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Modelos Terrestres

No estudo da forma da terra podemos considerar 5 formas:

1. Modelo real - altas deformações

2. Modelo geoidal - acompanha a superfície dos mares.

3. Modelos elipsoidal - é definido pelas coordenadas geográficas.

4. Modelo plano - define o plano topográfico.

5. Modelo esférico - foge da realidade, porém é o mais usual e simplificado.







Se a área a ser mapeada for extensa mostrando continentes ou a

superfície total da Terra, adota-se o modelo esférico para a superfície da

Terra.

0,3% do raio da terra



Esférico

● Esférico (raio 6.371.000m)

○ Muitas aplicações: latitude e longitude

○ Latitude (φ): a partir do equador

○ Longitude (λ): a partir do meridiano de Greenwich

Levantamento : Geodésia.

Cálculos: Trigonometria esférica.

Uso: mapas de formato pequeno mostrando grandes porções da 

superfície terrestre.

Escala : escalas “pequenas” .

Mapas: Utilização de projeções cartográficas



Elipsoidal

● Elipsóide de revolução ou biaxial é a figura geométrica gerada pela rotação de uma

semi-elipse (geratriz) em torno de um de seus eixos (eixo de revolução); se este eixo

for o menor tem-se um elipsóide achatado.

● Mais de 70 diferentes elipsóides de revolução são utilizados em trabalhos de

Geodésia no mundo.

○ f = (a – b) / a

■ f – achatamento

■ a – semi-eixo maior

■ b – semi-eixo menor

Modelo matemático para a forma da terra utilizado

na geodésia para cálculos de coordenada, distância

e área.

Se a área a ser levantada e mapeada não for pequena e nem muito 

extensa, o modelo que melhor representa a superfície da Terra é o 

elipsóide de revolução.



Levantamento : Geodésia.

Cálculos: Geodésicos .

Medidas: Reduzidas ao elipsóide de revolução.

Uso: cartas topográficas (mapeamento sistemático), náuticas, 

aeronáuticas.

Escala : “médias “

Mapas: Utilização de projeções cartográficas



Elipsóide de Revolução

● As coordenadas geodésicas elipsóidicas de um ponto sobre o elipsóide ficam assim

definidas:

● Latitude Geodésica (φ): ângulo que a normal forma com sua projeção no plano do

equador, sendo positiva para o Norte e negativa para o Sul.

● Longitude Geodésica (λ): ângulo diedro formado pelo meridiano geodésico de

Greenwich (origem) e do ponto P, sendo positivo para Leste e negativo para Oeste.

● A normal é uma reta ortogonal ao elipsóide que passa pelo ponto P na superfície

física.





Parâmetros dos Elipsóides

Denominação Usual a (m) b (m) alfa 

Córrego Alegre 6.378.388 1/297

SAD69 6.378.160 b = a - f * a 1/298,25

WGS84 6.378.137 1/298,27

SIRGAS2000 6.378.137 1/298,2572221



Geoidal

● Forma: não há modelo geométrico perfeito

● Geóide

○ O modelo geoidal é o que mais se aproxima da forma da Terra. É definido teoricamente

como sendo o nível médio dos mares em repouso, prolongado através dos continentes.

Não é uma superfície regular e é de difícil tratamento matemático.

○ O geóide é uma superfície equipotencial do campo da gravidade ou superfície de nível,

utilizado como referência para as altitudes ortométricas (distância contada sobre a vertical,

do geóide até a superfície física) no ponto considerado.

Forma da terra utilizada na estimativa da altitude e

cálculos de volume.



http://www.youtube.com/watch?v=uUy6VcBCUbw
http://www.youtube.com/watch?v=uUy6VcBCUbw


Superfícies de Interesse da Topografia



Elipsóide de Revolução

Geóide

Elipsóide 

global

Elipsóide 

local

Área de melhor 

ajuste pelo

Elipsóide local



Plano

● Plano

○ Simplifica cálculos

○ Será adotada sempre que possível

○ Topografia: limite de 25 a 30km

■ Erro aceitável por conta da curvatura

Forma da terra utilizada na topografia!



Forma e Dimensão da Terra

Para descobrir a forma da terra é fundamental mapear esta bi ou

tridimensionalmente.

