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Apresentação Institucional

A Secretaria de Educação a Distância – SEDIS da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – UFRN, desde 2005, vem atuando como fomentadora, no âmbito local, das 
Políticas Nacionais de Educação a Distância em parceira com a Secretaria de Educação 

a Distância – SEED, o Ministério da Educação – MEC e a Universidade Aberta do Brasil – 
UAB/CAPES. Duas linhas de atuação têm caracterizado o esforço em EaD desta instituição: a 
primeira está voltada para a Formação Continuada de Professores do Ensino Básico, sendo 
implementados cursos de licenciatura e pós-graduação lato e stricto sensu; a segunda volta-se 
para a Formação de Gestores Públicos, através da oferta de bacharelados e especializações 
em Administração Pública e Administração Pública Municipal.

Para dar suporte à oferta dos cursos de EaD, a Sedis tem disponibilizado um conjunto de 
meios didáticos e pedagógicos, dentre os quais se destacam os materiais impressos que são 
elaborados por disciplinas, utilizando linguagem e projeto gráfi co para atender às necessidades 
de um aluno que aprende a distância. O conteúdo é elaborado por profi ssionais qualifi cados e 
que têm experiência relevante na área, com o apoio de uma equipe multidisciplinar. O material 
impresso é a referência primária para o aluno, sendo indicadas outras mídias, como videoaulas, 
livros, textos, fi lmes, videoconferências, materiais digitais e interativos e webconferências, que 
possibilitam ampliar os conteúdos e a interação entre os sujeitos do processo de aprendizagem.

Assim, a UFRN através da SEDIS se integra o grupo de instituições que assumiram o 
desafi o de contribuir com a formação desse “capital” humano e incorporou a EaD como moda-
lidade capaz de superar as barreiras espaciais e políticas que tornaram cada vez mais seleto o 
acesso à graduação e à pós-graduação no Brasil. No Rio Grande do Norte, a UFRN está presente 
em polos presenciais de apoio localizados nas mais diferentes regiões, ofertando cursos de 
graduação, aperfeiçoamento, especialização e mestrado, interiorizando e tornando o Ensino 
Superior uma realidade que contribui para diminuir as diferenças regionais e o conhecimento 
uma possibilidade concreta para o desenvolvimento local.

Nesse sentido, este material que você recebe é resultado de um investimento intelectual 
e econômico assumido por diversas instituições que se comprometeram com a Educação e 
com a reversão da seletividade do espaço quanto ao acesso e ao consumo do saber E REFLETE 
O COMPROMISSO DA SEDIS/UFRN COM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA como modalidade 
estratégica para a melhoria dos indicadores educacionais no RN e no Brasil. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
SEDIS/UFRN
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Apresentação

E sta é a primeira aula da disciplina Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I,
na qual procuraremos situar a Cartografi a como uma área do conhecimento que sempre 
esteve presente na vida dos seres humanos. Será interessante a constatação de que a 

representação do espaço terrestre, mais que uma preocupação, tem sido uma necessidade 
social muito importante, em virtude das possibilidades abertas pelo mapa, enquanto recurso 
para a visualização de lugares distantes, ampliando, assim, os limitados horizontes da condição 
humana diante da grandeza do planeta.

Nos dias atuais, a representação do espaço dá-se de maneira sofi sticada, apoiada em 
recursos das chamadas geotecnologias, como as fotos aéreas digitais, as imagens de satélite 
de alta resolução, o Sistema de Posicionamento Global (GPS). Isso, entretanto, nem sempre 
foi assim, e é por isso que há até quem afi rme que diante de todas as facilidades existentes 
hoje para se representar os diferentes espaços terrestres, os construtores da Cartografi a no 
passado tiveram um desempenho muito superior ao dos mapeadores do presente. Vamos ver 
se isso é verdade?

Objetivos
Compreender a estreita relação entre o processo histórico 
da Cartografi a e o desenvolvimento da humanidade e das 
nações.

Estabelecer os marcos históricos fundamentais para a 
sistematização dos conhecimentos cartográfi cos.

Reconhecer o papel desempenhado pelos primeiros 
mapeadores no desenho político do mundo atual.
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Como eram os mapas primitivos?

Talvez não seja um exagero afi rmar que, para a humanidade, os conhecimentos cartográfi cos 
são imprescindíveis e, até mesmo, vitais. Tanto a historiografia tradicional quanto 
as abordagens mais modernas em história da Cartografi a mostram a utilização das 

representações cartográfi cas em diferentes épocas e lugares do mundo por diferentes povos. 
Na afi rmação de Oliveira (1988, p. 17), “todo povo, sem exceção, nos legou mapas”. Portanto, 
não é algo pretensioso ou exagerado afi rmar que a história da Cartografi a tem acompanhado pari 
passu a história da humanidade. E tem sido assim desde o começo; à medida que a humanidade 
vem implementando seus ciclos de evolução, a Cartografi a necessariamente vem sendo feita. 

