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RESUMO 

 
Fatores de ordem política, social e econômica têm motivado governantes e 
pesquisadores a monitorar e estudar o comportamento do nível do mar. De acordo 
com a literatura consultada, existe atualmente uma elevação deste nível e com esta 
realidade, aproximadamente, 136 cidades costeiras encontram-se em perigo com 40 
milhões de pessoas em risco e uma riqueza avaliada em 35 trilhões de dólares 
ameaçados. Para a engenharia, o nível médio do mar tem fundamental importância 
na determinação do datum altimétrico de um país, ou seja, o plano de referência 0 
(zero) das altitudes nacionais. Neste trabalho foram utilizados os dados coletados pela 
Estação Maregráfica de Salvador com o objetivo não só de avaliar o comportamento 
temporal do nível médio do mar neste local, mas também detectar e quantificar 
movimentos verticais de origem não oceânica que degradam e mascaram a qualidade 
desses dados. Rotinas computacionais foram desenvolvidas no intuito de facilitar e 
agilizar a detecção de inconsistências nesta série, assim como corrigi-las 
automaticamente de forma monitorada. Adicionalmente, foram utilizados métodos 
estatísticos de regressão para analisar o comportamento da série, assim como o DFA 
(Detrended Fluctuation Analysis) para avaliar sua persistência ao longo do tempo, 
além da utilização do ρDCCA (coeficiente capaz de quantificar o nível de correlação 
cruzada, tendo como base o DFA e o DCCA- Detrended Cross-Correlation Analysis), 
correlacionando os dados da série maregráfica com outros dados advindos das redes 
geodésicas ativas e passivas do IBGE a fim de identificar, quantificar e eliminar os 
efeitos de origem não oceânica que degradam sua qualidade. Contudo, os resultados 
mostraram a importância na análise e correção dos dados da série maregráfica para 
fins de determinação do nível médio do mar por apresentar diferenças numéricas, mas 
do ponto de vista qualitativo não houve diferença significativa, visto o universo de 
pontos analisados. O mais preocupante é que o nível do mar não só está subindo, 
como os métodos utilizados apontam que este cenário ainda vai continuar por um 
longo período de tempo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estação Maregráfica, Nível Médio do Mar, Sistema GNSS, 
Análise de Séries Temporais. 
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ABSTRACT 

 
Political, social and economic factors have motivated rulers and researchers to monitor 
and study the behavior of the sea level. According to the literature consulted, there is 
currently an elevation of this level and with this reality, approximately 136 coastal cities 
are in danger with 40 million people at risk and a wealth valued at 35 trillion dollars 
threatened. For engineering, the mean sea level is of fundamental importance in 
determining the altimetric datum of a country, ie, the plane reference 0 (zero) of the 
national altitudes. In this work we used the data collected by the Salvador Tide Gauge 
Station with the objective not only to evaluate the temporal behavior of the mean sea 
level at this site, but also to detect and quantify vertical movements of non-oceanic 
origin that degrade and mask the quality of these data. Computational routines were 
developed in order to facilitate and expedite the detection of inconsistencies in this 
series, as well as to correct them automatically of the monitored manner. In addition, 
statistical regression methods were used to analyze the behavior of the series, as well 
as the DFA (Detrended Fluctuation Analysis) to evaluate its persistence over time, in 
addition to the use of ρDCCA (coefficient able to quantify the level of cross-correlation, 
based on the DFA and the DCCA- Detrended cross-Correlation Analysis), correlating 
the data of the tide gauge series with other data from the active and passive geodetic 
networks of IBGE in order to identify, quantify and eliminate the effects of non-oceanic 
origin that degrade their quality. However, the results showed the importance in the 
analysis and correction of the data of the tide gauge series for the purpose of 
determining the mean sea level by presenting numerical differences, but from the 
qualitative point of view there was no significant difference, seen the universe of 
analyzed points. The most worrying is that the sea level is not only rising, as the 
methods used point out that this scenario will still continue for a long time. 
 
KEYWORDS: Tide Gauge Station, Mean See Level, GNSS System, Time Series 
Analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há um certo tempo que os governantes e a comunidade científica têm se 

preocupado com o nível dos mares. Publicação de setembro de 2013 da revista 

National Geographics afirma que com o planeta mais quente, a elevação do nível dos 

oceanos se acentua, já existindo 136 cidades costeiras em perigo com 40 milhões de 

pessoas em risco e uma riqueza avaliada em 35 trilhões de dólares ameaçados. Esse 

aumento do nível do mar se daria principalmente pelo consumo de combustíveis 

fósseis pela sociedade que ao liberar na atmosfera dióxido de carbono e outros gases 

do efeito estufa, aqueceram a Terra em mais de meio grau celsius ao longo do século 

passado, complementa a publicação. 

De fato, o quinto relatório apresentado pelo IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), relatório desenvolvido por pesquisadores de todo o mundo que 

apresenta resultados claros e conclusões robustas numa avaliação global da ciência 

quanto as mudanças climáticas, mostra que a expansão térmica dos oceanos e o 

derretimento de geleiras têm sido os contribuintes dominantes para o aumento do 

nível médio do mar global do século 20. Observações desde 1971 indicam que a 

expansão térmica e as geleiras explicam 75% do aumento observado e que esse 

aumento do nível médio do mar global vai continuar para além de 2100 (IPCC, 2013). 

Para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), órgão vinculado ao 

Ministério da Economia do Governo Federal, responsável pela produção e 

normatização do Sistema Cartográfico Nacional (SCN) e gestor do Sistema Geodésico 

Brasileiro (SGB), o nível do mar tem fundamental importância na determinação do 

datum altimétrico oficial do país, ou seja, o nível de referência ao qual a altura de maré 

é comparada. Em outras palavras, é o plano de referência 0 (zero) das altitudes 

nacionais. No Brasil, existem atualmente cinco estações maregráficas controladas 

pelo IBGE e distribuídas ao longo da costa, sendo elas: Imbituba-SC, Arraial do Cabo-

RJ, Salvador-BA, Fortaleza-CE e Santana-AP. 

No entanto, para que possamos ter um registro maregráfico fornecido pelas 

estações mencionadas de modo confiável, necessitamos detectar, quantificar e isolar 

todo e qualquer movimento vertical que possa interferir nesses dados, aqui chamados 

de movimentos verticais de origem não oceânica, tais como: movimentos da crosta 

terrestre, instabilidade nas estruturas de suporte dos sensores, etc., além dos erros 
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originalmente instrumentais que são tão frequentes e que são extremamente 

necessários corrigi-los para tornarmos a série o mais fidedigna possível. 

Diante da grande quantidade de dados manipulados, foi fundamental a 

elaboração de rotinas computacionais, sugerindo soluções de desenvolvimento para 

eliminar esses efeitos de origem não oceânica, nas suas esferas de controle 

planimétrico, altimétrico e instrumental. 

Métodos estatísticos de regressão linear foram utilizados para analisar o 

comportamento da série, assim como o DFA (Detrended Fluctuation Analysis) para 

avaliar sua persistência ao longo do tempo, além da utilização do ρDCCA (coeficiente 

capaz de quantificar o nível de correlação cruzada, tendo como base o DFA e o DCCA- 

Detrended Cross-Correlation Analysis), correlacionando os dados da série 

maregráfica com outros dados advindos das redes geodésicas ativas e passivas do 

IBGE. 

Contudo, para entender toda essa massa de informação com diferentes 

técnicas e métodos de medição, faz-se necessário uma abordagem teórica sobre 

esses assuntos, o que é realizado no capítulo seguinte. Inicialmente são discutidos os 

conceitos básicos de sistemas GNSS (Navstar-GPS, Galileo, Glonass, Compass), 

assim como seus segmentos espaciais, de controle e de usuários, que resultará na 

fundamentação necessária para entender os princípios e objetivos da Rede Brasileira 

de Monitoramento Contínuo – RBMC, um dos equipamentos a serem correlacionados. 

Posteriormente, são mostrados alguns conceitos, métodos de medição e de controles 

altimétricos, necessários para entender as referências de nível localizadas no entorno 

da estação maregráfica e utilizadas para controle geodésico da mesma. Depois, uma 

apresentação do que vem a ser a Rede Maregráfica Permanente para a Geodésia - 

RMPG, sua importância e seus objetivos, assim como uma breve explanação sobre 

marés e níveis de referências. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Modelar a dinâmica temporal dos dados dos níveis de maré e posicionamento 

geocêntrico na Estação Maregráfica de Salvador no período de 2009 a 2015 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Elaborar rotinas computacionais que permitam atenuar ruídos inerentes aos 

instrumentos de coleta; 

• Analisar descritivamente o comportamento da série temporal antes e depois da 

correção dos dados de maré 

• Estimar a tendência dos dados de maré bruto e atenuado; 

• Identificar e mensurar a autocorrelação dos dados de maré em diferentes 

escalas de tempo 

• Identificar e mensurar a correlação cruzada entre os dados de maré e os dados 

oriundos do processamento GNSS 

 

  



4 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 REDE DE REFERÊNCIA POR SATÉLITE 

 
O objetivo último da Geodésia é a determinação da forma e das dimensões do 

nosso planeta, o que não impede que com o desenvolvimento da era espacial a sua 

ação se estenda a outros componentes do sistema solar, mas em se tratando de um 

corpo limitado por uma superfície irregular, tal determinação exige, por razões práticas 

e econômicas, o levantamento de pontos escolhidos sobre essa superfície. Os demais 

são então obtidos por interpolação, embora atualmente esta seja uma tarefa que pode 

ser realizada com relativa simplicidade, utilizando-se, por exemplo, satélites artificiais 

apropriados para esse fim (GEMAEL, 2004). 

Por muito tempo, Sol, planetas e as estrelas foram excelentes fontes de 

orientação. Mas, além da exigência de habilidade do navegador, as condições 

climáticas podiam significar a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma 

expedição (DOTTORI e NEGRAES, 1997, apud MONICO, 2008). Depois da bússola, 

inventada pelos chineses, que proporcionou uma verdadeira revolução na navegação, 

do astrolábio, o quadrante de Davis e o sextante, a determinação da longitude foi 

considerada o maior problema científico do século XVIII.  

Segundo Monico (2008), a navegação celeste só proporcionava valores 

aproximados da posição, os quais nem sempre eram apropriados para encontrar um 

ponto durante a noite. Com o avanço da eletrônica, alguns sistemas foram 

desenvolvidos, mas mesmo assim eles representavam algum tipo de problema, tais 

como: Loran (Long-Range Navigation System), o Decca (Low frequency continuous 

wave phase comparison navigation) e o Omega (Global low frequency navigation 

system). Um inconveniente desses sistemas é a impossibilidade de posicionamento 

global, além da limitação em termos de acurácia1, em virtude da interferência 

eletrônica e de variações do relevo (MONICO, 2008). Outro sistema desenvolvido, 

agora baseado em satélites artificiais, foi o NNSS (Navy Navigation Satellite System), 

também conhecido como Transit, cujas medidas eram baseadas no efeito Doppler 

(SEEBER, 2003). O efeito Doppler, descoberto pelo austríaco Christian Doppler, em 

1842 e segundo o qual a frequência de um sinal recebido por um observador depende 

                                                           
1 Acurácia é o grau de concordância entre o valor medido de uma grandeza e o considerado verdadeiro 
ou de melhor qualidade. Envolve efeitos sistemáticos (tendência) e aleatórios (dispersão). 
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da velocidade desse observador e/ou da velocidade da fonte produtora do sinal. 

Inicialmente, o efeito foi comprovado para o caso de ondas sonoras e, posteriormente, 

aplicado em ótica, transformando-se em notável ferramenta da Astronomia. O 

problema é que no NNSS as órbitas dos satélites eram muito baixas e não havia uma 

quantidade muito grande de satélites (GEMAEL, 2004). A solução definitiva para o 

problema surgiu na década de 1970, nos Estados Unidos, com a proposta do 

NAVSTAR-GPS (Global Positioning System), sistema que revolucionou praticamente 

todas as atividades que dependiam da determinação de posições. Em paralelo e de 

forma independente, acrescenta o autor, foi desenvolvido na antiga URSS o 

GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System). Além destes, a Agência 

Espacial Européia propôs o desenvolvimento do Galileo no final da década de 1990 e 

a China, que no passado revolucionou a navegação a partir do desenvolvimento da 

bússola, vem lançando seus satélites de seu sistema de navegação e posicionamento 

regional, chamado de Beidou2 ou Compass, com a missão de transformá-lo em 

sistema de navegação global até o ano de 2020 (MONICO, 2008). 

 

3.1.1 Sistemas GNSS 

 

O termo GNSS (Global Navigation Satellite System – Sistema Global de 

Navegação por Satélite), foi concebido na 10ª. Conferência de Navegação Aérea em 

1991, quando a Organização Internacional de Aviação Civil (International Civil Aviation 

Organization – ICAO) reconheceu que o “sistema de navegação autônomo primário 

no século 21 será fornecido pelo Sistema de navegação por satélite (GNSS)” (HEIN, 

2000 apud SEEBER, 2003).  

Dentre os sistemas mais importantes que compõem o GNSS, o Galileo e o 

Compass estão sendo apenas citados, uma vez que os sinais desses satélites não 

eram captados pelas estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo no 

período em estudo. Atualmente, a depender do receptor, o arquivo de observação 

poderá conter todas as observáveis rastreadas das constelações GPS, GLONASS, 

GALILEO, Beidou e SBAS3.  

                                                           
2 Beidou é um nome chinês para uma constelação conhecida no Hemisfério Ocidental como Ursa Maior 
(ou Big Dipper). 
3 Mais informações em https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-
geodesico/rede-geodesica/16258-rede-brasileira-de-monitoramento-continuo-dos-sistemas-gnss-
rbmc.html?=&t=o-que-e (acessado em 08/05/2019). 
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Já os sistemas GPS e GLONASS são muito similares e tem os mesmos 

princípios. O primeiro surgiu como parte dos esforços do Departamento de Defesa 

(DoD), da Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica (Nasa), do 

Departamento do Comércio (DoC), do Departamento de Transportes (DoT) e da 

Administração Federal da Aeronáutica (FAA) para investigar a praticabilidade de 

sistemas de satélites para comunicação, disponibilidade de tempo preciso e de 

controle de tráfego, foi estabelecido o Sistema de Navegação por Satélites da Defesa 

(Defense Navigation Satellite System - DNSS), denominados Timation e System 

621B, sob responsabilidade da Marinha e da Força Aérea, respectivamente, como 

propostas para o DNSS. Do cotejo desses dois projetos, nasceu o conceito do sistema 

Navstar Global Positioning System. Navstar-GPS é um acrônico para NAVigation 

System with Time And Ranging – Global Positioning System (Sistema de Navegação 

com Tempo e Distância – Sistema de Posicionamento Global) (GEMAEL, 2004). 