Como fazer isso?

Sistemas de Coordenadas



Sistemas de Coordenadas

● Um dos principais objetivos da Topografia é a determinação de coordenadas relativas

de pontos, expressas em um sistema de coordenadas.

● Coordenadas são valores lineares ou angulares que indicam a posição ocupada por

um ponto em uma estrutura ou sistema de referência.

● Sistemas de Coordenadas:

• Sistema de coordenadas astronômicas ou geográficas.

• Sistema de coordenadas geodésicas ou elipsoidais, após selecionar um elipsóide.

• Sistema de coordenadas planas, após selecionar uma projeção específica (ex., projeção UTM).

• Sistema de coordenadas topográficas locais, considerando o campo topográfico (sistema cartesiano).



Coordenadas Geodésicas



● Latitude Geodésica - ângulo que a vertical de um

ponto forma com o plano do equador.

● Variação da Latitude Geodésica:

0° a + 90° hemisfério norte;

0° a - 90 ° hemisfério sul;

● No Brasil temos as latitudes ao norte e ao sul do

Equador.

Vertical do Lugar

Sistemas de Coordenadas Geodésicas



● Longitude Geodésica - ângulo diedro formado entre

o meridiano de Greenwich e o meridiano que passa

em um ponto observado.

● Variação da Longitude Geodésica:

○ 0° a + 180 ° a leste de Greenwich

○ 0° a - 180 ° a oeste de Greenwich

● No Brasil todas as longitudes são do lado oeste de

Greenwich.

Sistemas de Coordenadas Geodésicas



Datum

Datum é o conjunto de PARÂMETROS que definem o sistema geodésico/cartográfico de um

país. Por parâmetros, se subentende a figura geométrica adotada para representar a Terra,

as especificações relativas ao ponto origem, a orientação do sistema de coordenadas, a

posição da superfície elipsoidal em relação à física e a geoidal, entre outros parâmetros.



Datum Horizontal

De 1950 até meados da década de 70, o Brasil adotava o Datum de Córrego Alegre.

Posteriormente, por um breve período o Brasil conviveu com o Datum Astro-geodésico de

Chuá, que mudou o ponto origem do vértice de Córrego Alegre para o vértice de Chuá.

O Datum SAD-69 (South American Data) é um sistema regional não geocêntrico, que teve

a sua recomendação indicada em 1969 na XI Reunião pan-americana de Consulta sobre

Cartografia.



Datum Horizontal

Esta concepção de Datum, referenciando o sistema a um ponto origem, é

considerada uma solução clássica. Modernamente, principalmente pela tecnologia GNSS

(Global Navigation Satellite System), a ideia passou a ser a adoção de uma rede de pontos

de coordenadas conhecidas que dão suporte ao mapeamento.

Sob esse novo enfoque, desde 25/02/2005 através da resolução IBGE no 1/2005 o

presidente daquela instituição, resolveu alterar a caracterização do referencial geodésico

brasileiro, que passou a ser o SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as

Américas) época 2000,4.



SIRGAS2000

No Brasil, o atual Sistema Geodésico Brasileiro (SIRGAS2000 - SIstema de Referência

Geocêntrico para as AméricaS) adota o elipsóide de revolução GRS80 (Global Reference

System 1980), cujos semi-eixo maior e achatamento são:

a = 6.378.137,000 m

b = 6.356.752,3141403558 m

f = 1/298,257222101



Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo

Conjunto de estações geodésicas, equipadas com receptores GNSS (Global Navigation

Satellite Systems) de alto desempenho, que proporcionam, uma vez por dia ou em tempo

real, observações para a determinação de coordenadas.



Sistemas de Projeção

Originaram da necessidade da transformação da superfície do elipsóide não

desenvolvível, numa superfície plana, a da carta.

Existe uma série de Sistemas de Projeção, todos definidos por uma rede de

meridianos e paralelos, correspondentes aos paralelos e meridianos do elipsóide.



Projeções Cartográficas

● A superfície da terra quando projetada sobre um plano não conserva ao mesmo tempo, em verdadeira

grandeza, AS DISTÂNCIAS, OS ÂNGULOS, AS ÁREAS e ainda a verdadeira relação entre estes elementos.