Essas habilidades e desejos de representar o espaço têm ocorrido através do uso de 
recursos iconográfi cos ou de outros artifícios de linguagem, mostrando, em geral, os aspectos 
da paisagem e das vivências de cada povo, de suas práticas sociais em atividades básicas 
como a demarcação de espaços, a localização de pontos, ou o traçado de rotas de interesse 
particular ou geral. 

Segundo um representante dessa historiografi a tradicional, Erwin Josephus Raisz (1969, 
p. 7), “fazer mapas é uma aptidão inata da humanidade”. Ele faz relatos importantes acerca da 
existência de rudimentos ou esboços do que viria a ser a Cartografi a entre os povos primitivos, 
como os habitantes da antiga Babilônia, os índios nativos das Ilhas Marshall, os esquimós, os 
astecas, os chineses e outros. 

É dos babilônios, por exemplo, a autoria do mapa encontrado na localidade de Ga-Sur 
(Figura 1), considerado por muitos como o mais antigo exemplar da “arte” de representar o 
espaço. Trata-se de um artefato feito de barro cozido contendo traços que indicam a presença 
de um rio ladeado por montanhas. A interpretação feita por arqueólogos é que seria uma 
representação da antiga Mesopotâmia (atual Iraque) e que esse artefato teria entre 2.500 e 
4.500 anos de existência. 

Fonte: (a) Raisz (1969, p. 9). (b) <http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/

atlasescolar/apresentacoes/historia.swf acesso em 28/02/2008>.

Acesso em: 09 mar. 2008.

Figura 1 –  (a) O mapa mais antigo; placa de barro de Ga-Sur, data de 2500 a. C. (b) Peça arqueológica original 
encontrada em Ga-Sur. 
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Fonte: <http://www.esteio.com.br/newsletters/paginas/002/mercator.htm>.

Acesso em: 09 mar. 2008.

Por falar em mapa mais antigo, é preciso citar um artefato cartográfi co achado em 1963 por 
James Mellaart em Ankara, na Turquia (Figura 2), durante uma escavação realizada na localidade 
de Çatal Höyük. Em escala grande, os estudos do “mapa” apontam para sua origem há cerca 
de 6.200 a.C. Segundo a descrição, o mapa é, na verdade, a planta de uma cidade e representa 
um total de 80 edifi cações. Ainda assim, acredita-se que o mapa de Çatal Höyük pode não ser o 
começo da história da Cartografi a e essa discussão certamente não terá fi m.

Figura 2 – (a) O mapa de Catal Hoyük em seu local original. (b) Representação gráfi ca do original.

Outro importante testemunho da Cartografi a primitiva foi descoberto nas Ilhas Marshall, 
um arquipélago formado por cerca de 29 atóis e 5 ilhas localizado no Oceano Pacífi co. Trata- se 
de uma forma bastante peculiar de representação “cartográfi ca” elaborada com o uso de 
um entrelaçado feito das fi bras de uma planta, provavelmente o bambu, que é uma planta 
típica de região tropical (Figura 3). Nessas representações, também chamadas de estacas 
de demarcação, as ilhas eram representadas por conchas do mar e as curvaturas das fi bras 
indicavam as direções das ondas em determinadas épocas do ano. Evidentemente, considerar 
representação cartográfi ca um recurso dessa natureza requer muito boa vontade. No entanto, 
o contexto em que os exemplares foram encontrados indica que esta era a fi nalidade.

Fonte: Raisz (1969, p. 7).

Figura 3 – Mapa dos nativos das Ilhas Marshall 

Por isso, é possível assegurar que alguns povos antigos apresentaram desde cedo o 
desejo de representar o espaço e, para isso, fi zeram uso dos recursos de que dispunham, como 
a argila, o papiro, as peles de animais ou as inscrições rupestres. Estes são exemplos bem 
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Fonte: Oliveira (1988, p. 17).

Figura 4 – O mapa rupestre de Bedolina no vale do Pó

claros da importância da representação dos espaços de vivência para a própria sobrevivência 
dos grupos humanos, especialmente das populações nômades, para as quais o desenho dos 
itinerários e dos pontos de interesse a eles associados era vital. 

É importante considerar que aceitar essas formas de representação do espaço e qualifi cá-
las de Cartografi a é algo mais recente. A tradição da história da Cartografi a na Europa sempre 
impôs critérios bastante rígidos no que se refere ao reconhecimento das obras de povos 
não europeus, especialmente aqueles que não atendiam a padrões como o uso de escalas 
regulares, orientação, uma simbologia mais convencional e um traçado geométrico baseado 
em projeções cartográfi cas. Esse comportamento serviu, durante muito tempo, para segregar 
uma parte importante da cultura universal que poderia ser estudada pela ótica da Cartografi a. 

