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SISTEMA GEODÉSICO REFERENCIAL



• Diversos modelos foram adotados ao longo da 
história;

• Não existe um modelo errado, mas tudo depende do 
contexto histórico e da aplicação;

• Mesmo os conceitos atuais são passíveis de 
discussão ou readequação.

FORMA DA TERRA



• Elipsóide
– Representação matemática mais próxima da forma da Terra;

– Uso em Geodésia Celeste;

– Uso para GNSS

FORMA DA TERRA



FORMA DA TERRA

• Geóide: é a superfície equipotencial do campo gravimétrico da terra.
É a superfície de referência para as observações astronômicas.

– Não pode ser definido geometricamente - ondulações
desigualmente distribuídas e devidas à irregularidade de
repartições das massas na crosta terrestre.



• Com tantas formas da Terra, com quais delas deve-se 
trabalhar?

FORMA DA TERRA

Depende da aplicação!



FORMA DA TERRA



FORMA DA TERRA

Para os geólogos -> geóide;

Para a Topografia -> Elipsóide de revolução – necessidade de realizar
adaptações porque o geóide não é passível de representação
geométrica. A superfície desse elipsóide muito se aproxima da
superfície gerada pelo nível médio dos mares.



FORMA DA TERRA

● Elipsóide: é uma superfície regular teórica que acompanha
aproximadamente o nível médio dos mares, criada para fins
geodésicos e cartográficos.

● Geóide: é a superfície equipotencial do campo gravimétrico
da terra. É a superfície de referência para as observações
astronômicas.

– Não pode ser definido geometricamente - ondulações
desigualmente distribuídas e devidas à irregularidade de
repartições das massas na crosta terrestre.



FORMA DA TERRA

Elipsóide de revolução - Superfície de referência para as
medidas e cálculos de distâncias e ângulos horizontais –
simplificações de cálculos.

no caso do nivelamento, este não pode ser referido ao
elipsóide, por causa do seu afastamento em relação ao geóide
-> torna-se necessário referir as altitudes a uma superfície de
nível (considera-se o geóide como superfície de referência,
com a designação habitual de superfície de nível zero).



FORMA DA TERRA

Elipsóide de revolução – foi adotadado este modelo esférico
por ser matematicamente mais simples e porque em escalas
pequenas, a distorção devido as irregularidades na forma da
terra pode ser considerada desprezível.

Em Geral cada pais adotou um elipsóide como referencia para os
trabalhos geodésicos e topográficos. Ao longo do tempo foram
definidos vários elipsóides de revolução para melhor definir a
terra



DATUM

A posição deste elipsóide em relação a terra, bem como sua
forma e tamanho, constituem um conjunto de parâmetros que
são usualmente denominados de Datum Geodésicos.

É uma superfície de referência posicionada em relação a terra

Datum corresponde a um ponto ou plano de referencia para os
levantamentos verticais e horizontais, os quais estabelecem as
posições de feições sobre a terra.

É um conjunto de pontos e seus respectivos valores de coordenadas
que definem as condições iniciais para o estabelecimento de um
sistema geodésico



DATUM

Datum planimétrico: é o ponto em uma região de melhor
coincidência do elipsóide de referência ao geóide, onde o
desvio da vertical é nulo, ou mínimo. O conhecimento do
desvio da vertical é importante para a escolha do datum
planimétrico do sistema geodésico de apoio ao levantamento
cartográfico de um pais.

É um sistema que faz referência as posições geográficas, latitude,
longitude ou coordenadas cartesianas.



DATUM

Datum altimétrico: é um ponto fixo fundamentado e
solidamente materializado, cuja altitude sobre o nível do mar é
utilizado como partida de referência das altitudes que
determinam os nivelamentos.

É um sistema padrão no qual deve ser referenciadas as altitudes
de um país ou região.



SISTEMA GEODÉSICO REFERENCIA

SGR são estruturas geodésicas constituídas por estações
geodésicas materializadas na superfície terrestre, com
coordenadas ou altitudes conhecidas, que servem de referencia
para os levantamentos topográficos e geodésicos a serem
realizados no território de interesse .

A materialização destes sistema de referência, através de
estações geodésicas distribuídas adequadamente na área de
abrangência, constitui-se na infra-estrutura de referencia a partir
do qual os novos posicionamentos são efetuados.



SISTEMA GEODÉSICO REFERENCIA

SGR tem a função de estabelecer uma relação matemática entre
um ponto no terreno e uma superfície de referencia, ou seja, suas
coordenadas geodésicas sobre essa superfície (elipsóide de
referencia)

Os SGR são empregados para três objetivos principais:
1) Vincular todos os elementos topográficos e geodésicos

executados em uma determinada região a um referencial
único, bem definido e materializado;

2) Permitir a amarração de levantamentos passados e futuros
nesse mesmo sistema;

3) Ser compatível com outros sistemas geodésicos de referencia,
permitindo a transformação de coordenadas entre eles.



SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO

Oficialmente o sistema de referencia adotado no Brasil é o:

- SAD 69: concepção clássica 

- SIRGAS 2000: com uma concepção moderna que
substituiu definitivamente o sistema clássico:

O dia 25 de Fevereiro de 2015 foi a data limite para a transição
do sistema SAD 69 para SIRGAS 2000, estabelecida pelo IBGE.

O SIRGAS 2000 foi concebido em função das necessidades de
adoção de um sistema de referencia compatível com as técnicas
de posicionamento global



SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO

SAD 69
South American Datum 1969

Figura da Terra:
Elipsóide internacional  de 1967 (GRS 67)

Origem: 
Topocêntrica: no vértice de Chuá



SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO

SIRGAS 2000
Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas

Figura da Terra:
Elipsóide internacional  de 1980 (GRS 80)

Origem: 
Centro de massa da Terra (Elipsóide Geocêntrico)



PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS
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O QUE É PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA?

• Conjunto de métodos e relações
matemáticas utilizados para
representar a superfície da terra sobre
um plano.

• Cada ponto no plano corresponde a
um ponto na superfície de referência.

• Os sistemas de projeções constituem-
se de uma fórmula matemática que
transforma as coordenadas
geográficas, a partir de uma superfície
esférica, em coordenadas planas,
mantendo correspondência entre elas.



O QUE É PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA?

O termo “projeção cartográfica” é originário de métodos primitivos, 
através dos quais os elementos existentes em uma determinada 
superfície seriam “projetados” em uma outra superfície, segundo 

princípios geométricos.

CP

O uso deste artifício geométrico das projeções consegue reduzir as
deformações, mas nunca eliminá-las



Atualmente, embora mantenha-se o mesmo termo (proje ção cartográfica), 
seus princípios são exclusivamente matemáticos (ana líticos). Dessa forma, 
pode-se afirmar que: 

O QUE É PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA?

PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA  
é um conjunto de métodos de 
transformação de superfícies, 
baseados em princípios 
matemáticos, empregado no 
processo cartográfico com o 
objetivo de garantir qualidade 
geométrica na representação 
plana de superfícies esféricas 
ou elipsóidicas.



O QUE É PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA?

http://www.uff.br/mapprojections/mp_en.html



CLASSIFICAÇÃO DAS PROJEÇÕES

- Quanto ao método utilizado para sua criação

- Quanto à superfície de projeção adotada

-Quanto às propriedades de deformação que as 
caracterizam

-Quanto ao tipo de contato da superfície de 
projeção com a superfície de referência



CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO MÉTODO

Projeções Geométricas - baseiam-se em princípios

geométricos projetivos (Parte-se de um ponto de vista

para se representar sobre uma superfície de projeção)

Projeções Analíticas - baseiam-se em formulações

matemáticas (funções de transformação desenvolvidas a

partir de condições matemáticas e critérios geométricos).



CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO CONTATO 
ENTRE SUPERFÍCIES 

• Tangente – a superfície de projeção toca em 
apenas um ponto Terra.

• Secante – a superfície de projeção toca  a 
Terra ao longo de uma ou duas linhas.



CLASSIFICAÇÃO QUANTO À SUPERFÍCIE DE 
PROJEÇÃO

• Projeções Planas ou Azimutais

Construída a partir de uma superfície de projeção plana

que será tangente ou secante a um ponto da superficie 

da Terra. Tipos de contato



PROJEÇÕES PLANAS OU AZIMUTAIS

A distorção no mapa aumenta conforme se

distancia do ponto ou linha de tangência.

Todas as projeções azimutais normais

compartilham do mesmo padrão básico de

meridianos radiais e paralelos concêntricos.

Freqüentemente usadas para mapear as 
regiões polares, podem ser centralizadas 
em qualquer posição na superfície da Terra. 



SUPERFÍCIES DE PROJEÇÃO

• Projeções Cônicas
Construída utilizando um cone como superfície de

projeção. Posteriormente ele é desenvolvido em um

plano.



PROJEÇÕES CÔNICAS
Os paralelos (linhas de latitude) são representados

por arcos circulares concêntricos e os meridianos

(linhas de longitude) por retas igualmente espaçadas.

O uso da secância na representação

permite uma melhor distribuição da

distorção que é reduzida nas proximidades

do norte e sul do mapa.

