantado. Ambos trabalham com ajuste de mínimos quadrados no domínio do

tempo aplicados à Equação 4.9; sendo que o primeiro é utilizado para séries de

observações de 1 mês a 1 ano e o segundo para períodos mais curtos de 1 a 29

dias, onde somente poucas componentes harmônicas são obtidas (FRANCO, 1997).

Análises antigas de estações maregráficas brasileiras foram feitas por este método.

• Método harmônico do Almirante Santos Franco. Esse utiliza o método Fast Fourier

Transform (FFT), para aplicar o ajuste pelo método dos mínimos quadrados no

domínio da freqüência para análise e previsão de marés; posteriormente e faz uso

de métodos estatísticos para determinar os intervalos de confiança de amplitude e

de freqüência das previsões. Este método é utilizado hoje pela Marinha Brasileira

(FRANCO, 1997).

Como exemplo, a Tabela 4 mostra as semi-amplitudes e fases obtidas pelo método

Almirante Santos Franco para a estação maregráfica de Búzios (Figura 38). O período

analisado para esta estação foi de 12/10/1939 a 09/11/1939 (29 dias), obtendo-se 17

constantes harmônicas em função das componentes astronômicos (Tabela 3). Com estas

é possível estabelecer o tipo de maré, como será descrito no próximo item. Para maiores

detalhes sobre análise harmônica de marés ver Franco (1997).

4.4.4 Métodos de classificação de maré

Para a escolha do nível de redução de sondagens num determinado local, é ne-

cessário efetuar a análise harmônica da maré, com observações de pelo menos 15 dias, em

função das semi-amplitudes (H) das componentes M2, S2, K1 e O1 (Tabela 3). Com estas

semi-amplitudes classifica-se a maré e calcula-se o nível de redução.

Ocorrem 4 tipos de marés (MIGUENS, 1996):

1. Maré Semidiurna é o padrão normal de marés e apresenta duas PM e duas BM no

período de 1 dia lunar, sendo o intervalo de tempo entre uma PM e a BM consecutiva

de pouco mais de 6 horas (Figura 39).
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Tabela 3: Componentes astronômicos (Fonte: Franco (1997))

Longo período

Sa Solar anual

Ssa Solar semestral

Mf Lunar quinzenal

Mtm Lunar terdiurna

Msf = M2 − S2

Diurnas

Q1 Lunar elíptica maior

O1 Lunar principal

M1 Lunar elíptica menor

P1 Solar principal

K1 Lunisolar declinacional

J1 Lunar elíptica pequena

OO1 Lunar de 2a ordem

Semidiurnas

MNS2 = M2 + N2 − S2

2N2 Lunar elíptica de 2
a ordem

MU2

N2 Lunar elíptica maior

NU2

M2 Lunar principal

L2 Lunar elíptica menor

T2 Solar elíptica maior

S2 Solar principal

K2 Lunisolar declinacional

Pequenas profundidades

MO3 = M2 + O1

M3 = 1, 5M2 Terdiurna lunar

MK3 = M2 + K1

MN4 = M2 + N2

M4 = 2M2

SN4 = S2 + N2

MS4 = M2 + S2

Tabela 4: Constantes harmônicas selecionadas para estação maregráfica de Búzios
Fonte: Salles, Bentes e Santos (2000).

Componentes Semi- Fase (g) Componentes Semi- Fase (g)

astronômicos amplitude (H) astronômicos amplitude (H)

(cm) (◦) (cm) (◦)

Sa - - MU2 1,4 103

Ssa - - N2 4,0 100

Mm - - NU2 0,7 096

Mf - - M2 34,4 073

Mtm - - L2 - -

Msf - - T2 1,0 079

Q1 2,8 049 S2 16,3 079

O1 9,4 090 K2 4,4 079

M1 - - MO3 - -

P1 1,8 150 M3 0,4 139

K1 5,5 55 MK3 0,5 042

J1 - - MN4 1,3 342

OO1 - - M4 2,4 022

MNS2 - - SN4 - -

2N2 0,5 126 MS4 1.4 087
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Figura 39: Maré semidiurna
Fonte: Miguens (1996).

2. As marés diurnas constituem um padrão no qual ocorrem apenas uma PM e uma

BM a cada dia lunar. Geralmente os níveis de duas PM ou BM sucessivas não

variam muito (Figura 40).

Figura 40: Maré diurna
Fonte: Miguens (1996).

3. As marés mistas constituem um tipo de maré nos quais as oscilações diurnas e semi-

diurnas são ambas importantes, sendo a maré caracterizada por grandes diferenças

de altura entre duas PM ou duas BM consecutivas. Há, normalmente, 2 PM e 2

BM a cada dia, mas ocasionalmente a maré pode tornar-se diurna (Figura 41).

4. As marés de Desigualdades Diurnas apresentam sempre duas PM e duas BM diari-

amente, mas com desigualdades análogas às da Figura 42.

Neste trabalho será dada ênfase às classificações estabelecidas para o Brasil que

são a de Van der Stok e a de Courtier.

A classificação de Van der Stok foi usada em cartas mais antigas e empregava a

seguinte classificação:
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Figura 41: Marés mistas
Fonte: Miguens (1996).

Figura 42: Maré desigualdades diurnas
Fonte: Miguens (1996).

