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RESUMO - Para se obter um levantamento e mapeamento coerente com a realidade do terreno, faz-se 
necessário a adoção da forma do planeta e uma representação da superfície curva em um plano, 
caracterizado como um dos problemas básicos da cartografia: a projeção cartográfica. Para analisar 
algumas das principais projeções em uso no Brasil, como a UTM (Universal Transversa de Mercator), 
RTM (Regional Transversa de Mercator) e LTM (Local Transversa de Mercator) se adotou como padrão 
de comparação resultados em um sistema topocêntrico e distâncias sobre o elipsóide de revolução. A área 
teste escolhida foi nos limites dos fusos UTM 24 e 25 a uma altitude em torno de 560m, englobando o 
perímetro urbano da cidade de Caruaru, em Pernambuco. Uma projeção Tranversa de Mercator com 
especificidades para o local é que forneceu melhores resultados entre as projeções testadas. A projeção 
UTM nessa região deve ser usada com bastante cuidado, pois tanto em distâncias quanto em área seus 
resultados em termos de deformação são preocupantes. 
 
ABSTRACT - To obtain a survey and mapping consistent with the reality on the ground, it is necessary 
to adopt the shape of the planet and a representation of the curved surface on a plane, characterized as one 
of the basic problems of cartography: the cartographic projection. To analyze some of the main 
projections used in Brazil, such as UTM (Universal Transverse Mercator), RTM (Regional Transverse 
Mercator) and LTM (Local Transverse Mercator) was used  as a standard of comparison results in a 
topocentric system and distances on the ellipsoid of revolution. The test area was chosen in the 
boundaries UTM Zone 24 and 25 at an altitude of around 560m, encompassing the perimeter of the city of 
Caruaru, Pernambuco, Brazil. The projection transverse Mercator with specificity for the site is which 
provide the best results among the tested projections. The UTM projection in this regions should be used 
with great care, both in distance and in your area in terms of deformation results are worrying. 
  

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 
A Geodésia e a Cartografia comumente utilizam como modelo geométrico da Terra o elipsoide de revolução, 

chegando, algumas vezes, por conveniência, também a utilizar a esfera como um modelo simplificado.  Do ponto de 
vista da Cartografia convencional, a representação de pontos de uma dessas duas superfícies de referência (elipsoide ou 
esfera) num plano, se dá por uma correspondência biunívoca (correspondência matemática com a transformação direta e 
a transformação inversa definidas de maneira única) a uma superfície de projeção desenvolvível no plano, em 
particular: o próprio plano; o cone; e o cilindro.  Quando a projeção é efetuada surgem às deformações pela 
incompatibilidade da representação curva nas superfícies desenvolvíveis no plano, e a projeção ganha sua 
particularidade dependo do tipo de deformação ocorrida. São elas: deformação angular; deformação linear; e 
deformação em área. No primeiro caso, a projeção que não apresenta deformação de ângulo tem a propriedade da 
conformidade e pode receber como parte de seu nome a denominação dessa propriedade (ex. projeção Conforme de 
Lambert); no segundo caso, quando a projeção não deforma distâncias, tem a propriedade de ser eqüidistante; e no 
terceiro caso, a projeção que não deforma a área tem a propriedade de ser equivalente.  

A quantidade de algumas dessas deformações sofridas pelas projeções: Universal Transversa de Mercator 
(UTM), Regional Transversa de Mercator (RTM) e Local Transversa de Mercator (LTM) na confrontação com os 
elementos originais no elipsóide e no plano topocêntrico é o objeto de investigação e análise deste trabalho. Investiga-se 
ainda um caso particular da projeção Transversa de Mercator (TM) inserindo como meridiano central a longitude da 
origem do plano topocêntrico e como fator de escala, o valor do fator de elevação da origem do plano topocêntrico. 
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 Para tornar o assunto um pouco mais prático, foi escolhida uma área de estudo no limite do fuso UTM na 
cidade de Caruaru-PE, cuja solução adotada foi a de expansão do fuso UTM 25. Esta solução tem se tornado uma 
prática comum entre os profissionais que trabalham com georreferenciamento para certificação de imóveis rurais no 
cumprimento da lei Federal 10.267 de 21 de fev. de 2001. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Em aproximadamente 1559 Mercator desenvolveu empiricamente uma projeção cilíndrica tangente ao globo 
terrestre na tentativa de que as loxodromias, linhas de azimute constantes, aparecem nas cartas como linhas retas. A 
propriedade dessa projeção era manter a escala verdadeira ao longo do equador. O sistema de coordenadas teria a 
origem da ordenada (y) no equador. Os meridianos seriam igualmente espaçados e os paralelos não manteriam essa 
homogeneidade no espaçamento. Essa projeção que recebeu o nome de projeção de Mercator só foi matematicamente 
descrita uns 40 anos depois de sua concepção (KRAKIWSKY, 1973), (CHANDRA,2005). A figura 1 retirada de 
Miguens(1996) ilustra o canevas dessa projeção. 