A distorção é menor em uma faixa estreita ao longo

do paralelo aumentando ao se distanciar do mesmo.

Os paralelos localizados entre os dois

paralelos de referência (secantes) são

menores que seu verdadeiro comprimento

no esferóide, enquanto paralelos externos

aos de referência são maiores.



SUPERFÍCIES DE PROJEÇÃO

• Projeções Cilíndricas
Construída utilizando um cilíndro como superfície de

projeção. Posteriormente ele é desenvolvido em um

plano.



PROJEÇÕES CILÍNDRICAS

Os paralelos internos aos dois paralelos de referência

(secantes) são menores que seu verdadeiro comprimento,

enquanto os externos são maiores.

Meridianos são linhas retas, igualmente espaçadas, e

perpendiculares ao Equador.

Paralelos também são linhas retas paralelas ao Equador

e tendo o mesmo comprimento do Equador (Equador

com escala correta)

O uso da secância na representação permite uma melhor

distribuição da distorção e reduz a mesma nas

proximidades do norte e sul do mapa.



PROPRIEDADES DAS PROJEÇÕES

A tentativa de representar uma superfície curva, no caso

a Terra, sobre um plano gera distorções.

Conclusão: todo mapa apresenta algum tipo de

deformação ou distorção.

A escolha da projeção cartográfica a ser utilizada na

confecção do mapa determinará quais tipos de

deformações estarão nele contidas.



CLASSIFICAÇÃO QUANTO ÀS PROPRIEDADES

Na impossibilidade de se desenvolver uma superfície 
esférica ou elipsoidal sobre um plano sem deformações, 

buscam-se projeções que permitam diminuir ou eliminar 
parte das deformações conforme a aplicação desejada.

As projeções cartográficas podem ser classificadas de acordo

com as propriedades que conservam:

Projeções Conformes ou Isogonais

Projeções Equivalentes ou Isométricas

Projeções Eqüidistantes

Projeções Afiláticas



PROJEÇÕES CONFORMES OU ISOGONAIS

• Não deformam os ângulos

• Mantém a forma de pequenas áreas

• Meridianos e paralelos interceptam-se em ângulos retos.

Ex: Projeção de Mercator (cilíndrica conforme)

-Quadrículas não guardam proporção em

relação às áreas (não pode ser equivalente).

-Conformidade assegurada pelas quadrículas

representadas em ângulos retos

(nada está torcido)



PROJEÇÕES EQUIVALENTES OU ISOMÉTRICAS

• Não deforma as áreas (preserva do valor numérico da área de uma feição)

• A forma é sacrificada
Ex: Projeção de Molweide

-Terra representada em uma elipse

-Quadrículas variam de forma, mas

guardam a mesma área

-Todas as áreas no mapa são iguais às

áreas correspondentes no esferóide

- A distorção é mínima perto da interseção

do Equador com o meridiano central e

aumenta na direção das extremidades do

mapa.



PROJEÇÕES EQUIDISTANTES

• Não apresenta deformações lineares (comprimentos representados em escala
uniforme)

Ex: Projeção Azimutal Equidistante

-Meridianos radiais e paralelos

concêntricos

-Espaçados igualmente ao longo dos

meridianos

Todas as distâncias medidas do ponto de 

tangência estão em escala e os ângulos sobre o 

ponto de tangência também são 

representados corretamente. Outras distâncias 

e relações angulares estão distorcidas.



PROJEÇÕES AFILÁTICAS

• Não possui nenhuma das propriedades anteriormente descritas, mas pode 
possuir alguma outra característica útil

Ex: Projeção Azimutal Gnomônica

- O espaçamento dos paralelos e a

deformação de áreas e ângulos aumenta

rapidamente ao distanciar-se do pólo.



PRINCIPAIS PROJEÇÕES UTILIZADAS NO BRASIL

•PROJEÇÃO POLICÔNICA

-Utilizada em mapas da série Brasil, regionais, estaduais e temáticos.

PN

PS



•PROJEÇÃO CÔNICA NORMAL DE LAMBERT

-Adotada para a Carta Internacional do Mundo, ao Milionésimo

PN

PS

PRINCIPAIS PROJEÇÕES UTILIZADAS NO BRASIL



•PROJEÇÃO CILÍNDRICA EQUATORIAL DE MERCATOR (tangente)

-Adotada na produção de cartas destinadas à navegação marítima –
DHN (Marinha)

PN

PS

PRINCIPAIS PROJEÇÕES UTILIZADAS NO BRASIL



•PROJEÇÃO CILÍNDRICA TRANSVERSA DE MERCATOR (secante)

-Indicada para regiões onde há predominância na extensão Norte-Sul

-Utilizada na produção das cartas topográficas do Sistema Cartográfico 
Nacional produzidas pelo IBGE e DSG (Exército)

PRINCIPAIS PROJEÇÕES UTILIZADAS NO BRASIL



Sistema de projeção cartográfica, onde o cilindro secante é colocado em posição

transversa.

