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Cartografia 

“Cartografia é o 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, projetos e outras 
formas de expressão, assim como a sua 
utilização.” (ICA, 1966)



A elaboração de produtos cartográficos exige o 

conhecimento de métodos e técnicas para coletar, 

processar e representar dados, assim como informações 

sobre fenômenos cuja localização, variabilidade e dinâmica 

estejam relacionadas à superfície terrestre.

Estes métodos e técnicas fazem parte das Ciências 

Geodésicas que englobam Geodésia, Sensoriamento 

Remoto, Fotogrametria, Cartografia e Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG).



Geodésia



Sensoriamento Remoto



Fotogrametria

Levantamento Aerofotogramétrico



Fotografias aéreas



Sistemas de Informações Geográficas (SIG)

É um sistema de hardware, software, informação 

espacial e procedimentos computacionais que permite e 

facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos 

fenômenos que nele ocorrem. 





Plantas, Cartas e Mapas



Planta

Representação de uma área de extensão 

suficientemente restrita para que a sua curvatura não 

precise  ser levada em consideração, e que, em 

consequência, a escala possa ser considerada constante.

Permite representar com detalhes elementos da 

superfície que servem de subsidio inclusive para projetos 

de engenharia e arquitetura.







Mapa 

Representação no plano, dos aspectos geográficos, 

naturais, culturais e artificiais de toda a superfície, de 

uma parte ou de uma superfície definida por uma  

divisão político-administrativa ou por uma dada divisão 

operacional ou setorial (bacias hidrográficas, áreas de 

proteção ambiental, setores censitários). 





Carta

É a representação de uma porção da 
superfície terrestre no plano, geralmente em 
escala média ou grande, oferecendo-se a 
diversos usos, como por exemplo, a avaliação 
precisa de distâncias, direções e localização 
geográfica dos aspectos naturais e artificiais.

Pode ser subdividida em folhas, de forma 
sistemática em consonância a um plano 
nacional ou internacional. (IBGE)







Classificação de Cartas e Mapas

Classificar o ramo da Cartografia quanto ao 
seu produto final, não tem sido matéria de 
conclusão unânime. 

Esta classificação está mais ligada ao 
desenvolvimento da Cartografia em 
determinados países do que a um conceito 
universalmente aceito. De um modo geral são 
classificados ao conteúdo temático.



Classificação de Cartas e Mapas

A classificação das cartas segundo a 
Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT) 
é a seguinte:

• Cartas Topográficas/Geográficas;
• Cartas Cadastrais e Plantas;
• Cartas Aeronáuticas;
• Cartas Náuticas;
• Cartas Especiais ou Temáticas.



Classificação de Cartas e Mapas



Sistemas de coordenadas 

Os sistemas de coordenadas são necessários para 
expressar a posição de pontos sobre uma superfície, 
seja ela um elipsóide, uma esfera ou um plano. 

Para o elipsóide, ou esfera, usualmente 
empregamos um sistema de coordenadas geográficas 
ou terrestres e para o plano se aplica um sistema de 
coordenadas cartesianas X e Y.



Coordenadas Geográficas

Sistema criado com meridianos e paralelos 

representando idealmente a forma esférica da 

Terra. Os pontos da superfície terrestre são 

referidos ao sistema de linhas imaginárias que 

identificam suas posições mediante coordenadas 

caracterizadas por suas latitudes e longitudes.



Coordenadas Geográficas
Latitude 

Ângulo formado entre um 
ponto qualquer da 
superfície terrestre e a 
linha do Equador.

Contagem: 
- origem Equador
- varia de 0º a 90º
- Positivo para o norte (N) 
- Negativo para o sul (S)

Longitude 

Ângulo formado entre um 
ponto qualquer da 
superfície terrestre e o 
meridiano de Greenwich.

Contagem: 
- origem Greenwich
- varia de 0º a 180º
- Positivo para oeste (O) 
- Negativo para leste (L)





Sistema de Coordenadas Planas

Baseia-se na escolha de dois eixos perpendiculares, 

cuja interseção é denominada origem, estabelecida como 

base para a localização de qualquer ponto do plano. 

Um ponto é representado por dois números: um 

sobre o eixo x (longitude), e outro sobre o eixo y (latitude). 

São relacionadas matematicamente às coordenadas 

geográficas, de maneira que uma possa ser convertida na 

outra. 
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