
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS - CTG 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA - DECart 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS GEODÉSICAS E  

TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEITOS DE GEODÉSIA 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

         Profa Verônica Maria Costa Romão 
 
 
 
 
 
 

Recife, 2005 



Verônica M. C. Romão - Conceitos de Geodésia 

1.  CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 

1.1 Definição e Objetivos da Geodésia 
 
Em um trabalho publicado em 1880, sobre “As teorias matemáticas e fí-

sicas da geodésia superior”, o cientista alemão F. R. Helmert definiu a Geodé-
sia como: 

 “a ciência da medição e representação da superfície da Terra”.  
Passado mais de um século, esta definição, à qual se acrescenta a de-

terminação do campo de gravidade externo da Terra e a determinação da su-
perfície do fundo dos oceanos, continua sendo adotada pela Federação Inter-
nacional dos Geômetras – FIG (cf. Torge 1991). 

Com o desenvolvimento da exploração espacial, a geodésia em colabo-
ração com outras ciências passa a ser também aplicada na determinação da 
superfície de outros corpos celestes (Lua, planetas), passando a se chamar 
selenodésia, quando aplicada ao estudo da Lua, e geodésia planetária, quando 
aplicada ao estudo de outros planetas (exceção da Terra). 

A geodésia pode ser dividida em:  
Geodésia global, que é responsável pela determinação dos parâmetros 

definidores da forma e das dimensões da Terra e do seu campo de gravidade 
externo; e  

Geodésia aplicada, que trata da determinação de uma porção da super-
fície da Terra, através das coordenadas de um número adequado de pontos de 
controle, necessários à elaboração do mapeamento sistemático do País. A  
geodésia aplicada adota os parâmetros determinados na geodésia global. 

Atingir os objetivos da geodésia, tanto de cunho científico (determinação 
da forma e das dimensões da Terra) quanto prático (com vistas ao mapeamen-
to de uma determinada porção da superfície terrestre), significa localizar preci-
samente pontos sobre a superfície da Terra e chegar ao conhecimento deta-
lhado de seu campo de gravidade. 

 

1.2 A Forma e as Dimensões da Terra 
 
A especulação sobre a forma da Terra não é uma preocupação recente. 

Os antigos já demonstravam grande curiosidade com a definição da forma do 
nosso planeta. Homero descreveu através de seus poemas, 900 anos antes da 
nossa era, a Terra como uma superfície plana sustentada por quatro elefantes, 
no dorso de uma tartaruga. E Thales de Miletus, reconhecido como o fundador 
da trigonometria, imaginava a Terra como um disco flutuando nas águas oceâ-
nicas.  

A partir do século V a.C. o homem se libertou dos conceitos grosseiros 
sobre a forma da Terra e passou a considerá-la como uma superfície esférica, 
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idéia defendida por Pitágoras e Sócrates. Mas a teoria da esfericidade tomava 
forma no século IV a.C. com os argumentos apresentados por Aristóteles, com 
base na sombra da Terra projetada na Lua durante as eclipses lunares. 

No final do século XVII, Newton daria outro conceito sobre a forma da 
Terra – o de um esferóide achatado nos polos – baseado nas suas especula-
ções teóricas sobre a forma de equilíbrio de uma massa líquida isolada no es-
paço e submetida à ação da gravidade. 

Finalmente, no século XX, o homem começa a desenvolver estudos so-
bre a realidade física da Terra – o geóide – que é uma superfície equipotencial 
do campo de gravidade terrestre. Com isso, podemos assinalar ao longo da 
História da Geodésia quatro conceitos fundamentais sobre a forma da Terra: a 
planicidade, a esfericidade, a elipsoidicidade e geoidicidade. 

As primeiras investigações relacionadas com a grandeza da Terra, de 
que se tem notícia, surgiram quando a forma esférica foi defendida. No século 
III a.C., Eratóstenes, filósofo e sábio grego, determinou o comprimento da cir-
cunferência da Terra, calculando o seu raio com base no valor do arco de me-
ridiano compreendido entre Syene e Alexandria, determinado pela distância 
média diária percorrida pelas caravanas de camelos. Essa distância entre as 
duas localidades era de 5.000 estádias (ou cerca de 500 milhas). Além disso, 
Eratóstenes sabia que no início do verão, ao meio dia, a água de um poço exis-
tente em Syene refletia os raios do sol (Figuras 1.1 e 1.2).  

 
Figura 1.1: Medição do ângulo formado pelos raios solares em Alexandria. 

Eratóstenes mediu o ângulo que os raios solares formavam com a verti-
cal em Alexandria. Usou para isso um gnômon e encontrou o valor de 7° 12’ 
(ou 1/50 de um círculo). Com base nesse elemento e na distância entre Syene 
e Alexandria, ele determinou para comprimento da circunferência da Terra cer-
ca de 25.000 milhas, um valor notavelmente aproximado do valor aceito como 
circunferência da Terra no equador, que é de 24.899 milhas. 
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Figura 1.2: O arco medido por Eratóstenes. 

 
O êxito do cálculo na aplicação do método “dos arcos” empregado mos-

trava uma dependência da precisão com que eram executadas as medidas li-
neares e angulares. Da necessidade de aumentar essa precisão, começou a 
serem introduzidos vários aperfeiçoamentos nos instrumentos e nos métodos 
de medição.  

No começo do século XVII, o geodesista holandês Snellius (1591 – 
1626) introduziu um método de medição de distâncias através das medidas 
angulares de triângulos, chamado “método de triangulação”, que foi de extrema 
importância para o progresso da geodésia. O método consistia em medir os 
ângulos internos dos triângulos e, com um lado do triângulo conhecido, deter-
minar a distância entre dois pontos quaisquer da “cadeia” de triângulos. Este 
método foi tão importante na geodésia que ainda é amplamente aplicado nos 
dias de hoje. 

