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Conceito ‐ Cartografia

O conceito atual da Cartografia é de 1966, da  Associação Cartográfica Internacional (ACI), 
ratificado pela UNESCO: "A Cartografia apresenta‐se como o conjunto de estudos e 

operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados de observações 
diretas ou da análise de documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e 

outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e 
ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização." 

O processo cartográfico, partindo da coleta de dados, envolve estudo, análise, composição 
e representação de observações, de fatos, fenômenos e

dados pertinentes a diversos campos científicos associados a
superfície terrestre (IBGE, 1999).

Em 1949 a 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.” 

Histórico da Cartografia

• A história da cartografia confunde‐se com a história humana.

Mapa de Ga‐Sur
Rio Eufrates
2.400 aC

Mapa de Solleto
±500 aC

Fonte: www.mundogeo.com.br

Você sabia que Hong Bao descobriu o Brasil!?

• O chinês Zheng He liderou a frota que mapeou o 
mundo 70 anos antes dos europeus.

Mapa de Zeng He ‐ 1421

Almirante  Zeng He 

Fontes: www.popa.com.br

1421 de Gavin Menzies.

Para o sul, navegaram Hong
Bao e Zhou Man. Ambos 
aportaram na costa do 
Nordeste do Brasil em 

meados de 1421.

Conceito ‐ Topografia
É a ciência aplicada, baseada na geometria e na 

trigonometria plana, que utiliza medidas de distâncias 
horizontais, diferenças de nível, ângulos e orientação, 

com o fim de obter a representação, em projeção 
ortogonal sobre um plano de referência, dos pontos 

que definem a forma, as dimensões e a posição relativa 
de uma porção limitada do terreno,  sem considerar a 

curvatura da Terra.
(Loch & Cordini, 2000)

O objetivo da topografia é a obtenção da planta topográfica (nome do desenho 
topográfico obtido com os resultados do levantamento de campo), obtida da 

determinação e representação do contorno, dimensões e posição relativa de uma 
porção restrita da superfície terrestre.

Através de plantas com curvas de nível representa‐se o relevo com suas elevações 
e depressões. Também permite aplicações nas mais variada áreas, como o 
Planejamento Urbano, na Engenharia Civil, Agronomia, Geologia, cadastro 

(urbano, florestal) e Agrimensura, entre outras.

Teodolito de 1907
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Histórico da Topografia
A palavra TOPOGRAFIA tem sua origem na escrita grega, donde TOPOS significa lugar e 

GRAPHEIN significa descrição.

A história da Topografia confunde‐se com a história humana.

Groma Egípcia

Desde os primórdios o homem demarca seus espaços.

Os Caudeus (babilônicos) e  egípcios (geometria plana), 
que repassaram aos gregos, além dos chineses,  árabes e 
romanos são exemplos dos povos que criaram 
instrumentos ou processos que serviram para descrever, 
delimitar e avaliar propriedades, muitas vezes com 
finalidades cadastrais.

Instrumento primitivo para levantamentos.
Era utilizado em áreas planas para alinhar direções até objetos distantes e 
então, transferir as linhas de visada para o solo, marcando neles linhas retas, é 
possível também marcar  ângulos.

Histórico da Topografia
Por volta de 1464, com a apresentação do primeiro tratado sistemático 
sobre trigonometria (Sergiomontanus – De Triangulis), surge a 
possibilidade da construção de instrumentos e do estabelecimento de 
métodos taqueométricos.
No século XVIII tem início o ensejo da representação altimétrica 
através de pontos cotados e curvas de nível. Em 1770 o inglês WILLIAM 
GREEN transforma a luneta astronômica em luneta estadimétrica, 
introduzindo os fios estadimétricos. 

Estação Total

Prisma

No século XIX os processos e instrumentos 
topográficos alcançam grandes aprimoramentos (o 
taqueômetro é de 1850).

A partir de 1900 a fotogrametria começa a evoluir 
extraordinariamente (pela precisão, economia e 
rapidez).

Com a segunda Guerra Mundial, a invenção dos 
instrumentos eletrônicos de medida e a evolução 
dos sistemas óticos, a topografia alcançou um alto 
grau de precisão e eficiência.

Teodolito Mecânico (Loch & Cordini, 2000)

Fonte Imagens: Wikipedia e Google Images

Histórico da 
Topografia
Tendências

Atualmente o impacto revolucionário dos Sistemas Globais de 
Navegação por Satélites (GNSS) tem relegado a planos inferiores 
vários segmentos da geodésia utilizados há mais de dois séculos.

Muito embora este não alcançou os estudos da geodésia física 
relativos ao campo gravitacional e ao problema da forma da Terra.