O princípio do sistema GPS consiste na medida de distâncias entre o usuário e 

quatro satélites. Conhecendo as coordenadas dos satélites em um sistema de 

referência apropriado, é possível calcular as coordenadas da antena do usuário no 

mesmo sistema de referência dos satélites, sendo que, o posicionamento geodésico 

utilizando o GPS fornece as coordenadas cartesianas (X, Y, Z) de pontos sobre a 

superfície terrestre, podendo alcançar precisão milimétrica. A partir destas 

coordenadas, por meio de modelos matemáticos e parâmetros do modelo terrestre 

envolvido, pode-se transformá-las para coordenadas geodésicas: latitude (ϕ), 

longitude (l) e altura geométrica4 (h) (CASTRO, 2002). Do ponto de vista geométrico, 

apenas três distâncias, desde que não pertencentes ao mesmo plano, seriam 

suficientes. Nesse caso, o problema se reduziria a solução de um sistema de três 

equações com três incógnitas. A quarta medida é necessária por causa do não 

sincronismo entre os relógios dos satélites e o do usuário, que adiciona uma incógnita 

ao problema (MONICO, 2008). 

Já o GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) é um sistema de 

navegação por satélite russo e foi concebido na década de 70 pela então União 

Soviética para proporcionar posicionamento 3-D e velocidade, bem como informações 

de tempo, sob quaisquer condições climáticas, em nível local, regional e global. 

                                                           
4 A preferência do autor é pela utilização do termo altitude quando a mesma é referida ao geóide 
(altitude ortométrica) e do termo altura quando referida ao elipsóide (altura geométrica), sendo que, 
ambas têm o mesmo significado linguístico. 
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Atualmente é desenvolvido e operado pela Russian Federation Space Forces e sua 

denominação russa oficial é Global’ naya Navigatsionnaya Sputnikowaya Sistema. 

Assim como o GPS, GLONASS é um sistema militar, mas foi oferecido para utilização 

civil por várias declarações do Governo Federal Russo (SLATER et al., 1999 apud 

SEEBER, 2003).  

Ambos os sistemas são compostos de três segmentos: o espacial, o de controle 

e o de usuários. O segmento espacial do GPS consiste de no mínimo 24 satélites 

MEO (Medium Earth Orbits – Satélites de Órbita Média) distribuídos em 6 planos 

orbitais igualmente espaçados, com quatro satélites em cada plano (Figura 1), em 

uma altitude aproximada de 20.200km. Atualmente (abril de 2019) a constelação é de 

32 satélites5. Os planos orbitais são inclinados 55° em relação ao Equador e o período 

orbital é de aproximadamente 12 horas siderais. Dessa forma, a posição dos satélites 

se repete a cada dia, aproximadamente quatro minutos antes em relação ao dia 

anterior. Essa configuração garante que, no mínimo, quatro satélites GPS sejam 

visíveis em qualquer local da superfície terrestre, a qualquer hora (MONICO, 2008). 

 

Figura 1: Distribuição dos satélites na constelação final 

 

 

 

Os satélites GPS (Figura 2) pesam cerca de 850kg e seus painéis solares tem 

uma superfície de 7,2m² e possuem a capacidade de serem orientados 

perpendicularmente a direção do Sol, para obter o máximo de rendimento. Um 

conjunto de baterias recarregáveis completa, com os painéis solares, o sistema de 

energia dos satélites (GEMAEL, 2004). 

 

                                                           
5 Informação extraída da Federal Aviation Administration (www.faa.gov acessado em 08/05/2019). 

Fonte: Seeber, 1993. 
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Figura 2: Satélite GPS do Blobo II 

 

 

 

O segmento espacial do GLONASS consiste de uma constelação de 24 

satélites ativos e três de reserva. Eles são distribuídos em três planos orbitais 

separados de 120° e inclinados de 64,8°, cada um com oito satélites igualmente 

espaçados. As órbitas são aproximadamente circulares e arranjadas de forma que 

não ocorra o fenômeno de ressonância (MONICO, 2008)6.  

 

Figura 3: Configuração dos satélites GLONASS 

 

 

 

Como consequência, para um observador na Terra, cada satélite passará no 

mesmo ponto no céu depois de oito dias siderais, e um dos satélites em cada plano 

orbital aparecerá na mesma posição no céu no mesmo tempo sideral cada dia 

                                                           
6 Uma perturbação adicional na órbita do satélite em razão da comensurabilidade do período do satélite 
com o de rotação da Terra. 

Fonte: Monico, 2008. 

Fonte: Seeber, 2003. 
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(FORSELL, 1991; KAPLAN, 1996). A altitude dos satélites é da ordem de 19.100km e 

período orbital de 11h15min (MONICO, 2008). Por causa do ângulo de inclinação 

maior que a do GPS, a constelação GLONASS (Figura 3) pode proporcionar, em 

relação ao GPS, melhor cobertura para altas altitudes. Com o sistema completo, isto 

é, 24 satélites disponíveis, entre seis e onze satélites são visíveis em qualquer lugar 

da Terra (SEEBER, 2003). 

Como as frequências do GPS e do GLONASS são relativamente próximas, é 

possível usar uma antena combinada e um amplificador comum no mesmo 

equipamento, o que tem facilitado o desenvolvimento de equipamentos que rastreiam 

satélites de ambos os sistemas simultaneamente (SEEBER, 2003).  

No tocante ao sistema de controle do GPS, esse é realizado por uma Estação 

Principal de Controle (Master Control Station – MCS) localizada na Base Aérea 

Falcon, próximo a Colorado Springs e mais o Sistema de Controle Operacional 

(Operational Control System – OCS) que consiste de seis estações situadas em 

Colorado Springs em Colorado; no Hawaii; na Flórida; na Ilha de Ascenção; na Ilha de 

Diego Garcia; e na Ilha de Kwajalein (GEMAEL, 2004), conforme pode ser visto na 

Figura 4. 

 

Figura 4: Segmento de controle do GPS 

 

 

 

Fonte: Federal Aviation Administration. 
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A distribuição geográfica das estações monitoras somente ao longo do Equador 

atende aos requisitos de navegação e várias outras aplicações, mas não é adequada 

para determinação de órbitas altamente precisas. O IGS (International Association of 

Geodesy – Associação Internacional de Geodésia), tem capacidade de produzir 

efemérides com precisão da ordem de poucos centímetros em cada uma das 

coordenadas do satélite, podendo atender a maioria das aplicações que exigem alta 

precisão (MONICO, 2008). O IGS produz ainda as efemérides rápidas, denominada 

IGR, e ultra-rápidas, denominada IGU7.  

No GLONASS, o centro de controle terrestre está em Moscou. As estações de 

monitoramento estão distribuídas uniformemente sobre o território da antiga União 

Soviética, carente portanto de uma cobertura global. Os parâmetros de navegação e 

controle são enviados duas vezes por dia para cada um dos satélites. A central de 

sincronização forma a hora do sistema GLONASS que está relacionada com o 

"sistema de controle de fase" (PCS), que monitora o tempo dos satélites e sinais de 

fase (SEEBER, 2003). 

Os sinais de navegação do GPS e do GLONASS estão referenciados em 

sistemas de tempo um pouco diferentes um dos outros. O sistema de tempo do 

GLONASS refere-se ao TUC da antiga União Soviética (TUCUS), o qual, 

diferentemente do GPS, considera os saltos de segundos. Além disso, comparece 

uma diferença constante de 3 horas (em virtude da diferença de fuso entre Moscou e 

Greenwich) (MONICO, 2008).  

Por fim, o segmento de usuários está diretamente associado aos receptores, 

os quais devem ser apropriados para os propósitos a que se destinam, como 

navegação, geodésia, agricultura ou outra atividade, podendo ser para uso civil ou 

militar (MONICO, 2008). Múltiplos canais capazes de dedicar um canal para cada 

satélite disponível e poder processar todos os sinais vindos nas duas portadoras, uma 

memória de alta capacidade para coleta de dados no campo e elevado potencial de 

processamento é tudo que se pode esperar de um receptor GPS. Até pouco tempo 

tudo isso era possível com a tecnologia existente, mas em equipamentos grandes, 

pesados e caríssimos (GEMAEL, 2004). Atualmente, há grande quantidade de 

receptores no mercado civil, para as mais diversas aplicações, limitadas apenas pela 

imaginação dos usuários (MONICO, 2008). 

                                                           
7 Mais informações em http://igscb.jpl.nasa.gov/ (acessado em janeiro de 2015). 
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3.1.2 Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC) 

 

Com o surgimento e a popularização do Sistema de Posicionamento Global 

(GPS) entre as décadas de 80 e 90, muitas instituições iniciaram sua utilização em 

atividades geodésicas. Na época, para se obter resultados com qualidade geodésica, 

era necessária a aplicação do posicionamento relativo. Este método de 

posicionamento requer que sejam realizadas observações em um ou mais marcos de 

coordenadas conhecidas, que servirão como estações de referência. Desta maneira, 

sempre que um novo levantamento era executado também era necessário realizar 

observações em outros marcos com coordenadas conhecidas de forma simultânea. 

Isto causava um inconveniente, pois um ou mais equipamentos eram imobilizados 

para servirem como estações de referência.  

Para sanar este tipo de restrição foi desenvolvido o conceito de SCA (Sistema 

de Controle Ativo), que na realidade é uma rede de estações de referência que 

coletam e armazenam observações GPS de maneira contínua. A primeira rede deste 

tipo foi o Canadian Active Control System (IBGE, 2011). 

Seguindo a tendência mundial do estabelecimento de redes GNSS 

permanentes, o IBGE, em colaboração com o Fundo Nacional de Meio Ambiente 

(FNMA) e com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP), iniciou, 

em 1996, o estabelecimento da RBMC (FORTES, 1997). 

Consiste em um conjunto de estações geodésicas distribuídas nacionalmente 

e equipadas com receptores GNSS geodésicos e, em alguns casos, também com 

sensores meteorológicos, coletando informações continuamente. No uso da RBMC 

está implícito o método de posicionamento relativo, onde a estação desta rede 

desempenha a função de estação base, cabendo ao usuário ocupar apenas os pontos 

de seu interesse (IBGE, 2017). 

A materialização dessas estações se dá através de pilares cilíndricos 

diretamente no terreno ou, em sua grande maioria, engastados na superfície das 

edificações de instituições parceiras8, conforme visualizado na Figura 5. 

De acordo com o Manual Técnico em Geociências número 10 “Orientações 

para Instalação de Estações de Monitoramento Contínuo GNSS com a RBMC”, vários 

                                                           
8 Instituições parceiras são instituições que abrigam e apoiam as estações e o projeto da RBMC. 
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cuidados precisam ser observados, o que de fato não serviu de critério na implantação 

da estação SSA1 em estudo, tais como: 

• A estação deve estar localizada em uma região estável da crosta terrestre, 

devendo-se evitar a proximidade de falhas ativas ou outras fontes de 

deformação ou subsidência; 

• Locais próximos a superfícies que possam refletir os sinais dos satélites 

(multicaminho), tais como: lagos, muros e telhados, devem ser evitados;  

• O local da estação não deve estar sujeito à vibração excessiva, seja por causas 

naturais ou artificiais, tais como: ondas do mar, tráfego de veículos pesados e 

reservatórios de água; 

 

Figura 5: Exemplo de Estação GNSS integrante a RBMC 

 

 

 

A estação SSA1 foi construída sobre a falha geológica que separa a cidade alta 

da cidade baixa (Figura 6) que constituiu a Bacia Sedimentar do Recôncavo e, com a 

invasão do mar, originou a Baía de Todos os Santos (SILVA FILHO, 2010). Além 

disso, utilizou-se de um poste de iluminação como estrutura que foi devidamente 

preenchido com concreto, situando-se no início do píer sul da Capitania dos Portos, 

bem ao lado do espelho d’água da referida Baía (Figura 7). 

Tal proximidade com o espelho d’água motivou outros tipos de aplicações. 

Nievinski et al (2017), por exemplo, fizeram um experimento comparativo entre as 

estimativas obtidas usando os dados da estação SSA1 com as medidas realizadas na 

Fonte: IBGE. 
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estação maregráfica utilizando-se da técnica de reflectometria por multicaminhamento 

(GNSS-MR). Essa técnica utiliza a superfície do mar como um alvo refletor, sendo 

realizado o equivalente a um sensoriamento remoto a curta distância, permitindo obter 

uma estimativa do nível do mar através da interferência dos sinais propagados 

diretamente dos satélites transmissores e dos refletidos da região próxima da antena 

receptora (NIEVINSKI e LARSON, 2014a). 

 

Figura 6: Falha Salvador 

 

 

 

Figura 7: Estação RBMC SSA1, em Salvador-BA 

 

 

Fonte: Adaptado de Nascimento et al, 2008. 

Fonte: IBGE. 



14 

 

Mesmo assim, além da estação SSA1 vir desempenhando sua função dentro 

da estrutura da RBMC que é a de servir de estação base para métodos de 

posicionamento relativo, foi necessária sua implantação neste local para atender as 

necessidades de monitoramento geocêntrico da Estação Maregráfica de Salvador 

para monitorar possíveis movimentos verticais da crosta. O ideal é que o equipamento 

GNSS fosse instalado na mesma estrutura de suporte dos sensores maregráficos, 

pois a correção dos movimentos verticais nas observações maregráficas seriam 

obtidas diretamente dos resultados do processamento das observações GNSS. Estes, 

por existir requisitos próprios de instalação, raramente é possível. Estudos realizados 

em estações da RBMC da região amazônica, no qual ocorrem grandes 

movimentações de massa d’água devido a sua hidrologia continental, verificou-se que 

na estação de Manaus (NAUS), por exemplo, ocorrem variações na crosta na ordem 

de 7 a 8 cm (COSTA et al, 2012).  