Embora os princípios básicos da triangulação tenham sido apresentados 
pelo holandês Gemma Frisius em 1530, foi Snellius que procedeu ao trabalho 
prático de medição de um arco de meridiano para determinar a forma da Terra. 

Utilizando o mesmo processo, o italiano Riccioli (1598 – 1671) mediu um 
arco de meridiano entre Modena e Ferrara, encontrando para comprimento de 
um grau de meridiano valores superiores aos de Snellius. 

O astrônomo Picard (1620 – 1682), primeiro diretor do Observatório de 
Paris, procedeu à medição de um arco de meridiano entre Paris e Amiens, com 
uma cadeia de 13 triângulos, e encontrou para o comprimento de um grau de 
meridiano um valor compreendido entre os que Snellius e Riccioli obtiveram. 

Dominique Cassini (1625 – 1712) e depois seu filho Jacques Cassini 
(1677 – 1756) prolongaram a cadeia estabelecida por Picard cobrindo um arco 
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de meridiano desde Dunquerque, no norte da França, até Collioure no sul da 
França. Os comprimentos de um grau de meridiano para o norte e para o sul 
apresentavam valores entre 56.960 e 57.097 toesas respectivamente. Cassini 
concluiu, desses resultados, que a Terra tinha a forma ovóide (fig. 1.4). Con-
clusões estas contrárias às apresentadas por Richer em 1972 através de ob-
servações pendulares (lei do movimento dos pêndulos). Com base nas obser-
vações conduzidas por Richer e nas análises de seus próprios trabalhos, Isaac 
Newton (1643 – 1727) e Christian Huygens (1629 – 1695) desenvolveram mo-
delos para a Terra, em que ela seria achatada nos polos. Em seu trabalho “Phi-
losophiae naturalis principia mathematica” (1687), Newton definiu o elipsóide de 
revolução como uma figura de equilíbrio para uma Terra fluida, homogênea e 
rotante, baseado na lei da gravitação universal. 

 
Figura 1.4: Os modelos elipsoidais da Terra de Cassini e Newton. 

Estas controvérsias contribuíram para um desenvolvimento mais rápido 
da Geodésia, pois a França, para investigar com quem estaria o erro, decidiu 
realizar novas medições de arcos de meridiano em latitudes diferentes. Assim, 
a Academia de Ciências de Paris organizou em 1785 duas expedições científi-
cas para medirem arcos de meridiano na Lapônia e no Peru. A primeira expe-
dição sob a orientação de Clairaut e de Maupertius, e a segunda expedição sob 
a direção de Bouguer e de La Condamine. 

Dos resultados dessas expedições foi verificado que o comprimento do 
grau de meridiano aumenta do equador para o polo. Consequentemente a teo-
ria formulada por Newton, de que a Terra era um esferóide achatado nos polos, 
estava correta. 
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1.3 A Figura da Terra e seu Campo de Gravidade 
 
A figura da Terra compreende a superfície física da Terra (ou topográfi-

ca) e a superfície do geóide:  
 

a) A superfície física (ou topográfica) da Terra é definida como o limite 
entre as massas sólidas ou fluidas (continentes e a superfície dos oceanos) e a 
atmosfera (fig. 1.5).  

 
Figura 1.5: Superfície física e superfície geoidal. 

Para descrever geometricamente a superfície topográfica da Terra, são 
escolhidos e materializados um número adequado de pontos que possam re-
presentar bem a superfície do terreno.  

A determinação da posição desses pontos, conhecidos como pontos de 
controle geodésicos, tem como objetivo a representação de suas posições es-
paciais em forma de coordenadas (ver itens 1.4 e 2.7), as quais estão relacio-
nadas a um determinado sistema de referência (ver cap. 3). Através da infor-
mação das posições espaciais de uma determinada quantidade de pontos, por-
ções da superfície da Terra podem ser geometricamente descritas.  

 

b) A superfície do geóide é a superfície do campo de gravidade da Terra 
que coincide com o nível médio dos mares e é suposta prolongada através dos 
continentes (cf. fig. 1.5). Essa superfície é tomada como referência na determi-
nação da altitude dos pontos na superfície física da Terra. 

 
O campo de gravidade da Terra é constituído de duas componentes: a 

força de gravitação (F), que é uma consequência da atração das massas; e a 
força centrífuga (C), produzida pelo movimento de rotação da Terra. A força de 
gravidade (g) que a Terra exerce sobre corpos que estão a ela vinculados é a 
soma vetorial dessas duas forças. 

 g = F + C        (1.1) 
 

Essa a força resultante produz um potencial escalar, chamado potencial 
de gravidade W. Por ser uma grandeza escalar, em Geodésia o potencial de 
gravidade é mais utilizado que a força da gravidade.  
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Unindo-se todos os pontos na superfície da Terra que possuem o mes-
mo potencial de gravidade definiremos uma superfície equipotencial ou superfí-
cie de nível, onde o potencial é constante (fig. 1.6). 

 
Figura 1.6: Superfícies equipotenciais do campo de gravidade terrestre. 

As superfícies de nível ou superfícies equipotenciais do campo de garvi-
dade da Terra são também chamadas geopes, e como já mencionado anteri-
ormente, são superfícies de potencial de gravidade constante (W = const.). Es-
sas superfícies não são paralelas umas às outras, ou seja, a distância entre 
duas superfícies vizinhas não é constante. 

As trajetórias ortogonais às superfícies de nível definem as linhas de for-
ça do campo de gravidade. O vetor gravidade g em um determinado ponto P é 
tangente à linha de força nesse ponto e define a direção da vertical (fig. 1.7), ou 
seja, a direção de g é perpendicular à superfície equipotencial que passa pelo 
ponto e é tangente à linha de força (fig. 1.7). 