 
 

 

 
Figura 1 – Projeção de Mercator 

Fonte: Miguens(1996) 
 
Em 1772 Johann Heinrich Lambert colocando o cilindro na posição transversa deu origem à concepção da 

projeção denominada projeção Transversa de Mercator com desenvolvimento matemático ainda sob considerações 
elementares. Em 1822 Gauss fez os refinamentos matemáticos dessa projeção demonstrando que a mesma se tratava de 
um caso especial da transformação conforme de uma superfície em outra. Mais tarde em 1912, Kruger completou o 
desenvolvimento com os formulários adequados para o cálculo numérico. A projeção transversa de Mercator, também 
conhecida como projeção de Gauss-Kruger, apresenta as seguintes características e propriedades (THOMAS, 1952), 
(KRAKIWSKY, 1973), (CHANDRA, 2005): 

a) a escala é verdadeira ao longo do meridiano central; 
b) a origem da ordenada y é no equador;  
c) a origem da abscissa x é no meridiano central; 
d) o meridiano central e a linha perpendicular a ele são linhas retas; 
e) os meridianos são curvas complexas com concavidade voltada para o meridiano central; 
f) os paralelos são curvas côncavas voltadas para o pólo. 
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A projeção Transversa de Mercator após ganhar algumas particularidades passou a ser adotada por vários 

paises para o mapeamento sistemático, inclusive no Brasil. A mais destacada delas foi tornar o cilindro secante ao 
elipsóide pela imposição do fator de escala no meridiano central para o valor de k0=0,9996. Essa projeção passou a se 
chamar projeção Universal Transversa de Mercator (UTM).   

Conforme relato de Rocha (1994) a projeção adotada no Brasil em 1900 era a projeção Poliédrica; depois em 
1932 passou a se utilizar a projeção conforme de Gauss com fusos de 3° de amplitude; em 1943 a projeção conforme de 
Gauss passou de 3° para 6° de amplitude e o cilindro passou a ser secante com k0=0,999333. Em 1951, a União de 
Geodésia e Geofísica na busca de uma padronização mundial recomendou o uso da Projeção UTM para o mapeamento 
sistemático, então a partir de 1955, a Diretoria do Serviço Geográfico do Exercito (DSG) passou a adotar a Projeção 
UTM no território brasileiro.  

O sistema UTM descrito pela Agência de Mapeamento de Defesa Americana (DMA) é assim relatado DMA 
(1989):   

a) k0 = 0,9996 : fator de escala no meridiano central;  
b) longitude origem no meridiano central; 
c) latitude origem o equador; 
d) unidade metro; 
e) falso norte: 0m para o hemisfério norte; 10.000.000m para o hemisfério sul; 
f) falso leste: 500.000m no meridiano central; 
g) numeração dos fusos: iniciando com 1 entre os meridianos 180° W e 174° W e continuando para leste até o 
fuso 60 entre os meridianos 174°E e 180°E. 
h) limites da latitude: 84° N e 80°S; 
i) amplitude do fuso: 6° em longitude. 
 
Segundo Rocha (1994) a projeção UTM deveria ser aplicada somente a escalas menores que 1/25.000, mas 

essa limitação foi extrapolada e as distorções passaram a comprometer a qualidade final de cartas em grandes escalas 
para finalidades cadastrais, exemplo seriam as cartas e as plantas topográficas variando de 1/10.000 a 1/500.  

