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Orientação, Rumos e Azimutes

Um dos métodos mais antigos de orientação que 
se tem conhecimento é o posicionamento em 
relação à direção (ou sentido) em que o Sol 
nasce, ou seja, sentido leste. 



  

Identificando o leste  (onde o Sol nasce) 
esticando o braço direito nessa direção, teremos 
na posição oposta o oeste  (braço esquerdo), 
portanto, prependicular ao eixo leste-oeste, 
teremos a nossa frente o norte e as costas o sul
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A Rosa dos VentosRosa dos Ventos   é constituída por 4 pontos 
cardeais, 4 pontos colaterais e 8 pontos sub-
colaterais.

NORTE 0º Ponto fundamental a que se referem normalmente as direções

SUL 180º S (South)

LESTE 90º Direção de onde nasce o sol; também aparece como E (East)

OESTE 270º Direção onde o sol se põe; também aparece como W (West)

ROSA DOS VENTOS

PONTOS CARDEAIS



  

Tomando como base as direções norte e sul 
como principais, podemos construir a Rosa 
dos Ventos, a qual apresenta as direções 
intermediárias estabelecidas com o objetivo 
de auxiliar na orientação sobre a superfície 
terrestre.
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NORDEST
E

45º NE

SUDESTE 135º SE

SUDOEST
E

225º SO

NOROEST
E

315º NO

NORTE-NORDESTE 22,5º NNE

LESTE-NORDESTE 67,5º ENE

LESTE-SUDESTE 112,5º ESE

SUL-SUDESTE 157,5º SSE

SUL-SUDOESTE 202,5º SSO

OESTE-SUDOESTE 247,5º OSO

OESTE-NOROESTE 292,5º ONO

NORTE-NOROESTE 337,50 NNO

PONTOS COLATERAIS PONTOS SUB-COLATERAIS
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A bússola  é um instrumento de navegação e 
orientação baseado em propriedades magnéticas 
dos metais e do campo magnético terrestre. 

As bússolas são geralmente 
compostas por uma agulha 
magnetizada colocada num 
plano horizontal e suspensa 
pelo seu centro de gravidade, 
que aponta sempre para o 
eixo norte-sul, ao seguir a 
direcção do norte magnético 
da Terra.
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Direção Norte e ângulos importantes

Para a navegação, o posicionamento relativo de 
direção é definido por três vetores associados a 
cada ponto.

Norte verdadeiro ou geográfico (NG)Norte verdadeiro ou geográfico (NG)::
definido pela direção dos meridianos 
geográficos;

Norte magnético (NM):Norte magnético (NM):  definido pela direção 
do Pólo norte magnético, indicado pela agulha 
imantada de uma bússola.

Norte da quadricula ou cartográfico (NQ):Norte da quadricula ou cartográfico (NQ):  
definido pela direção das linhas verticais dos 
quadriculados dos mapas.



  

O ângulo formado pela direção do norte 
geográfico (NG) com a do norte magnético 
(NM), denomina-se declinação magnética.

A declinação magnética apresenta variações em 
varias partes do globo terrestre em função da 
posição relativa entre os pólos geográfico e 
magnético.
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Uma declinação positiva ou 
leste  significa que o norte 
magnético está desviado do 
norte verdadeiro no sentido 
horário. 
Exemplo: 12°E (east, leste).

Uma declinação negativa ou 
oeste  significa que o norte 
magnético está desviado no 
sentido anti-horário. 
Exemplos: -10°, 8°W (west, 
oeste).
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A diferença angular entre o norte geográfico 
(NG) e o norte da quadrícula (NQ) é 
denomidado convergência meridiana.

Convergência meridiana

Tanto a declinação 
magnética  como a 
convergência meridiana,
variam de ponto a ponto 
sobre a superfície 
terrestre.



  

Azimutes

O ângulo formado entre a direção Norte-Sul e a 
direção considerada, contado a partir do Pólo 
Norte, no sentido horário é denominado Azimute.

O azimute é sempre contado a partir do Norte, 
no sentido horário e varia de 0º até 360º. 
Dependendo do Norte ao qual esteja a 
referenciado podemos ter:

- Azimute Verdadeiro ou Geográfico ( Az G 
AB

 )

- Azimute Magnético ( Az M 
AB

 )

- Azimute da Quadrícula ( Az Q 
AB

 )



  

Azimutes

Ex.: Azimute de 60º.



  

Azimutes

O azimute inversoazimute inverso  é o ângulo medido a partir 
do norte até a direção exatamente oposta ao 
azimute em questão.

Ex.: Azimute inverso de 65º é o de 245º.



  

Para calcular o calcular o azimute inversoazimute inverso    basta somar 
ou  subtrair 180º ao azimute, quando este for  
respectivamente menor ou maior do que 180º.

Azimutes

AZIMUTE OPERAÇÃO AZIMUTE 
INVERSO

65º Como é inferior a 180º deve-se 
somar 180º

65º + 180º = 245º

310º Como é superior a 180º deve-se 
subtrair 180º

310º - 180º = 130º

Ex.: Como calcular os azimutes inversos de  65º e 310º:



  

Rumos

O menor ângulo que uma direção terrestre  faz 
com a linha Norte-Sul é denominado Rumo.

Pode ser contado a partir do Norte ou do Sul 
(o que estiver mais próximo), por isso, nunca 
passa de 90º,  vindo obrigatoriamente 
acompanhado da  identificação do quadrante.

Ex.: º NE, 40º SE, 30º SW, 10º NW.



  

Rumos

Conversão de azimutes em rumos:
- Primeiro quadrante (NE): R = Az
- Segundo quadrante (SE): R = 180 - Az
- Terceiro quadrante (SO): R = Az - 180
- Quarto quadrante (NO): R = 360 - Az
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