Embora SSA1 tenha sua estrutura um pouco diferente do padrão, o processo 

de armazenamento e o formato dos dados são idênticas as demais estações da rede, 

realizada através de tarefas sistemáticas, onde a coleta das observações GNSS é 

executada 24 horas por dia, todos os dias do ano. Os dados derivados das 

observações são coletados uma vez a cada 15 segundos9 e, quando possível, são 

enviados de hora em hora de forma automática para o servidor de armazenamento e 

tratamento de dados do Centro de Controle da RBMC (CCRBMC). Após o seu 

recebimento, os dados são padronizados (organização e controle de qualidade) e 

armazenados para só então serem disponibilizados no servidor de dados do IBGE, 

para que qualquer usuário possa utilizá-lo gratuitamente10. 

O conjunto dessas observações está referenciado a um sistema único de 

referência, o SIRGAS2000, criado em outubro de 1993 através de uma cooperação 

entre os países da América do Sul, representados por suas agências nacionais, e 

instituições internacionais, sob o patrocínio da Associação Internacional de Geodésia 

(International Association of Geodesy – IAG), Instituto Pan-americano de Geografia e 

                                                           
9 O IBGE disponibiliza os dados da RBMC em arquivos diários, coletados a uma taxa de 15 segundos, 
enquanto que o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) disponibiliza em seu sítio 
os dados da mesma estação a uma taxa de até 1 segundo. 
10 Maiores detalhes podem ser encontrados acessando a página da RBMC no portal IBGE: 
https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/rede-
geodesica/16258-rede-brasileira-de-monitoramento-continuo-dos-sistemas-gnss-rbmc.html (acessado 
em 27/05/2019). 
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História (IPGH) e National Imagery and Mapping Agency (NIMA), com o principal 

objetivo de estabelecer um sistema de referência geocêntrico para todo o continente, 

fundamentado nas atuais tecnologias de posicionamento e nas materializações dos 

sistemas de referência terrestre, denominadas de International Terrestrial Reference 

Frame (ITRF), estabelecidas pelo International Earth Rotation Service (IERS) (IBGE, 

2017).  

Em janeiro de 2001, as Nações Unidas, durante a 7ª Conferência Cartográfica 

Regional das Américas, recomendou a adoção do SIRGAS pelos países da América 

para integrar seus sistemas geodésicos de referência (MONICO, 2008). 

Esta demanda foi atendida no Brasil em 25 de fevereiro de 2005 com o 

estabelecimento do SIRGAS, em sua realização do ano de 2000 (SIRGAS2000), 

como novo sistema de referência geodésico para o Sistema Geodésico Brasileiro 

(SGB) e para o Sistema Cartográfico Nacional (SCN), através da resolução 01/2005 

da presidência do IBGE que previu um período de transição não superior a 10 anos, 

durante o qual o SIRGAS2000 poderia ser utilizado em concomitância com o sistema 

SAD 69, para o SGB, e com os sistemas SAD 69 e Córrego Alegre, para o SCN. 

Em 24 de fevereiro, a presidência do IBGE através da resolução 01/2015, 

definiu a data de 25 de fevereiro de 2015, exatamente 10 anos depois, para término 

do período de transição para adoção do SIRGAS2000, passando este a ser o único 

sistema de referência oficial do país11. 

 

 

  

                                                           
11 Maiores detalhes, ver resolução em: 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/pdf/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf 
(acessado em 14/03/2015). 
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3.2 REDE DE REFERÊNCIA VERTICAL 

 
De acordo com Veiga, Zanetti e Faggion (2012), o homem sempre necessitou 

conhecer o mundo em que vive, por questões de sobrevivência, orientação, 

segurança, guerras, navegação, construção, etc. Cabe salientar que alguns 

historiadores dizem que o homem já fazia mapas antes mesmo de desenvolver a 

escrita. Espartel (1982) menciona que os egípcios, os gregos, os árabes e os romanos 

nos legaram instrumentos e processos que, embora primitivos, serviram para 

descrever, delimitar e avaliar propriedades rurais com finalidades cadastrais. Ainda na 

história da Topografia, de Laussedat, são mencionadas plantas e cartas militares e 

geográficas organizadas nos primórdios da chamada Geometria Aplicada. 

O significado da palavra Topografia vem do grego TOPOS, que significa lugar 

e GRAPHEN, que significa descrição. Assim, de uma forma bastante simples, significa 

descrição do lugar (VEIGA, ZANETTI e FAGGION, 2012). 

A Topografia é, portanto, uma ciência aplicada, baseada na geometria e na 

trigonometria e tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa 

de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura 

resultante da esfericidade terrestre (ESPARTEL, 1982). Já Doubeck em 1989 definiu 

que a Topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados 

para obter a representação gráfica de uma porção do terreno sobre uma superfície 

plana. 

Logo, pode–se dizer que a Topografia é uma parte da Geodésia, sendo esta 

uma ciência que tem por objetivo determinar a forma e dimensões da Terra, no seu 

sentido amplo, enquanto que a Topografia se ocupa do detalhe, admitindo-o como 

uma superfície plana, adotando-se para isso de processos da geometria e da 

trigonometria plana (ESPARTEL, 1982). Acrescenta ainda o autor que a mesma está 

dividida em planimetria e altimetria, sendo a planimetria a representação em projeção 

horizontal dos detalhes existentes na superfície, enquanto que a altimetria determina 

as cotas ou distâncias verticais de um certo número de pontos referidos ao plano 

horizontal de projeção. Esse plano horizontal de projeção ou superfície de nível de 

comparação pode ser tomada arbitrariamente, e as alturas dos diferentes pontos 

característicos com ela relacionados recebem a denominação de cotas ou alturas 

relativas. Porém, quando se toma como superfície de nível de comparação a 

correspondente a superfície média dos mares, suposta prolongada por baixo dos 
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continentes, as alturas dos diferentes pontos característicos estudados recebem a 

denominação de altitudes ou alturas absolutas (COMASTRI e TULER, 2005).  

As determinações das alturas ou altitudes (a depender da origem de referência) 

são determinadas através das medições de nivelamento, podendo ser pelo método 

barométrico, trigonométrico ou geométrico. O nivelamento barométrico é aquele em 

que a diferença de nível é determinada em função da variação da pressão atmosférica 

existente entre pontos de diferentes altitudes da superfície terrestre, sendo esta a 

técnica utilizada na época para medição das altitudes dos picos brasileiros, por 

exemplo. O trigonométrico é aquele em que a diferença de nível entre dois ou mais 

pontos topográficos é determinada por meio de resoluções de triângulos situados em 

planos verticais, que passa pelo ponto cuja diferença de nível se deseja, como pode 

ser visto na Figura 8a. 

 

Figura 8: Métodos de Medição Trigonométrico e Geométrico Simples e Composto  

 

 
 

 

Já o nivelamento geométrico consiste na medição da diferença de altitude entre 

duas referências de nível, para a obtenção da altitude de uma delas, a partir da altitude 

da outra, utilizando-se de instrumentos, métodos e procedimentos especiais com o 

objetivo de garantir a precisão dos resultados finais (COMASTRI e TULER, 2005). 

Independentemente do método utilizado, estes seguem técnicas, 

especificações, tolerâncias, etc., que não são definidas do acaso, elas obedecem a 

parâmetros internacionais, como é o caso da ANSI (American Nacional Standards 

Institute – EUA) e da DIN (Deutsches Institut fur Normung – Alemanha) ou até mesmo 

da ISO (International Organization for Standardization). No Brasil, essas normas estão 

por conta da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, Foro Nacional de 

Normalização por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 

Fonte: Adaptado de Jelinek, 2009 
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28 de setembro de 1940, e confirmado pelo Governo Federal por meio de vários 

instrumentos legais12. 

Uma das normas de extrema relevância é a NBR13133, publicada em 

30/05/1994 e corrigida em 1996, fixa as condições exigíveis para a execução de 

levantamentos topográficos13.  

Vale ressaltar que a ABNT tem um foco comercial, ficando sob a 

responsabilidade do IBGE levantamentos geodésicos de precisões superiores. Para 

se ter uma ideia, a classe mais precisa da ABNT (Classe I N) permite uma tolerância 

de fechamento de no máximo 12 mm por cada quilômetro percorrido, enquanto que 

os nivelamentos executados pelo IBGE essa tolerância é de apenas 3 mm. O cálculo 

se dá através da diferença máxima entre o nivelamento e o contra-nivelamento 

(nivelamento do mesmo trecho realizado no sentido contrário) entre as seções (IBGE, 

2017).  

 

3.2.1 Rede Altimétrica de Alta Precisão (RAAP) 

 

A RAAP ou Rede Altimétrica de Alta Precisão é o conjunto homogêneo de 

marcos ou estações geodésicas, vinculadas ao SGB, dotadas de altitudes de alta 

precisão. O cálculo dessas altitudes é realizado a partir de medições de nivelamento 

geométrico duplo, com instrumentos e procedimentos específicos para a obtenção da 

alta precisão. As estações da RAAP constituem a estrutura fundamental a partir da 

qual a comunidade técnico-científica usuária do SGB estabelece suas próprias redes 

de altitudes para os mais variados objetivos, tais como: obras de saneamento, 

irrigação, estradas, telecomunicações, usinas hidrelétricas, mapeamento e estudos 

científicos (IBGE, 2017). 

Sua origem ou datum altimétrico se dá através de observações do nível do mar. 

Segundo Camargo e Harari (2015), desde os primórdios da civilização os movimentos 

das águas dos oceanos despertaram a atenção de estudiosos e daqueles que vivem 

próximo ao mar. Entre os fenômenos que mais intrigaram os habitantes das regiões 

                                                           
12 A normalização, segundo a ABNT, é o processo de formulação e aplicação de regras para a solução 
ou prevenção de problemas, com a cooperação de todos os interessados e, em particular, para a 
promoção da economia global. 
13 Maiores detalhes podem ser encontrados acessando a página da ABNT, em: http://www.abnt.org.br 
(acessado em 15/01/2016). 
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costeiras do globo, o movimento oscilatório do nível do mar merece destaque, por sua 

periodicidade absolutamente regular.  

Para a geodésia, as variações do nível do mar têm importância fundamental na 

determinação de uma superfície de referência altimétrica, chamada de geóide. Em 

outras palavras, é a superfície de nível do campo de gravidade que melhor se adapta 

ao nível médio do mar (NMM), e pode se estender para dentro do corpo sólido da 

Terra (TORGE, 2001). É essa superfície de nível ideal que corresponde a superfície 

de equilíbrio, de que se tem ideia observando as águas do mar, supondo-as em 

tranquilidade absoluta (COMASTRI e TULER, 2005). 

De acordo com o IBGE (2013), 

 

“A utilização do nível médio do mar (NMM) como referência altimétrica tem 
sido aceita mundialmente com base em conceitos arraigados sobre a 
existência de um nível médio permanente e estático, bem como em 
necessidades práticas de estabelecimento de redes de drenagem e cotas de 
segurança para estruturas na região litorânea. Se por um lado às 
observações em escala global sobre os oceanos derrubaram aquele conceito 
primitivo de uma superfície estática (VANÍCEK, KRAKIWSKI, 1986), o 
crescimento da ocupação humana na zona costeira exigiu maior refinamento 
na definição dos possíveis riscos de inundação dessas áreas. (...) Portanto, 
as medições de nível do mar devem ser acompanhadas de uma série de 
outras medições ambientais e geofísicas, que permitam explicar as variações 
que eventualmente sejam observadas (MERRY, VANÍCEK, 1981). Tal 
recomendação assume especial importância no contexto de um datum 
altimétrico definido com base em mais de uma estação maregráfica. Em cada 
uma delas os efeitos ambientais e geofísicos assumem características 
diferenciadas, levando à necessidade de uma homogeneização espacial das 
observações de nível do mar. Igualmente, deve haver a simultaneidade de 
observações em todas as estações que definam o datum altimétrico.” (LUZ, 
NEVES, FREITAS, 1996) 

 

Segundo Dalazoana (2005), o Datum Altimétrico da Austrália ou “Australian 

Height Datum” (AHD) teve sua determinação com base nas medições de 30 estações 

maregráficas e ajustada por aproximadamente 170.000 quilômetros de linhas 

niveladas (FEATHERSTONE e FILMER, 2012). Por outro lado, o cenário na América 

do Sul é bem diferente. Na Colômbia, o Datum vertical foi estabelecido com base em 

18 anos (1951-1968) de observações maregráficas em Buenaventura (SANCHEZ e 

MARTINEZ, 2002). Já na Venezuela foi estabelecido com base em 19 anos (1953-

1971) de observações maregráficas em La Guaira (HERNANDEZ et al, 2002).  

No Brasil, o Inter American Geodetic Survey (IAGS) foi responsável pela 

manutenção e coleta de dados de várias estações maregráficas ao longo da costa 

entre as décadas de 40 e 60 (ALENCAR, 1990), embora o período de operação não 
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tenha sido homogêneo, variando de poucos meses (Salinópolis-MA) até 

aproximadamente duas décadas (Fortaleza, Salvador e Imbituba), encerrando suas 

atividades em 1971 (LUZ, 2008). Disto resultaram mais de 300 estações onde foram 

realizadas observações do nível do mar, sendo que em muitos lugares não eram feitas 

leituras numa régua maregráfica e nem nivelamento geodésico regular, servindo 

apenas para finalidades portuárias, de navegação ou de engenharia (DALAZOANA, 

2005). 

O Datum Vertical Brasileiro (DVB) foi determinado inicialmente em Torres/RS 

de maneira provisória com apenas um ano de observações do nível médio do mar 

(1919-1920), mais para atender ao cálculo de altimetria da Cadeia de Triangulação de 

1ª. ordem, iniciada em 1945 que iria fornecer as coordenadas dos pontos de apoio 

básico necessários ao mapeamento da Zona Carbonífera de Santa Catarina. 

Posteriormente, o Datum de Torres foi substituído em 1958 pelo Datum de Imbituba 

com uma série temporal de observações do nível do mar mais longa (1949-1957) 

(ALENCAR, 1990), conforme podemos ver na tabela abaixo. 

 

Tabela 1: Médias Anuais em Imbituba para o período de 1949 – 1957 

Ano Média (m) 

1949 2,2616 

1950 2,2770 

1951 2,2587 

1952 2,2860 

1953 2,2555 

1954 2,3044 

1955 2,2831 

1956 2,2738 

1957 2,2587 

Valor Médio 2,2732 

 Fonte: ALENCAR, 1990, Adaptada por DALAZOANA, 2005. 

 

A Figura 9 mostra graficamente os níveis médios anuais de Imbituba tal qual é 

visualizado na Tabela 1, assim como as médias mensais de 1957. Observa-se que a 

variação das médias anuais pode ultrapassar 5 cm, enquanto que as médias mensais 

podem alcançar diferenças de até 25 cm. Fica evidente que a utilização de níveis de 

referência baseados em curtos períodos de observação maregráfica deve ser feita 
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com cuidado, principalmente nas regiões sul e sudeste onde a influência 

meteorológica sazonal é mais intensa.  