É interessante a seguinte observação feita por Harley (1991, p. 7) acerca dessa visão 
eurocêntrica da Cartografi a.

Partindo da convicção de que cada sociedade tem ou teve sua própria forma de perceber e 
de produzir imagens espaciais, chegamos a essa simples defi nição de mapa: ‘representação 
gráfi ca que facilita a compreensão espacial de objetos, conceitos, condições, processos e 
fatos do mundo humano’. O motivo de uma defi nição tão ampla é facultar sua aplicação a 
todas as culturas de todos os tempos, e não apenas às da era moderna. 

Outro testemunho da Cartografi a antiga é o mapa da localidade de Bedolina no vale do 
rio Pó (Figura 4). Atribuído aos camônios, povos que viviam no norte da Itália, o mapa, em 
escala grande, representa as atividades agrícolas desses povos e acredita-se que tenha cerca 
de 2.400 anos a.C. Ele representa em detalhes aspectos da organização social e das atividades 
econômicas desse povo, como podemos ver na Figura 4. 
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Tratando-se da história da Cartografi a, não se pode omitir a obra dos chineses como um 
claro exemplo da utilização prática dos conhecimentos cartográfi cos pelo poder constituído, 
desde a Antigüidade, sempre com o objetivo de mapear os recursos naturais e suas 
potencialidades. 

Segundo Harley (1991, p. 8),

Já se comprovou, por exemplo, a utilidade dos mapas da China antiga como instrumentos 
de poder, quer se tratasse de mapas cadastrais ou demarcatórios de fronteiras, 
documentos burocráticos ou protocolos diplomáticos, planos para a conservação de 
águas, meios de fi xar impostos, ou documentos estratégicos da logística militar.

Na Cartografi a antiga da China destaca-se o nome de Pei Hsiu, que viveu entre 223 e 271 
d.C. e que em sua obra desenvolveu alguns dos mais importantes princípios da Cartografi a, 
como a localização através de quadrículas, a orientação, a escala para a determinação de 
distâncias, a indicação das altitudes. 

No século XV, o Almirante da frota imperial chinesa Zheng He (1371-1433) elaborou um 
mapa náutico com informações sobre as rotas marítimas do Oceano Índico, desde o sul da Ásia 
até a costa leste africana. O mais interessante é reconhecer que os chineses, muito antes dos 
europeus darem os primeiros passos na direção da Cartografi a científi ca, alcançaram avanços 
signifi cativos no processo de mapeamento do seu vasto território.   

O mapa mostrado na Figura 5 é do século XII e representa a Muralha da China na 
parte superior.

Figura 5 – Mapa do século XII que apresenta a Muralha da China em sua parte superior 

Fonte: <http://www.esteio.com.br/newsletters/paginas/002/mercator.htm>.

Acesso em: 09 mar. 2008.

Das antigas civilizações, talvez a que mais tenha contribuído para o desenvolvimento da 
Cartografi a, pela aplicação prática do seu legado no mundo ocidental, tenha sido a civilização 
grega. Deve-se a ela os conhecimentos básicos da Cartografi a atual, incluindo-se aí a concepção 
da forma esférica da Terra, a noção de pólos e de círculos máximos da Terra, além da idéia de 
latitude e longitude, sendo dela também o desenvolvimento das primeiras projeções. 



ALEXANDRIA
(estaca)

RAIOS

SOLARES

CÁLCULO DA CIRCUNFERÊNCIA DA TERRA

7° 12’

SIENA
(poço) Arco de circunferência = 7° 12’ ou 1/50

50 x 5000 = 46.250 km

5.000 stadium
Distância Alexandria /Siena

Solstício de verão 

ao meio dia

1 stadia = 185 m
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Figura 6 – Representação esquemática do cálculo da circunferência da Terra feita por Eratóstenes.

Geodésia 

É a ciência que estuda a 
superfície da Terra com a 

fi nalidade de conhecer sua 
forma quanto ao contorno 
e ao relevo, como também 

sua orientação, levando 
em consideração a sua 

curvatura.

Alguns nomes destacaram-se na antiga Cartografi a grega, como: Anaximandro de Mileto, 
que viveu entre 611 e 547 a.C. e que seria o autor de um importante mapa do mundo daquela 
época; e Hecateu que, nascido por volta do ano 500 a.C., deu prosseguimento à obra de 
Anaximandro, atualizando o seu mapa.  