 
Figura 1.7: A Figura da Terra. Adaptado de Heck (1987). 
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1.4 Coordenadas Geográficas Astronômicas 
 
Geograficamente, a posição de um ponto na superfície da Terra fica de-

finida através de duas grandezas: a latitude astronômica ϕ e a longitude astro-
nômica L. É fácil observar na figura 1.8 que essas duas grandezas definem a 
direção da vertical g (que é a direção da gravidade). Como a direção da vertical 
é determinada por métodos astronômicos (medições realizadas sobre os as-
tros), essas coordenadas são chamadas astronômicas. 

Ao centralizarmos e nivelarmos um teodolito num determinado ponto pa-
ra observarmos os astros ou qualquer outro alvo na superfície da Terra, o fio de 
prumo (ou fio ótico) do teodolito, sujeito à força da gravidade toma a direção 
desta força, que é a direção vertical do ponto (fig. 1.8).  

 
Figura 1.8: Coordenadas astronômicas de um ponto na superfície da Terra. 

 

A latitude astronômica ϕ de um ponto é o ângulo que a vertical deste 
ponto forma com sua projeção sobre o equador terrestre. Esse ângulo tem ori-
gem no equador (ϕ = 0o) e varia de 0o a +90o (ou 90oN) no hemisfério norte 
(HN), e de 0o a -90o (ou 90oS) no hemisfério sul (HS) 

Por causa da não homogeneidade das massas terrestres, a vertical do 
ponto não passa pelo centro da Terra, como podemos verificar na figura 1.8.  

A longitude astronômica L de um ponto é o ângulo formado entre o plano 
do Observatório Médio de Greenwich e o plano meridiano astronômico do pon-
to. Esse ângulo varia de 0o a 360o positivamente por leste, ou de 0o a 180oE 
(positivo, a leste de Greenwich) e 0o a 180oW (negativo, a oeste de Greenwich). 

 

 8



2. OS MODELOS DA TERRA 

2.1 Introdução 
 
A superfície física (ou topográfica) e a superfície geoidal (superfície equipo-

tencial) são superfícies irregulares e de geometria complexa. Desta forma, é muito 
difícil descrever matematicamente sobre essas superfícies a posição espacial dos 
pontos na Terra. 

Para determinar a posição dos pontos na superfície da Terra a partir das me-
dições terrestres realizadas, são, portanto, adotados modelos para a Terra, que 
constituem as superfícies de referência, e sobre as quais são realizados os cálculos 
geodésicos. As superfícies de referência mais utilizadas são o plano, a esfera, e o 
elipsóide biaxial. 

 

2.2 Os Modelos Plano e Esférico da Terra 
 
Para os levantamentos geodésicos conduzidos em áreas pequenas da super-

fície da Terra, como é o caso do cadastro imobiliário e também para diversas aplica-
ções na engenharia, pode-se empregar um plano horizontal como superfície de refe-
rência, ou seja, naquela área considera-se a Terra como plana. Na área a ser levan-
tada adota-se um ponto central, onde a perpendicular (normal) ao plano e a vertical 
no ponto coincidam. A partir desse ponto todos os outros pontos são levantados. No 
entanto, sabe-se que quanto mais distantes os pontos levantados estão do ponto 
central, maior é o desvio entre as duas retas (normal e vertical), ou seja, maior é o 
valor da correção a ser introduzida no cálculo. No ponto central não é feita a corre-
ção porque a normal e a vertical coincidem. Assim, para medições em grandes áreas 
(extensão maior que 5 km) não se aconselha o uso de um plano horizontal como 
superfície de referência. No modelo plano, as relações de posição e medições são 
realizadas através da geometria euclidiana plana e a trigonometria plana. 

Para grandes áreas, é mais adequado adotar-se esferas como superfícies de 
referência. O raio da esfera na área de medição pode ser obtido quando se conhe-
cem as posições de pelo menos 3 pontos na região.Da mesma forma como no caso 
plano, adota-se um ponto central na região de medição, onde a perpendicular (nor-
mal) à esfera coincide com a vertical nesse ponto. A posição horizontal (latitude e 
longitude) dos pontos é calculada a partir das medições realizadas usando-se as 
fórmulas da trigonometria esférica. Para grandes distâncias do ponto central as dife-
renças entre as verticais e as normais à superfície esférica são tão grandes que o 
modelo esférico só deve ser empregado em áreas com extensão de até 100-200 km.  

 

2.3 O Modelo Elipsoidal da Terra 
 

Tanto para atender os objetivos científicos da geodésia global, quanto os ob-
jetivos práticos da geodésia aplicada, a figura mais adequada é a de um elipsóide de 
revolução (também conhecido como elipsóide biaxial), pois o geóide e também as 
superfícies de nível nas proximidades da superfície da Terra se aproximam dessa 
figura achatada nos polos. 
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Figura 2.1: O elipsóide de revolução ou elipsóide biaxial. 

 
A forma e o tamanho de um elipsóide de revolução são estabelecidos através 

de dois parâmetros (cf. fig. 2.1): o semi-eixo maior (a) e o semi-eixo menor (b) ou o 
achatamento (f), que é dado pela equação: 

 

f = (a - b)/a  
 

 

2.3.1 Elipsóide Global 
 
O elipsóide de revolução que é orientado no espaço de forma que o seu eixo 

menor coincide com o eixo médio de rotação da Terra, sua superfície se aproxima o 
mais possível da superfície do geóide total e o seu centro coincide com o centro de 
massa da Terra (o geocentro), é designado elipsóide global (também denominado 
de elipsóide terrestre médio), como mostra a figura 2.2. 

As dimensões do elipsóide terrestre médio são estabelecidas pela União In-
ternacional de Geodésia e Geofísica (IUGG), e são denominados como Sistemas de 
Referência Geodésicos. Em 1924/30 foi introduzido o primeiro Sistema de Referên-
cia Geodésico 1930, que utilizava os parâmetros do elipsóide de Hayford. Em 1967 
esse sistema foi substituído pelo Sistema de Referência Geodésico 1967. E na as-
sembléia geral realizada em Canberra em 1979, o IUGG introduziu o Sistema de 
Referência Geodésico 1980, em substituição ao anterior. Os valores dos parâmetros 
dos elipsóides desses sistemas estão apresentados na tabela 2.1. 