 

Figura 9: Níveis médios em Imbituba: valores anuais entre 1949 e 1968, e mensais 

de 1957 

 

 

 

De acordo com Marmer (1951), 19 anos de análise de dados representa o 

período mínimo ideal de observações para a obtenção dos data altimétricos, 

necessários para que seja reduzido os efeitos das variações periódicas provocadas 

pelas influências astronômicas. Entretanto, o Datum de Imbituba foi definido com 

apenas 9 anos de observações, quando se tratou de calcular a altitude da RN 4X, 

construída junto ao Marégrafo de Imbituba, partindo dos dados fornecidos pelo IAGS 

(ALENCAR, 1990).  

O estabelecimento da RAAP, sob coordenação inicial do então Conselho 

Nacional de Geografia (CNG), teve início em 1945, no extremo sul do Brasil 

(ALENCAR, 1990). Nos primeiros anos foram realizadas conexões com as redes de 

nivelamento implantadas pelos então Serviço Geográfico do Exército (SGE, 1950) e 

Instituto Geográfico e Geológico de São Paulo (IGG, 1962). Do Sul, a RAAP progrediu 

inicialmente em direção ao norte do país através das regiões litorâneas de maior 

desenvolvimento econômico e demográfico, chegando também a recém estabelecida 

capital, Brasília. A partir da década de 1970, a implantação da RAAP foi direcionada 

ao interior do país, à substituição das redes de outras instituições e à reconstituição 

dos trechos destruídos (IBGE, 2018).  

Fonte: PSMSL apud IBGE, 2009. 
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No entorno da Estação Maregráfica de Salvador (EMSAL), a RAAP se faz 

presente com uma quantidade razoável de referências de nível que ajudam no 

monitoramento da estação, uma vez que essas RRNN sofrem ou deveriam sofrer (a 

depender da exequibilidade por parte do IBGE) processos de renivelamento 

semestral, sendo estes um pouco mais rigorosos, denominados nivelamento 

científico, tentando introduzir o menor número de alterações nas especificações do 

nivelamento usualmente praticado, considerando-se duas metas: aproveitar 

integralmente o instrumental atual; e respeitar, tanto quanto possível, as 

especificações da Comissão Oceanográfica Intergovernamental –  IOC, que 

estabelecem o limite de 1 mm, em 1 km, para a precisão do nivelamento de estações 

maregráficas14.  

Para o IBGE, não foi possível obedecer a essa tolerância sem introduzir 

alterações significativas nos procedimentos. Em vez disso, decidiu-se reduzir a 

abrangência espacial do nivelamento científico, de modo a manter o erro esperado 

abaixo de 1 mm. Com isso, foi possível estabelecer um conjunto de especificações 

viáveis, que resultam em uma precisão esperada de 1,5 mm √� (IBGE, 2017). 

 

Figura 10: Distribuição das RRNN no entorno da EMSAL 

 

 

                                                           
14 Maiores detalhes podem ser encontrados acessando a página do IOC, em: http://www.ioc-

unesco.org (acessado em 26/03/2016). 

Fonte: Adapt. Google Earth. 
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Dalazoana (2005) comenta que o conjunto de RRNN implantadas na área do 

marégrafo tem dois principais objetivos (BEVIS et al, 2002): 

a) vincular o nível do mar ao solo firme, e 

b) referenciar os registros de nível do mar à um sistema de referência externo ao 

marégrafo, uma vez que o mesmo pode ser destruído durante uma tempestade 

ou acidente com embarcações, ou até mesmo ser substituído por outro 

marégrafo. 

Sua materialização se dá através de chapas cravadas, marcos ou pilares, de 

forma a garantir sua estabilidade e durabilidade. No caso das estações altimétricas 

construídas no entorno das estações maregráficas, é priorizado o estabelecimento de 

referência de nível (RRNN) do tipo chapa cravada (Figura 11) em estruturas estáveis 

(colunas de grandes estruturas de engenharia, capeamento dos cais de portos, 

afloramentos rochosos, etc), evitando-se, sempre que possível, a construção de 

marcos de concreto apoiados apenas no solo, em função da possibilidade de 

subsidência associada a aterros, comuns em áreas portuárias (IBGE, 2010).  

 

Figura 11: Especificação e exemplo de chapa altimétrica 

 

 

 

 

Embora esta seja a forma mais comum para as RRNN que compõem o SGB, 

modelos mais antigos ou até mesmo modelos de outros órgãos também podem ser 

encontrados no entorno das estações maregráficas, como podemos ver na figura a 

seguir. 

 

 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2008. 
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Figura 12: Outros modelos de RRNN encontrados no entorno da Estação 

Maregráfica 

  
 

 

Todas essas RRNN, inclusive as de outros órgãos, recebem uma identificação 

que é feita por código composto de uma parte numérica de até quatro dígitos (série) 

e por uma letra (LUZ, 2008).  

 

3.2.2 Rede Maregráfica Permanente para a Geodésia (RMPG)  

 

Cabe ao IBGE a missão de estabelecer e gerenciar o Sistema Geodésico 

Brasileiro – SGB, que é materializado por pontos com coordenadas geodésicas no 

território nacional. Como gestor do SGB, tem a responsabilidade pela qualidade das 

informações altimétricas, planimétricas e gravimétricas associadas a estes pontos e 

utilizadas para realização do mapeamento brasileiro, obras de engenharia diversas, 

planejamento e gestão municipal, estadual e federal, estudos científicos, entre outros. 

Para a determinação da componente altimétrica são necessários valores 

iniciais de altitudes em alguns pontos selecionados, que servirão para partida das 

medições de nivelamento geométrico referentes a todos os demais pontos do SGB. 

Esses valores iniciais, denominados “Datum Altimétrico”, como visto na seção 

anterior, são definidos a partir do nível médio do mar (NMM) obtido por estações 

maregráficas monitoradas ao longo de grandes intervalos de tempo. 

O Datum de Imbituba, por exemplo, foi definido com observações realizadas 

entre 1949 e 1957 no Porto de mesmo nome e começou a ser utilizado em 1959, 

prevalecendo até hoje, apesar de não ter sido atualizado com dados mais recentes e 

Fonte: Acervo IBGE. 
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completos e, também, de sua localização desfavorável, no extremo sul da Rede 

Altimétrica do SGB. 

Tais inconvenientes tem dado origem a grandes diferenças nas altitudes de 

pontos localizados nas regiões Norte e Nordeste, em relação aos referenciais 

maregráficos locais. Para corrigir esse problema, foi idealizada em 1997 a RMPG 

(Rede Maregráfica Permanente para Geodésia), proposta ao IBGE conjuntamente 

pelas Universidades Federais do Rio de Janeiro e Paraná (LUZ, NEVES, FREITAS, 

1996), onde compete ao projeto o monitoramento do nível do mar através de suas 

estações ativas, visando o acompanhamento, a análise, o tratamento e a consolidação 

das informações resultantes do referido monitoramento. Seu objetivo principal é 

subsidiar a vinculação temporal e espacial dos Data Verticais Brasileiros em Imbituba 

e Santana aos demais níveis de referência maregráficos, utilizados na cartografia 

náutica e na engenharia costeira. A primeira, constituída pela correlação temporal 

entre as observações atuais de Imbituba e aquelas utilizadas para definição do datum. 

As observações atuais, por sua vez, pela correlação espacial com as observações 

das outras estações referentes aos mesmos períodos (LUZ, GUIMARÃES, 2003). 

Outra demanda atual dos dados gerados pela RMPG é ligada ao 

gerenciamento costeiro, em suas diversas vertentes socioeconômicas e ambientais. 

Com uma extensão litorânea de mais de 7 mil quilômetros, onde se localizam várias 

capitais e regiões metropolitanas com ampla infraestrutura (portos, rodovias, redes de 

água e esgoto, etc.), e uma população superior a 50 milhões de habitantes, o Brasil é 

um país com grande vulnerabilidade à elevação do nível médio do mar e eventos 

naturais extremos. Para o correto planejamento de medidas preventivas é 

fundamental observar as variações do nível do mar na região costeira e correlaciona-

las com as informações de altitudes dos mapas topográficos que orientam governos 

municipais e estaduais no controle e ocupação do solo (LUZ et al., 2014 apud IBGE, 

2016). 

A RMPG tem estações distribuídas uniformemente ao longo da costa brasileira, 

conforme pode ser visto na Figura 13, onde encontram-se em operação desde 1999 

em Imbituba-SC, 2002 em Salvador-BA, 2005 em Santana-AP, 2007 em Fortaleza-

CE e 2017 em Arraial do Cabo-RJ. 
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Figura 13: Distribuição das estações meteo-maregráficas da RMPG 

 

 

As informações coletadas do nível do mar, obtidas a partir de observações de 

estações meteo-maregráficas (EMM), visam aprimorar as possibilidades de utilização 

das altitudes do SGB na zona costeira, vinculada ao fato de que as atividades 

desenvolvidas nas regiões litorâneas buscam, muitas vezes, um referencial vertical 

vinculado ao valor local do NMM, ao invés de utilizar o datum altimétrico, como o de 

Imbituba e o de Santana.  

Considerando que o NMM apresenta variações ao longo do litoral, a utilização 

das altitudes do SGB nessas áreas submete-se a dificuldades específicas, que podem 

ser parcialmente contornadas com a ligação das EMM com as estações das redes 

altimétricas de precisão do SGB (IBGE, 2010). 

Fonte: IBGE 
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Não só isso, as informações produzidas pelas estações da RMPG são úteis 

também para diversas aplicações não geodésicas, tais como: redução de sondagens 

para conservação e ampliação da capacidade de portos e vias navegáveis, 

implantação de infraestrutura em regiões litorâneas e estudo de possíveis medidas de 

adaptação e mitigação dos impactos de elevação global do nível do mar (e.g., 

KEYSERS et al. apud IBGE, 2013). Para isso, o IBGE disponibiliza em seu portal na 

internet, arquivos com os dados diários das estações da RMPG (IBGE, 2013). Esses 

arquivos são fornecidos sem filtragem alguma, ou seja, com a frequência de 

amostragem original em formato genérico de distribuição (arquivos ASCII), contendo 

data, hora e nível d’água (LUZ, 2008)15. 

 

 

  

                                                           
15 Maiores detalhes podem ser encontrados acessando a página da RMPG no portal do IBGE: 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/rede-

geodesica/10842-rmpg-rede-maregrafica-permanente-para-geodesia.html (acessado em 27/05/2019). 
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3.3 MARÉS 

 

Maré é 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 (MIGUENS, 

1996). Já Schmiegelow define marés como sendo as ondas mais longas, possuindo 

períodos de 12 horas e 25 minutos a 24 horas e 50 minutos (PUGH, 1996) e 

comprimento de onda que pode alcançar a circunferência do equador 

(SCHMIEGELOW, 2004). Essas 24 horas e 50 minutos também é conhecida como 

dia lunar (MIGUENS, 1996). Ainda segundo Schmiegelow, as águas normalmente 

sobem e descem duas vezes por dia, existindo, portanto, duas preamares (maré alta) 

e duas baixa-mares (maré baixa). Essa situação é vista nas marés semidiurnas, mais 

comum, com duas preamares e duas baixa-mares aproximadamente iguais em cada 

dia lunar e nas marés mistas, comuns na região sudeste, na qual ocorrem duas 

preamares e duas baixa-mares de alturas distintas. 

Existem essencialmente duas forças envolvidas na origem das marés: a força 

de atração entre os astros, formulada por Newton em 1686, fundamentando-se no fato 

de que a atração entre corpos é diretamente proporcional as suas massas e 

inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, sendo a Lua mais 

importante em sua formação por estar mais próxima da Terra, embora o Sol possua 

massa muito maior. A outra força é a centrífuga, devido ao movimento Terra-Lua em 

torno de um centro comum de massa (SCHMIEGELOW, 2004). 

Tendo a Lua como a principal forçante, suas fases interferem diretamente na 

amplitude das marés, sendo as Marés de Sizígia, aquelas que ocorrem em situações 

de luas cheia e nova, quando os três astros (Terra, Lua e Sol) estão alinhados, 

resultando em maiores amplitudes de maré (CAMARGO, HARARI, 2015); e as Marés 

de Quadratura, nas luas crescente e minguante, quando os astros formam um ângulo 

reto com a Terra, originando as marés com as menores amplitudes (SCHMIEGELOW, 

2004), conforme pode ser visto na figura a seguir. 

Vale a pena mencionar que os fundamentos básicos que explicam o fenômeno 

das marés por meio da Teoria do Equilíbrio foram descritos de maneira simplificada, 

considerando a Terra integralmente coberta (sem continentes) por um oceano de 

profundidade uniforme, existindo assim muitas restrições impostas pelas bacias 
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oceânicas e pela diferença de profundidade. Dessa forma, os aspectos dinâmicos das 

marés são bastante abrangentes e envolvem uma série de conceitos (CAMARGO, 

HARARI, 2015). 

 

Figura 14: Posição relativa Sol - Lua - Terra nas 4 fases principais da Lua. 

 

 

 

Ainda segundo Camargo e Harari (2015), o resultado idealizado em uma Terra 

esférica, sem continentes e com profundidade do oceano constante, é a formação de 

um elipsoide com dois bulbos, na direção da Lua e na direção oposta a ela. Na prática, 

os bulbos não se formam, simplesmente porque a Terra gira em torno de seu eixo. 

Mesmo assim, a Teoria do Equilíbrio prova intuitivamente a periodicidade fundamental 

das marés, embora existam muitas razões para explicar porque as marés reais não 

se comportam como na Teoria do Equilíbrio. A primeira delas refere-se ao fato da 

Terra girar em torno de seu eixo, o que implicaria a necessidade de que o bulbo de 

maré se propagasse em sentido contrário do movimento da superfície terrestre para 

manter-se alinhado com a Lua. Entretanto, em decorrência da profundidade dos 

oceanos, não haveria velocidade suficiente para tal. A segunda razão está ligada a 

presença dos continentes, que impedem que os bulbos se propaguem livremente, 

além do fato de que a geometria dos continentes restringe a direção dos escoamentos. 