Pode-se considerar como decisiva para o desenvolvimento da Cartografi a a obra de 
Eratóstenes de Cirene (276-196 a.C.). Ele, que era fi lósofo, astrônomo e matemático, foi 
diretor da Biblioteca de Alexandria e, talvez por isso, teve acesso às medições realizadas 
pelos egípcios no vale e especialmente no delta do rio Nilo. Essas medições constituíam um 
verdadeiro cadastro das terras agrícolas, cujas dimensões os governantes precisavam saber 
com a fi nalidade de cobrar os percentuais devidos sobre a produção. 

Assim, podemos afirmar que os egípcios desempenharam um importante papel no 
desenvolvimento da Geodésia, tendo em vista as suas atividades na área da Agrimensura (método 
de medir os campos). Essas medições de terras favoreceram depois o cálculo da circunferência 
da Terra realizado por Eratóstenes de Cirene (276-196 a.C.), como vemos na Figura 6.

Eratóstenes imaginou que Siena fi cava no mesmo meridiano de Alexandria e que os 5000 
stadia deveriam medir 925 km. Na realidade, as duas cidades fi cam em meridianos diferentes 
e a distância era 886 km. O valor de 46.250 km é maior que a circunferência média da Terra. 
O erro foi de mais ou menos 15%, o que não era nada mau, dada a escassez dos recursos e 
conhecimentos da época.

Stadia

É uma unidade grega para 
medir comprimentos, 
equivalente a mais ou 

menos 185 metros.
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Mas, a maior contribuição dos gregos deve-se a Cláudio Ptolomeu, astrônomo e matemático 
que viveu entre 90 e 168 d.C. A sua obra Geografi a, escrita em oito volumes, dedica importantes 
capítulos ao estudo de princípios cartográfi cos, como o cálculo de projeções cartográfi cas com 
detalhes sobre as técnicas de elaboração do mapa-múndi, além de trazer uma extensa relação de 
nomes de lugares e de suas coordenadas. Faz parte da Geografi a de Ptolomeu um mapa mundi 
e outros 26 mapas temáticos que teriam constituído o primeiro Atlas Universal. 

Apesar da importância de Ptolomeu para o desenvolvimento da Cartografi a enquanto 
ciência, a sua obra permaneceu desconhecida por séculos, em virtude da decadência do período 
histórico obscuro para o mundo cristão: a Idade Média.

Figura 7 –- O Mapa de Ptolomeu construído na Idade Média já apresentava uma projeção e um sistema de climas.



a b
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Figura 8 – (a) Mapa do tipo T no O; (b) mapa romano do tipo Orbis Terrarum

Fonte:(a) Raisz (1969); (b)<http://www.ufrgs.br/museudetopografi a/museu/

his_topo.html>. Acesso em: 09 mar. 2008.

A Cartografi a na Idade Média
Como foi dito anteriormente, a Idade Média foi um período da história da humanidade 

marcado por grande retrocesso na ciência, na cultura e na arte, em função do predomínio de 
conceitos religiosos e de todo o saber estar subordinado às interpretações bíblicas. No entanto, 
devemos considerar que esse processo foi mais intenso no mundo cristão. 

A Cartografi a, assim como todas as ciências, teve seu desenvolvimento interrompido, 
sobretudo na Europa, onde se tornaram comuns representações bem simbólicas do mundo, 
algumas delas sendo mesmo simulacros de mapas, como o mapa T no O, ou seja, um mapa 
cujo desenho poderia ser resumido à inserção da letra “t” dentro da letra “o”, tal era o caráter 
simplório que a Igreja Católica impunha aos que pensavam o espaço de maneira diferente do 
seu pensamento. Nas Figuras 8(a) e 8(b), podemos ver dois exemplares dessa representação 
simplifi cada do mundo.
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Mas, como se sabe o mundo nunca foi nem é totalmente cristão. Enquanto as restrições 
eram impostas ao mundo cristão, a Cartografi a desenvolvia-se em outras partes do mundo, 
como, por exemplo, entre os árabes, que em virtude das suas práticas culturais, de sua religião, 
o islamismo, tem a tradição de ser um povo viajante. Este é um ponto de destaque da tradição 
árabe. Como o mundo árabe tornara-se imenso após as conquistas de vastos territórios no 
Oriente Médio, acabaram-se desenvolvendo estudos específi cos sobre a Geografi a dos lugares 
visitados pelos árabes, o que invariavelmente levava à elaboração de mapas para facilitar não 
só a realização das viagens, mas, sobretudo, o entendimento da orientação, importante para 
reconhecer em qualquer lugar, a direção de Meca. 

