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Topografia e Geoprocessamento  

          Dep. Engenharia de Sistemas Agrícolas – ESALQ/USP 

 

Apontamentos de Aula: Tópicos Básicos de Cartografia e o Sistema UTM 

 

1 CARTOGRAFIA 

 

O vocábulo CARTOGRAFIA, etimologicamente “descrição de cartas” foi 

introduzido em 1839 pelo segundo Visconde de Santarém, o historiador português 

Manuel Francisco Carvalhosa. 

 Concepção: 

  - Traçado de mapas, 

  - A arte do traçado de mapas, 

  - A ciência, a arte e a técnica de representar a superfície terrestre. 

 

Em 1949, a definição pela Organização das Nações Unidas: Cartografia no sentido 

lato da palavra não é apenas uma das ferramentas básicas do desenvolvimento 

econômico, mas é a primeira ferramenta a ser usada antes que outras ferramentas 

possam ser postas em trabalho.  

A definição mais aceita e profunda dos processos é da Associação Cartográfica 

Internacional (ACI), feito em 1966: “conjunto de estudos e operações científicas, 

artísticas e técnicas, baseado nos resultados de observações diretas ou de análise de 

documentação, com vistas à elaboração e preparação de cartas, mapas, projetos e outras 

formas de expressão e representação de objetos, fenômenos e ambientes físicos e sócio-

econômicos, bem como sua utilização.” 

Resumidamente, a cartografia envolve o estudo, análise, elaboração, composição 

e representação da informação geográfica. 

1.1 Forma e dimensões da terra 

 

 Ao longo dos anos, o formato e as dimensões da Terra foi muito pesquisado e 

discutido. Devido à “superfície da terra ser muito complexa para admitir um modelo 

geométrico ou físico perfeito. Utilizam-se aproximações mais ou menos adequadas e 

simplificadas, em função das rugosidades em termos de precisão e deformações 

aceitáveis”. 
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 Existem três superfícies de referência (figura 1): 

 Pitágoras em 528 AC: introduziu o conceito da forma “esférica”. 

 

 Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855): a forma do planeta é o “Geóide.” “Essa 

superfície se deve pela atração da gravidade e pela força centrífuga da rotação da 

Terra”. 

 

 Elipsóide – é uma elipse que ao girar sobre seu eixo menor forma um volume 

(Elipsóide de Revolução) “achatado nos pólos”. Esse modelo matemático é mais 

simples na representação da Terra. 

 

 

 Figura 1. Superfícies de referência Física, Geóide e Elipsóide. 

 

De acordo com a figura 1, temos que: 

Superfície física (SF): limitada pelo relevo topográfico, para algumas aplicações 

pode ser considerada esférica. 

Superfície elipsoidal: limitada por uma elipsóide de revolução (figura matemática 

formada pela revolução de uma elipse em torno do eixo menor). 

Superfície geoidal: limitada a uma forma geométrica denominada geóide, que 

considera que a superfície dos oceanos está em repouso, sem variação de pressão 

atmosférica, sem atração de outros corpos celestes (sol e lua = sem marés) e 

supostamente adentrando aos continentes. 
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Ainda segundo a figura 1 podemos notar:  

a) Linha de força vertical (v - ângulo reto ao geóide) está relacionada ao campo de 

gravidade real da Terra. 

b) Linha de força normal (n - ângulo reto ao elipsóide) está relacionada ao campo de 

gravidade normal da Terra. 

c) O ângulo que a linha vertical (v) faz com a normal (n) é denominado ângulo de desvio 

da vertical (i). 

 

Normalmente considerando-se os componentes deste ângulo (i) segundo dois planos 

perpendiculares, a componente mediana (E) (plano direção norte-sul) e componente vertical 

(N) (plano na direção leste - oeste). 

 

d) Altitude ortométrica (H), separação da superfície física e a geoidal formada ao longo 

da linha vertical (v). Obtida através da operação ou nivelamento associada a 

gravimetria. 

e) Ondulação geoidal (N): separação entre a superfície elipsoidal e a geoidal ao longo da 

linha normal (n). Seu cálculo foi objetivo tradicional da geodésia física e hoje pode ser 

obtido por satélites artificiais. 