Fonte: Silveira, 2001. 
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Adicionalmente, há também razões dinâmicas que envolvem a existência de um 

intervalo de tempo para a resposta do oceano às forças trativas de maré16, uma vez 

que a reação não seria instantânea e nem tampouco estática. Por último, o efeito de 

rotação (Coriolis) que exerce um papel importante na deflexão dos fluxos de maré, 

dadas as escalas espacial e temporal dessas oscilações em escala global. O efeito 

de Coriolis (ou efeito gisroscópico) poderá reforçar ou reduzir o efeito das forças 

astronômicas. Este, devido a rotação da Terra, tende a desviar as correntes de maré 

para a direita no Hemisfério Norte e para a esquerda no Hemisfério Sul, concorrendo, 

juntamente com as próprias forças astronômicas, para a gênese de correntes 

rotatórias (MIGUENS, 1996). 

 

3.3.1 Níveis de Referência 

 

Segundo o IBGE, a informação mais solicitada no banco de dados geodésico 

são as altitudes das referências de nível para utilização em estudos em que o desnível 

ou a declividade seja o mais importante. Porém, a utilização das altitudes do SGB para 

posicionamento vertical em regiões costeiras não é tão simples, pois o nível do mar 

local passa a ser um elemento crítico na realização de obras costeiras. Nessas 

condições, o usuário geralmente deseja um nível de referência mínimo ou máximo e 

não um valor médio (IBGE, 2009). 

Nesse sentido, a fonte de informação mais comum sobre os níveis de maré na 

costa brasileira é a Tábua de Marés (TM), fornecida pela Diretoria de Hidrografia e 

Navegação da Marinha (DHN). Segundo Dalazoana (2005), a DHN, em colaboração 

com as autoridades portuárias brasileiras, é a principal responsável pela manutenção 

das observações de nível do mar no país. Esses dados da TM são publicados 

anualmente e disponibilizados também no sítio da DHN na internet com os horários e 

alturas das preamares e baixa-mares locais, medidas a partir do Nível de Referência 

ou Nível de Redução (NR), ou seja, um nível mínimo definido localmente de forma que 

não haja valores negativos de altura de maré (IBGE, 2009). Já Camargo e Harari 

(2015) definem NR como um nível suficientemente abaixo do nível médio do mar, que 

informa aos navegantes as condições mínimas de segurança de um ponto para suas 

embarcações e navios, normalmente publicados nas cartas náuticas. 

                                                           
16 Conjunto de forças que força a água a se mover horizontalmente (Camargo, Harari, 2015). 
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A previsão das marés baseia-se na sua medição com um marégrafo durante 

certo período de tempo, quando se obtém informações sobre vários constituintes ou 

componentes de maré. Esse período, em sua maioria, é o período de 1 ano, mas pode 

variar de 31 dias a 19 anos de observação17. 

Estes são um dos valores da equação harmônica da curva de maré para 

qualquer ponto. O período destes constituintes é derivado de várias combinações das 

velocidades angulares da Terra, do Sol e da Lua (SCHMIEGELOW, 2004). São 

listados cerca de 390 componentes de maré, sendo 100 de longo período, 160 

diurnas, 115 semidiurnas e 14 terdiurnas (CAMARGO, HARARI, 2015). No Brasil, o 

local onde se utiliza mais constituintes para a previsão de maré ocorre em Salinópolis 

(PA) com 60, enquanto que para Aratu (BA) são usados apenas 19 (SCHMIEGELOW, 

2004). 

Segundo Camargo e Harari (2015), para cada componente, com velocidade 

angular ϖi, há uma amplitude de equilíbrio Aj e uma fase de equilíbrio αj, em cada 

ponto do oceano. Portanto, a variação da elevação de equilíbrio b, no instante de 

tempo t, em cada ponto do oceano, é dada por: 

 

ne = ∑j Aj cos (wj t + αj) 

 

As amplitudes de equilíbrio das componentes de maré são usualmente 

relacionadas com a amplitude de equilíbrio da principal componente lunar semidiurna. 

Cada componente está fisicamente relacionada a alguma combinação dos 

movimentos dos astros. Assim, os movimentos dos astros e seus correspondentes 

períodos são a base para a determinação das frequências angulares das 

componentes harmônicas de maré. 

Ainda segundo Camargo e Harari (2015): 

 

O principal objetivo da análise harmônica do registro de maré de um local é 
conhecer as amplitudes e fases das componentes de maré e poder prever a 
altura da maré naquele ponto do oceano. Para isso, um registro do local é 
analisado para componentes de determinadas frequências, usando a análise 
de Fourier. Utilizando também resultados da Teoria de Equilíbrio, são 
determinadas uma amplitude Hj e uma fase Gj para cada componente, os 

                                                           
17 Maiores detalhes podem ser encontrados acessando a página do DHN, em: 

http://www.marinha.mil.br/dhn (visitado em 28/05/2019). 
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quais são chamados constantes harmônicas de uma componente naquele 
local e são características de uma posição no mar. 

 

Logo, a elevação ƞ naquele ponto do oceano pode ser prevista para um instante 

de tempo t qualquer, usando a expressão: 

 

ƞ = ∑j fj Hj cos (wj t + β Gj) 

 

em que σj são as velocidades angulares das diversas componentes de maré, 

constantes, dadas pela Teoria do Equilíbrio; fj e βj são características de cada 

componente, funções do tempo t, sendo denominados fatores nodais de amplitude e 

de fase, os quais também são determinados pela Teoria do Equilíbrio; e, finalmente, 

Hj e Gj são as constantes harmônicas de cada componente, no local das medições 

(CAMARGO, HARARI, 2015). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Área de Estudo 

 

De acordo com Hatje e Andrade (2009), baías costeiras constituem um tipo 

particular de estuário com morfologia condicionada por processos de subsidência e 

tectonismo (KJERFVE, 1994). Apesar de receberem a contribuição de várias bacias 

de drenagem, a subsidência, condicionada por falhas geológicas, quase sempre 

ocultam os contornos dos vales fluviais afogados e gera morfologias variadas. As 

baías são normalmente maiores que estuários típicos e abrigam vários subsistemas 

estuarinos à saída dos cursos fluviais afluentes, sendo por vezes chamados de 

sistemas estuarinos, como proposto inicialmente por Pritchard (1952). 

A Baía de Todos os Santos, conhecida como BTS, é uma grande baía 

localizada nas bordas da cidade de Salvador, capital da Bahia. Centrada entre as 

latitudes 12°50’S e a longitude de 38°38’W (Figura 18), a BTS apresenta uma área de 

1233 km2, sendo a segunda maior baía do Brasil e a única que apresenta terminais 

portuários de grande porte, um canal de entrada naturalmente navegável e canais 

internos profundos, o que, desde sempre, a tem tornado um elemento facilitador do 

desenvolvimento da região (HATJE e ANDRADE, 2009). 

Na maior parte de sua extensão, a BTS é rasa, com profundidade média de 6 

m e profundidade máxima de 70 m (CIRANO e LESSA, 2007). Trata-se de um sistema 

estuarino típico, com morfologia condicionada por movimentos tectônicos em uma 

área delimitada pelas falhas geológicas de Salvador e de Maragojipe, recebendo a 

descarga de três grandes bacias de drenagem, associadas aos rios Paraguaçu, 

Jaguaripe e Subaé, além de outras 91 pequenas bacias que geram um efeito de 

descarga difusa durante os meses úmidos (HATJE e ANDRADE, 2009). 

É na parte sul da BTS, mais precisamente nas coordenadas 12°58’26” de 

latitude sul e 38°31’02” de longitude oeste, que se encontra instalado o complexo de 

sensores da Estação Maregráfica de Salvador, também chamada de EMSAL. 

A EMSAL foi instalada em 2002 e contou com o apoio da Divisão de Hidrografia 

e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil, no qual o local escolhido foi a Capitania 

dos Portos de Salvador, situada a Av. das Naus, s/n, bairro do Comércio, em Salvador, 

tendo como grandes vantagens a questão da segurança dos equipamentos, por se 
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encontrar dentro de uma instituição militar, além da qualidade dos dados dali 

extraídos, tendo em vista a tranquilidade das águas calmas proporcionadas pela Baía 

de Todos os Santos. 

 

Figura 15: Baía de Todos os Santos, BA, Brasil 

  

 

 

Figura 16: Estação Maregráfica EMSAL e RBMC SSA1 

 

Fonte: Cirano e Lessa, 2007. 

Fonte: Adapt. do Google Maps. 
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4.2 Fonte de dados 

 

Para este estudo foram manipulados apenas os dados da Estação Maregráfica 

de Salvador entre julho de 2009 a dezembro de 2015, totalizando 6,5 anos de 

observações. O período escolhido se dá pelo fato dos avanços e modernizações 

metodológicas relacionadas as atividades de controle geodésico das estações 

maregráficas só terem acontecido a partir deste ano, o que permite uma comparação 

no controle temporal e de precisão da correlação entre diversas superfícies físicas e 

geométricas de referência altimétrica (IBGE, 2017). Entretanto, a EMSAL iniciou seu 

monitoramento em dezembro de 2002 com equipamentos mecânicos e outubro de 

2004 com equipamentos eletrônicos, sendo eles: sensores radar Vegaplus 62 e 

encoder Sutron SDR-1-1 (Figura 17) e um datalogger Sutron Satlink desde abril de 

2008, tendo operado até esta data com um sensor ultrasônico Aquatrak (IBGE, 2013). 

Logo, o sensor de radar, principal fonte geradora da série estatística em questão, está 

presente ao longo de todo o período escolhido.  

 

Figura 17: Sensor radar em Salvador e modelo encoder Sutron 

         

 

 

Segundo o fabricante, o sensor de radar Vegaplus 62 pode ser usado numa 

grande variedade de aplicações para medições contínuas do nível de líquidos (VEGA 

GRIESHABER KG, 2012). Ao contrário de um sensor analógico, o sensor de radar 

não observa o nível da água diretamente e sim o tempo de percurso de um sinal 

Fonte: IBGE, 2010. 
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eletromagnético entre o sensor e o nível d’água com uma duração de 

aproximadamente 1ns que é convertido posteriormente pela unidade de controle 

(datalogger) em informações referentes ao nível d’água (IBGE, 2010). A Figura 18 

define bem a série de dados extraídos dos sensores maregráficos, onde sua tabulação 

está separada por vírgula e segue a seguinte estrutura: identificação dos sensores 

(ENC para encoder, RAD para radar, SW1, SW2 e SW3 sensores que tem a função 

de monitorar a passagem da lâmina d’água pelos mesmos, além de BAT que indica a 

quantidade de carga da bateria que alimenta o sistema), data no padrão ano/mês/dia, 

hora, nível de maré em milímetros e status da medição (“Good” ou “Bad”). 

 

Figura 18: Estrutura de dados da Estação Maregráfica 

 

 

 

Até pouco tempo, a descarga desses dados era feita diariamente acessando o 

datalogger por meio de linha discada, o que nem sempre se conseguia nas primeiras 

tentativas, fazendo com que os dados hoje sejam baixados “in loco” através de cartão 

de memória durante a atividade de manutenção semanal do marégrafo. Há ainda 

tentativas de modernização do processo de descarga dos dados através de tecnologia 

GSM, mas isso ainda não foi possível na EMSAL. 

Outra série muito importante a ser utilizada são os dados GNSS oriundos da 

RBMC SSA1. Esta estação é dotada de antena e receptor de alta precisão e 

materializada por um pilar estável. Além disso, suas observações são processadas de 

acordo com procedimentos científicos, adequados ao monitoramento da posição 

tridimensional na ordem do milímetro. Como dito anteriormente, a situação ideal seria 

a estação GNSS acoplada diretamente na estação maregráfica, não sendo possível 

Fonte: IBGE, 2010. 
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devido aos requisitos de instalação da mesma. Com isso, a sua ligação com a estação 

maregráfica se dá através de nivelamento geométrico18.  

Para Dalazoana (2005), as aplicações dos dados GNSS devem-se a 

determinação e o monitoramento temporal da posição geocêntrica do marégrafo. Com 

a determinação da posição do marégrafo, o NMM também pode ser definido num 

sistema geocêntrico (SGR). Ainda segundo a autora, a posição geocêntrica do 

marégrafo também é necessária para que o nível do mar observado pelo marégrafo 

possa ser definido no mesmo SGR utilizado pela altimetria por satélite. Esse 

monitoramento temporal da posição geocêntrica do marégrafo auxilia na 

discriminação de movimentos verticais locais e com isso na estimativa de variações 

absolutas do NMM. A estrutura de dados extraídos da estação RBMC SSA1 pode ser 

vista no Anexo 1.  

Vale ressaltar que todos os dados manipulados nesta dissertação são dados 

públicos e que o autor, como Servidor Público Federal da Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), gestora do SGB, tem acesso a todas as 

informações referentes ao sistema, com o devido apoio e permissão da Gerência 

Geral de Geodésia (GGED), no Rio de Janeiro, que coleta e mantem todas essas 

informações. 

 

4.3 Regressão Linear Simples 

 

O principal objetivo deste modelo é obter uma equação que explique a relação 

linear entre uma variável resposta e uma ou mais variáveis explicativas, possibilitando 

fazer predição de valores da variável de interesse (GUIMARÃES, 2008). Ainda 

segundo o autor, se uma equação linear é válida para sumarizar a dependência 

observada entre duas variáveis quantitativas, a equação que descreve essa relação é 

dada por: 

 

� = � + �� +  
 

 

                                                           
18 Maiores detalhes podem ser encontrados na página do IBGE referente a Rede Maregráfica 
Permanente para a Geodésia, em: 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rmpg/default_rmpg_int.shtm?c=10 (visitado em 
15/03/2015). 



38 

 

Onde X e Y exercem uma relação linear determinística e o ε quantifica a falha 

do modelo em ajustar-se aos dados exatamente. 

Ainda para estimar os parâmetros do modelo é necessário um método de 

estimação que se ajuste a melhor equação possível aos dados observados, sendo o 

método dos mínimos quadrados o mais recomendado pela sua precisão, ou seja, 

consiste em escolher a e b de modo que a soma dos quadrados dos erros εi (i=1, ..., 

n), seja mínima (GUIMARÃES, 2008).  

 

�� = ∑ 
������ = ∑ (�� − � − ������� ) 

 

Após algumas operações algébricas, os estimadores resultantes são: 

 

� =  ∑ ���� − � �����
∑ ��� − �� � �  

 

� =  �� − � �̅ 

 

Em que �� é a média amostral dos �� e �̅ a média amostral dos ��. Logo, E(Y|x) 

= a + bX é o modelo de regressão linear simples ajustado, em que E(Y|x), denotado 

também por �� , é o valor médio predito de Y para qualquer valor X = x que esteja na 

variação observada de X. 