Adotado pela Diretoria de Serviço Geográfico do Exército e pelo IBGE como padrão para

o mapeamento sistemático do país.

PRINCIPAIS PROJEÇÕES UTILIZADAS

• PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE
MERCATOR





PROJEÇÃO UTM
UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

- Constituído por 60 fusos de 6º de longitude, numerados a partir do antimeridiano de 

Greenwich, seguindo de oeste para leste até o encontro com o ponto de origem.

- A extensão latitudinal está compreendida entre 80o Sul e 84o Norte. 

- O eixo central do fuso, denominado como meridiano central, estabelece, junto com a 

linha do Equador, a origem do sistema de coordenadas de cada fuso.



- Cada fuso apresenta um único sistema plano de coordenadas, com valores que se 

repetem em todos os fusos. 

- Assim, para localizar um ponto definido pelo sistema UTM, é necessário conhecer, além 

dos valores das coordenadas, o fuso ao qual as coordenadas pertençam, já que elas são 

idênticas de em todos os fusos.

PROJEÇÃO UTM
UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR



MAPEAMENTO SISTEMÁTICO NO BRASIL



Carta Internacional do Mundo ao 
Milionésimo

O Território Brasileiro é coberto por 08 (oito) fusos. 



Carta Internacional do Mundo ao 
Milionésimo

O Território Brasileiro é coberto por 46 folhas da CIM. 



Nomenclatura e Articulação de 
Folhas

Este índice tem origem nas folhas ao Milionésimo, e se aplica a denominação
de todas as folhas de cartas do mapeamento sistemático (escalas de
1:1.000.000 a 1:25.000).





Nomenclatura e Articulação de 
Folhas

Uma folha na escala de 1:1.000.000, cujas dimensões são de 4 graus de
latitude por 6 graus de longitude, desdobra-se em outras quatro folhas de 2
graus de latitude por 3 graus de longitude, denominadas V, X, Y e Z, nas
escala de 1:500.000.



Nomenclatura e Articulação de 
Folhas

Qualquer uma dessas quatro folhas (V, X, Y ou Z) desdobra-se em outras
quatro de 1 grau de latitude por 1 grau e 30 minutos de longitude na escala
de 1:250.000, denominadas A, B, C e D.

.



Nomenclatura e Articulação de 
Folhas

Estas folhas desdobram-se em outras seis, nas escala de 1:100.000,
denominadas em algarismos romanos como I, II, III, IV, V e VI, tendo 30
minutos tanto no sentido da latitude como no da longitude.

.



Nomenclatura e Articulação de 
Folhas

Cada uma das seis folhas pode ser desdobrada em outras quatro na escala de
1:50.000, denominadas 1, 2, 3 e 4, com dimensões de 15 minutos de latitude
e de longitude também. Estas folhas ainda se desdobram em outras quatro
na escala de 1:25.000, que são identificadas por NO, NE, SO e SE, tendo 7
minutos e 30 segundos de extensão de latitude e de longitude.

.



Nomenclatura e Articulação de 
Folhas

Finalmente, estas folhas são divididas em outras seis na escala de 1:10.000,
denominadas A, B, C, D, E e F, tendo 2 minutos e 30 segundos de latitude por
3 minutos e 45 segundos de longitude

.



Nomenclatura e Articulação de 
Folhas

Ex:

Folha:

SD 21-V-A-I-2-SE



Nomenclatura e Articulação de 
Folhas

Para escalas maiores que 1:25.000 ainda não existem normas que
regulamentem o código de nomenclatura. O que ocorre na maioria
das vezes é que os órgãos produtores de cartas ou plantas nessas
escalas adotam seu próprio sistema de articulação de folhas, o que
dificulta a interligação de documentos produzidos por fontes
diferentes.



LEGISLAÇÃO CARTOGRÁFICA
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LEGISLAÇÃO CARTOGRÁFICA BRASILEIRA

A primeira organização jurídica do Sistema Cartográfico Nacional foi dada pelo
decreto nº 9.210, de 29 de abril de 1946, sancionado com o objetivo de fixar
normas para a uniformização da Cartografia Brasileira, além de sistematizar a
atuação das entidades da administração pública federal neste campo

LEGISLAÇÃO CARTOGRÁFICA EM VIGOR

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art.21 - Compete à União: 

- Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e
cartografia, no âmbito nacional;

Art.22 - Compete privativamente à União legislar sobre: 

- Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais; 



DECRETO-LEI Nº 243 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

FIXA AS DIRETRIZES E BASES DA CARTOGRAFIA BRASILEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CAPÍTULO IV 
Da Representação do Espaço Territorial 
Art.6º O espaço territorial brasileiro, para os efeitos do presente decreto-lei, é
representado através de cartas e outras formas de expressão afins.