O nome que mais se destacou na Cartografi a árabe foi o de Al-Idrisi (1100-1165 ou 1166), 
que no século XII elaborou em um período de 15 anos, por encomenda do Rei Roger II da 
Sicília, um mapa mundi gravado em prata. Esse mapa, bastante detalhado para a época, trazia 
uma visão árabe do mundo e de certa forma contrapunha-se às imposições da Igreja quanto 
as suas forma e divisão política. Pode-se afi rmar que essa obra auxiliou de forma decisiva os 
europeus em relação à ampliação dos conhecimentos sobre o mundo. 

A Cartografi a no Renascimento
Alguns importantes fatores contribuíram para o desenvolvimento da Cartografi a após a 

Idade Média. Um deles foi a redescoberta de Ptolomeu, com a tradução da sua obra Geografi a 
para o latim em 1405. A importância dessa obra para os europeus estava na possibilidade de 
estudar o mundo na perspectiva de se obter informações que foram sonegadas por séculos 
aos povos cristãos através dos mapas que continha.

Em Portugal, a criação da Escola Náutica de Sagres, em meados do século XV, foi 
um importante passo para o incremento das viagens marítimas facilitando a ampliação 
do conhecimento do mundo, permitindo a formação de pilotos, marinheiros e, sobretudo, 
propiciando avanços científi cos na área da cosmografi a, o que resultou numa melhor qualidade 
e segurança nas atividades náuticas. A navegação ganha, assim, um novo método astronômico 
que permitia uma orientação mais segura, com a introdução de um meridiano graduado nos 
mapas portulanos, possibilitando a leitura das latitudes, com uso do astrolábio. A redescoberta 
da bússola nesse mesmo período trouxe um grande impulso à navegação, pelo aumento da 
segurança no traçado de rumos.  

Com a invenção de barcos à vela, como o karat (fl amengo) e a caravela (portuguesa), o caminho 
estava pronto para os grandes descobrimentos, empreendidos, sobretudo pelos portugueses e 
espanhóis no oriente e principalmente no mundo ocidental. Alia-se a isso o surgimento da imprensa 
e da arte de gravar como um grande impulso à disseminação da Cartografi a, já que até esse período 
os mapas eram desenhados à mão, o que difi cultava sobremaneira a disseminação das obras 
cartográfi cas que ao serem copiadas estavam sujeitas a muitos erros.
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É desse período um dos mais importantes nomes da Cartografi a mundial: Gerhard Kremer, 
ou Mercator, como era conhecido. Considerado o pai da Cartografi a moderna, Mercator nasceu 
em 1512 em território fl amengo, cursou Geografi a, Geometria e Astronomia, sendo, segundo 
os historiadores, um exímio cartógrafo, tendo desenvolvido estudos importantes que o levaram 
à elaboração de mapas de inestimável valor e uso prático.

Figura 9 – Mercator – Pai da cartografi a moderna.

 Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/ projecaodemercator>. 

Acesso em: 09 mar. 2008.

O seu grande projeto de confecção de um mapa mundi foi concluído e publicado em 1569 
(Figura 10), reproduzia as costas da América Central e uma representação mais exata da Ásia 
incluindo o sudeste desse continente. O destaque desse mapa era o uso da projeção cilíndrica.
Com ela, Mercator traçou um mapa onde as linhas de meridianos e paralelos formavam ângulos 
retos, ou seja, os meridianos aparecem como linhas retas perpendiculares ao Equador. Por esse 
motivo, tal projeção permitia a representação reta da linha loxodrômica, ou seja, a linha dos rumos 
magnéticos, facilitando sobretudo a navegação marítima. Essa qualidade permitiu a popularização 
da projeção cilíndrica e sua disseminação pelo mundo, mesmo com as distorções de área que 
ela provoca, especialmente nas regiões polares.

Figura 10 – Projeção de Mercator



Aula 1 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I 19

Uma questão bastante discutida, sobretudo entre os educadores nos dias atuais, é que, 
ao esboçar sua projeção cilíndrica, Mercator desenhou as linhas de latitude progressivamente 
mais afastadas do Equador, tornando, assim, as regiões situadas nos extremos norte e sul muito 
distorcidas, provocando inúmeros questionamentos acerca do seu uso indiscriminado como 
representação do mundo. 

O signifi cado político-ideológico atribuído a essa projeção dá-se exatamente pela visão 
distorcida que ela provoca da distribuição das massas continentais, passando uma idéia falsa 
das dimensões de alguns dos países mais ricos do mundo, o que justifi caria politicamente a 
hegemonia destes diante do quadro geopolítico mundial. Como se percebe, a Cartografi a é um 
conhecimento considerado estratégico e, por esse motivo, a sua elaboração desde o princípio 
despertou o interesse dos que detêm alguma forma de poder. 