Segundo Cordeiro e Paula (1989), esse método não necessariamente 

produzirá as mesmas estimativas que o método da máxima verossimilhança quando 

ε não tiver distribuição normal. Neste caso, a estimativa de máxima verossimilhança 

é obtida minimizando a soma dos erros absolutos em vez da soma dos quadrados dos 

erros. 

 

4.4 Detrended Fluctuation Alalysis (DFA) 

 

O DFA (Detrended Fluctuation Alalysis) foi idealizado por Peng et al (1994) e 

pode ser aplicado para identificar e mensurar autocorrelação de longo alcance em 

séries temporais não estacionárias. Sua peculiaridade é permitir a identificação de 

auto-afinidade e identificação de correlações de longo alcance em séries temporais 
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com tendências (SILVA FILHO, 2014). Ainda segundo o autor, sua modelagem se dá 

com os seguintes passos (PENG et al, 1994): 

Passo 1 – Calcula-se o desvio padrão de cada registro em relação à incidência média 

da série completa, integrando o sinal iu  (série original) e obtendo-se a série integrada 

( )ky  pela seguinte expressão: 

 

( ) ( )
1

; 1, 2 .
k

ii
y k u u k N

=
= − = L

 

 

em que u  denota o valor médio de 
iu , e N , o total de pontos da série. 

 

Passo 2 – Em seguida a série integrada ( )ky  é dividida em intervalos de igual tamanho 

n não sobrepostos. E para cada intervalo de tamanho n, é preciso ajustar um 

polinômio de grau maior ou igual a 1 a ( )ky , denotado por ( )kyn . Essa estatística 

representa a tendência local na amplitude de tamanho n. 

Passo 3 – Logo após, a série integrada ( )ky  é subtraída de ( )kyn
 em cada intervalo de 

tamanho n, com base na seguinte expressão: 

 

( ) ( ) ( )[ ] =
−= N

k nDFA kyky
N

nF
1

21

, 

 

e o cálculo anterior é repetido sistematicamente para diferentes amplitudes de 

tamanho n 







 ≤≤
4

4
N

n

. 

Passo 4 – Verificar se ( )nFDFA
 tem comportamento do tipo ( ) αnnFDFA ≈ . Neste caso, α

representa o expoente de correlação de longo alcance. Aplicando log em ( )DFA
F n an

α=

, tem-se: 

 

log � !"(�# = log � + $ log � 

 

Através do expoente α  obtido por meio do DFA é possível avaliar em que 

medida a tendência observada na série temporal passada implica em manutenção do 
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comportamento no futuro, indicando um efeito de memória de longa duração na série 

(SILVA FILHO, 2014). No caso de séries temporais não correlacionadas, espera-se α 

= 0,50, caso comum em séries aleatórias. Se α > 0,50, pode-se inferir que a série 

apresenta comportamento persistente de longo alcance. Caso α < 0,50, espera-se um 

comportamento antipersistente, complementa o autor. 

 

4.5 Detrended Cross-Correlation Analysis (DCCA) 

 

O DCCA (Detrended Cross-Correlation Analysis), idealizada por Podobnik e 

Stanley em 2008 é uma generalização do método DFA, utilizado para identificar 

correlação cruzada entre duas séries temporais em regime não estacionário com o 

mesmo número de observações (SILVA FILHO, 2014). Sua modelagem se dá com os 

seguintes passos: 

Passo 1 - Integram-se duas séries {��} e {��%} por meio das seguintes expressões: 

 

&' =  �� +  �� +  �( + ⋯ + �' 

&'% =  ��% +  ��% +  �(% + ⋯ +  �'%  

 

Em que K = 1, 2, ..., N 

Passo 2 – Divide-se os sinais integrados &' e &'%  em ( * − � ) boxes (com 

superposição) de tamanho �, cada um contendo � + 1 valores. Para as duas séries 

temporais, em cada box (que inicia em , e termina em , + �), calcula-se as tendências 

em cada box, isto é, &-',� e &-',�%  como sendo a ordenada do ajuste linear (processo dos 

mínimos quadrados) da série somada. 

Passo 3 – Calcula-se a partir do cálculo anterior a covariância dos resíduos em cada 

intervalo, ou seja, 

/ 00"� (�, ,# =  1
(� + 1# 1(&' − &-',�#(&'% − &-',�% #

�2�

3��
 

 

Passo 4 – Calcula-se a função de correlação expressa como: 

� 00"� (�# ≡ 1
* − � 1 / 00"� (�, ,#

56�

���
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Se o procedimento anterior for repetido para diferentes tamanhos de � 

sistematicamente, é possível constatar a existência ou não de uma lei de potência em 

que λ quantifica a correlação cruzada, ou seja, 

 

� 00"~ �8 

 

Já o ρDCCA, modelado por Zebende em 2011, é um coeficiente capaz de 

quantificar o nível de correlação cruzada, tendo como base o DFA e o DCCA, 

destinando-se a estimação do coeficiente de correlação cruzada em diferentes 

escalas de tamanho n, cujo coeficiente possui sua variação limitada entre -1 e +1, 

onde -1 representa anticorrelação perfeita e +1 correlação perfeita. Define-se como a 

relação entre a função de covariância sem tendência � 00"�  e a função de variância 

sem tendência � !", conforme expresso abaixo: 

 

9:;;< (�# ≅  � 00"� (�#
� !"�(�# � !"�(�# 

 

Uma de suas vantagens é a possibilidade de mensurar a correlação entre as 

séries em escalas diferentes de tempo e sua análise é feita sem a componente 

tendência que tende a mascarar as verdadeiras correlações (MACHADO; SILVA; 

ZEBENDE, 2014, apud SILVA FILHO, 2014). Ainda segundo o autor, sua construção 

leva em consideração a ordem dos pares das séries temporais, o que não contraria o 

princípio básico da análise das séries que é a dependência temporal entre elas, fato 

que não está presente em alguns coeficientes de correlação cruzada, como o 

coeficiente de correlação de Pearson. 

Esses tratamentos estatísticos foram rodados em programas específicos da 

área, como SPSS, por exemplo, permitindo fazer análises de forma mais rápida e 

consistente do nível médio do mar local. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 PPGMare 

 

Durante o período desta dissertação, um sistema computacional foi 

desenvolvido pelo próprio autor para realização das demais atividades de cálculos e 

correções. Seu desenvolvimento se deu na plataforma Delphi, onde sua escolha deve-

se ao fato de ser uma ferramenta de desenvolvimento robusta e capaz de atender as 

necessidades de desenvolvedores de qualquer porte – desde aqueles que 

desenvolvem aplicativos mais simples (com acesso a banco de dados locais) até 

aqueles que estão comprometidos com o desenvolvimento de soluções corporativas 

e para a internet. Este, alia a facilidade do Visual Basic, por exemplo, ao poder da 

linguagem Object Pascal, cujo o compilador apresenta o mesmo desempenho do 

Borland C++. (LEÃO, 2003). Não só isso, a plataforma Delphi já vinha sendo utilizada 

pelo autor desta dissertação no desenvolvimento de pequenas aplicações utilizadas 

no dia a dia, quando o mesmo utilizava ainda o Pascal, linguagem de programação 

DOS, base do Delphi. 

Neste sistema desenvolvido, denominado PPGMare, cujo layout pode ser 

visualizado na Figura 19, é possível fazer: 

• análise inicial e detecção automática de possíveis inconsistências na inserção 

dos dados diários; 

• correção monitorada das inconsistências mencionadas acima; 

• análise temporal (gráfica e descritiva) da série GNSS; 

• análise temporal (gráfica e descritiva) das séries maregráficas; 

• partição da série em dados diários; 

• geração de médias diárias; 

• preparação dos dados de correlação; 

• distribuição linear da tendência GNSS aos dados maregráficos, transformando-

os numa série maregráfica geocêntrica 
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Figura 19: PPGMare: Controle de Série Maregráfica 

 

 

 

Antes de descrever o tratamento dos dados, vale a pena comentar que os 

arquivos diários da Estação Maregráfica de Salvador são enviados ao centro de 

controle da RMPG e neste, passam por uma série de programas que visam analisar 

de uma forma simplificada, por meio de gráficos padronizados da variação do nível do 

mar observada por cada sensor e das diferenças entre eles, e em relação aos níveis 

previstos para então serem disponibilizados na área de ftp do sítio do IBGE (IBGE, 

2013). Entre os programas, citam-se: CRITNM para crítica e filtragem dos arquivos 

diários e confirmação de lacunas, SLPLAC para transformação dos arquivos diários 

em arquivos anuais e SLPR para o cálculo de previsão de maré (IBGE, 2016).  

É comum que esta série recebida possua períodos ausentes de informação, 

assim como a possibilidade de haver diferenças na referência das leituras, aqui 

chamados de inconsistências. São geralmente ocasionadas por mudanças de 

equipamentos e reposicionamento de sensores e quando isso acontece, o processo 

de correção se torna um pouco confuso frente aos inúmeros programas manipulados, 

aliado ao fato das correções da vetorização serem realizadas através de algoritmo 

implementado em ambiente de planilha eletrônica (IBGE, 2016). 

Na RMPG trabalha-se com um valor de tolerância de 20 cm. Embora esses 

valores de tolerância sejam determinados empiricamente a partir de dados brutos e 

Fonte: PPGMare. 
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aplicados até hoje, não se descarta um possível aprimoramento deste parâmetro de 

crítica, referindo-se a detecção automática da tolerância, com base, por exemplo, no 

critério de três vezes o desvio-padrão (LUZ, 2008). 

Nesse estudo, buscou-se fazer uma análise prévia dessa tolerância com uma 

comparação aleatória de dados extraídos da série original. Foram escolhidas 4 séries 

diárias “sadias” e analisada as diferenças entre leituras adjacentes, conforme 

visualizado na Figura 20. 

 

Figura 20: Análise gráfica da tolerância aplicada 

 

 

 

Os resultados apresentaram uma média de 4 a 6 mm e um máximo de 16 mm 

de diferença entre essas leituras adjacentes. Com isso, optou-se por utilizar o valor 

de 10 cm de tolerância no estudo, o que já é um ganho significativo em relação aos 

valores adotados pela RMPG, embora o PPGMare aceite trabalhar com qualquer valor 

de tolerância que o operador queira aplicar. Embora fosse possível utilizar um valor 

ainda menor dessa tolerância, tal decisão poderia acarretar num aumento 

considerável de tempo no tratamento das inconsistências sem um ganho significativo 

no resultado final. 

Fonte: PPGMare. 
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Três tipos de séries relacionadas ao nível do mar são apresentadas nesse 

estudo, aqui definidas como: 

• Série Bruta; 

• Série Controlada; 

• Série Corrigida 

A Série Bruta é a própria série original extraída sem nenhum tratamento, 

conforme mencionado acima, sendo a Série Controlada a série bruta aplicada as 

correções das inconsistências, ou seja, trazendo a série para a mesma referência ou 

preenchendo os períodos ausentes com informações de outros sensores sem que 

haja perda na qualidade dos dados. Se não a mais importante, com certeza é a etapa 

mais trabalhosa, onde se desprende uma atenção enorme na continuidade 

ininterrupta dos dados. De acordo com Dalazoana (2005), para que um estudo 

completo da evolução temporal do nível do mar seja realizado, faz-se necessário: 

• Recuperar informações quanto a possíveis períodos de inatividade do 

marégrafo; 

• Recuperar as séries temporais de dados maregráficos referentes aos períodos 

cujos dados não foram localizados ainda; 

• Digitalizar os maregramas (caso encontre períodos em que não há informação 

de nenhum outro sensor); 

• Integrar as séries temporais de dados maregráficos, verificando possíveis 

descontinuidades nos registros de nível d’água que não possuem origem 

oceanográfica.  

A autora diz ainda que é necessário identificar qual é a referência de leitura dos 

diferentes sensores (marégrafo convencional, marégrafo digital, réguas) e estabelecer 

a diferença entre eles, de forma que as séries de observações do nível do mar possam 

ser interligadas. 

No PPGMare, uma rotina foi criada para a correção das inconsistências nos 

valores brutos, identificando-as e propondo soluções para a sua correção. Nesta, 

permite-se facilmente fazer uma análise gráfica, tanto do Radar como do Encoder, a 

fim de detectar possíveis inconsistências que matematicamente o sistema não 

detectou, além das condições da bateria e um pequeno resumo no canto inferior direito 

que mostra se os dados visualizados no gráfico estão corretos ou se faz necessário 

aplicarmos alguma correção (Figura 21). 
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Figura 21: Validação e análise dos dados diários do nível do mar 

 

 

 

O Encoder é um segundo sensor (secundário) utilizado para o preenchimento 

dos dados ausentes e/ou correção das inconsistências na série bruta. No caso de 

ausência também dos dados secundários, outras soluções são possíveis, como a 

utilização dos maregramas (registro analógico da variação do nível do mar) ou a 

utilização  das previsões de maré, mencionadas em 3.3.1. No primeiro caso, chegou 

a ser iniciado o desenvolvimento de um sistema de autoria própria, também 

desenvolvido em Delphi (Figura 22), rotulado com o nome de Maregraf. Um de seus 

objetivos era a vetorização desses maregramas e a consequente geração de um 

arquivo matricial de tempo versus nível do mar, mas devido ao curto espaço de tempo 

disponível para esta dissertação, nesses casos de ausência de informações também 

do sensor secundário, foram utilizadas as previsões de maré geradas pelo SLPR2, 

desenvolvido e documento pelo Joint Archive for Sea Level, numa colaboração entre 

a University of Hawaii Sea Level Center e o US National Oceanographic Data Center. 

O SLPR2 inclui rotinas para análise e predição de marés, controle de qualidade e 

filtragem e utiliza como entrada dados maregráficos horários de um determinado 

período de tempo e fornece como saída um conjunto de constantes harmônicas 

(amplitude e fase), as quais se tornam dados de entrada para uma função de predição 

de marés (CALDWELL, 2002, apud DALAZOANA, 2005). Embora existam outros 

Fonte: PPGMare. 
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programas para geração da previsão de maré, como o TASK, por exemplo, o SLPR2 

fornece boas respostas para o caso específico de Salvador. 

 

Figura 22: Primeira versão do Maregraf 

 

 

 

Quanto as inconsistências que podem ser detectadas na análise inicial, são 

basicamente três: ausência de dados, a existência de “gaps” e a existência de 

“outliers”.  

