







































































































































































  

 

 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Orientação

Convergência e declinação do ponto:

Latitude      =

Longitude      =

Elipsóide:

c = Convergência meridiana:

d = Declinação magnética:

ad = Variação anual da declinação magnética:

Data:

21°16'38.436853" S

47°08'04.389816" W

SIRGAS2000

00°46'29.673226"

-21°42'32.251548"

-00°07'14.931217"

22/01/2020

Sistema de Coordenadas

Coordenadas Planas Sistema U T M

Origem das coordenadas:

N   Equador acrescido de 10,000,000 m

E   MC acrescido de 500,000 m

Coordenadas Geodésicas do ponto:

Latitude      =

Longitude      =

Coeficiente de Escala:  K =

Elipsóide: SIRGAS2000

21°16'38.436853" S

47°08'04.389816" W

1.000206098

45°