1. Maré semidiurna
H(K1) + H(O1)

H(M2) + H(S2)
≤ 0, 25 (4.11)

2. Maré mista

0, 25 <
H(K1) + H(O1)

H(M2) + H(S2)
≤ 1, 50 (4.12)

3. Maré Diurna
H(K1) + H(O1)

H(M2) + H(S2)
> 1, 50 (4.13)

A classificação das marés usada nos dias de hoje é a estabelecida pelo método de

Courtier, sendo:
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1. Semidiurna

0 <
H(K1) + H(O1)

H(M2) + H(S2)
≤ 0, 25 (4.14)

2. Desigualdades diurnas

0, 25 <
H(K1) + H(O1)

H(M2) + H(S2)
≤ 1, 50 (4.15)

3. Mista

1, 50 <
H(K1) + H(O1)

H(M2) + H(S2)
≤ 3, 0 (4.16)

4. Diurna
H(K1) + H(O1)

H(M2) + H(S2)
> 3 (4.17)

4.4.5 Classificação do NR

Após definir o tipo de maré na estação maregráfica pode-se calcular o NR. As

estações maregráficas brasileiras calculam o valor do NR por dois critérios, sendo estes de

Balay e do Almirante Santos Franco.

O critério de Balay define o NR no limite inferior das médias das baixa-mares de

sizígia.

No critério do Almirante Santos Franco, o cálculo do NR depende do tipo de

maré encontrada na região em estudo. Portanto, para a maré:

1. Semidiurna

NR = So − [H(M2) + H(S2) + H(N2) + H(K2)] cm (4.18)

2. Desigualdades diurnas

Se 2K = 0◦

NR = So − [H(M2) + H(S2) + H(N2)] cm (4.19)

Se 2K = 180◦

NR = So − [H(M2) + H(S2) + H(N2) + H(K1) + H(O1)] cm (4.20)

Se 0◦ < 2K < 180◦ ou 180◦ < 2K < 360◦ ou seja, se 2K 6= 0◦ e 6= 180◦

NR = So − [H(M2) + H(S2) + H(K1) + H(O1) + H(P1)] cm (4.21)
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Sendo 2K dado por

2K = g(M2) − g(K1) − g(O1) + n360◦ (4.22)

onde g é a fase e n assumirá valores iguais a 0, 1 ou 2, o suficiente para tornar K

positivo e compreendido entre 0◦ e 360◦.

3. Mista

NR = So − [H(M2) + H(S2) + H(K1) + H(O1)] cm (4.23)

4. Diurna

NR = So − [H(M2) + H(S2) + H(K1) + H(O1) + H(P1)] cm (4.24)

So é a altura entre a NM e zero da régua (Figura 38). Este valor deveria ser obtido através

da análise dos maregramas num período de 18 anos e 6 meses. Devido à necessidade

da construção das cartas náuticas em pouco tempo, este período torna-se impraticável.

Portanto, este valor é obtido através de observações de 1 a 2 anos ou apenas poucos meses

dos maregramas. Quanto menor o período de observação, menor a sua confiabilidade.

So =

∑

todas as semiamplitudes observadas
∑

número de semiamplitudes
(4.25)

No Apêndice A são fornecidas duas tabelas. A primeira informa na primeira co-

luna o nome da estação; na segunda sua localização (Unidade Federativa); na terceira o

método harmônico utilizado para obtenção da fase e da amplitude em função dos com-

ponentes astronômicos; a quarta e a quinta, o método de classificação de maré e o tipo

de maré obtida por esse método para cada marégrafo; na última coluna o método de

classificação do NR que permite calcular o valor de Z0. A segunda tabela informa na

primeira coluna o nome da estação; na segunda o referencial planimétrico; na terceira e

na quarta a latitude e a longitude, respectivamente; a quinta e sexta colunas informam a

data inicial e final do período de análise; a sétima, o número de componentes obtidos no

período; a oitava, o valor de Z0 obtido pelo CHM. O Z0 é o segundo termo entre colchetes

das Equações 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23 e 4.24, portanto, sendo a diferença entre o So e

o NR em relação ao zero da régua (Figura 38).

Na CHM foram obtidas as semi-amplitudes e as fases dos marégrafos8, que foram

comparadas com as do catálogo das estações Maregráficas Brasileiras (SALLES; BENTES;

SANTOS, 2000) e foi feita uma averiguação de todas as informações listadas na Tabela 42

8O último ano de atualização destas informações foi o de 2003.
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do Apêndice A. Estas são muito importantes pois, como já foi descrito anteriormente,

os valores batimétricos das cartas estão referidos a um determinado NR e para utilizar

estas informações na construção do MDT, estes valores devem ser passados para o NM.

O Apêndice B apresenta um exemplo, para a região do Porto de Paranaguá, de como a

Marinha estuda os dados batimétricos que estão no NM, após a sondagem, e os trans-

forma para o NR através do estudo da divisão de sub-áreas em função da amplitude e

da fase. Esse exemplo mostra como recuperar o NM dessa região e, assim, apresentar

duas propostas simplificadas para transformação do NR para o NM verificando que erro

se comete ao utilizá-las. A primeira estuda a divisão de sub-áreas em função da ampli-

tude e a segunda em função da média das amplitudes. Essa última proposta é utilizada

na presente tese, após verificar que pode ser aplicada satisfatoriamente a todas as cartas

náuticas utilizadas neste trabalho.