Hoje com a era digital em pleno uso, tanto cartas quanto plantas topográficas não possuem mais o erro de 
graficismo e nem a escala de plotagem como proteção para aceitação de erros, pois o usuário vai buscar a informação da 
posição exata do elemento cartográfico desejado. Desse modo, a deformação da projeção deve ser conhecida, ou ser 
tornada tão mínima quanto possível. Com idéia da diminuição da distorção das projeções, dois outros sistemas baseados 
na projeção Transversa de Mercator têm sido utilizados, ambas como projeções secantes, uma denominada de Regional 
Transversa de Mercator (RTM) e a outra denominada de Local Transversa de Mercator (LTM).  

Em Rocha (1994), por exemplo, ficou definida uma RTM para o Rio Grande do Sul, a RTM/RS, onde foi 
imposto k0=0,999945 para o fator de escala no meridiano central; a abscissa no MC, falso Leste tem o valor de: 
E=400.000m; e, o falso norte N=5.000.000m para hemisfério sul; os paralelos limites ficaram entre as latitudes 27° S e 
34° S; amplitude do fuso 2°. Com essas características segundo o autor citado, a projeção RTM/RS atinge um erro 
relativo máximo na extremidade do fuso de 1/15.000.  

Silveira (1990), por exemplo, coloca como projeção RTM e projeção LTM as projeções com as seguintes 
características: 

 
RTM 
a) k0 = 0,999995: fator de escala no meridiano central;  
b) longitude origem no meridiano central (MC); 
c) latitude origem no equador; 
d) unidade metro; 
e) falso norte: 0m para o hemisfério norte; 5.000.000m para o hemisfério sul; 
f) falso leste: 400.000m no meridiano central; 
g) 180 fusos de dois graus de amplitude, com MC nas longitudes impares.   
 
LTM 
a) k0 = 0,999995: fator de escala no meridiano central;  
b) longitude origem no meridiano central (MC); 
c) latitude origem no equador; 
d) unidade metro; 
e) falso norte: 0m para o hemisfério norte; 5.000.000m para o hemisfério sul; 
f) falso leste: 200.000m no meridiano central; 
g) 360 fusos de um grau de amplitude, com MC nas ½ longitudes.   
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Correa (2010) afirma: “O sistema LTM atende à necessidade do mapeamento urbano em relação à equivalência 

entre as distâncias medidas em campo e sua respectiva projeção no mapa topográfico. A distorção linear, mesmo no 
limite do fuso, é tão pequena que pode ser desprezada em mapeamentos urbanos de grande escala (1:2.000 ou 1:1.000). 
No sistema LTM, a distorção máxima, no extremo sul brasileiro, considerando o limite do fuso, chega a 1:46.966, 
enquanto que o sistema UTM ocasiona, para o mesmo ponto, uma distorção de 1:1.831”. 

Nesse trabalho existe o interesse de um caso mais particular da projeção Transversa de Mercator, o caso em 
que o cilindro não é nem secante e nem tangente ao elipsóide. Sua posição ficará definida pela imposição do fator de 
escala k0 sendo igual ao fator de elevação (fe), Eq. (1), para uma altitude elipsoidal (h0), e o meridiano central será 
definido num ponto particular de longitude origem (λ0 ) .  

O fator de elevação é definido na NBR 14.166 (1998) e corresponde a um fator de escala que leva um 
elemento de distância ou área de uma superfície de referência (esfera ou elipsóide) a uma superfície semelhante afastada 
de h0 metros desta, (fig.2). 

 
 

 

 
              Figura 2 – Fator de elevação 
 
 

 Evitando criar mais um nome para essa particularidade da projeção Transversa de Mercator, a notação usada 
neste trabalho para distingui-la das demais será LTM (λ0,h0), e assim será definida: 
 

LTM (λ0,h0) 
a) k0 = fe: fator de escala no meridiano central;  
b) λ0 : longitude origem no meridiano central (MC) definida pelo usuário; 
c) ϕ0 : latitude do ponto origem de altitude h0; 
d) unidade: metro; 
e) falso norte: 0m para o hemisfério norte; 5.000.000m para o hemisfério sul; 
f) falso leste: 200.000m no meridiano central; 
g) fuso com um grau de amplitude; (½)° de longitude a leste de λ0 e (½)° de longitude a oeste de λ0. 
 