Tratando-se de uma forma de saber cuja produção demanda recursos humanos 
especializados e recursos materiais sofi sticados, pode-se até mesmo afi rmar que ‘naturalmente’ os 
detentores de poder (o Estado e/ou as grandes corporações) têm sido os maiores incentivadores 
da produção cartográfi ca em todo o mundo desde que esse saber foi sistematizado. Por isso 
mesmo, até os dias atuais a Cartografi a Sistemática é produzida no âmbito de instituições públicas 
civis e militares na maior parte dos países do mundo e também por empresas que tenham algum 
interesse no conhecimento do espaço para atingirem seus objetivos. 

Na Cartografi a do Renascimento, os portugueses, por conta de suas práticas colonialistas 
apoiadas nas atividades náuticas, continuaram a produzir as Cartas Náuticas necessárias à 
navegação oceânica e a elaborar a Cartografi a terrestre dos territórios conquistados, como 
fi zeram no Brasil. 

Não se pode também esquecer a contribuição dos franceses à Cartografi a mundial em 
função dos grandes levantamentos realizados nos séculos XVII e XVIII, sobretudo a medição 
do meridiano de Paris e do arco do Meridiano de Quito, operações fundamentais para o 
desenvolvimento da geodésia. O destaque maior entre os franceses é da família Cassini, que 
em quatro gerações e por mais de um século dedicou-se à Cartografi a. Já no século XIX, outro 
francês, Aimé Laussedat (1819-1907), dá início às atividades de fotogrametria ao fazer, em 1851, 
fotografi as verticais da Terra a partir de um balão.

A história da Cartografi a no século XX está profundamente vinculada ao desenvolvimento 
científi co e técnico das áreas do saber ligadas ao Estado, especialmente à geopolítica. As duas 
guerras mundiais e os seus desdobramentos geopolíticos, como a Guerra Fria e a corrida espacial, 
acabaram “favorecendo” ou incrementando as pesquisas destinadas ao mapeamento sistemático 
de todo o planeta, com o uso de tecnologias como a aerofotogrametria, as imagens de satélite 
e radar, o computador e todos os avanços a ele vinculados, como a Internet e os Sistemas de 
Informação Geográfi ca.

É importante considerar que no século XX e início de século XXI o Brasil e muitas nações 
emergentes têm conseguido uma boa aproximação científi ca e tecnológica com o mundo 
mais desenvolvido, tendo contribuído, para isso, a disseminação dos conhecimentos na área 
da Cartografi a, através dos encontros científi cos nacionais e internacionais promovidos pelas 
entidades que organizam a Cartografi a Sistemática e as publicações de suas pesquisas.
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A Cartografi a no Brasil
A origem da Cartografi a brasileira, como não poderia deixar de ser, tem uma estreita 

relação com Portugal. Já no primeiro momento da presença portuguesa no Brasil, quando 
era feita a primeira exploração do território brasileiro, conta-nos Oliveira (1988, p. 25) que 

mal haviam sido enrolados os panos  das caravelas ancoradas na Terra de Vera Cruz, 
e um certo tripulante, João Emenelaus, físico e cirurgião de Sua Majestade o Rei Dom 
Manuel, descia à terra em companhia do piloto da nau capitânea e do piloto se Sancho de 
Tovar, e aí tomou a altura do sol ao meio-dia, e achou 17 graus, por meio do astrolábio.

Era uma atividade básica da Cartografi a sendo executada pela primeira vez em terras 
brasileiras. Pode-se afi rmar que a Cartografi a no Brasil aconteceu seguindo cronologicamente 
as fases da nossa história. 

Do período colonial, muito pouco foi descoberto e preservado. Sabe-se que já em 1500 
o Brasil era representado no mapa mundi de Juan de la Cosa, e que em 1519 um trabalho de 
Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel, denominado Terra Brasilis, trazia uma representação 
do desmatamento para retirada do Pau-brasil, sendo este, certamente, o nosso primeiro mapa 
temático.

No período imperial, com a presença da coroa portuguesa em terras brasileiras, era 
natural que alguns recursos, sobretudo para o aparelhamento do Estado brasileiro, fossem 
introduzidos. Em 1810, foi criada uma Escola de Formação de Engenheiros Geógrafos Militares 
e em 1825 foi criada a Comissão do Império do Brasil, com a missão de organizar ofi cialmente 
a Cartografi a no país. Em 1830, surgem os primeiros trabalhos da Cartografi a Náutica, mas, 
entre 1852 e 1857, foram implementadas as atividades das Companhias Hidrográfi cas da 
Marinha do Brasil, sendo institucionalizada em 1876 a Repartição Hidrográfi ca, embrião da atual 
Diretoria de Hidrografi a e Navegação. Ainda nesse período, foi criada a Comissão Geográfi ca 
e Geológica de São Paulo, que dá início às operações de triangulação.