● A representação deve ser feita por seções, projetando-se partes da superfície da terra sobre a superfície de uma

figura geométrica que possa ser distendida em um plano.



Projeções Cartográficas

● As superfícies comumente usadas são as do cilindro, do cone e do próprio plano,

podendo ser tangente ou secante.

● Existe uma série de Sistemas de Projeção, todos definidos por uma rede de

meridianos e paralelos, correspondentes aos paralelos e meridianos do elipsóide.





Projeções Cartográficas

1) A Projeção Equivalente, a que mantém a exata proporção entre as áreas do terreno e as

representadas nas cartas.

2) A Projeção Conforme, que mantém a forma das pequenas figuras, isto é, que conserva

os contornos geográficos de pequenas áreas. Esta projeção não conserva a forma das

grandes áreas.

3) A Projeção Azimutal, que mantém corretas as direções de todas as linhas que partem de

um ponto.



Projeção Equivalente

Preserva área mas distorce as 

formas

Projeção Conforme

Preserva ângulos mas deforma 

os tamanhosProjeção Azimutal





Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM)

O Sistema de projeção Universal Transversal de Mercator (UTM) é resultado da modificação da

projeção Transversa de Mercator (T.M) que também é conhecida como projeção de Gauss Krüger.

Segundo Brunetti (1993), Gauss, planejando o levantamento do território de Hannover, estabeleceu

um sistema de projeção conforme utilizando como modelo para a Terra, o elipsóide de revolução.

Esta projeção foi idealizada pelo belga Gerard Krämer (Mercator), a partir de modificações efetuadas

na projeção conforme de Gauss, o sistema UTM e utiliza como superfície de projeção 60 cilindros

transversos e secantes (6° de longitude) à superfície de referência (elipsóide).



•A contagem dos fusos da projeção UTM se inicia no anti-meridiano ao meridiano de Greenwich, portanto no

meridiano de 180°.

•A projeção UTM divide o globo em fusos de 6° de longitude, ou seja se necessitarmos mapear uma região que se

distribua no sentido leste-oeste e esta extensão ultrapasse 6° a projeção UTM não pode mais ser utilizada.

•A projeção UTM é utilizada no mapeamento de áreas com pouca extensão no sentido leste-oeste (menos que 6° de

longitude).

•No Brasil, os mapas construídos em escalas 1:250.000 e maiores (por IBGE e DSG), se encontram em projeção

UTM. No mapeamento municipal também é utilizada a projeção UTM.



• A direita do meridiano central, as coordenadas E 

(longitude, X) são somadas a 500.000 e a esquerda, as 

coordenadas são subtraídas de 500.000. 

• No hemisfério sul, as coordenadas N (latitude, Y) são 

subtraídas de 10.000.000 e no hemisfério norte são 

somadas a 0. 

Hemisfério Sul

Decrescente 10.000.000 m

A partir do meridiano central

Cresce 500.000 m para o leste e reduz para o oeste

N – Norte (latitude, Y)

E – Este (longitude, X)



Devido à convergência dos meridianos nos pólos,

o sistema UTM se limita a representar regiões

compreendidas entre as latitudes de 80º N e 80º S.



Coordenadas UTM no Brasil



Número do Fuso

Ex: DET

Lat. -3°44’40,64”

Long. -38°34’39,27”

𝐹 =
183° + −38°34’39,27”

6°

𝐹 = 𝟐𝟒. 07010416
07010416 – próximo ao MC



Cálculo do Meridiano Central

Ex: DET

Lat. -3°44’40,64” (Y)

Long. -38°34’39,27” (X)

𝜆𝑀𝐶 = 6° × 24 − 183°

𝑀𝐶 = −39°0′0“



1°37

’
1°37

’



𝐾 =
𝐾0

1 − cos𝜙𝑚 × 𝑠𝑒𝑛 𝜆𝑚 ²

𝐾0 = fator de escala no meridiano central

K = fator de escala no ponto de interesse

𝜙𝑚, 𝜆𝑚=latitude e longitude em radianos

Ex: DET

Lat. -3°44’40,64” = -0,065322

Long. -38°34’39,27” = -0,672964

MC = -39°

𝐾 =
0,9996

1 − cos(−0,065322) × 𝑠𝑒𝑛 −0,672964 ²

𝐾 = 0,9997379



O Fator de Escala K



Fator de Escala (Deformações)



Carta do Brasil ao Milionésimo

Com respeito as faixas, a partir do equador, tanto

para o hemisfério norte como para o sul, a cada

4°de latitude adota-se sequencialmente uma letra do

alfabeto.