A NBR 13.133 (1994) introduziu no Brasil o conceito de Sistema Topográfico Local e a NBR 14.166 (1998) 

inseriu informações adicionais ao Sistema com as fórmulas de transformação de coordenadas geodésicas: latitude e 
longitude em coordenadas planas x e y. A origem do plano topográfico local pelas definições dessas normas da ABNT 
se daria num ponto central da área numa altitude média da região. O plano deveria ser perpendicular a vertical do ponto 
origem. Do ponto de vista prático esse conceito ainda tem algumas dificuldades de ser alcançado pelo mal-
conhecimento do desvio da vertical regional no Brasil.  

Em Garnés et al., (2005) ficaram demonstradas as fórmulas de conversão da NBR 14.166 (1998) usando para 
x, a analogia dos senos da trigonometria esférica; e para y, o mesmo desenvolvimento seguido nas fórmulas de Puissant 
da solução do problema inverso da Geodésia. Foi feito também a relação das fórmulas do Sistema Cartesiano 
Geodésico Local (Fig.3), com as fórmulas da NBR 14.166 (1998). Neste mesmo artigo os autores mostram a 
fragilidade em acurácia do uso das fórmulas da NBR 14.166 (1998) face às simplificações durante suas deduções. Os 
exemplos usados foram um plano do Sistema Topográfico Local da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.  

Pela falta da transformação inversa de coordenadas x e y para latitude e longitude não apresentadas na NBR 
14.166 (1998), têm sido melhor programar o sistema Topocêntrico Cartesiano Geodésico Local. Ou simplesmente 
Sistema Geodésico Local (STL). Para o cálculo da transformação das coordenadas Geodésicas (latitude, longitude e 
altitude elipsoidal) para o sistema local pode-se usar, por exemplo, as fórmulas de (2) a (5) a seguir (GARNÉS,1998):  

Pela semelhança dos setores circulares 
na fig. 2, escreve-se para o fator de elevação (fe): 

 

,1 0

R

h
f e +=

   (1) 

 
onde: h0 pode ser a altitude geométrica 
(elipsoidal) de um ponto origem; e R pode ser o 
raio médio de curvatura no ponto origem. 
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                                    Figura 3 – Sistema geodésico cartesiano topocêntrico 
                                    Fonte: Garnés (1998) 
 
 
Cordenadas cartesianas geocêntricas: 
 

X = (N+H) cosϕ cosλ   (2) 
Y = (N+H) cosϕ senλ ,   (3) 
Z = [N(1-f)2+H] senϕ   (4) 

 
sendo: f o achatamento do elipsóide; e ϕ e λ as latitudes e longitudes geodésicas, respectivamente. 
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                                                       R 

onde: o índice subscrito ( 0 ) denota valores para o ponto origem do sistema; e, R representa uma matriz de rotações. 
 
 
 
3 EXPERIMENTOS 
 

 
Para mostrar os resultados e proceder a análises referentes à temática do mapeamento em grandes escalas foi 

montado um experimento na cidade de Caruaru-PE, que reflete o caso da mudança do fuso UTM, pois a cidade é 
dividida pelos fusos 24 e 25.  

A cidade de Caruaru-PE situa-se na região do agreste pernambucano, sendo a cidade mais populosa do interior 
do estado de Pernambuco com cerca de 320 mil habitantes e tem sua economia voltada principalmente ao comércio. O 
raio da circunferência a partir do centro da cidade, envolvendo o perímetro urbano é de aproximadamente 4 km. Nesta 
localidade foi formada uma poligonal com quatro vértices de modo a conter o perímetro urbano da cidade. A figura 4 a 
seguir ilustra a relação espacial dos pontos amostrados e a tabela 1 contém as coordenadas desses vértices. O ponto     
P-Caruaru corresponde ao baricentro dos pontos P-01, P-02, P-3 e P-04 e será usado como origem do sistema 
topocêntrico. A longitude desse ponto também correspondeu ao meridiano central da projeção transversa de Mercator 
LTM(λ0,h0).  
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Figura 4 – Experimento na cidade de Caruaru – PE 
Imagem: Google Earth (2010) 