Os “outliers” referem-se a picos de variação no valor da altura de maré que 

exceda a tolerância pré-estabelecida entre um registro e outro, comum em sensores 

digitais ocasionados por algum tipo de interferência, mas que logo em seguida retorna 

a normalidade da curva registrada anteriormente (Figura 23). 

Sua correção é feita com uma média simples dos níveis de água registrados 

imediatamente antes e depois do evento (ver anexo). 

Já as ocorrências registradas como “gaps” são aqueles picos de variação que 

excedem a mesma tolerância pré-estabelecida, mas que não voltam aos patamares 

registrados anteriormente, criando uma espécie de degrau na série. Esse tipo de 

Fonte: Autor. 
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inconsistência é muito comum nos maregramas convencionais devido ao seu sistema 

de bóia e contrapeso e a facilidade do cabo de aço deslizar sobre a polia do sistema, 

não sendo descartado a possibilidade de ocorrer também nos sistemas digitais atuais. 

 

Figura 23: Detecção de outlier 

 

 

 

 

A Figura 24 exemplifica o caso típico de reposicionamento de sensor de nível 

d’água com um salto na ordem dos 12cm em setembro de 2013, o que não ocorreu 

com o sensor secundário (encoder). 

 

Figura 24: Salto de 12cm nas observações do radar 

 

 

 

Embora o procedimento matemático seja simples, a construção da rotina de 

correção exige um pouco mais de complexidade no tratamento desse tipo de 

inconsistência (ver anexo). São analisadas as 24 diferenças de fase19 anteriores e 

                                                           
19 Fase é uma constante aplicada as séries para que não haja sobreposição gráfica entre elas. 

Fonte: PPGMare. 

Fonte: PPGMare. 
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posteriores ao evento e gerado uma média dessa diferença. Como o “encoder” tem 

uma taxa de coleta de 5 min, significa que essas médias são obtidas com base em 4 

horas de observação, 2 antes e 2 depois. Caso essas ausências/inconsistências 

estejam entre de 0h a 2h ou de 22h a 0h do dia seguinte, dados complementares são 

solicitados. 

 

Figura 25: Detecção de períodos sem informação 

 

 

 

O preenchimento dos períodos com ausência de informações é idêntico ao 

procedimento aplicado na correção de “gaps”, sendo a média encontrada das 

diferenças anterior e posterior aplicada a todo o período ausente. 

 

Figura 26: Fluxograma dos processos de correção 

 

Fonte: PPGMare. 

Fonte: Autor. 
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Por fim, uma terceira série é construída a partir da série controlada, chamada 

de Série Corrigida. Trata-se de um controle da série maregráfica num sistema 

geocêntrico sem levar em conta os efeitos físicos do local.  

Existem pelo menos três problemas relacionados com o uso de dados 

provenientes de marégrafos. Entre eles, é que os sensores medem o nível do mar 

com relação a estrutura na qual se encontra instalado, ou seja, as observações podem 

estar contaminadas por movimentos da crosta ou por alterações estruturais locais que 

estariam sendo assumidas como variações do nível absoluto do mar (CAZENAVE et 

al, 2003, apud DALAZOANA, 2005). 

A vinculação do marégrafo a um sistema geocêntrico permite detectar possíveis 

soerguimentos ou subsidências na sua estrutura. Para isso, foram utilizados os dados 

da estação RBMC SSA1 para o mesmo período em estudo. Porém, a fim de eliminar 

os efeitos de carga oceânica20 no tratamento dos dados, foram utilizados os 

processamentos semanais da RBMC, denominado SIRGASCON, incorporado nas 

atividades do IBGE desde 2005 com o objetivo de avaliar a qualidade das observações 

e a manutenção do Sistema de Referência Geocêntrico SIRGAS2000. 

Como seu processamento é feito semanalmente, os valores médios diários do 

nível do mar precisaram ser condensados a fim de equipará-los com a mesma 

frequência fornecida pelo GNSS, atentando ao fato da semana GPS iniciar a 0h do 

domingo e encerrar as 23h59m do sábado, tendo como consequência imediata uma 

redução no universo amostral de 2375 registros para 338 apenas, e sendo então 

aplicadas as mesmas técnicas de regressão ao processamento SIRGASCON e aos 

valores médios semanais do nível do mar. 

 

5.2 Análise Exploratória dos Dados (PPGMare) 

 

Como dito anteriormente, o tratamento dos dados para criação da série 

controlada exigiu muito trabalho e demandou bastante tempo, mas extremamente 

necessário para se obter uma série limpa e isenta de qualquer inconsistência. Ao 

analisarmos a Figura 27 das médias diárias da série bruta de todo o período em 

                                                           
20 A carga oceânica resulta da deformação da Terra pelos efeitos diretos e indiretos das marés 
oceânicas (Ray e Mitchum, 1997, apud Soto, 2006). 
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estudo, percebemos que o início desta série é marcado por variações maiores, 

alertando que esse período inicial merecia uma atenção maior na sua análise. 

De fato, os anos de 2009 e 2010 foram os anos com a maior quantidade de 

inconsistências. Embora haja o registro, os dados não são consistentes e apresentam 

várias falhas, com momentos de oscilações não uniformes e até mesmo períodos 

grandes de estagnação.  

 

Figura 27: Valores médios diários do nível do mar na EMSAL 

 

 

 

Chama-se a atenção que a grande maioria dessas inconsistências se iniciam 

no período vespertino, em que se observa uma maior incidência solar na lâmina 

d’água.  

 

Figura 28: Inconsistências por dias consecutivos no mesmo horário 

 

 

Fonte: PPGMare. 

Fonte: PPGMare. 
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A Figura 28 mostra uma sequência de 6 dias consecutivos em que as 

inconsistências ocorreram praticamente no mesmo horário. O resultado disso é um 

número elevado na quantidade de dados que foram interpolados, aqui identificados 

como “Dados Calculados”. 

Já as inconsistências de 2010 ficaram por conta dos 3 últimos meses, como 

pode ser visto na Figura 29. A primeira delas ocasionada pela quebra do cabo de aço 

do sistema   bóia x contra-peso que gerou período desconexo e consequente gap do 

encoder. Também podemos verificar na mesma imagem períodos ausentes de dados 

para ambos os sensores, oriundos de problemas com a bateria que alimenta o 

datalogger. Nesses casos os dados foram complementados com dados previsivos do 

SLPR. 

 

Figura 29: Inconsistências nos 3 últimos meses de 2010 

 

 

 

A partir de abril de 2011 os dados passaram a ter um comportamento mais 

normalizado, refletido nos números da Tabela 2. Entretanto, o ano de 2012 foi 

responsável por uma grande quantidade de dados repetidos, visualizado na Figura 30 

com a quantidade de dados rejeitados. 

 

Fonte: PPGMare. 
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Figura 30: Detecção de dados repetidos 

 

 

 

Figura 31: Dados do Radar x Dados do Encoder 

 

 

 

 

Fonte: PPGMare. 

Fonte: PPGMare. 
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Ao final de todo o processo de carga dos dados brutos, foram gerados 

3.420.000 registros de dados controlados referentes a 2375 dias de observação, entre 

o período de julho de 2009 a dezembro de 2015. Quando colocado juntamente com 

os dados do encoder, podemos ver a inconsistência e a grande quantidade de saltos 

oriundos deste sensor (Figura 31). Isso se dá pela fragilidade de seu sistema de        

boia x contra-peso que se torna vulnerável, tanto pela ação humana quanto pela 

mudança abrupta no nível interno do tubo de estabilidade. 

 

Figura 32: Porcentagem geral do tratamento dos dados da EMSAL 

 

 

 

Tabela 2: Porcentagem anual do tratamento dos dados da EMSAL 

Ano Dados Originais Corrigidos SLPR 

2009 83,88 16,08 0,04 

2010 84,99 11,09 3,92 

2011 89,96 3,07 6,97 

2012 98,03 0,32 1,65 

2013 99,62 0,07 0,31 

2014 99,45 0 0,55 

2015 100 0 0 

2009 a 2015 94,46 3,48 2,06 

Fonte: PPGMare. 

Fonte: PPGMare. 
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De um modo geral, 94,46% dos dados foram mantidos em seu valor original, 

3,48% precisaram ser corrigidos e 2,06% foram preenchidos com dados do SLPR, 

conforme pode ser visto na Figura 32 e na Tabela 2, visualizado ano a ano 

separadamente. 

Para o cálculo dos valores médios as séries bruta e controlada precisaram ser 

convertidas de série contínua para uma série discreta de N pontos. Em outras 

palavras, foi gerado uma média aritmética simples para cada dia, sem se preocupar 

com cálculos mais rigorosos para isso, como o filtro sugerido por Pugh (1996). Neste, 

as componentes diurnas e semi diurnas são removidas e um filtro de 119 pontos, 

centrado ao meio dia e com comprimento de cinco dias, é aplicado para remover a 

energia de alta freqüência restante (CALDWELL, apud DALAZOANA, 2005), sendo 

os valores mensais obtidos pela média simples dos valores diários. A IOC (2002) 

indica que a escolha entre: a) filtrar os dados para obter valores diários e então obter 

médias mensais e b) utilizar média simples para obter dados mensais, indica um 

procedimento matemático mais rigoroso, não criticando o segundo (DALAZOANA, 

2005). Os valores médios diários são visualizados abaixo, tanto ano a ano como para 

todo o período estudado. 

 

Tabela 3: Valores Médios Diários na EMSAL em milímetros 

Ano Valores Médios Bruto 
Valores Médios 

Controlado 

2009 7224 7256 

2010 7276 7290 

2011 7291 7292 

2012 7364 7365 

2013 7357 7396 

2014 7288 7407 

2015 7301 7420 

2009 a 2015 7306 7354 

Fonte: PPGMare. 
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De acordo com a Tabela 3, observa-se uma tendência de equiparação entre as 

diferenças adjacentes nos dados brutos com as mesmas diferenças para os dados 

controlados com o passar dos anos. Isso de fato só acontece, conforme pode ser visto 

na Tabela 2, porque a quantidade de correções na segunda metade do período foi 

praticamente nula. Entretanto, ao fazermos uma comparação descritiva desses 

valores, percebemos que os dados controlados são melhores apresentados 

estatisticamente (Figuras 33 e 34). 

 

Figura 33: Descritiva dos Valores Médios Diários Brutos na EMSAL

 

 

 

O comportamento suave das médias controladas se reflete nos demais 

gráficos. De acordo com a Figura 34, há uma ligeira assimetria à direita, indicando que 

os valores médios predominantes são superiores a moda e que o gráfico de curtose 

apresenta uma curva platicúrtica, mais achatada que a curva normal, o que não 

percebemos na descritiva da Figura 33.  

A assimetria refere-se a forma da curva de uma distribuição de frequência, mais 

especificamente do histograma, enquanto que a curtose indica o grau de achatamento 

de uma distribuição em comparação com uma distribuição padrão, chamada curva 

normal (CORREA, 2003). 

Fonte: Dados da EMSAL 
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Figura 34: Descritiva dos Valores Médios Diários Controlados na EMSAL 

 

 

 

A discrepância entre os dados brutos e controlados também podem ser 

observados na questão do incremento. Enquanto que os dados brutos resultaram 

numa variação altimétrica anual de 6,49 mm, os dados controlados registraram quatro 

vezes mais esse valor que foi de 28,17 mm / ano (Figura 35). 

 

Figura 35: Valores Médios Diários na EMSAL 

 

 

 

Fonte: PPGMare. 

Fonte: Dados da EMSAL 



58 

 

De acordo com o IBGE (2016) e também observado na figura acima, percebe-

se na estação de Salvador uma consistência nas variações sazonais, assim como 

Imbituba e Macaé, ocorrendo uma atenuação gradativa do Sul até o Nordeste. Ainda 

segundo o instituto, as variações do NMM nas estações da RMPG estão de acordo 

com as observações obtidas dos satélites altimétricos (CNES, 2016), que apontam 

para uma variação global de 3,4 mm/ano. Entretanto, não podemos comparar os 

valores encontrados pelo IBGE com os valores desta dissertação, uma vez que o 

instituto se utilizou de todo o período de atividade da EMSAL. Outra questão relevante 

é que a RMPG trabalha com uma tolerância de 20 cm na inconsistência dos dados, o 

que passaria despercebido o salto ocorrido em setembro de 2013 que fora na casa 

dos 12 cm. Se o mesmo fosse ignorado, este incremento seria de apenas 2,98 mm / 

ano para os dados controlados, demonstrado na Figura 36. 

 

Figura 36: Valores Médios Diários na EMSAL (sem correção do salto) 

 

 

 

Essa taxa de variação demasiadamente alta é percebida pela sociedade com 

cenas cada vez mais frequentes do avanço do mar nas orlas urbanas, como o avanço 

do mar na região sul da Ilha de Itaparica e outros tantos exemplos ao longo de toda a 

costa brasileira. 

Dalazoana (2005), com base em afirmações de outros autores e relatados pelo 

IPCC, chega a mencionar uma possível aceleração na elevação do NMM. 

 

 

Fonte: PPGMare. 
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5.3 Autocorrelação e Correlação Cruzada 

 

Tão importante quanto valores é saber como esta série se comporta ao longo 

do tempo. Ao modelar uma série temporal podemos estar interessados em investigar 

o mecanismo gerador da série, fazer previsões de movimentos futuros a curto, médio 

e longo prazo, descrever o comportamento da série, procurar periodicidades 

relevantes (MORETIN, TOLOI, apud SILVA FILHO, 2014).  

Para análise das previsões futuras utilizou-se o método DFA no sentido de 

analisar a pertinência da série. Apesar de ter sido pesquisado, não se verificou na 

literatura trabalhos de monitoramento do nível médio do mar com a utilização deste 

método. 

A Tabela 4 mostra os expoentes obtidos por meio do DFA para cada ano da 

série de valores médios diários, assim como seu próprio valor médio para todo o 

período. 

