
Geodésica ?

what is it? 



O termo geodésia

• Vem do grego Γεωδαισία (composto de γη, 
"terra", e δαιζω, "dividir") foi introduzida por 
Aristóteles (384-322 a.C.), e pode significar 
tanto 'divisões da terra' como também o ato de 
'dividir a terra' . 

• A geodésia é, ao mesmo tempo, um ramo da 
Geografia e da Engenharia, que trata do 
levantamento e da representação da forma da 
Terra, global e parcialmente, com as suas 
feições naturais, artificiais e o seu campo 
gravitacional 



Na matemática

• O termo geodésia também é usado para a 
medição e o cálculo de superfícies 
curvas usando métodos semelhantes 
àqueles usados na superfície curva da 
Terra.



Na física

• Geodésia é o nome da trajetória linear no 
espaço (dos planetas e outros astros) ou 
na superfície da Terra , devido a 
gravidade destes.

• A Terra tem a forma de um geóide.



Variação média do geoide
relativamente ao elipsóide. 



Ou melhor:
• é o modelo geométrico da forma Terrestre. De acordo com Gauss é

a "figura física da Terra“,  a superfície equipotencial (superfície de 
potencial gravitacional constante) e que, em média, coincide com o 
valor médio das águas do mar.

• A superfície do geóide é mais irregular do que os elipsóides de 
revolução usados habitualmente para aproximar a forma do planeta, 
mas consideravelmente mais suave do que a própria Terra. 
Enquanto que esta última varia entre +8850 m (de altura no Everest  
e −11000 m (Fossa Mariana) , o geóide varia apenas cerca de ±100 
m além da superfície do elipsóide de referência.

• Ao viajar no mar, não se nota as ondulações do geóide; a vertical 
de cada lugar é sempre perpendicular e a horizontal tangente ao 
geóide., mas um  GPS a bordo pode mostrar as variações de 
altitude relativamente a um elipsóide (cujo centro coincide com o 
centro de massa terrestre) mas não a altitude ortométrica, relativa 
ao geóide.



Algumas geodésicas em 
superfícies simples



Que qué isso?

• Numa superfície (duas dimensões), a geodésica é a 
menor distância entre dois pontos tal que, para 
pequenas variações da forma da superfície curva, o seu 
comprimento é estacionário. 

• A representação da geodésica em um plano representa 
a projeção dos grandes círculos sobre uma esfera. 

• Assim, tanto na superfície de uma esfera ou a 
deformada num plano, a reta, pode ser vista como uma 
curva, já que a menor distância possível entre dois 
pontos somente poderá ser curvada, pois uma reta 
necessariamente precisaria, permanecer sempre num 
plano, para ser a menor distância entre esses pontos.



Do ponto de vista prático
• a Geodésica é a curva de menor comprimento que une dois 

pontos.

• Em uma "geometria Euclidiana plana" , essa curva é um segmento 
reto, mas em "geometrias curvas“ como a Riemanniana, muito 
utilizadas por exemplo em áreas como na superfície Terrestre, a 
curva de menor distância entre dois pontos pode não ser uma reta.

• Peguemos como exemplo a curvatura do globo terrestre e seus 
continentes:
– Se traçarmos uma linha ligando duas capitais de continentes distintos, 

perceberemos que a linha não é reta, mas sim um arco do círculo 
máximo  (sobre  superfície da Terra). 

– Entretanto, se a distancia entre 2 pontos for pequena a linha que cobre 
o segmento do arco de círculo máximo será realmente uma reta .



Projeção de Möbius

• Da uma correspondência entre um ponto da esfera, S,  e um ponto 
do plano complexo, C.
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