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A Colocação por Mínimos Quadrados (CMQ) tem sido a principal ferramenta utilizada 

nas Ciências Geodésicas para predição, filtragem e estimação de resíduos de dados 

provenientes do Geopotencial. No Brasil, a CMQ vem sendo utilizada principalmente para a 

geração de grades regulares de anomalias da gravidade, mapas de velocidade de 

deslocamento da crosta, predição da gravidade sobre pontos específicos da Rede Altimétrica 

Fundamental Brasileira (RAFB), dentre outras aplicações. A técnica em questão tem como 

fundamentos matemáticos três etapas principais: a) A determinação de uma função chamada 

Função Covariância Empírica, obtida em função de dados observados,  b) O ajustamento da 

Função Covariância Empírica pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) com a escolha a 

priori de um modelo matemático e c) a predição de dados, estimação de resíduos e filtragem 

utilizando-se do modelo ajustado na etapa anterior. Outro pormenor intrínseco do método e 

que deve ser considerado diz respeito à característica dos dados: - para que o MMQ tenha 

desempenho adequado, a parte sistemática do sinal deve ser subtraída de forma tal a 

restarem apenas componentes que podem ser tratadas como lineares.  Tais componentes 

lineares relacionam-se aos dados empíricos que foram utilizados na construção da Função 

Covariância Empírica. Cabe mencionar também que é necessário reservar alguma informação 

de controle para a verificação do desempenho do modelo adotado. 

Cumprindo-se as etapas a) b) e c) mencionadas, o desempenho da CMQ é realizado mediante 

a subtração dos dados preditos pelo modelo adotado relativamente aos dados empíricos e, 

por fim, a aplicação de algum critério de análise estatística. Os valores da mencionada 

subtração são usualmente chamados de resíduos de primeira ordem da CMQ. Quando se 

assume que os resíduos de primeira ordem podem passar mais uma vez pelas etapas da CMQ 

de tal forma que estes sejam considerados como dados empíricos, têm-se os resíduos de 

segunda ordem. Este procedimento pode ser repetido n vezes tal que se tenham resíduos de 

n-ésima ordem. Fisicamente, as funções ajustadas tem significados correlatos com 

informações do Geopotencial que devem ser investigadas quando utilizadas em casos 

específicos. Este é o caso do Brasil, onde a CMQ é utilizada para a predição de dados em 

regiões pouco extensas, quando, originalmente, a técnica deveria ser empregada para 

conjuntos de informações de todo o globo terrestre.  Com base nestas considerações, 

investiga-se neste trabalho o efeito da subtração das contribuições devidas à topografia 

relativamente às anomalias da gravidade clássicas na predição de valores associados na região 

da fronteira do estado do Rio Grande do Sul. Entende-se que tais contribuições possam ser 

principalmente ou correções do terreno (Terrain Corrections - TC) ou derivadas das 

modelagens residuais do terreno (Residual Terrain Modelling- RTM). Como hipótese central, 

espera-se que os resíduos de segunda ordem sejam correlacionados com os efeitos derivados 

da modelagem RTM. Esta hipótese poderá ser comprovada mediante a comparação de uma 

grade de efeitos relacionados ao terreno com uma grade gerada a partir da CMQ baseada em 

resíduos de segunda ordem. As informações utilizadas nesta pesquisa foram disponibilizadas 

pelo Laboratório de Referenciais Geodésicos e Altimetria por Satélites da Universidade Federal 

do Paraná (LARAS/UFPR). 