GPS Trimble 5700

(MundoGeo, 2009)

SmartStation GPS

Estação Total Leica
Permite um alcance de 
3500m com prisma 

circular.

Divisão ‐ Topografia

Topologia e Topometria

A TOPOMETRIA estuda os processos clássicos de medida de distância, 
ângulos e diferença de nível. Assim trata da quantificação das grandezas 
lineares e angulares, que seja no plano horizontal como no vertical, 
objetivando definir o posicionamento relativo dos pontos topográficos.
A topometria também se divide:
‐ Em planimetria, que estuda e estabelece os procedimentos e métodos 
de medida de distâncias e ângulos no horizontais.

‐ Em altimetria, que estuda e estabelece as técnicas de medida de 
distâncias verticais ou diferenças de nível, incluindo‐se a medida de ângulos verticais. A 
operação topográfica que visa o levantamento de dados altimétricos também é chamada de 
nivelamento.

E a TOPOLOGIA estuda a representação em planta do relevo do terreno, através das 
curvas de nível e dos planos cotados.

(Loch & Cordini, 2000)

Forma da
Terra

• Diâmetro Equatorial 12.756 km
• Diâmetro Polar  12.714 km
• Área da superfície 5,1 x 108 km2

• Distância média ao sol  149, 6 x 106 km2

• Afélio 152,1 x 106 km2

• Periélio 147,1 x 106 km2

• Idade do Planeta 4,56 Bilhões de anos
• Volta completa no Sol 365 dias 6 horas 9 min 10 seg
• Volta completa sobre o próprio eixo 23 horas 56 min 4 seg
• Velocidade de rotação do Equador  1670 km/h
• Forma oblato‐esferoidal  (levemente mais achatada no Pólo
Norte do que no Sul).

Fonte:  Salgado –Labouriau (1998)

Representando a Terra em mapas

GEÓIDE (Carl Friedrich Gauss) : Superfície equipotencial que leva em conta a gravidade e rotação da 
Terra. O geóide tem o mesmo potencial gravimétrico em todos os pontos de sua superfície. O 
geóide é a extensão do nível médio homogêneo dos mares através dos continentes, é a superfície 
de referencia para observações astronômicas e nivelamentos geodésicos.

ELIPSÓIDE : a Terra, ao girar em torno de seu eixo menor descreve um Elipsóide de Revolução, 
achatado nos pólos. O elipsóide é a superfície de referência utilizada nos cálculos que fornecem 
subsídios para a elaboração de uma representação cartográfica.

A Superfície da Terra é denominada, em cartografia, de SUPERFÍCIE TOPOGRÁFICA.

Em exagero:

Fonte:  Paranhos Fo et al, 2008.
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Geóide

Após vários adiamentos por motivos técnicos, a Agência Espacial Européia (ESA) lançou esta semana o
Explorador da Circulação Oceânica e da Gravidade (Goce, na sigla em inglês), que inaugura um novo
capítulo na história da observação da Terra.

O Goce é o primeiro de uma nova família de satélites da ESA concebidos para estudar o planeta. Trata‐
se da mais completa missão já organizada para investigar o campo gravitacional e mapear a forma da
Terra.

Durante 24 meses o satélite irá recolher dados tridimensionais da gravidade terrestre ao longo da
superfície de todo o planeta. Os dados serão processados para produzir o mapa mais preciso já feito
do campo gravitacional da Terra, permitindo aperfeiçoar o formato do geóide.

O principal instrumento científico do Goce é um medidor de gravidade de última geração que
incorpora seis acelerômetros altamente sensíveis. Os dados recolhidos vão fornecer uma precisão de
um a dois centímetros na altitude do geóide e 1 mGal para a detecção de anomalias do campo de
gravidade.

Novo satélite promete fornecer dados mais 
precisos para o estudo da forma da Terra 
19/03/2009

Forma da Terra
Fonte: Mundogeo
http://www.mundogeo.com.br/noticias‐
diarias.php?id_noticia=13192&lang_id=1

PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS

• É um recurso para desenhar no plano a Terra.

• O problema reside em representar no plano um 
objeto esférico.

• A Cartografia busca solucionar o problema com base no estudo das projeções 
cartográficas, porém não se pode evitar a totalidade das distorções

• Consiste no estabelecimento de um método segundo o qual a cada ponto da 
superfície terrestre corresponda um ponta na carta e vice‐versa.

SUPERFÍCIES DE PROJEÇÕES

PROJEÇÃO PLANA OU AZIMUTAL ‐ constrói-se o mapa utilizando-se 
uma superfície de projeção plana tangente ou secante a um ponto na 
superfície da Terra.

� Ideal para mapas das regiões polares.
� somente uma parte da superfície terrestre é visível (metade do globo ou 

menos).
� aumento da distorção à medida que se aproxima das bordas.