 

SISTEMA GEODÉSICO SIGLA PARÂMETROS 
1930 Elipsóide de 

Hayford 
a = 6378388 m 
f = 1/297,00 

1967 GRS67 a = 6378160 m 
f = 1/298,25 

1980 GRS80 a = 6378137 m 
f = 1/298,257 

Tabela 2.1: Elipsóides globais. 
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2.3.2 Elipsóide Local 
 

Para aplicações geodésicas conduzidas em porções da superfície da Terra, 
adota-se, geralmente, um elipsóide local, através da adaptação de sua superfície a 
uma porção da superfície geoidal na região de interesse de um país, de um conti-
nente ou grupo de países. Em geral se supõe que o eixo menor desse elipsóide local 
seja paralelo ao elipsóide global (elipsóide terrestre médio), embora não seja geo-
cêntrico, como pode ser visto na figura 1.9. Existem ainda elipsóides convencionais, 
que não são geocêntricos e nem seu eixo menor é paralelo ao eixo de rotação mé-
dio da Terra, mas sua superfície adapta-se melhor à geometria do geóide na área 
(fig. 2.2). 

 
Figura 2.2: Elipsóides global, local e convencional da Terra (Fonte: Seeber et al 1998). 

 

2.4 Tarefas da Geodésia Aplicada 
 

A principal tarefa da geodésia aplicada é o estabelecimento de redes de pon-
tos terrestres materializados, que constituem o apoio fundamental para todas as o-
perações geodésicas conduzidas em territórios nacionais. Esses pontos são chama-
dos pontos de controle. A finalidade dessas redes de pontos é a obtenção de uma 
malha homogênea e precisa, a qual deve ser hierarquicamente densificada, que ser-
virá de base para a elaboração das cartas topográficas do mapeamento sistemático 
e das cartas temáticas nacionais, bem como para a amarração dos levantamentos 
cadastrais e levantamentos aplicados à engenharia em geral, e aplicações geodési-
cas nas mais diversas áreas (oceanografia, geologia, geodinâmica, etc.). 

O estabelecimento dessas redes de pontos é realizado por órgãos responsá-
veis pela geodésia e cartografia nacionais. No Brasil, a Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) é a instituição oficial responsável pela condução 
dos trabalhos geodésicos e cartográficos do país. 
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2.5 Sistema Geodésico – Datum Geodésico 
 
Um sistema geodésico é definido pelo conjunto de parâmetros que descrevem 

a relação entre um elipsóide local (ou um elipsóide convencional) particular e o sis-
tema geodésico de referência global. Esse conjunto de parâmetros compreende: 

a) o semi-eixo maior (a) e o achatamento (f) do elipsóide adotado; 
b) os três parâmetros de translação (∆X, ∆Y, ∆Z - coordenadas do centro do 

elipsóide em relação ao geocentro); 
c) no caso de elipsóide convencional, os parâmetros de rotação (εx, εy, εz) 

dos seus eixos cartesianos. Na prática, não se consegue sempre o parale-
lismo entre os eixos menor do elipsóide local com o eixo de rotação médio 
da Terra; nesse caso, as rotações devem também ser incluídas aqui;  

d)  um fator de escala, quando for o caso, entre o sistema cartesiano local e 
o global; 

e) a orientação topocêntrica da rede geodésica fundamental no ponto origem 
(datum) da rede: coordenadas geodésicas (φ, λ); coordenadas astronômi-
cas (ϕ, L); ondulação geoidal (N); azimutes geodésico (α) e astronômico 
(A); componentes do desvio da vertical (ε, η). 

 

2.5.1 O Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) 
 
No Brasil, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é 

a instituição oficial responsável pela implantação e manutenção do Sistema Geodé-
sico Brasileiro (SGB). As redes de pontos que compõem a referência fundamental 
para todos trabalhos geodésicos e cartográficos desenvolvidos no território brasileiro 
são de três tipos: 

a) Rede planimétrica, composta de pontos de coordenadas geodésicas hori-
zontais (φ, λ), chamadas respectivamente latitude e longitude, obtidas por métodos 
clássicos de triangulação, poligonação e trilateração, através de medições terrestres 
de direções e distâncias. Essas redes são hierarquicamente densificadas, desde 1ª 
ordem até 4ª ordem. A rede de primeira ordem tem distâncias entre seus vértices de 
15 a 50 km e é normalmente densificada através da poligonação, obtendo-se assim 
os pontos de segunda e terceira ordens. E essas redes, por sua vez, são densifica-
das obtendo-se os pontos de quarta de ordem. 

Com o desenvolvimento da tecnologia de posicionamento por satélite, essas 
coordenadas passaram a ser determinadas pelo Sistema Transit (Doppler) e, a partir 
de 1991, pelo Sistema de Posicionamento Global (GPS), gerando a Rede Nacional 
GPS e a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), cujas estações ras-
treiam continuamente os satélites GPS, disponibilizando os dados via internet aos 
usuários interessados.  

A partir de 1997, dentro do projeto Sistema de Referência Geocêntrico para 
as Américas (SIRGAS), foi implantada uma rede continental, de precisão científica, à 
qual todas as redes citadas acima estarão apoiadas. 

 
b) Rede altimétrica, composta de pontos de coordenadas verticais (H), cha-

madas altitudes ortométricas, determinadas por nivelamento geométrico, referencia-
das à superfície do geóide. Os pontos da rede altimétrica são chamados Referências 
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de Nível (RN), e são hierarquicamente desenvolvidos, de 1ª ordem até 4ª ordem. No 
Brasil, a rede de nivelamento de alta precisão (primeira ordem) é definida em relação 
ao nível médio dos mares (NMM), deduzido de observações maregráficas, cuja ori-
gem está localizada em IMBITUBA (Santa Catarina). 

 
c) Rede Gravimétrica, composta por estações com informações de aceleração 

da gravidade (g). Da mesma forma como as outras redes, a rede gravimétrica é de-
senvolvida de forma hierárquica. As informações gravimétricas são de grande impor-
tância para os trabalhos científicos de geologia, geofísica e geodinâmica. 