Outra visão das superfícies de referência: 

 
 Fonte: melazutam.blogspot.com  

Figura 2. Perfil das superfícies de referência Geóide e Elipsóide. 

 

“Em geral, cada país ou grupo de países adotou um elipsóide de referência para os 

trabalhos geodésicos e topográficos, que mais se aproximasse do geóide na região 

considerada.” 
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1.1.1 Dimensões da Terra 

 

 Figura 3. Linhas imaginárias de intersecção da Terra 

 

Partindo-se do equador e atravessando o centro da Terra até o outro lado temos 

12.756 km. Partindo-se de um dos pólos e atravessando o centro da Terra até o outro 

lado temos 12.713 km. A diferença é de 43 km, a terra é achatada nos pólos. 

 

1.1.2 Forma 

 

a) Terra ou Geóide 

  

 Geóide  forma da figura da terra, considerando que a superfície dos mares está 

em repouso, sem variação de pressão atmosférica, sem atração de outros corpos celestes 

(sol e lua = ondas e marés) e supostamente adentrando ao continente. 
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Figura 4. Superfície do geóide em relação ao nível médio do mar. 

 

b) A Terra como uma elipsóide de revolução 

Modelo matemático na qual uma elipse é rotacionada em torno do eixo menor.  

 

Figura matemática definida como: 

 = a – b / a 

Onde: 

 = achatamento; 

a = maior semi-eixo;      

b = menor semi-eixo. 

 

 Figura 5. Modelo matemático do elipsoide de revolução. 
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 O posicionamento e cartografia se valem sempre de coordenadas geodésicas ou 

elipsóidicas, ao invés de cartesianas geográficas, referidas a um elipsóide de revolução. 

Os modelos de elipsóides mais utilizados no Brasil são: Córrego Alegre, SAD 69 e WGS 

84. 

 

 Tabela 1. Modelos de elipsóides mais usados no Brasil. 

Elipsóide a (m)  

Córrego Alegre 6.378,388 1/297 

SAD-69 6.378,160 1/298,25 

WGS-84 6.378,137 1/298,27 

 

 “O levantamento é realizado no geóide e projetado para o elipsóide com um 

modelo pré-estabelecido. Ex SAD 69”. 

 “O Sistema Geodésico Brasileiro (SBG) é constituído por cerca de 70.000 estações 

implantadas pelo IBGE em todo território brasileiro”. A rede planimétrica do SBG foi 

submetida a vários ajustes. O posicionamento e a orientação do Córrego Alegre foram 

efetuadas astronomicamente, na cadeia de triangulação em Santa Catarina. Também 

houve a escolha do elipsoide internacional de Hayford para superfície matemática de 

referência. O SAD 69 é um sistema geodésico regional, adotado em 1979, com a 

superfície de referência o elipsoide internacional de 1967 (UGGI67).  

 Com o surgimento dos satélites, possibilitou o surgimento do WGS84, que é o 

Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. O WGS84 fornece o 

posicionamento e navegação em qualquer parte do mundo, através de informações 

espaciais. Compatível ao WGS84, foi desenvolvido o SIRGAS2000, que substituirá o 

SAD69 no período transição até 2014. A diferença entre eles é a orientação, a do SAD69 

é topocêntrica, com o ponto de origem e orientação na superfície terrestre e do 

SIRGAS200 é geocêntrica, com um referencial no centro da terra (geóide). A distância 

média para o mesmo ponto em SAD69 e SIRGAS2000 é em torno de 65 metros. 

 

c) A Terra como uma esfera. 

 Para muitas aplicações a Terra pode ser considerada como uma esfera. Como na 

astronomia e na navegação, em que o céu é uma abóboda celeste. 
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Figura 5. Modelo esférico da Terra. 
 

 

2 ORIGEM DAS LATITUDES E LONGITUDES 

2.1 Estações do ano e a origem das Latitudes 

 

 A Terra apresenta dois movimentos principais, rotação e translação: 

 

 ROTAÇÃO: ocorre em torno do seu eixo e é responsável pelo ciclo dia e noite. 

 

 TRANSLAÇÃO: movimento da Terra na sua órbita elíptica em torno do sol. 

