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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 são desenvolvidos pelas Ciências Geodésicas:  

 Geodésia; 

 Sensoriamento Remoto; 

 Fotogrametria; 

 Cartografia; 

 Sistemas de Informações Geográficas. 
 

Geodésia é a ciência que se ocupa da determinação da forma, das dimensões e do campo de gravidade da Terra. 

 

 

http://patriciaeducadora.blogspot.com.br/2011/03/forma-da-terra.html http://www.ebah.com.br/content/ABAAABJTsAD/aulas-geodesia 

 

Divisões da Geodésia 

 Geodésia Geométrica: ocupa-se da localização de pontos sobre a superfície terrestre a partir de um modelo 

elipsoidal, através de medidas angulares e de distâncias, permitindo o estabelecimento de uma rede de pontos 

que servem de base para levantamentos. É a parte da Geodésia que trata das medidas lineares e angulares 

realizadas na superfície terrestre. 

 Geodésia Física ou Gravimétrica: desenvolve estudos sobre o desvio da vertical e de anomalias da gravidade 

terrestre, possibilitando a determinação da figura geométrica que melhor corresponda à superfície terrestre. É a 

parte da Geodésia que trata da determinação do centro de gravidade da Terra. 

 Geodésia Celeste: permite o posicionamento de pontos sobre a superfície terrestre a partir de medidas 

efetuadas em estrelas ou satélites artificiais. É a parte da Geodésia que trata de medidas efetuadas na 

superfície terrestre através de satélites artificiais que orbitam em torno da Terra. Ultimamente, a utilização de 



satélites artificiais vem tornando essa área bastante difundida (sobretudo com o uso do sistema 

NAVSTAR/GPS). 

 

Sensoriamento Remoto é a ciência e a arte de obter informação sobre um objeto, área ou fenômeno através da 

análise de dados adquiridos por um dispositivo (sensor) que não está em contato direto com o objeto, área ou fenômeno 

sob investigação. 

 

Principais aplicações 

• Impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente;  

• Monitoramento de fenômenos naturais;  

• Acompanhamento do uso das terras;  

• Apoio ao monitoramento de áreas de preservação;  

• Atividades energético-mineradoras;  

• Cartografia e atualização de mapas;  

• Desmatamentos;  

• Dinâmica de urbanização;  

• Monitoramento da cobertura vegetal;  

• Queimadas;  

• Secas e inundações;  

• Sedimentos em suspensão nos rios e estuários 

 

 

Fotogrametria é a ciência que permite executar medições precisas utilizando de fotografias métricas. Embora 

apresente uma série de aplicações nos mais diferentes campos e ramos da ciência, como na topografia, astronomia, 

medicina, meteorologia e tantos outros, tem sua maior aplicação no mapeamento topográfico. 



 

Principais aplicações 
 

       Fotogrametria Aérea: 
 

• Elaboração de plantas/cartas/mapas 
planialtimétricos 

• Estudos no Planejamento Urbano e Rural 
• Cadastro Municipal 
• Projetos de Estradas: Rodovias e 

Ferrovias 

• Projetos de Obras de Artes Especiais: 
Pontes, Oleodutos, Gasodutos, 
Barragens, etc. 

• Estudos florestais, geológicos, climáticos, 
etc. 

       Fotogrametria Terrestre: 
 

• Registro e Conservação de Patrimônio 
Histórico 

• Trabalhos de Arquitetura 

• Arqueologia (Registro e Mensuração) 
• Registro e Documentação de Acidentes de 

Trânsito 

• Criminologia (Estudo e Investigação 
Forense) 

• Medicina 

• Controle de Qualidade Industrial 

 

Sistemas de Informações Geográficas 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. 

 

 
 

Planta Topográfica Planimétrica Planta Topográfica Planialtimétrica 



 

 

 

Mapa 

Representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos 

geográficos, naturais, culturais e artificiais de toda a superfície (Planisfério ou Mapa 

Mundi), de uma parte (Mapas dos Continentes) ou de uma superfície definida por uma 

dada divisão político-administrativa (Mapa do Brasil, dos Estados, dos Municípios) ou por 

uma dada divisão operacional ou setorial (bacias hidrográficas, áreas de proteção 

ambiental, setores censitários). 