 
O conjunto de parâmetros que definem o SGB atual, denominado SAD-69 

(Datum Sul Americano 1969), está abaixo relacionado: 
a) o elipsóide local adotado é o Elipsóide de Referência 67, cujos parâmetros 

são: a = 6378.160,0 m; f = 1/298,25  

b) no ponto origem (também denominado datum), chamado CHUÁ (localiza-
do em Minas Gerais), as informações geodésicas são: φ = 19° 45’ 
41,6527”S; λ = 48° 06’ 04,0639” W; azimute α = 271° 30’ 04,05”S (para o 
vértice UBERABA); a ondulação geoidal (separação entre o geóide e o e-
lipsóide)  N = 0 m.  

c) a orientação geocêntrica, ou seja, o eixo menor do elipsóide é paralelo ao  
eixo de rotação da Terra;  

d) os parâmetros de translação entre o SAD-69 e o sistema geocêntrico glo-
bal são: ∆X = 66,87m; ∆Y = -4,37m; ∆Z = 38,52m; 

 

2.5.2 Outros Sistemas Geodésicos 
 
A tabela 2.2 traz alguns exemplos de sistemas geodésicos locais (nacionais). 
 

SISTEMA         
GEODÉSICO 

SIGLA PONTO 
ORIGEM 

ELIPSÓIDE DE REFERÊNCIA 

Brasileiro SGB 
(Sistema Geodéisco Brasileiro) 

Chuá Referência 1967 
a = 6378160 m; f = 1/298,25 

Sul Americano SAD-69 
(South American Datum) 

Chuá Referência 1967 
a = 6378160 m; f = 1/298,25 

Norte Americano NAD-27 
(North American Datum) 

Meades Ranch Clarke 1866 
a = 6378206,4 m; f = 1/294,98 

Europeu ED-50 
(European Datum) 

Potsdam Hayford 
a = 6378388 m; f = 1/297 

Japonês TD 
(Tókio Datum) 

Tókio Bessel 1841 
a = 6377397 m; f = 1/299,15 

Australiano AGD 
(Australian Geodetic Datum) 

Johnston Geo-
detic 

ANS 1966 
a = 6378160 m; f = 1/298,25 

Inglês OSGB 1936 
(Ordnance Survey of Great Britain) 

Herstmonceux Airy 1830 
a = 6377563,396 m; f = 1/299,325

Russo System 1942 
 

Pulkovo Geode-
tic Observ. 

Krassovsky 1940 
a = 6378245 m; f = 1/298,3 

 
Tabela 2.2: Outros sistemas geodésicos nacionais. 
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2.6 Parâmetros do Elipsóide de Revolução 
 
O elipsóide de revolução é a forma geométrica gerada pela rotação de uma e-

lipse em torno do seu eixo menor, descrita através de dois parâmetros geométricos: 
o semi-eixo maior a, e o semi-eixo menor b. 

Um elipsóide de revolução fica perfeitamente definido por dois parâmetros: os 
semi-eixos maior e menor, a e b. Entretanto, em Geodésia é comum definir o elip-
sóide através do semi-eixo maior a e o achatamento f, que é dado pela seguinte e-
quação: 

 

a
baf −

=      

Outro importante parâmetro também utilizado nos cálculos geodésicos é a ex-
centricidade e, dada pela equação: 

 

2

22
2

a
bae −

=    
 

A excentricidade e o achatamento podem ser relacionados com a equação: 
 

22 ff2e −=      
 

Para a maioria dos cálculos geodésicos, utilizamos outro parâmetro muito im-
portante é a grande normal (N), que é o comprimento da reta normal, desde o ponto 
na superfície do elipsóide e sua interseção no plano do equador. A grande normal N 
é também chamado de raio de curvatura 1° vertical, e sua equação é dada por (Fig. 
2.3): 
 

φ−
=

22 sene1
aN .   

 

 
Figura 2.3: Comprimento do raio de curvatura 1o vertical. 
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Além da grande normal, definimos também o raio de curvatura meridiana M, 
que como o próprio nome indica, é o raio de um arco de meridiano. Sua equação é 
(Fig. 2.4): 

 

2/322

2

]sene1[
)e1(aM
φ−

−
=  

 

 
Figura 2.4: Comprimento do raio de curvatura meridiana. 

 
Em muitos problemas geodésicos, o raio adotado para a superfície de refe-

rência na região de interesse é um raio médio de curvatura, dado pela média geomé-
trica dos raios de curvatura, que em muitos casos é uma quantidade suficientemente 
precisa para os cálculos de posicionamento geodésico: 

 

 Rm = NM   
 

 
Figura 2.5: Raio de curvatura de um paralelo de latitude φ. 
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A interseção de planos perpendiculares ao eixo de rotação do elipsóide define 
circunferências sobre essa superfície. Como mostra a figura 2.5, os raios dessas 
circunferências são dados pela seguinte equação: 

 

rφ = N cosφ 
 

De acordo com a equação acima, no equador (φ = 0o), o raio da circunferência 
é igual ao semi-eixo maior: 

 

rφ = N = a, 
 

enquanto que nos pólos (φ = 90o), a circunferência reduz-se a um ponto: 
   

rφ = 0. 
 

2.7 Coordenadas Geodésicas 
 

2.7.1 Coordenadas Geodésicas Curvilíneas 
 
A posição de um ponto P qualquer na superfície da Terra é descrita através 

das coordenadas geodésicas, latitude (φ), longitude (λ) e altura geométrica (h), defi-
nidas em relação ao elipsóide de revolução adotado.  