 

 

 As estações do ano são causadas pela inclinação do eixo de rotação da Terra (230 

27’) em relação a perpendicular ao plano definido pela órbita da Terra. Essa inclinação 

faz com que a orientação da Terra mude continuamente enquanto a Terra gira em torno 

do sol (translação). Essa diferença de inclinação origina as estações do ano para o 

hemisfério Norte e Sul. 
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A)  

 

 

 

 

B)  

 

 Figura 6. A) Inclinação do eixo da Terra e B) Estações do ano. 
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A inclinação de 230 27’ também originou o Trópico de Câncer e Capricórnio, 

solstícios de verão (dia maior que a noite) e o equinócio (dia igual à noite) no equador, 

sendo assim temos a origem das latitudes. 

 

 Figura 7. Origem das latitudes. 

  

 Dessa forma, com a origem das latitudes (trópicos – devido ao ângulo de 230 27´) 

tem-se definido que as latitudes (ângulo ) variam de 00 no Equador a 900, sendo 

valores positivos no Hemisfério Norte e negativos no Hemisfério Sul.  

 

 Figura 8. Latitude. 
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2.2 Origem das Longitudes 

 

 Longitude é o ângulo () medido ao longo do equador tendo origem em um 

meridiano de referência (Greenwich) e a extremidade. Varia de 00 a 1800 a sendo 

positivo a Leste (E) e negativo Oeste (W) de Greenwich. 

 

 Figura 9. Longitude. 

 

2.3 Origem dos fusos horários. 

  

 Partindo–se de Greenwich, dando uma volta na terra temos 3600. A rotação da 

terra leva 24 horas, sendo assim temos: 

 

3600 / 24 h = 150, ou seja, a cada 150 temos 1 hora 

 

 Dessa forma os fusos variam de 150 em 150 sendo que: 

  0 a 12h. (E) Leste ( + ) 

  0 a 12h. (W) Oeste ( - ) 
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 Figura 10. Fusos horarios. 

 

2.4 Elipsóide como referência 

 

 LATITUDE GEODÉSICA: É o ângulo formado pela normal ao elipsóide de um 

determinado ponto e o plano do Equador. 

 

 LONGITUDE GEODÉSICA: É o ângulo formado pelo plano meridiano do lugar e o 

plano meridiano tomado como origem (Greenwich). 

 

 
Fonte: www.ufgrs.br 

Figura 11. Latitude e Longitude geodésica. 
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3 PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS 

 

As projeções mais usuais são: 

  POLICÔNICA: a superfície de representação são diversos cones. Não é 

conforme e nem equivalente. Os paralelos são círculos não concêntricos e 

os meridianos são curvas que cortam os paralelos em partes iguais. 

Apresenta pequena deformação próxima ao centro do sistema, mas 

aumenta rapidamente para a periferia. É amplamente utilizada nos 

Estados Unidos. 

 

 

Figura 12. Projeção policônica. 

 

 CÔNICA NORMAL DE LAMBERT: é cônica, conforme, analítica, secante. Os 

meridianos são linhas retas convergentes e os paralelos são círculos 

concêntricos com centro no ponto de intersecção dos meridianos.  

 

 

 Figura 13. Projeção cônica normal de Lambert. 
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 CILÍNDRICA TRANSVERSA DE MERCATOR (TANGENTE): é cilíndrica, conforme, 

analítica, tangente a um meridiano. Os meridianos e paralelos não são linhas 

retas, com exceção do meridiano de tangência e do Equador. 

 

Figura 14. Projeção cilíndrica transversa de Mercator (tangente). 

 

 CILÍNDRICA TRANSVERSA DE MERCATOR (SECANTE): é cilíndrica, conforme, 

secante. Só o meridiano central e o Equador são linhas retas. 

 

 

Figura 15. Projeção cilíndrica transversa de Mercator (secante). 
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Dentre as projeções azimutais, temos: 

 PROJEÇÃO ORTOGRÁFICA: o ponto de perspectiva para a projeção 

ortográfica está situado no infinito, sendo os paralelos e os meridianos 

projetados sobre o plano tangente através de linhas de projeção paralelas. 

 

 PROJEÇÃO ESTEREOGRÁFICA: é uma perspectiva verdadeira na sua forma 

esférica. 

 

 PROJEÇÃO GLOBULAR: representação pelo globo. 