§ 1º As cartas - representação plana, gráfica e convencional - classificam-se:
a ) Quanto à representação dimensional em:

- planimétricas;
- plano-altimétricas.

b) quanto ao caráter informativo em:
- Gerais, quando proporcionam informações genéricas, de uso não particularizado;
- Especiais, quando registram informações específicas, destinadas, em particular, a uma

única classe de usuários;
- Temáticas, quando apresentam um ou mais fenômenos específicos, servindo a

representação dimensional apenas para situar o tema.

§2º As fotocartas, mosaicos e outras formas de representação são admitidas subsidiária e
acessoriamente



DECRETO-LEI Nº 243 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

CAPÍTULO V 
Da Cartografia Sistemática 

Art.7º A Cartografia Sistemática tem por fim a representação do espaço territorial brasileiro
por meio de cartas, elaboradas seletiva e progressivamente, consoante prioridades
conjunturais, segundo padrões cartográficos terrestre, náutico e aeronáutico.

Art.8º A Cartografia Sistemática Terrestre tem por fim a representação da área terrestre
nacional, através de séries de cartas gerais, contínuas, homogêneas e articuladas, nas
escalas-padrão abaixo discriminadas:

Série de 1:1000000
Série de 1: 500000
Série de 1: 250000
Série de 1: 100000
Série de 1: 50000
Série de 1: 25000 

Parágrafo único As séries de cartas das escalas-padrão obedecem às normas estabelecidas
de acordo com o presente Decreto.



DECRETO S/Nº DE 1º DE AGOSTO DE 2008 

CRIA A COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA - CONCAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Comissão Nacional de Cartografia - CONCAR, órgão colegiado do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (Decreto nº 3.224, de 28 de outubro de 1999 e Decreto
sem número de 10 de maio de 2000), foi criada com atribuição de assessorar o Ministro de
Estado na supervisão do Sistema Cartográfico Nacional, coordenar a execução da Política
Cartográfica Nacional e exercer outras atribuições nos termos da legislação pertinente.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
Ministério das Relações Exteriores;
Ministério da Agricultura e Abastecimento;
Ministério de Minas e Energia;
Ministério da Ciência e Tecnologia;
Ministério das Comunicações;
Ministério do Meio Ambiente;
Ministério da Defesa;
Ministério da Integração Nacional;
Ministério dos Transportes;
Ministério do Desenvolvimento Agrário;
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República;
Diretoria de Serviço Geográfico do Comando do Exército, do Ministério da Defesa;
Diretoria de Hidrografia e Navegação do Comando da Marinha, do Ministério da Defesa;
Instituto de Cartografia Aeronáutica do Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa;
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE; e
Associação Nacional das Empresas de Aerolevantamentos - ANEA.



DECRETO Nº 89817, DE 20/06/1984

ESTABELECE AS INSTRUÇÕES REGULADORAS DAS NORMAS TÉCNICAS DA CARTOGRAFIA 
NACIONAL

Entre outros aspectos, em seus Artigos 8º e 9º, define a classificação das cartas quanto à sua 
exatidão:

CLASSE

PLANIMÉTRICO ALTIMÉTRICO

PEC ERRO 
PADRÃO

PEC ERRO 
PADRÃO

A
0,5mm Esc 0,3mm Esc 1 / 2 Equid. 1 / 3 Equid.

B
0,8mm Esc 0,5mm Esc 3 / 5 Equid. 2 / 5 Equid.

C
1,0mm Esc 0,6mm Esc 3 / 4 Equid 1 / 2 Equid.



DECRETO Nº 89817, DE 20/06/1984

EM SEUS ARTIGOS 12º A 19º ESTABELECE OS ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS DE UMA CARTA:

Índice de nomenclatura

Título da carta

Legenda

Escala

Referenciais geodésicos

Canevá plano e angular, etc.

Artigo 21º, define os referenciais geodésicos a serem utilizados no mapeamento sistemático 
do território nacional:
SAD 69 (ver Especificações e Normas Gerais para levantamentos Geodésicos – IBGE, 1983);
SIRGAS 2000
Marégrafo de Imbituba – SC

http://www.concar.ibge.gov.br