Façamos passar por P uma reta que forme 90o com uma tangente à superfície 
do elipsóide, ou seja, uma normal ao elipsóide em P’. A normal intercepta a superfí-
cie do elipsóide em P’, e intercepta o plano equatorial elipsóidico em Q, e finalmente 
intercepta o eixo de rotação (eixo menor) em I (Fig. 2.6). 

 
Figura 2.6: Coordenadas geodésicas de um ponto na superfície da Terra. 

 
O ângulo que essa normal forma com sua projeção sobre o equador elipsóidi-

co é chamada latitude geodésica φ de P. Esse ângulo tem origem no equador (φ = 
0o) e varia de 0o a +90o (ou 90oN) no hemisfério norte (HN), e de 0o a -90o (ou 90oS) 
no hemisfério sul (HS).  
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Planos meridianos geodésicos são planos formados pelo eixo de rotação do 
elipsóide e a normal do ponto. A interseção do plano meridiano com a superfície do 
elipsóide define o meridiano geodésico do ponto. Imaginemos agora um desses pla-
nos paralelo ao meridiano geodésico de Greenwich, o qual é tomado como meridia-
no origem. O ângulo formado entre esse plano e o plano do meridiano do ponto é 
definido como longitude geodésica λ do ponto. Esse ângulo varia de 0o a 360o positi-
vamente por leste, ou de 0o a 180oE (positivo, a leste de Greenwich) e 0o a 180oW 
(negativo, a oeste de Greenwich).  

A distância linear, ao longo da normal, entre o ponto P e sua projeção P’, na 
superfície do elipsóide, é definida como altura geométrica h. 

Por causa de sua definição, as coordenadas φ, λ, h são dependentes não 
somente das dimensões e da forma do elipsóide, mas também da posição e 
orientação do sistema geodésico adotado. 

 

2.7.2 Coordenadas Geodésicas Cartesianas 
 
Em algumas etapas, os cálculos geodésicos são muitas vezes facilitados pelo 

uso das coordenadas cartesianas, em vez das coordenadas curvilíneas. Atualmente, 
com o emprego do posicionamento por satélite, essas coordenadas são de grande 
importância. Estabelecendo um sistema cartesiano tridimensional no interior do elip-
sóide, cuja origem coincide com o centro do elipsóide; o eixo Z é paralelo ao eixo de 
rotação da Terra; o eixo X está na interseção do plano do meridiano paralelo ao me-
ridiano de Greenwich e o equador elipsóidico; e o eixo Y forma 90° com o eixo X 
conforme figura 2.7. Fazendo a projeção de P nos três planos cartesianos, obtere-
mos as seguintes coordenadas para o ponto P: 

 

X = (N + h) cosφ cosλ 
Y = (N + h) cosφ senλ 
Z = [(1 – e2) N + h] senφ 
 

 
Figura 2.7: Coordenas geodésicas cartesianas (X, Y, Z). 
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2.7.3 Altitude Ortométrica e Altura Geométrica 
 

P

H

h

N

Geóide

ElipsóideP’

P”

i

 
Figura 2.8: Altitude ortométrica e altura geomérica. 

 
A altitude ortométrica (H) é a distância entre o ponto (P) na superfície física da 

Terra até sua projeção na superfície do geóide (P”), contada sobre a vertical no pon-
to P (Fig. 2.8).  

A altura geométrica (h) é a distância entre o ponto (P) na superfície física da 
Terra até sua projeção no elipsóide (P’), contada sobre a normal que passa pelo 
ponto P. 

A ondulação geoidal (N) é a distância entre o geóide e o elipsóide, definida 
sobre a vertical.   

A relação entre essas três grandezas é dada pela equação: 
 

h = H + N 
 

Analisando a figura 2.8, verifica-se que equação acima é uma aproximação, 
pois a vertical e a normal no ponto não coincidem. O ângulo formado entre elas é 
denominado deflexão da vertical ou desvio da vertical (i). No entanto, essa aproxi-
mação pode ser usada nas aplicações geodésicas práticas, sem prejuízo para a pre-
cisão. 
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3. SISTEMAS DE COORDENADAS 

3.1 Introdução  
 

Já vimos nos capítulos anteriores que para se estudar a forma e dimensões da 
Terra, ou de porções de sua superfície, é necessário o estabelecimento de pontos 
sobre ela, cujas coordenadas são determinadas, a partir das medições realizadas, e 
referenciadas a um sistema de coordenadas convencionado. 

Para se definir um sistema de coordenadas devemos especificar três itens: 

a) localização da origem do sistema; 

b) orientação dos eixos do sistema; 

c) as coordenadas (cartesianas ou curvilíneas), que definem a posição de um 
ponto no sistema. 

 

3.2 Sistemas de Coordenadas Terrestres  

3.2.1 Sistema Terrestre Topocêntrico (Astronômico Local) 
 

As observações geodésicas terrestres, com exceção das distâncias, são rela-
cionadas ao vetor de gravidade g. Essas observações podem ser descritas em um 
sistema de coordenadas locais, chamado sistema terrestre topocêntrico (ou sistema 
astronômico local), o qual é definido em relação à direção da vertical (v) no ponto de 
observação O (ver fig. 3.1). A orientação do vetor v é determinada pelas coordenadas 
astronômicas (ϕ, L) do ponto O, definidas no sistema terrestre médio (TM), como ve-
remos no próximo item. 

ϕ

L

ZAL

XAL

YAL

CM

ZTM

XTM

YTM

g
ESTAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

MERIDIANO DO
OBSERVADOR

MERIDIANO MÉDIO
DE GREENWICH (GMO)

VERTICAL

O

POLO TERRESTRE
CONVENCIONAL (CTP)

 
Figura 3.1: Sistema terrestre topocêntrico (astronômico local). 
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A cada novo ponto em que instalamos e nivelamos um teodolito, um nível, um 
distanciômetro, uma estação total, ou uma antena de um receptor GPS, para conduzir 
medições, estaremos estabelecendo nesse ponto um novo sistema terrestre topocên-
trico, o qual fica assim definido (ver Fig. 3.1 e Fig. 3.2): 

a) sua origem está na estação de observação O;  

b) o eixo Z coincide com a vertical (direção de g) que passa na estação de 
observação; o eixo X aponta para o pólo norte médio (também chamado de 
Conventional Terrestrial Pole - CTP) no plano do meridiano astronômico da 
estação de observação, e o eixo Y é orientado para o leste, formando um 
sistema levógiro; 

c) as coordenadas polares de um ponto P, definidas nesse sistema, são: z é a 
distância zenital (ângulo vertical medido desde a linha vertical até a direção 
ao ponto P); A é o azimute astronômico do ponto (ângulo horizontal forma-
do entre a direção ao ponto P e o norte astronômico); e D é a distância in-
clinada medida de O a P. 