 
 

Tabela 1 – Experimento: Coordenadas em WGS84 dos pontos na cidade de Caruaru-PE 
ID marco Latitude (Sul) Long. (oeste) Alt. Ge (m) 

P-01 8°15'14,23" 36° 01'20,83" 587 
P-02 8°15'18,05" 35° 55'46,52" 533 
P-03 8°18'30,29" 35°55'28,16" 535 
P-04 8°18'40,77" 36°01'20,29" 596 

P-Caruaru 8°16’55,835” 35°58’28,950” 562,75 
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para a apresentação dos resultados foram utilizados três módulos do programa AstGeoTop, compilação 2011, 
desenvolvido pelo segundo autor deste trabalho; o módulo de transformação de coordenadas e projeções cartográficas; o 
módulo de problema inverso da geodésia; e o módulo de coordenadas retangulares para azimutes e distâncias. No 
primeiro módulo obteve-se as coordenadas UTM, RTM, LTM, LTM(λ0,h0) e topocêntricas no sistema geodésico 
cartesiano local. No segundo módulo, obteve-se pelo método de Gauss da latitude média, a solução do problema inverso 
da Geodésia, isso permitiu confrontar as distâncias planas das projeções com os comprimentos das linhas geodésicas 
correspondentes. O terceiro módulo permitiu calcular o azimute, distância e áreas a partir das coordenadas planas.  
 
 
  Tabela 3 - Coordenadas planas dos pontos do experimento na cidade de Caruaru-PE 

 
 
 
 

Ponto  UTM(MC 33°W)  RTM (MC 35°W)  LTM(MC 35°30’)  LTM(λ0,h0)  Topocêntrica 
P-01 E=  166988,416 E=  287347,093 E=  142438,812 E= 194739,338 X= 144739,321 

N= 9086365,260 N= 4087122,258 N= 4087228,894 N=4087180,901 Y= 253121,427 

P-02 E= 177229,703 E= 297579,934 E= 152670,414 E=204971,416 X= 154971,391 
N= 9086324,233 N= 4087029,915 N= 4087123,739 N=4087063,568 Y= 253004,068 

P-03 E= 177835,568 E= 298155,617 E= 153238,615 E=205532,606 X= 155532,579 
N= 9080417,399 N= 4081124,611 N= 4081218,317 N=4081157,079 Y= 247097,607 

P-04 E= 167053,265 E= 287379,935 E= 142463,672 E=194756,625 X= 144756,600 
N= 9080014,185 N= 4080776,143 N= 4080883,479 N=4080835,125 Y= 246775,623 



IV Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação                       Recife – PE, 06-09 de Maio de 2012 
p.007-009 

 

 
W.O. Souza,  S.J. dos A. Garnés 

  Tabela 4 – Experimento: distâncias entre os vértices da poligonal  

 
Tabela 5 – Experimento: discrepâncias nas distâncias entre os vértices da poligonal em relação as topocêntricas 

 
As discrepâncias mostradas na tabela 5 deixam evidentes os maiores valores da projeção UTM, chegando a ter 

um erro relativo máximo de 1/1.138. Tanto a RTM quando a LTM estão com um erro relativo na ordem de 1/18.000, o 
que já daria um resultado satisfatório para realização do mapeamento sistemático. Mas melhores resultados seriam 
obtidos com a projeção LTM(λ0,h0) substituindo o fator de escala pelo fator de elevação com base na altitude média da 
área. Para experimento em pauta, a máxima discrepância em distância com o sistema topocêntrico foi de 3cm, isso daria 
um erro relativo  em torno de 1/211.895.  

 
Tabela 6 – Experimento: discrepâncias nas distâncias entre os vértices da poligonal em relação as topocêntrica. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
A tabela 6 mostra os valores das áreas e dos perímetros das poligonais planas do experimento. Novamente a 

maior discrepância se deu para a projeção UTM chegando a 10,8ha numa área total de 6.448 ha, um erro relativo de 
1/597, ou seja, para cada 597ha haveria 1ha a mais computado. Esse valor, além de mostrar um resultado muito pobre 
da projeção UTM em regiões onde o custo por hectare é elevado, no futuro isso poderá causar desconforto aos 
proprietários que possuem registro de terras conforme as especificações da norma atual do INCRA de 
georreferenciamento de imóveis rurais, onde as áreas e distâncias são calculadas em UTM (ver INCRA, 2010).  

