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Panorama da Geodesia
por F. Taixeira

1.

O problema geodésico.

Como acontece com toda a ciência em rápido desenvolvimento, ó extremamente difícil
a apresentação duma panorâmica da geodesia
contemporânea porque, não só alguns dos
factos expostos podem à altura da publicação
estar já desactualizados, mas também, e principalmente, porque a exposição duma ciência
em tais condições está muito mais marcada
do que qualquer outra por influências subjectivas, que sempre existem, daquele que a
expõe. A qualquer desses perigos nos expomos ao apresentar esta panorâmica duma
ciência que, como tantas outras, adquiriu
depois da segunda guerra mundial um desenvolvimento que so pode classificar de explosivo.
Deve-se um tal desenvolvimento a quatro
factores fundamentais:
1) Uma m e l h o r colaboração entre as
nações a respeito dos problemas geodó •icos.
2) O aparecimento de máquinas de calcular electrónicas que permitem a resolução
de sistemas de equaçóes lineares a um muito
grande número de incógnitas.

(*) O presente artigo consta de dois extractos, a
Introdução e o Capítulo V, do trabalho apresentado
pelo Autor ao Concurso organizado pela «Gazeta de
Matemática»

com o apoio da Fundação Calouste

Gulbenkian e que mereceu o 2.° prémio da Secção B.

Contemporânea (*)

de

Queiroz

3) O aparecimento de instrumentos electrónicos medidores de distâncias.
4) A colocação
artificiais.

em órbita de satélites

Parece-nos útil, porém, antes de abordarmos a influência que cada um destes pontos
tem em geodesia, fazer um apanhado dos
objectivos e métodos da geodesia clássica
pois, só assim, será possível inserir e fazer
ressaltar o papel que cada um dos factores
acima assinalados desempenha no desenvolvimento e renovação desta ciência.
*

A geodesia é uma ciência que tem como
objectivo a determinação das dimensões e da
forma da Terra. É uma das ciências mais
antigas pois, já na Grécia clássica, AERÀTÓSTENES realizou uma determinação do raio
da Terra.
Contudo, é por alturas da revolução francesa que a geodesia principia a adquirir o
aspecto que tem hoje. Nessa altura, a observação duma cadeia de triângulos centrada em
Paris e estendendo-se para Norte e Sul da
Europa, levou alguns geodetas a formularem
a hipótese de ser a Terra sensivelmente um
elipsóide alongado de revolução (elipsóide de
CASSINIS). Tal hipótese deu origem a uma
grande controvérsia pois estava em contradição com a teoria de NEWTON; O HUYGENS a
qual conduzia a admitir ser um elipsóide
achatado de revolução o que melhor se
adaptava à forma da Terra. A fim de decidir
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qual o elipsóide que melhor se adaptava h
Terra, a Academia das Ciências de Paris
mandou, em 1735, duas expedições para regiões de latitude elevada com o objectivo de
aí medirem arcos que se podessem comparar
com o da Europa Central. Uma das expedições, enviada para a Patagônia, depois de
inúmeras peripécias, ficou impossibilitada de
chegar a resultados conclusivos. A outra,
enviada para a planície de Lapland, pôde
provar ter a Terra uma forma mais próxima
dum^ elipsóide achatado do que dum alongado*
Com a controvérsia acima referida ficou
posto nm dos problemas fundamentais da
geodesia: a determinação do elipsóide que
melhor se ajusta à superfície da Terra.
Este problema é duma importância capital
pois ó sobre uma tal superfície que, na geodesia clássica, se efectuam os cálculos das
observações geodésicas. Portanto, estes conduzem a resultados diferentes conforme o
elipsóide escolhido, afastando-se tanto maia
dos valores observáveis quanto mais diferir
a snperfície terrestre desse elipsóide. Evidentemente não se pode pensar que toda a
massa de observações, feita ou a fazer, possa
ser referida automaticamente a um elipsóide
satisfatório. Escolhido nm, ele é conservado
dnrante o maior tempo possível, já que a
mudança de milhares de dados observados,
dam elipsóide para outro é uma operação
muito dispendiosa. Além disso, não sendo a
Terra ama superfície regular, pode haver
um elipsóide que se ajuste melhor a uma
dada região e que não seja satisfatório para
outra.
Fixado um elipsóide de referência, todo
o ponto do espaço pode ser determinado pela
normal ao elipsóide que passa por ele e
pela distância do ponto (afectada dum sinal)
a esse elipsóide. Em particular, podem ser
referidos a essa superfície todos os ponto»
da superfície terrestre. Na prática, é porém
impossível, duma maneira simples, determinar
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num ponto da superfície terrestre, a normal
a um elipsóide dado. Contudo, sempre que o
elipsóide escolhido seja uma boa aproximação
da superfície terrestre, a vertical desse lugar
é uma linha vizinba da normal referida.
É por isso que todas as observações geodésicas são baseadas nessa vertical.
Assim, nas observações astronómicas determinam-se os parâmetros da vertical que passa
pelo lugar de observação.
Na triangulação geodésica medem-se rectilíneos de diedros cujas arestas são tangentes
a verticais.
No nivelamento geométrico determina-se a
equidistência dos planos horizontais (Planos
perpendiculares à referida vertical) que passam em lugares vizinhos.
Finalmente nas medições da gravidade determina-se qual a superfície equipotencial
(superfície normal às verticais) que passa por
um lugar dado.
Desta forma, nas observações geodésicas
que referimos, ressalta a importância qne tem
o campo da gravidade terrestre, já qne a vertical dura lugar não é senão a tangente, nesse
lugar, à linba de corrente desse campo que
passa por ele.
Aparece-nos assim, como segundo objectivo da geodesia, o estado do campo da gravidade terrestre.
Da determinação das diferentes superfícies
equipotenciais e das linhas de corrente desse
campo deduz-se uma superfície (a superfície
equipotencial de nível zero) que é uma melhor
aproximação da superfície terrestre do que
o elipsóide. Ela será a superfície que contém
a superfície de equilíbrio dos oceanos. Em
geodesia dá-se o nome de geoide a uma tal
snperfície.
Ficam assim definidas em geodesia três
superfícies: a superfície terrestre, o geoide
e o elipsóide de referência. A geodesia
clássica desenvolve-se usando-as alternadamente : as observações são feitas sobre a
primeira em relação à segunda $ calculadas