 

 
Mapa do Brasil 

 
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, 

podendo ser subdividida em folhas, de forma sistemática em consonância a um plano 

nacional ou internacional. (IBGE) 

 

CARTA INTERNACIONAL DO MUNDO AO MILIONÉSIMO - CIM 

Fornece subsídios para a execução de estudos e análises de aspectos gerais e 

estratégicos, no nível continental. Sua abrangência é nacional, contemplando um conjunto 

de 46 cartas. 

É uma representação de toda a superfície terrestre, na projeção cônica conforme 

de LAMBERT (com 2 paralelos padrão) na escala de 1:1.000.000. 

 

 



 
Carta do mapeamento sistematico brasileiro 

 

 

 

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 
 

           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 não são classificados quanto à escala, formato ou representação cartográfica, 

mas sim ao conteúdo temático. 

A cartografia deixa de restringir-se a representação geral dos aspectos topográficos 

da superfície da terra, seja na parte exclusivamente planimétrica ou na plano-altimétrica, e 



presta sua contribuição ao processo criativo da sociedade e ao próprio amadurecimento 

de suas técnicas e métodos científicos, como ferramenta auxiliar de outras ciências. 

O uso de mapas para conhecimentos específicos, como a navegação aérea e 

marítima, a meteorologia e o turismo, por exemplo, determinou o aparecimento dos 

mapas e cartas especiais. 

Já no final do século passado, a cartografia geológica constituía-se em uma 

particularidade, impulsionando mesmo a cartografia topográfica. Hoje, a diversidade de 

tipos de mapas vem pressionando a Cartografia a não poder mais ser estudada sem uma 

sistematização em suas formas de representação.  

Com a expansão dos mais variados temas ocorre uma superposição de termos. 

Assim, usa-se para as cartas aeronaúticas, mapas do tempo, de clima, cartas naúticas e 

oceonográficas, mapas turísticos e de comunicação, bem como os geológicos, cobertura 

vegetal, morfológicos, econômicos, etc., a denominação, indistintamente de "Especiais" e 

"Temáticos". Portanto não há somente uma sobreposição das duas expressões, mas 

também uma tendência de distinguí-las para conter tipos de mapas que compõem a 

Cartografia Especial de outros que pertencem a Cartografia Temática. 

 
A Cartografia Temática sobre a visão conceitual do cartógrafo Rodolfo Barbosa (3), 

classifica os Mapas Temáticos em três tipos; 

- De notação: Este primeiro grupo registra os fenômenos na sua distribuição espacial, sob 

a forma de cores ou de tonalidades muito variadas, complementadas muitas vezes por 

sinais gráficos característicos. A ênfase da variação aparece invariavelmente no destaque 

das diferenças qualitativas de um fenômeno ocorrido numa área, para o fenômeno que 

varia em outra área, e assim por diante. Como exemplos de mapas temáticos de notação 

podemos citar: geológico, pedológico, uso da terra, etnográfico, oceanográfico, etc.. 

- Estatística: Os elementos primários do tema que serão elaborados cartograficamente 

são originários da técnica estatística, tanto no que se refere aos elementos físicos, quanto 



aos elementos humanos. Assim, se caracterizam nesta área, os mapas de densidade, os 

de distribuição por pontos, os de fluxo, os pluviométricos e mapas de isolinhas. 

- Síntese: Tem a finalidade explicativa, em que a representação de um fenômeno, em 

conjunto, é realizada mediante as suas relações externas. Os mapas de síntese 

expressam "o conjunto dos elementos de diferentes fatos ou fenômenos", formam uma 

abstração intelectual, apresentando-se de forma global. Podem ser considerados de 

síntese os mapas econômicos complexos, os de áreas homogêneas, os morfo estruturais, 

os geomorfológicos, os históricos etc.. 

 

Sistemas de coordenadas: planas e terrestres: latitude e longitude 

 

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. 

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) 

 

 
http://www.geographyalltheway.com/ks3_geography/maps_atlases/longitude_latitude.htm 

 

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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