Projeção Plana ou Azimutal

Projeção
Plana Polar

Projeção Plana
Equatorial

Proj. Plana Oblíqua
(ou horizontal)

Fonte Imagens: Wikipedia e Google Images

Projeção
Eqüidistante Polar

Superfícies de Projeções

PROJEÇÃO CÔNICA – a superfície de projeção usada é um cone que
envolve a Terra e que, em seguida, é desenvolvido num plano. Nesta projeção
os meridianos radiais convergem para o pólo e os paralelos são arcos
concêntricos situados a igual distância uns dos outros. Geralmente são
utilizados para mapas de países de latitudes intermediárias.

� Distorção mínima ao longo do paralelo de 
referência (na tangência).

� Geralmente os topos do cone (em geral os polos) 
são omitidos do mapa pela intensa distorsão.

� A área na parte do cone abaixo do paralelo de 
tangência sofrem intensa deformação.
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Projeção Cônica
As projeções cônicas podem ser tangentes ou secantes. Em todas
as projeções cônicas normais (eixo do cone coincidente com o
eixo de rotação da Terra) os meridianos são retas que convergem
para um ponto (que representa o vértice do cone) e todos os
paralelos são circunferências concêntricas a esse ponto.

Proj. Cônica 
Transversa

Proj. Cônica
Normal

Proj. Cônica 
Oblíqua

Proj. Cônica 
Secante

� Secante: o cone corta a esfera
ao longo de dois círculos, um
grande círculo e um pequeno
círculo.

Superfícies de Projeções

PROJEÇÃO CILÍNDRICA – utiliza-se um
cilindro como superfície de projeção e, em
seguida, desenvolve-se o cilindro num
plano. Em todas as projeções cilíndricas
normais (eixo do cilindro coincidente com o
eixo de rotação da Terra), os meridianos e
os paralelos são representados por linhas
retas e perpendiculares.

∆ acarreta uma deformação exagerada das regiões de
elevadas latitudes (na carta de Mercator, por exemplo,
a Groenlândia é 8 vezes menor do a América do Sul,
porém, no mapa, aparece 2 vezes maior);

∆ é o mais comumente utilizado para a representação
da superfície total da Terra (mapas-múndi ou
planisfério).

Proj. Cilíndrica 
Transversa

Proj. Cilíndrica
Normal

Proj. Cilíndrica
Oblíqua

Projeção Cilíndrica
Quanto ao Grau de Deformação:

Projeções CONFORMES ou ISOGONAIS: São as projeções que mantêm os
ângulos, portanto as formas. Porém a manutenção dos ângulos implica em uma
distorção no tamanho dos objetos no mapa. As projeções de Mercator e UTM têm a
característica da conformidade. A projeção de Mercator é muito usada em navegação
porque representa as linhas de azimute constante como linhas retas. Entretanto, distorce
bastante o tamanho dos objetos situados nas proximidades das regiões polares.

Projeções EQUIVALENTES ou ISOMÉTRICAS : São projeções que conservam
as áreas (não há deformação da grandeza área). Como conseqüência, os ângulos e
distâncias sofrem deformações. Muitos consideram que estas são as projeções mais
adequadas para uso em SIG. Como exemplos pode-se citar as projeções Cônicas de
Albers e a Azimutal de Lambert.

Projeções AFILÁTICAS: são aquelas que tentam reduzir ambas as deformações,
ângulos e áreas, assim não conservam uma em detrimento da outra. Alteram ângulos e
áreas.

Projeções EQÜIDISTANTES : As projeções eqüidistantes conservam a proporção
entre as distâncias, em determinadas direções, na superfície representada. Convém
reforçar a idéia de que a eqüidistância, ao contrário da conformidade ou da equivalência,
não é uma característica global de toda a área mapeada. O exemplo mais comum de
projeção eqüidistante é a projeção Cilíndrica Eqüidistante.

(IBGE, 1999; D`ALGE, 2001; Nogueira, 2008)
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D`ALGE (2001).

• Cilíndrica Equatorial, foi idealizada no século XVI por 
Gerhard Mercator .

•Mantém os ângulos e as formas mas não respeita as 
proporções reais (projeção Conforme).

•aumenta mais o Hemisfério Norte. 
•Coloca a Europa no centro do mapa (Eurocentrismo). 
•meridianos e os paralelos são linhas retas que se cortam 
em ângulos retos.

•excelente para a navegação, pois permite que as direções 
sejam traçadas em linha reta sobre o mapa. 

•Alterou as formas para manter as reais proporções dos 
continentes. 

•Apesar de deformar a forma, mantém a área proporcional 
dos continentes mais próxima do real. 

•Proposta de Arno Peters (1973): Valorização do mundo 
subdesenvolvido, mostrando sua área real. Destaque ao 
continente Africano no centro do mapa. 