 

Tabela 4: DFA nas séries temporais dos níveis de maré média diária da EMSAL 

Ano 
Alfa (erro) 

Dados Brutos 

Alfa (erro) 

Dados Controlados 

2009 0,73 ± 0,04 0,99 ± 0,03 

2010 0,74 ± 0,02 0,90 ± 0,02 

2011 0,99 ± 0,01 0,97 ± 0,02 

2012 0,90 ± 0,02 0,90 ± 0,02 

2013 0,94 ± 0,03 0,79 ± 0,03 

2014 0,84 ± 0,03 0,84 ± 0,03 

2015 0,99 ± 0,02 0,99 ± 0,01 

2009 a 2015 1,09 ± 0,001 1,07 ± 0,001 

Fonte: Dados da EMSAL 

 

Observa-se que a modelagem do DFA nos níveis médios diários, tanto dos 

dados brutos quanto dos dados controlados, se apresenta bastante semelhantes, 

ambos com comportamento persistente (α > 0,50). Como complementação, foi feito o 

cálculo do valor de α para todo o período em estudo, onde também apresentou um 
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comportamento persistente. Significa dizer que, de acordo com as propriedades 

estatísticas do DFA, é possível afirmar que ambas as séries tem memória e, caso 

exista uma tendência de aumento ou redução no nível do mar, este comportamento 

tende a continuar ocorrendo a longo prazo ou a longo alcance, corroborando com os 

resultados encontrados no relatório do IPCC (2013). 

Entretanto, não basta analisar simplesmente os dados de maré, uma vez que 

outros fatores podem estar interferindo e inserindo ruídos não oriundos da variação 

do nível do mar propriamente dito. A vantagem de se usar dados oriundos do sistema 

GNSS é a possibilidade de se obter variações altimétricas do terreno sem a 

interferência de componentes físicos. 

Com a finalidade de comprovar a correlação entre os dados GNSS e os dados 

de maré foi aplicado o método ρDCCA. Sua escolha foi com base na literatura 

consultada que aponta este método como mais consistente. Kristoufek (2014) e Piao 

e Fu (2016), diz que o coeficiente padrão de Pearson é praticamente inútil para séries 

temporais não estacionárias, ao que o DCCA é capaz de estimar o verdadeiro 

coeficiente de correlação entre as séries com precisão, independentemente da força 

de não-estacionariedade. Zhao e Shang (2017) afirma que o coeficiente de correlação 

cruzada DCCA apresenta um desempenho mais robusto para séries temporais não 

estacionárias e apresenta também muitos detalhes sobre as forças de acoplamento 

em várias escalas de tempo. Para séries temporais contaminadas por tendências 

externas, o coeficiente de correlação cruzada DCCA é capaz de medir as correlações 

cruzadas intrínsecas em várias escalas de tempo. Zebende aponta que o coeficiente 

de Pearson não é robusto e pode ser enganador se os outliers estiverem presentes 

porque os registros do mundo real são caracterizados por um alto nível de 

heterogeneidade (WANG et al, 2013). 

Analisando os resultados apresentados nas Figuras 37 e 38, mostramos que 

há uma correlação inversa entre as duas séries nas diversas escalas, tanto para o 

cruzamento da série GNSS com a série bruta quanto no cruzamento da série GNSS 

com a série controlada ou filtrada. Significa dizer que as variações apresentadas pela 

série GNSS interferem de maneira negativamente correlacionada na séire maregráfica 

e que estatisticamente é indiferente se o dado foi corrigido ou não. De fato, se 

pensarmos num possível soerguimento ou acomodação do píer onde se encontram 

os sensores que monitoram o nível do mar, estas variações verticais irão refletir numa 
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falsa variação de maré. Evidentemente, não se pode esperar uma anticorrelação 

perfeita, uma vez que outros fatores intrínsecos interferem neste resultado. 

 

Figura 37: ρDCCA da correlação entre SSA1 e EMSAL (dados brutos)

 

 

 

Figura 38: ρDCCA da correlação entre SSA1 e EMSAL (dados controlados) 

 
Fonte: Dados da EMSAL 

Fonte: Dados da EMSAL 
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5.4 Série Maregráfica (Linhas de Tendência) 

 

Uma rotina para o cálculo da variação GNSS foi desenvolvido no PPGMare, 

onde dos 338 registros de processamento do SIRGASCON encontrou-se um erro 

médio de 3,38mm, um desvio padrão de 6,97mm e a seguinte equação de regressão 

linear, sendo > representado em semanas  (Figura 39). 

 

� = 31,55 − 0,02> 

 

Ainda com base na mesma figura, temos uma variação que tende a decrescer 

0,0205 mm por semana, ou seja, uma variação de aproximadamente 1,07 mm / ano 

apenas na componente altimétrica do sistema GNSS que precisa ser repassado para 

os valores médios de maré, dando origem a série corrigida. 

 

Figura 39: Análise estatística da Série GNSS em SSA1 

 

 

 

Uma outra possibilidade é a obtenção de tendências multilineares, onde 

poderia trazer um grau de correlação ainda maior entre a série GNSS e as séries 

maregráficas, opção esta não tão bem explorada devido ao tempo da dissertação. 

Num cenário como este, poderíamos chegar a uma variação altimétrica de até 

35,6 mm, analisando as tendências anualmente, conforme visualizado na Tabela 5. 

 

Fonte: PPGMare. 
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Figura 40: Exemplo de Multitendências da Série GNSS em SSA1 

 
 

 

Tabela 5: Análise estatística da série GNSS em SSA1 

Ano Erro Médio (mm) 
Desvio Padrão 

(mm) 

Variação Altimétrica 

(mm/ano) 

2009 2,1 7,37 35,65 

2010 2,91 5,05 -4,77 

2011 -5,92 6,72 -8,32 

2012 -6,88 5,92 6,79 

2013 -2,80 6,59 5,49 

2014 -3,63 4,98 4,84 

2015 -6,31 5,76 6,41 

2009 a 2015 -3,38 6,97 -1,07 

Fonte: PPGMare. 

 

É evidente que outros fatores podem influenciar nos valores do nível médio do 

mar, tais como temperatura, precipitação, correntes oceânicas, etc. Entretanto, 

buscamos aqui identificar e isolar forças físicas de origem não oceânica. Uma questão 

que precisa ser levada em consideração é o soerguimento ou rebaixamento na faixa 

dos 150 metros que separam a estação GNSS da estação maregráfica. Como dito em 

3.1.2, o ideal é que o equipamento GNSS fosse instalado na mesma estrutura de 

suporte dos sensores maregráficos, pois a correção dos movimentos verticais nas 

Fonte: PPGMare. 



64 

 

observações maregráficas seriam obtidas diretamente dos resultados do 

processamento das observações GNSS. A análise desse tipo de comportamento 

vertical é possível detectar através das medições de nivelamento geométrico realizado 

entre eles. 

No relatório divulgado pelo IBGE em 2016 já se observa uma significativa 

movimentação de recalque do quebra-mar em relação ao píer na ordem de 1 mm / 

ano, enquanto que seu comportamento com o continente permanece praticamente 

estável (Figura 41). 

 

Figura 41: Variação dos desníveis observados com nivelamento geométrico entre 

RRNN no entorno da EMSAL 

 
  

 

O espaço que separa a estação SSA1 da EMSAL está dividida em 3 trechos, 

materializados em chapas metálicas, denominadas referência de nível (RRNN). São 

eles: do continente para o quebra-mar (3652M – 3671B), quebra-mar para o píer 

(3671B – 3671A) e do píer para sensor radar (3671A – 3671G). 

Esse tipo de levantamento não dá para ser correlacionado com os demais 

sensores pela sua periodicidade, mas dá para fazer uma análise do comportamento 

estrutural entre a estação GNSS SSA1 e os sensores maregráficos da EMSAL. 

 

Fonte: IBGE, 2016. 
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Figura 42: Desnível entre SSA1 e EMSAL (trecho 1) 

 

 

 

Figura 43: Desnível entre SSA1 e EMSAL (trecho 2) 

 

 

 

O trecho 1 (Figura 42) mostra um constante afastamento vertical negativo do 

quebra-mar em relação ao continente. No trecho 2 (Figura 43) o afastamento vertical 

é positivo, o que leva a crer que, de fato, o quebra-mar vem sofrendo um rebaixamento 

na ordem de 0,2 a 0,4 mm anualmente, enquanto que do píer ao sensor radar da 

EMSAL, embora exista, é quase desprezível, na casa de 0,1 mm por ano (Figura 44). 
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Figura 44: Desnível entre SSA1 e EMSAL (trecho 3) 

 

 

 

A união de todos os trechos resulta num soerguimento de aproximadamente 

2,65 mm em 8 anos de levantamento, o que dá uma variação anual de quase 0,3 mm 

(Figura 45). Essa análise do comportamento estrutural é extremamente importante na 

análise conjunta com os dados oriundos do sistema GNSS. Entretanto, neste período 

estudado, a soma dessas variações pouco contribuíram no resultado final da variação 

do nível médio do mar, visto a grande discrepância entre os valores encontrados. 

 

Figura 45: Desnível entre SSA1 e EMSAL 
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Por fim, as Figuras 46 e 47 contextualizam gráfica e numericamente os 

resultados de todo o período estudado. 

 

Figura 46: Análise gráfica dos dados de SSA1 e EMSAL 

 

 

Figura 47: Análise estatística dos dados de SSA1 e EMSAL 

 

 

 

 

  

Fonte: PPGMare. 

Fonte: PPGMare. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos afirmar que a estatística, com seus métodos de coleta e descrição 

dos dados e consequente verificação da força da evidência a favor ou contra um 

determinado princípio, vem contribuindo e muito no ramo das geociências como um 

todo, a ponto de criar um novo ramo chamado Geoestatística.  

Nesse trabalho, usamos diversas abordagens, a saber, rotinas computacionais 

para detecção e correção semi-automática de inconsistências nas séries maregráficas 

(registros fora da curva, saltos, duplicidade e ausência de registros), comparação no 

cálculo do nível médio para as séries com e sem as devidas correções, além da 

utilização de métodos estatísticos como DFA e ρDCCA para análise comportamental 

da autocorrelação e correlação cruzada. 

As rotinas computacionais criadas para detecção e correção semi-automática 

das inconsistências nas séries maregráficas atenderam satisfatoriamente ao que fora 

proposto, refletido nos resultados apresentados na comparação descritiva das séries 

brutas e controladas. 

Já os cálculos apresentados para o nível médio do mar mostraram resultados 

preocupantes, principalmente no que diz respeito a sua taxa de variação anual 

demasiadamente alta, o que é percebida pela sociedade com cenas cada vez mais 

frequentes do avanço do mar nas orlas urbanas, como o avanço do mar na região sul 

da Ilha de Itaparica e outros tantos exemplos ao longo de toda a costa brasileira. 

Entretanto, vale salientar que os valores apresentados nesta dissertação traduzem 

apenas uma modelagem e que para uma análise mais precisa do aumento do nível 

do mar necessitaria de uma série três vezes maior que a utilizada nesse estudo. Além 

disso, outros fatores precisariam ser levados em consideração, tais como: 

precipitação, correntes oceânicas, temperatura, etc. Adicionalmente, o fato do período 

em estudo ser de ascensão lunar, já se espera um aumento do nível médio do mar 

ocasionado pela força gravitacional entre a Terra e a Lua. 

Por outro lado, os resultados apresentados pelo método DFA vêm corroborar 

com as afirmações de Camargo e Harari (2015) em que o movimento oscilatório do 

nível do mar merece destaque por sua periodicidade absolutamente regular, 

mostrando um coeficiente persistente (α > 0,50), evidenciando que a série tem 
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memória e que o comportamento de elevação no nível do mar tende a continuar 

ocorrendo a longo prazo. 

O relatório do IPCC (2013) afirma que os aumentos nos extremos do nível do 

mar observados no século 20, se aplicam às projeções para o século 21. Essas 

observações, juntamente com a compreensão científica atual e projeções de clima 

futuro e do nível do mar, implicam que é virtualmente certo que o nível do mar vai 

continuar a subir durante o século 21 e além. Para as primeiras décadas do século 

21, a mudança do nível do mar regional será dominada pela variabilidade climática 

sobreposta ao sinal de mudança climática. 

Os resultados apresentados pelo ρDCCA confirmaram que existe de fato uma 

correlação negativa entre a série oriunda dos dados GNSS com aquela advinda da 

variação do nível do mar, reforçando o princípio de que os valores de variação vertical, 

encontrados na série GNSS, precisam ser incorporados à série maregráfica com o 

objetivo fim de isolar forças verticais que não sejam de origem oceânica. 

O fato é que o assunto precisa ser tratado com extrema relevância, 

independentemente do caminho seguido. Do ponto de vista geodésico, o constante 

aumento do nível do mar e suas projeções levam-nos a questionar se ainda vale a 

pena manter um referencial altimétrico oficial de um país como estático e determinado 

a mais de 50 anos atrás. Do ponto de vista socioeconômico, é necessário que as 

autoridades monitorem essa questão com celeridade e eficiência na tomada de 

decisões e ações que protejam nossa costa. 

A verdade é que o avanço acelerado do nível do mar é uma preocupação 

mundial e poucas iniciativas existem a nível de Brasil que tratam do assunto. O 

Procosta – Programa Nacional para conservação da linha de costa, por exemplo, foi 

proposto pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em parceria com instituições e 

academias, buscando solucionar um importante problema de falta de dados, auxiliar 

na compreensão da atual situação na zona costeira, nas previsões de possíveis 

alterações futuras e nas alternativas de mitigação e adaptação diante das mudanças 

climáticas e aumento de eventos extremos, tais como: inundações, erosões, 

destruição de vias e patrimônios etc., mas pouco foi feito até então. 

O mapeamento de riscos e vulnerabilidades precisa ser urgentemente inserido 

nos planejamentos e orçamentos da União, Estados e Municípios. Mais do que isso, 

é preciso aprofundar o conhecimento científico, aprimorar a rede de coleta de dados 
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e enxergar que os ecossistemas costeiros, devido à função de proteção natural da 

linha de costa, são os principais agentes para adaptação às mudanças climáticas e 

aos riscos costeiros que já estão em curso.  

Por fim, parte desse estudo já veio a ser apresentado no 22° SINAPE – 

Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, realizado em 2016 com o título 

“Avaliando as flutuações das medidas dos níveis de maré da Estação Maregráfica de 

Salvador-BA” (certificado anexo) e o sistema computacional desenvolvido nesta 

dissertação (PPGMare) fora devidamente registrado no INPI – Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (certificado anexo). 
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Anexo 1: Estrutura dos dados da RBMC SSA1 (Fonte: IBGE) 
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Anexo 2: Certificado de apresentação de Trabalho 
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Anexo 3: Certificado do Sistema Computacional PPGMare 
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Anexo 4: Trecho de código para correção de outlier no sistema PPGMare 
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Anexo 5: Trecho de código para correção de gap no sistema PPGMare 

 

 

 

 