 

 PROJEÇÃO MERCATOR: meridianos e paralelos são representados por 

segmentos de reta perpendiculares entre si. A escala não varia com a 

direção e os ângulos são conservados em torno de todos os pontos. 

 

Todas as representações de superfícies curvas em um plano envolvem 

“extensões” ou “contrações” que resultam em “DISTORÇÕES”.  

Uma notável ilustração de distorções e deformações pode ser vista nas figuras 

abaixo. Um rosto foi desenhado sobre a projeção globular (primeira da esquerda), sendo 

depois transportado para as projeções ortográfica, estereográfica e de Mercator, 

respectivamente.  

 

 

 

Figura 16. Distorções e deformações das projeções ortográficas. 

Globular 

Ortográfica 

Estereográfica 

Mercator 
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3.1 Classificação das projeções cartográficas 

 

3.1.1 Quanto ao método 

 Geométricas: São as que podem ser traçadas diretamente utilizando as 

propriedades geométricas da projeção. 

 

 Analíticas: São as que podem ser traçadas com o auxílio de cálculo adicional, 

tabelas ou ábacos e desenho geométrico próprio. 

 

 Convencionais: São as que só podem ser traçadas com o auxílio de cálculo e 

tabelas. 

 

3.1.2 Quanto à superfície de projeção 

A) Planas ou Azimutais: quando a superfície for um plano. 

 

B) Cilíndricas: quando a superfície for um cilindro. 

 

C) Cônicas: quando a superfície for um cone. 

 

D) Poli-superficiais: se caracterizam pelo emprego de mais do que uma superfície 

para aumentar o contato com a superfície de referência e diminuir as 

deformações. 

 

 

A) 
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D)  

 

Figura 16. Superfícies de projeção. 

 

3.1.3 Quanto às propriedades 

 

Na impossibilidade de se desenvolver uma superfície esférica ou elipsóidica 

sobre um plano “sem deformações”, na prática buscam-se projeções tais que permitam 

diminuir ou eliminar parte das distorções conforme a aplicação desejada. 
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 Equidistantes: não apresenta deformações lineares para algumas linhas em 

especial “comprimentos representados em escalas uniformes”. 

 

 Conformes: não apresenta deformações angulares. Todos os ângulos são 

mantidos em pequenas regiões. Um pequeno círculo na superfície terrestre se 

projetará como um círculo na projeção, caracterizando uma deformação angular 

nula. 

 

 Equivalentes: não alteram as áreas, conservando assim, uma “relação” constante 

com suas correspondentes superfície da terra. Seja qual for a proporção 

representada num mapa, ela conserva a mesma relação com a área de todo o 

mapa. 

 

 Afiláticas: não possui nenhuma das propriedades anteriores (não conservam 

área, distância, forma ou ângulos).  

 

As propriedades acima descritas são básicas e mutuamente exclusivas. Elas 

ressaltam mais uma vez que não existe uma representação ideal, mas apenas a melhor 

representação para um determinado propósito. 

 

3.1.4 Quanto ao tipo de contato entre as superfícies de projeção e referência. 

 

 TANGENTES: a superfície de projeção é tangente à de referência. 

 

 SECANTES: a superfícies de projeção secciona a superfície de referência. 
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Figura 17. Tipo de contato.  

  

Para as superfícies de projeção plana a tangencia determina um único ponto, para 

as superfícies cilíndrica e cônica temos uma linha. No caso do contato secante passamos 

a ter dois pontos na projeção plana, duas linhas iguais na projeção cilíndrica e duas 

linhas desiguais na cônica. 

Para levantamentos topográficos, considera-se uma projeção plana, de máximo 

50 km, para minimizar as distorções provocadas pela curvatura da Terra. 

Os contatos ainda podem ser: 
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Figura 18. Contatos à superfícies de projeção. 

 

4 SISTEMA UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 

  

 O mapeamento sistemático do Brasil, que compreende a elaboração de cartas 

topográficas é realizado na projeção UTM (1: 250.000; 1: 100.000; 1: 50.000; 1: 25.000). 

 O Sistema de Projeção UTM é uma projeção cilíndrica que passa pelos pólos da 

Terra, seguindo secante a um meridiano central e o seu antimeridiano. O UTM está 

associado ao sistema de coordenadas plano-retangulares, tal que um eixo coincide com a 

projeção do Meridiano Central do fuso e outro eixo com o Equador. 