•projeção cilíndrica equivalente, com  distribuição dos 
paralelos em intervalos decrescentes desde o Equador até 
os pólos.

Projeção de Mercator:

Projeção de Peters :
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• Azimutal, foi elaborada em 1805 por Karl Mollweide para 
corrigir as diversas distorções da projeção de Mercator.

•Os paralelos são linhas retas e os meridianos curvas. Sua 
área é proporcional à da esfera terrestre, As zonas centrais 
apresentam grande exatidão em área e configuração, mas 
as extremidades apresentam grandes distorções .

• Na maioria dos atlas atuais os mapas‐múndi seguem a 
projeção de Mollweide.

Projeção de Mollweide : Projeção Cilíndrica 
Eqüidistante
Nesta projeção os meridianos e 
os paralelos são linhas retas que 
se cortam em ângulos retos. 
Corresponde a um tipo cilíndrico 
pouco modificado. Nela as 
regiões polares aparecem muito 
exageradas.

Projeção de Robinson
É uma projeção afilática (de A. H. 
Robinson ,1961). É baseada em 
coordenadas e não em 
formulação matemática e foi 
concebida para minimizar as 
distorções angulares e de área. Foi 
criada para melhorar as 
características de projeções 
existentes como a Mercator. É 
uma combinação das situações 
positivas de várias outras 
projeções resultando em distorção 
mínima da maioria das massas de 
terra do globo. 

Imagens de 2002: Nasa, (2008)

Projeção Plana

Projeção Cilíndrica Projeção Cônica

Superfícies de Projeções

Fonte Imagens: D`ALGE (2001).

Projeção de Bonne

Outras

Fonte : Wikipedia

• É uma projeção cônica equivalente concebida 
por Rigober Bonne na metade do século 16. Era 
a projeção preferida para atlas com mapas de 
grandes países e continentes proporcionando 
uma representação mais uniforme de áreas e 
uma combinação apropriada de meridianos e 
paralelos numa representação do globo.

• A Projeção de Bonne representou um papel 
significante no mapeamento topográfico em 
grande escala do século XIX. Isto começou com 
sua adoção na França em 1802. Mais tarde, em 
outros países europeus como a Áustria, 
Hungria, Bélgica, Dinamarca, Itália, Holanda, 
Rússia, Espanha, Suíça, Escócia e Irlanda.

• Os paralelos são espaçados de acordo com o 
esferóide e a escala está em verdadeira 
grandeza ao longo do meridiano central e 
todos os paralelos. Usada para mapear o 
hemisfério Norte.

Projeção Policônica

Outras

Fonte Imagem:  Modificado de Wikipedia

• É uma projeção afilática (de Ferdinand 
R. Hassler – 1820). 

• Muito utilizada pelo US Geological
Survey desde de que, em 1879, começou 
a emitir mapas. Foi a única projeção 
usada naquela agência para os mapas 
topográficos até a metade do século 20. 

• A projeção é verdadeiramente escalada 
ao longo do meridiano central e ao 
longo de cada paralelo. Seu emprego é 
apropriado para regiões de extensão 
norte‐sul predominante.
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Projeção Interrompida

Outras

Fonte Imagem:  Modificado de Wikipedia

• A projeção interrompida ou descontínua de 
Goode (também chamada Homolosina) trazem as 
massas interrompidas ou descontínuas, como se 
fossem gomos de um Globo Terrestre,  para 
minimizar distorções específicas. 

• Ao contrário do que ocorre com gomos de um 
globo, essas interrupções são posicionadas 
estrategicamente para agrupar partes 
relacionadas do mapa. No exemplo, usa‐se quatro 
interrupções diferentes que cortam oceanos, mas 
deixam intocadas as massas de terra principais. 
Coloca‐se os meridianos centrais da projeção 
correspondendo aos meridianos quase centrais 
dos continentes para lograr maior exatidão.

• A projeção de Goode modifica a de Moolweide.

Sistemas Nacionais

• Alguns países definiram sistemas próprios 
(Austrália, Bélgica, Inglaterra, Irlanda, 
Itália, Holanda, e Suécia).

• O British National Grid (BNG) baseado 
numa projeção Transversa de Mercator
em 1920.

• É uma grade regular de 100 km

Fonte Imagem: Wikipedia

• Projeção Gauss‐ Boaga

• Proposta em 1940 pelo Prof. 
Giovanni Boaga.

• É usada praticamete em 
todos os documentos 
oficiais italianos.

• Muito resumidamente, 
baseia‐se num sistema UTM, 
deslocado em relação a 
Greenwich e em dois fusos 
diferentes.

Fonte Imagem: Modificado de Enea (2009)

Sistemas Nacionais
Carta ao 
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