P

O

D
z

A

YAL

ZAL

XAL

g

v
ZTM

XTM

YTMϕ

L

CTP

GMO

N

 
Figura 3.2: Coordenadas polares no sistema topocêntrico. 

A transformação das coordenadas polares do ponto P em cartesianas é dada 
pelas equações: 

XAL = D senz cosA 

YAL = D senz senA 

ZAL = D cosz 

Conhecidas as coordenadas cartesianas, podemos obter as coordenadas pola-
res com as seguintes expressões: 

2
AL

2
AL

2
AL ZYXD ++=  

AL

AL

X
Y

Atan =  

2
AL

2
AL

2
AL

AL

ZYX

Z
zcos

++
=  
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3.2.2 Sistema Terrestre Geocêntrico (Astronômico Global) 
 

Antes de definirmos o sistema terrestre geocêntrico, precisaremos discutir os 
problemas relacionados à definição do eixo de rotação da Terra. 

Há mais de cem anos descobriu-se que a direção do eixo de rotação se movia 
com relação à superfície terrestre, denominado movimento do polo. A causa desse 
movimento é devido ao fato de a Terra não ser rígida e possuir oceanos e atmosfera; 
com isso, o movimento do eixo de rotação é irregular. 

Existem duas organizações internacionais, o Serviço Internacional de Rotação 
da Terra (International Earth Rotation Service - IERS) e o Birô Internacional da Hora 
(Bureau International de L’Heure - BIH), que periodicamente medem o movimento do 
pólo através de observações astronômicas e técnicas de observações a satélites. A 
posição do pólo na época da observação (pólo instantâneo) é dada através de duas 
coordenadas (XP, YP) referenciadas a um sistema cartesiano cuja origem é a posição 
média do pólo (pólo médio) entre os anos de 1900 a 1906, que é chamada de Pólo 
Terrestre Convencional (Conventional Terrestrial Pole - CTP). 

ϕ

L

CM

ZTM

XTM

YTM

g
ESTAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

MERIDIANO DO
OBSERVADOR

MERIDIANO MÉDIO
DE GREENWICH (GMO)

VERTICAL

O

POLO TERRESTRE
CONVENCIONAL (CTP)

v

EIXO DE ROTAÇÃO DA TERRA

 
Figura 3.3: Sistema terrestre geocêntrico. 

 

O Sistema Terrestre Geocêntrico (Astronômico Global) é assim definido (ver 
Fig. 3.3): 

a) a origem do sistema coincide com o centro de massas da Terra (o geocen-
tro, CM); 

b) tem o eixo Z coincidente com o eixo de rotação médio da Terra e apontan-
do para o pólo terrestre convencional (CTP); o eixo X é definido na interse-
ção do plano do Observatório Médio de Greenwich (GMO) com o plano do 
equador médio da Terra; o eixo Y forma um sistema dextrógiro;  

c) um ponto nesse sistema fica localizado através das coordenadas: latitude 
astronômica (ϕ) e longitude astronômica (L), cujas definições foram vistas 
no Cap. 1. 

 29



Verônica M. C. Romão  -  Conceitos de Geodésia 

3.3 Sistemas de Coordenadas Elipsoidais  
 

Para a maioria das aplicações práticas geodésicas são usados os sistemas de 
coordenadas elipsoidais, porque o elipsóide é a figura matemática (geométrica) que 
mais se aproxima da figura da Terra. 

3.3.1 Sistema Elipsoidal Local 
 

Um sistema elipsoidal local em um ponto P da superfície da Terra é definido 
como segue (ver Fig. 3.4): 

a) Origem: estação de observação P; 

b) ZEL: coincide com a direção da normal ao elipsóide na estação de observa-
ção; XEL: definido no plano do meridiano geodésico da estação de observa-
ção e aponta para o norte geodésico; o eixo YEL forma um sistema levógiro. 

c) As coordenadas polares de um ponto qualquer Pi nesse sistema são: α - a-
zimute elipsoidal (azimute geodésico), ângulo horizontal, formado entre a 
direção de P a Pi e o norte elipsoidal; ζ - ângulo vertical elipsoidal, formado 
entre a normal (n) e a direção de P a Pi; s - distância inclinada entre P e Pi 

s ζ
α

Pi

n

YEL

ZEL

XEL

P

h

PN

ZE//ZG

XE//XG

YE//YG

φ

λ

 
Figura 3.4: Sistema elipsoidal local e as coordenadas polares 

           de um ponto qualquer da superfície da Terra. 
 

