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A Geodésia moderna provê observações de grandezas associadas com o modelo da superfície  da Terra, bem 

como com seu campo da gravidade e rotação:os “três pilares” da Geodésia (Geometria e Cinemática da Terra, Rotação 

da Terra, Campo Gravitacional e da Gravidade). O campo da gravidade da Terra é um dos objetos centrais da Geodésia. 

Vincula-se diretamente à distribuição das massas no sistema Terra composto de Geosfera, Biosfera, Atmosfera, 

Criosfera e Hidrosfera. Além de permitir determinações absolutas de forma e estrutura, a análise dos fluxos de massas 

no Sistema Terra são fundamentais na estruturação de um Sistema de Observação da Terra voltado à determinação das 

mudanças globais. Um dos aspectos mais presentes nas discussões das mudanças globais é o associado à evolução do 

Nível Médio do Mar (NMM), principalmente ao observado em áreas costeiras em vista dos impactos diretos sobre as 

áreas de ocupação humana. A evolução do NMM decorre de dois fenômenos distintos: O movimento eustático do 

NMM relativo ao geocentro que é, em grande, parte associado à expansão térmica dos oceanos (efeito estérico); e 

movimentos tectônicos da crosta ao longo da linha de costa, principalmente os verticais de soerguimento ou 

subsidência. Marégrafos instalados ao longo da linha de costa registram, portanto, os movimentos relativos do nível do 

mar e crosta, não discriminando os movimentos próprios de cada segmento. Do ponto de vista geodésico, há que se 

discutirem efetivamente os aspectos geocinemáticos da interação oceano-continente para a definição e realização de um 

Datum Vertical (DV) moderno. A forma efetiva de discriminar movimentos eustáticos e tectônicos é o de monitorar a 

posição geocêntrica dos marégrafos costeiros. O Datum Vertical Brasileiro de Imbituba (DVB-I) e o Datum Vertical 

Brasileiro de Santana (DVB-S) foram estabelecidos dentro de um conceito clássico de se utilizar o NMM observado 

durante certo período como a altitude de referência zero para redes altimétricas nacionais. Mais de uma centena de data 

verticais são assim definidos e realizados em todo o mundo. Muitos países, assim como o Brasil, possuem mais de um 

DV em vista de impossibilidades físicas de conexão de todos os segmentos de suas redes altimétricas. Em uma visão 

moderna, visa-se a um Sistema Global de Altitudes (SGA) único em todo o globo e, em vista disto muitos aspectos 

devem ser discutidos relativamente aos data verticais ora existentes em todo o mundo, e particularmente no Brasil, em 

vista dos esforços para a modernização da Rede Altimétrica Fundamental do Brasil (RAFB). Um SGA pressupõe uma 

superfície equipotencial do campo da gravidade única de referência para as altitudes em todo o globo, com geopotencial 

W0. A definição mais aceita de geoide na atualidade e que se presta como referência a um SGA é a de “Superfície 

equipotencial quase estática do campo da gravidade melhor ajustada, no sentido do Método dos Mínimos Quadrados, 

globalmente ao NMM”. Esta definição devida a Gauss e Listing adquiriu grande atualidade em vista da altimetria por 

satélites sobre os oceanos a partir de 1992 com a missão Topex/Poseidon. A partir da altimetria por satélites foram 

desenvolvidos os denominados Mean ocean Dynamic Topography models (MDT) e em vista destes modelos concluiu-

se que o NMM é também dinâmico e apresenta discrepâncias de até 2m relativamente ao denominado geoide global. 

Esta discrepância é denominada de Topografia do NMM (TNMM) e decorre de efeitos geostróficos (dinâmicos) do 

mar. Afeta direta e indiretamente as redes altimétricas com DV definidos na forma clássica. Esta TNMM evolui com o 

tempo e sua determinação em áreas costeiras é extremamente complexa e está vinculada à solução do denominado 

Problema do Valor de Contorno da Geodésia – PVCG no DV com diversas abordagens possíveis e não pode ser obtida 

diretamente dos MDTs globais. Um DV moderno deve, portanto, ter sua relação espaço-temporal com um SGA 

determinada concorrendo para isto a fixação da sua posição geocêntrica, solução do PVCG, com a determinação do Wi 

local tal que TNMM=(W0-Wi)/i e modelagem de sua evolução temporal e então, com base nestes argumentos busca-se 

modelar a evolução temporal do DVB-I. Além de investigar metodologias para definição do geopotencial local (Wi) 

para o DVB-I tendo em vista a unificação das redes de nivelamento da América do Sul e analisar primeiro modelo de 

velocidades verticais para a América do Sul como base para estudos de geodinâmica relacionados com a evolução 

tectônica.  