 No UTM, um mapa de toda a Terra (Geóide) sofre grandes distorções, nas partes 

mais externas do cilindro. Porém, na faixa chamada FUSO, mais próximo ao meridiano 

central as distorções são aceitáveis, vejamos a figura abaixo: 
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 Figura 19. Distorções do fuso. 

 

 É claro que é possível girar um pouco o cilindro, de 60 em 60, para se obter um 

outro meridiano central, um novo fuso, para todo o geóide. Sendo à base da projeção de 

Gauss, da qual a UTM é uma variação específica. 

 Sendo assim, por um acordo mundial os fusos UTM apresentam-se com 60 de 

largura, enumerados crescentemente (1 à 60) de Oeste (W) para Leste (E) partindo- se 

do antimeridiano 1800 no Oceano Pacifico. 

 Na figura abaixo é possível verificar todos os fusos UTM, bem como o meridiano 

central para cada fuso.  

Projeção Cilíndrica

Linhas Secantes

Secante

Meridiano Central do Fuso

60

Fuso
Projeção Cilíndrica

Linhas Secantes

SecanteSecante

Meridiano Central do Fuso

60

Fuso
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 Figura 20. Fusos UTM. 
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 Para ilustrar um fuso UTM na figura abaixo vamos exemplificar o Fuso 22, o qual se 

encontra entre as longitudes 540 e 480 Oeste de Greenwich cujo meridiano central é 510 

W. 

 

 Figura 21. Fusos 22. 

 

 Como já comentado para diminuir as distorções, o cilindro envolvente sofre uma 

redução, tornando-se secante, de modo que o raio do cilindro fica menor que a esfera. 

 A secância traz mais vantagens que a tangência porque há duas linhas paralelas ao 

meridiano central que fornecem distancia em sua verdadeira grandeza as quais estão 

situadas a 180 km a Oeste (W) e Leste (E) do meridiano central. Vamos observar as 

figuras abaixo: 
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A) 

 

B) 

 
      Fonte: www.professores.uff.br  

 Figura 22.  Área de Ampliação e redução. A) e B) Fator de escala K. 
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 No meridiano central de qualquer fuso, o fator de escala (K) é 0,9996. A partir do 

meridiano central o fator de escala, cresce até atingir o valor K = 1 tanto para Oeste (W) 

como para Leste (L) o que equivale a 10 37’ ou 180 km partindo-se do meridiano central 

do fuso. O fator de escala k é utilizado para planificar a curvatura da terra (superfície do 

Geóide). Dessa forma, teremos áreas de redução (K < 1) e de ampliação (K > 1). 

 Para as medidas de coordenadas Norte–Sul (Latitudes), no sistema UTM, no 

Hemisfério Norte, a linha do equador assume-se o valor 0 km e vai até 10.000 km para o 

Pólo Norte. Para o Hemisfério Sul, a linha do equador assume o valor de 10.000 km e vai 

até 0 km no Pólo Sul. Os valores 10.000 km para o Hemisfério Norte e o para e 0 km para 

o Hemisfério Sul nunca aparecem em uma carta no sistema UTM, pois acima de 88° de 

latitude Norte ou Sul, utiliza-se um outro sistema de projeção para os pólos, a projeção 

estereográfica polar, onde os erros de distorção são bem menores. 

 Para as medidas de coordenadas Oeste-Leste (Longitudes), no sistema UTM, por 

convenção o meridiano central de cada fuso apresenta o valor de 500 km. No fuso 

partindo-se do meridiano central o valor diminui à medida que se caminha para Oeste 

(W) e aumenta quando se caminha para Leste (E). Como representa o esquema abaixo: 

 

 

 Figura 23. Fuso 22. 
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Resumindo as informações, temos a figura abaixo: 

 
    Fonte: www2.uefs.br 

 Figura 24. Fuso 22. 

  

 Dessa forma, todos os valores de coordenadas são positivos. Combinando os 

valores de latitude e longitude, cada ponto da superfície da terra tem seu par de 

coordenadas, dentro de cada fuso. 