No período republicano, vários fatos contribuíram para o progresso da Cartografi a no 
Brasil. Dentre eles destacam-se a Elaboração da Carta Geral do República pelo Estado-Maior 
do Exército em 1896. Sete anos depois, é criada a Comissão da Carta Geral do Brasil em Porto 
Alegre com a missão de organizar a Cartografi a Sistemática terrestre. Outro fato importante 
neste período foi a vinda da Missão Cartográfi ca Austríaca ao Brasil em 1920, com a fi nalidade 
de organizar o Serviço Geográfi co de Exército, sendo responsável pela introdução de técnicas 
fotogramétricas, de desenho e de impressão off-set de mapas. Em 1927, o Serviço Geográfi co 
do Exército compra equipamentos para tomada de fotografi as aéreas e para restituição, um 
passo importante para o desenvolvimento da Cartografi a brasileira. Em 1938, foi criado o 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), resultado da fusão do Instituto Nacional de 
Estatística com o Instituto Nacional de Geografi a. Entre as primeiras ações do novo organismo 
está o projeto de determinação das coordenadas de cidades e vilas com a utilização da 
radiotelegrafi a e a campanhas dos mapas municipais.
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O primeiro levantamento aerofotogramétrico realizado no Brasil foi feito pela Força 
Aérea Americana entre 1942 e 1943, o que facilitou o trabalho do IBGE na elaboração da 
parte brasileira da Carta do Mundo na escala de 1:1.000.000. No período pós-guerra, vários 
avanços foram obtidos. A coordenação da Cartografi a brasileira foi atribuída ao IBGE, foi 
criada a Petrobrás em 1953, e em 1954 realizou-se em Ribeirão Preto o I Congresso Brasileiro 
de Geógrafos.

Um fato marcante não só para a história da Cartografi a no Brasil, mas, do mundo 
inteiro, foi o lançamento em 1957 do satélite russo Sputnik, dando início à chamada Corrida 
Espacial. Em 1959, é criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), 
órgão regional que teria grande importância nos anos seguintes, sobretudo na realização 
do mapeamento sistemático da região Nordeste, na escala de 1:100.000. A publicação da 
primeira edição da Carta Internacional ao Milionésimo (CIM), com 46 folhas (parte brasileira), 
aconteceu em 1962 pelo IGBE, o qual passa nesse ano a trabalhar também com mapeamentos 
em escala maiores.

Outro fato marcante para a Cartografi a mundial, e conseqüentemente brasileira, foi o 
surgimento do primeiro Sistema de Informação Geográfi ca – SIG, no Canadá, o que viria a 
mudar inteiramente o paradigma da Cartografi a mundial. Era o primeiro passo na direção 
da Cartografi a Digital. Em 1966, foi estruturada a Comissão de Cartografi a (COCAR), com 
a missão de organizar uma Política Cartográfi ca Nacional. Em 1967, o Decreto-Lei 243, de 
28/02, fi xa as Diretrizes e Bases da Cartografi a Brasileira. Em 1968, a Comissão Especial de 
Levantamento do Nordeste foi transformada na Terceira Divisão de Levantamentos da Divisão 
de Serviços Geográfi cos (DSG), e em 1972 a DSG foi transferida para Brasília, coordenando 
dali os trabalhos da Cartografi a Sistemática Terrestre no Brasil.

Vale salientar que é a partir dos anos setenta que ocorrem os mais importantes avanços 
na Cartografi a mundial, apoiados, sobretudo, na introdução do que mais tarde chamaríamos 
de Geotecnologias. Em 1972, foi criado o Projeto Radam - Radar da Amazônia – com o uso de 
sensores radargramétricos aerotransportados. É lançado nesse mesmo ano o primeiro satélite 
da série ERTS-A pela Nasa. Em 1973, foi lançada a estação orbital Skylab e os Estados Unidos 
realizam os primeiros estudos para a criação do sistema GPS. Em São José dos Campos/SP, 
é realizado um Simpósio sobre Utilização de Imagens do Satélite ERTS.

Em 1986, foi lançado o primeiro satélite da série SPOT, o qual traria grandes avanços nos 
anos seguintes na área do Sensoriamento Remoto. O ano de 1995 fi ca marcado na história da 
Cartografi a brasileira pela realização do I Colóquio – Cartografi a para Crianças, evento muito 
importante para o desenvolvimento de estudos e pesquisas voltadas para a melhoria da relação 
Geografi a/Cartografi a, especialmente no ensino.