A discussão dos resultados acima se deu tomando por base as distâncias topocêntricas e a área topocêntrica, o 
que se aproxima muito da realidade na superfície da Terra, todavia uma discussão similar poderia ser realizada em 
termos dos elementos sobre o elipsoide de revolução, a tabela 7 apresenta os comprimentos das linhas geodésicas.  

 
          Tabela 7 – Experimento: distâncias no elipsóide WGS84 entre os vértices da poligonal  
 
 

 
 
 
 
 

 
 No caso das discrepâncias das distâncias no elipsóide com as das projeções são mostradas na tabela 8. As duas 
últimas colunas estão refletindo valores elevados em conseqüência do fator de elevação dos pontos, pois o fator de 
elevação do ponto origem do sistema topocêntrico foi de fe=1,00008851561328.  
 Usando o fator de escala igual a 1 (um)  para a projeção LTM(λ0,h0) as discrepâncias com as linhas geodésicas 
não ultrapassam a 2mm neste experimento. 
Tabela 8 – Experimento: discrepâncias nas distâncias entre os vértices da poligonal em relação às linhas geodésicas 

Linha Dist. UTM 
(m) 

Dist. RTM 
(m) 

Dist. LTM  
(m) 

Dist. LTM(λ0,h0) 
(m) 

Dist. Topocêntrica 
(m) 

P01 – P02 10.241,369 10.233,258 10.232,142 10.232,751 10.232,743 
   P02 – P03 5.937,825 5.933,298 5.932,694 5.933,089 5.933,061 

P03 – P04 10.789,840 10.781,315 10.780,144 10.780,789 10.780,788 
P04 – P01 6.351,406 6.346,200 6.345,464 6.345,800 6.345,828 

Linha ∆Dist. UTM 
(m) 

∆Dist. RTM 
(m) 

∆Dist. LTM 
(m) 

∆Dist. LTM(λ0,h0) 
(m) 

∆Dist. Topocêntrica 
(m) 

P01 – P02 -8,626 -0,515 0,601 -0,008 **** 
   P02 – P03 -4,764 -0,237 0,367 -0,028 **** 
P03 – P04 -9,052 -0,527 0,644 -0,001 **** 
P04 – P01 -5,578 -0,372 0,364 0,028 **** 

Poligonal Área (m2) Perímetro (m) 
Discrepância 

 Topocêntrica (m2) 
(Área) 

Discrepância 
 Topocêntrica (m) 

(Perímetro) 
UTM 64.487.044,241 33.320,440 -108.406,168 -28,02 
RTM 64.385.019,077 33.294,071 -6.381,004 -1,65 
LTM 64.370.993,689 33.290,444 7.644,384 1,98 

LTM(λ0,h0) 64.378.668,636 33.292,429 30,563 -0,009 
Topocêntrica 64.378.638,073 33.292,420 0,000 0,00 

Linha Linha 
geodésica (m) 

Perímetro (m)  

P01 – P02 10.231,844  
Perim=33289,476m 

 
 

   P02 – P03 5.932,562 

P03 – P04 10.779,834 
P04 – P01 6.345,236 



IV Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação                       Recife – PE, 06-09 de Maio de 2012 
p.008-009 

 

 
W.O. Souza,  S.J. dos A. Garnés 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 CONCLUSÕES 
 

Neste artigo foram apresentados alguns subsídios para que se possa ter em mente a importância do estudo 
preliminar das projeções. Podendo-se concluir com isto que para que o trabalho levantado seja mais coerente com a 
realidade é preciso que haja um estudo preliminar do sistema de projeção que será utilizado e não simplesmente usar o 
UTM por convenção. Na região estudada, por exemplo, um sistema topocêntrico ou uma projeção LTM(λ0,h0) dariam 
resultados muito mais consistentes com a realidade na superfície da Terra.  
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