Articulação de Folhas



Sistema de Coordenadas LTM e RTM aplicadas ao mapeamento Municipal

Em muitos países do mundo, o mapeamento urbano não é efetuado no sistema UTM, em

função das distorções lineares que o mesmo acarreta no mapeamento, principalmente nos

limites do fuso. Para solucionar estes problemas foi criado, nos Estados Unidos, o

sistema SPC (State Plane Coordinate) o qual proporciona o mapeamento de áreas

urbanas em grande escala diminuindo os erros de distorções cometidos pelo sistema

UTM.

Este novo sistema utiliza fuso de 2º, conhecido como RTM (Regional Transverso de

Mercator) e fuso de 1º, conhecido como LTM (Local Transverso de Mercator).



Sistema de Coordenadas LTM

O sistema LTM atende à necessidade do mapeamento urbano em relação à equivalência entre as distâncias medidas

em campo e sua respectiva projeção no mapa topográfico. A distorção linear, mesmo no limite do fuso, é tão

pequena que pode ser desprezada em mapeamentos urbanos de grande escala (1:2.000 ou 1:1.000).

No sistema LTM, a distorção máxima, no extremo sul brasileiro, considerando o limite do fuso, chega a 1:46.966,

enquanto que o sistema UTM ocasiona, para o mesmo ponto, uma distorção de 1:1.831.

Para regiões próximas ao meridiano de secância do sistema UTM, pode-se usar o mesmo sistema, que equivale,

nesta região, ao sistema LTM, limitando a região em 1° (30’ para cada lado do meridiano de secância).

O sistema RTM é utilizado para evitar a transposição de fuso quando a região é próxima ao final do fuso de 1°

(LTM).



Características do Sistemas LTM

a) Fuso de 1 grau 

b) Meridiano central nas longitudes de 

meio grau 

c) K0=0,999995 

d) N=5.000.000 - N’ (hemisfério sul) 

e) N=N’ (hemisfério norte) 

f) E=200.000 ± E’ (+E’ se o ponto se 

encontrar a oeste do MC e –E’ se o 

ponto se encontrar a leste do MC



Características do Sistema RTM

a) Fuso de 2 graus

b) Meridiano Central nas longitudes 

ímpares

c) K 0 =0,999995

d) N=5.000.000 – N’ (hemisfério sul)

e) N=N’ (hemisfério norte)

f) E=400.000 ± E’ (+E’ se o ponto se 

encontrar a oeste do MC e –E’ se o

ponto se encontrar a leste do MC)



Transformações de UTM, LTM e RTM

Para se obter as variações da projeção TM em UTM (Universal Transverso de Mercator), LTM (Local 

Transverso de Mercator) e RTM (Regional Transverso de Mercator) utiliza-se as equações e 

parâmetros abaixo:

X e Y

Coordenadas Cartesianas 

ou Retangulares



Distância UTM

● Considerando uma Distancia Plana UTM (Dutm) = 500,00, em um ponto médio de

ϕ=15º S e λ=40º W e Altitude igual a 700 metros (h), qual seria o valor da Distancia

Geodésica (Dgeo) e o valor da Distancia Topográfica Horizontal (Dh).

ϕ=15º S Radianos -0.261799

λ=40º W Radianos -0.698132

Dutm = 500,00

𝐷utm= K * DGEO

DGEO = DUTM/K

𝐾 =
0,9996

1 − cos(−0.261799 ) × 𝑠𝑒𝑛 −0.698132 ²

𝐾 = 0,999742163
𝐷𝐺𝐸𝑂 =

500

0,999742163

𝐷𝐺𝐸𝑂 = 500,128 𝑚

Dh= DGEO X (h+RM)RM



𝑅𝑀 =
2 × 𝑎 + 𝑏

3

𝑅𝑀 =
2 × 6378137 + 6356752,3141403558

3

𝑅𝑀 = 6371008,77138

SIRGAS2000

a = 6.378.137,000 m

b = 6.356.752,3141403558 m

f = 1/298,257222101

𝐷ℎ =
500,128 × (700 + 6371008,77138)