A partir das coordenadas polares podemos obter as coordenadas cartesianas 
no sistema elipsoidal local através das expressões: 

XEL = s senζ cosα 

YEL = s senζ senα 

ZEL = s cosζ 

 

Similarmente ao que foi visto no item 3.2.1, conhecidas as coordenadas carte-
sianas, podemos obter as coordenadas polares com as seguintes expressões: 
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2
EL

2
EL

2
EL ZYXs ++=  

EL

EL

X
Y

tan =α  

222
ELELEL

EL

ZYX

Zcos
++

=ς  

 

3.3.2 Sistema Elipsoidal Global  
 

Um sistema elipsoidal global pode ser definido como segue (ver Fig. 3.5): 

a) Origem: coincide com o centro do elipsóide (CE); 

b) O eixo ZE: coincide com o eixo-menor do elipsóide e com o eixo de rotação 
da médio da Terra (se for o elipsóide global, ZG) ou é paralelo a este (se for 
o elipsóide local); o eixo XE: definido na interseção do meridiano zero (ori-
gem das longitudes) e o equador elipsóidico, coincidindo com o Observató-
rio Médio de Greenwich (se for o elipsóide global, XG) ou paralelo a este (se 
for o elipsóide local); o eixo YE: forma um sistema dextrógiro. 

c) Um ponto qualquer P na superfície da Terra fica definido nesse sistema a-
través das coordenadas elipsoidais, também chamadas de coordenadas 
geodésicas, (φ, λ, h) ou através de suas coordenadas cartesianas (X, Y, Z): 

 

X = (N + h) cosφ cosλ 

Y = (N + h) cosφ senλ 

Z = [(1 - e2) N + h] senφ , 
 

onde N é a grande normal dada por: 

N=
φ− 221 sene

a  

n

P

h

PN

ZE//ZG

XE//XG

YE//YG

φ

λ

CE

 
Figura 3.5: Sistema elipsoidal global. 
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Conhecendo-se as coordenadas geodésicas cartesianas de um ponto, pode-
mos obter suas coordenadas curvilíneas com as seguintes expressões: 

 

h = N
cos

YX 22

−
φ

+   

λ = arctg Y/X    

φ = arctg 
1

2

22 hN
Ne1 

YX

Z −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−

+
  

 

Esta 3ª equação é resolvida por iteração, já que φ e h estão sendo determina-
dos mas aparecem no 2º membro da equação. A convergência, no entanto, é rápida 
pois h ≤ N! 

 

3.3.3 Relação entre os Sistemas 
   

A forma física da Terra real é aproximada pela superfície matemática do elip-
sóide de revolução, que é uma superfície conveniente para as operações matemáti-
cas, pois necessita apenas de 2 parâmetros. Por isso o elipsóide é amplamente usado 
como a superfície de referência para as coordenadas horizontais nas redes geodési-
cas. 

Como uma superfície de referência para coordenadas verticais o elipsóide é 
menos adequado. No lugar dele é usado o geóide, que é definido como a superfície de 
nível do campo da gravidade da Terra, que melhor se ajusta ao nível médio dos mares 
e se estende através dos continentes (corpo sólido da Terra). 

P

H

h

N

Geóide

ElipsóideP’

P”

i nv

i

 
Figura 3.6: Relação entre as superfícies utilizadas em geodésia. 

 

A separação vertical entre um geóide e um elipsóide de referência particular é 
chamada ondulação geoidal N (cuidado para não confundir com o N da grande nor-
mal!). Os valores de N dependem evidentemente do elipsóide usado.  
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As relações geométricas entre a ondulação geoidal N, a altura geométrica h, e 
a altitude ortométrica H (obtida de nivelamento geométrico associado à gravimetria) 
são dadas por (ver Fig. 3.6): 

 

h = H+N  
 

Por um ponto da superfície terrestre podemos passar uma normal ao elipsóide 
e uma vertical ao geóide.  

Como a normal e a vertical não coincidem porque o geóide e o elipsóide não 
são paralelos e nem se tangenciam, elas formam um ângulo chamado desvio da verti-
cal (i) ou deflexão da vertical. O ângulo i pode ser projetado em dois planos perpendi-
culares entre si: o plano do meridiano astronômico de P, obtendo-se a componente 
meridiana ξ, e um plano perpendicular a este, obtendo-se a componente 1° vertical η. 
Com isso, temos: 

 

1) ξ = ϕa - φ  

2) η = (La - λ) cos φ   

3) η = (Aa - α) cotg φ  
 

Estas três equações permitem transformar grandezas astronômicas em geodé-
sicas, uma vez conhecidas as componente do desvio vertical. 

Das equações 2 e 3, podemos tirar que: 
 

(Aa - α) cotgφ = (La - λ) cosφ    

(Aa  - α) cosφ / sen φ = (La- λ) cosφ    

(Aa - α) = (La-λ) senφ   
 

e chegar à Equação de Laplace: 
2 

4) α = Aa  - (La - λ) senφ   
 

Esta equação nos permite calcular o azimute geodésico, a partir do azimute as-
tronômico, quando as componentes do desvio da vertical não são conhecidas. 

As grandezas medidas na superfície da Terra, e definidas no sistema terrestre 
topocêntrico através das coordenadas polares (D, A, z), são transformadas para o sis-
tema elipsoidal local, para obtenção das coordenadas polares elipsoidais (s, α, ζ), por 
meio das seguintes relações matemáticas (devemos lembrar que os dois sistemas 
estão definidos no mesmo ponto, e que os eixos Z tomam as direções da vertical e da 
normal, respectivamente. Da mesma forma, os eixos X tomam as direções do norte 
astronômico e do norte elipsoidal, respectivamente): 

 

α = Aa  + (η cos Aa - ξ sen Aa) cotg z - η tg ϕa

ζ = z + ξ cos Aa + η sen Aa 

s = D 

 

A diferença de altura geométrica (∆h) entre o ponto origem do sistema elipsoi-
dal P e um ponto qualquer Pi, pode ser obtida através da diferença de altitude ortomé-
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trica (∆H) entre os mesmos pontos, as componentes do desvio da vertical e as coor-
denadas cartesianas do ponto Pi nos dois sistemas: 

 

∆h = ∆H - ξ XAL - η YAL ,            
 

ou, em termos de coordenadas elipsoidais: 
 

∆h = ∆H - ξ XEL - η YEL
 

Para a definição dessas equações, no entanto, supõem-se uma aproximação 
da superfície equipotencial e da superfície elipsoidal no ponto origem dos sistemas à 
superfície de uma esfera. Com isso, as 2 equações acima só devem ser utilizadas 
para pontos situados em um raio de até 3 km. 
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