4.1 Carta milionésima (carta internacional do mundo) 

 

 A Carta Internacional do Mundo do Milionésimo é um esquema de articulações 

em escala 1: 1.000.000 que forneceu informações sobre a posição da área mapeada, 

padronizando assim as referências cartográficas. 

 É composta por áreas de 6° de longitude por 4° de latitude, sendo que foi 

utilizada uma projeção cônica. A divisão em 6° de longitude é a mesma da UTM. 
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 Figura 25. Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo 

  

 Desse modo, o território brasileiro é coberto por 8 fusos, conforme figura 26. 

 

 Figura 26. Nomenclatura Brasil dividido em fusos de 60. 
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Para o Brasil temos então o início no fuso a 780 W de Greenwich com o fuso 18 

caminhando para Leste até o fuso 25, com 300 de longitude.  Nas latitudes temos da 

nomenclatura NB a SI no sentido Norte – Sul. 

Já o Sistema de Posicionamento Global (GPS) recorre a outra carta milionésima: 

 

Figura 27. Carta Milionésima em UTM. 

4.2 O sistema de códigos “UTM atual” 

 

 O equador divide o mundo em Hemisfério Norte, codificado pela letra N e 

Hemisfério Sul, pela letra S. 

 Partindo do equador para cima ou para baixo os paralelos (latitudes) são 

divididos de 4° em 4°, sendo que para cada 4° de latitude para cima ou para baixo, 

codifica-se uma letra na ordem alfabética partindo-se do Equador (A, B, C, D, E), sendo 

essa precedida pelos códigos dos Hemisférios Norte ou Sul, como observado na figura 

abaixo. 

 

 

 

 

 

  

Equador ( 00 )

40

40

120

160

80

880

NA

SA

SC

SD

SV

SB

Equador ( 00 )

40

40

120

160

80

880

NA

SA

SC

SD

SV

SB
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 Figura 28. Divisão a cada 40 na Latitude. 

 Partindo se do antimeridiano de Greenwich, (180°) temos a nomenclatura dos 

fusos que vai de 1 a 60, sendo que os mesmos são divididos de 6° em 6°. Assim sendo, 

para cada carta ao milionésimo temos uma nomenclatura especifica.  

Ex: SD 22 

S - Hemisfério Sul,  

D – Letra D, entre as Latitudes de 12° e 16° S. 

22 - Fuso 22 (Meridiano Central a 510 W de Greenwich, com longitudes 540 e 480). 

  

 As cartas ao milionésimo (1: 1.000.000), são então divididas, como mostra o 

esquema abaixo:  
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Figura 29. Divisão da carta Milionésima. 
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Sistema atual: 

 Folha 1:1.000.000 (4°/6°) / 4 folhas 1:500.000 (V, X, Y, Z) 

 Folha 1:500.000 (2°/3°) / 4 folhas 1:250.000 (A, B, C, D) 

 Folha  1:250.000 (1°/1°30’) / 6 folhas 1:100.000 ( I, II, III, IV, V, VI) 

 Folha  1:100.000 (30’/30’) / 4 folhas 1:50.000 (1, 2, 3, 4) 

 Folha 1:50.000 (15’/15’) / 4 folhas 1:25.000 (NO, NE, SO, SE) 

 Folha 1:25.000 (7’30”/7’30”) / 6 folhas 1:10.000 (A, B, C, D, E, F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumindo, o índice de nomenclatura das folhas é: 
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Figura 30. Nomenclatura das cartas do mapeamento sistemático. 
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EXERCÍCIOS 
 

01) Qual a dimensão real de uma estrada que, em uma carta cuja escala é 1:200.000, é 

representada por 8,0cm? 

 

02) Qual a escala de uma carta na qual uma estrada de 1600m reais é representada por 

64cm? 

 

03) Qual a distância gráfica em uma carta na escala 1:25.000, de um canal de 0,5km de 

extensão? Resposta em cm e mm. 

 

04) Sabendo que o erro gráfico em qualquer escala é de 0,2mm, comprove se uma 

edificação de 50m de comprimento (reais) pode ser representada em uma carta na 

escala 1:100.000. 

 

05) Determine o rumo da seguinte direção 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

06) Dado o índice de nomenclatura SE.23, determinar o meridiano central e as 

coordenadas geodésicas que limitam essa folha: 

 

 

A 

B 