6371008,77138

𝐷ℎ = 500,183

𝐷𝐺𝐸𝑂 = 500,128 𝑚

𝐷𝑢𝑡𝑚 = 500,000 𝑚

𝐷ℎ = 500,183



Distância UTM

1) De um levantamento topográfico são conhecidas as coordenadas UTM de dois pontos

referentes a base de uma triangulação. A partir destas coordenadas pede-se para calcular

a distância plana (UTM) entre estes dois pontos e a distância real de campo.

NA=9.879.475,823m NB=9.881.324,537m K = 1,00050

EA=232.678,907m EB=230.321,845m

𝐷𝑈𝑇𝑀 = ∆𝑁2 + ∆𝐸²

𝐷𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 𝐷𝑈𝑇𝑀 ∗ 𝐾



Distância UTM

2) Para a elaboração de um projeto de locação de uma estrada, necessita-se saber a

distância real existente entre os Marcos Geodésicos, cujas coordenadas são:

NPA=9.767.478,970m NCB=9.747.316,290m

EPA=557.560,670m ECB=564.130,580m



Coordenadas Retangulares e Polares

● No sistema de coordenadas retangulares

(também chamadas de Coordenadas

Cartesianas) a posição de cada ponto “P”

fica perfeitamente identificada mediante

um par de números que indicam as

distâncias de suas projeções em cada eixo

(xp e yp) até a origem “0” do sistema.

● No sistema de coordenadas polares

utilizam-se também duas dimensões para

posicionar um ponto no plano, porém,

neste caso, uma delas é angular e a outra

linear (α, d0P).





Relação entre os sistemas de coordenadas





Transformação de coordenadas Geográficas em 

Cartesianas Ex: DET

Lat. -3°44’40,64” (Y)

Long. -38°34’39,27” (X)

𝑥 = 6371008,77138 × cos (−3°44’40,64”) × cos(−38°34’39,27”)
𝑥 = 4.969.995,722

𝑦 = 6371008,77138 × cos (−3°44’40,64”) × sen (−38°34’39,27”)
𝑦 = −3.964.311,633

𝑧 = 6371008,77138 × sen (−3°44’40,64”)

𝑧 = −416.087,206

Ex: DET

Lat. -3°44’40,64” (Y)

Long. -38°34’39,27” (X)

𝑥 = 4.969.995,722
𝑦 = −3.964.311,633
𝑧 = −416.087,206

𝑅 =
2 × 𝑎 + 𝑏

3

SIRGAS2000

a = 6.378.137,000 m

b = 6.356.752,3141403558 m

f = 1/298,257222101

𝑅 =
2 × 6378137 + 6356752,3141403558

3

𝑅 = 6371008,77138



Transformação de coordenadas Cartesianas em 

Geográficas
Ex: DET

Lat. -3°44’40,64” (Y)

Long. -38°34’39,27” (X)

𝑥 = 4.969.995,722
𝑦 = −3.964.311,633
𝑧 = −416.087,206

𝑅 = 4.969.995,722 2 + −3.964.311,6332 + −416.087,2062

𝑅 = 6371008,77138

φ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
−416.087,206

4.969.995,722 2 + −3.964.311,6332

φ = −3°44′40,64"

𝐿 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
−3.964.311,633

4.969.995,722

𝐿 = −38°34′3



Transformação de coordenadas Cartesianas em Geográficas

A latitude é um ângulo que varia de 0° a 90° e o sinal da equação indica se o ponto está no

hemisfério norte ou sul. Entretanto, a longitude é um ângulo que tem uma variabilidade

maior (0° a 180°) e neste caso, deve-se proceder a um estudo de sinal indicado no quadro.



Próxima Aula

● Introdução à teoria dos Erros (Erros grosseiros, sistemáticos e acidentais);

● Erro verdadeiro e residual, Resolução, precisão e exatidão;

● Séries de Observações;

● Valor mais provável de uma observação (média simples, média ponderada), desvio padrão;
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Slides Aula 3 - Introdução a teoria dos erros