O momento atual da Cartografi a no Brasil e no mundo caracteriza-se por uma crescente 
utilização das geotecnologias no fazer cartográfi co. O mapa analógico é substituído pelo mapa 
digital, que muitas vezes, é o produto fi nal do Geoprocessamento que se faz com o uso de 
fotografi as aéreas digitais, com imagens de satélite cada vez mais precisas e detalhadas. 
Com isso, o interesse pela área é cada vez maior. Além do Estado continuar investindo no 
conhecimento do espaço e na sua representação, é cada vez maior o número de empresas 
privadas que atuam num mercado em expansão, o da produção de mapas e outras formas 
cartográfi cas de expressão.
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Vimos nesta aula que a história da Cartografi a se confunde com a história da 
humanidade. Desde os gregos na Antiguidade, passando pelo mundo cristão 
medieval, como também pelo mundo árabe, já se fazia uso de mapas. Nesse 
desenvolvimento histórico, a fi gura de Mercator é fundamental na representação 
do mundo conhecido, uma vez que ele é quem introduz a noção de representação 
cilíndrica na confecção de mapas. No século XX, com o aporte do desenvolvimento 
científi co, a Cartografi a se institucionaliza. Finalmente, abordamos a Cartografi a no 
Brasil, que nasce com a chegada dos portugueses, contribuindo na demarcação, 
estudo e conhecimento do território nacional, através de instituições civis e militares.

Autoavaliação
De que maneira o desenvolvimento das sociedades humanas acabou por 
desencadear o incremento da representação do espaço? Responda essa 
questão comentando, brevemente, os marcos históricos que determinaram 
a relação do homem com o seu espaço.

A partir do que você estudou nesta aula responda ao que se pede.

a) De que maneira a Cartografi a tem contribuído para o conhecimento espacial do nosso país?

b) O que vem sendo realizado nesse campo em áreas de interesse nacional, como a Amazônia 
e o NE, por exemplo, no sentido de cartografar o território brasileiro? 
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Apresentação

No nosso cotidiano, às vezes sem nos darmos conta, vemos e utilizamos mapas e outras 
representações cartográfi cas, mas, difi cilmente refl etimos acerca do signifi cado desses 
documentos no nosso dia-a-dia e muito menos sobre como se dá a organização das 

atividades que levam à sua produção. Então, vamos saber nesta aula o que é a Cartografi a e como 
se organizam conceitualmente e na prática as atividades que levam à elaboração dos documentos 
cartográfi cos. Vamos entender que as representações cartográfi cas dos lugares são feitas a partir 
de levantamentos realizados por órgãos públicos, empresas privadas e até por pessoas físicas, e 
que nem todas as representações cartográfi cas são mapas, além das aplicações dos documentos 
cartográfi cos serem variadas e muito mais freqüentes do que imaginamos.

Objetivos

Entender uma conceituação atual para a Cartografi a.

Saber reconhecer diferenças entre a Cartografia 
Sistemática e a Temática.

Relacionar as instituições responsáveis pela Cartografi a 
Sistemática no Brasil.

Caracterizar a Cartografi a Temática e suas possibilidades 
de uso na Geografi a.
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Algumas informações importantes

Como vimos na aula anterior, a Cartografi a é uma área do saber que está presente muito 
intensamente na História da humanidade. Não se trata apenas de uma mania, um desejo, 
ou um capricho o ato de fazer mapas. Mais que isso, é uma necessidade inerente a 

todos os que lidam com o espaço, seja grande ou pequena a sua dimensão. Até bem pouco 
tempo, quase nada se escrevia no Brasil sobre Cartografi a. Era área de interesse dos militares 
ou das grandes corporações e que envolvia o trabalho de especialistas militares ou civis, como 
engenheiros, geólogos e, raramente, professores de Geografi a.

No entanto, nas últimas décadas, essa realidade tem mudado, em virtude dos impulsos 
dados pela disseminação dos conhecimentos cartográfi cos, sobretudo depois de um tardio, 
mas, progressivo processo de reconhecimento da linguagem cartográfi ca e de sua importância 
para a compreensão da realidade socioespacial em todo o mundo e em particular no Brasil.

As representações cartográfi cas dos lugares são elaboradas a partir de levantamentos 
topográficos, de interpretação de fotografias aéreas e de imagens de satélites, ou por 
compilação de mapas já existentes. Dependendo da abordagem feita para representar o espaço, 
a Cartografi a pode ser elaborada de maneira simples ou complexa por diferentes atores e o 
seu processo pode gerar produtos de diferentes aplicações.

O que é Cartografi a?
Apesar de referir-se a uma ciência de origem milenar, o termo “Cartografi a” é mais 

recente do que se pensa. Segundo a história, a palavra foi criada pelo segundo Visconde de 
Santarém – Manoel Francisco de Barros e Souza de Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa 
(1791-1855), ao escrever de Paris no dia 8 de dezembro de 1839, uma carta para o historiador 
brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagem (1816-1878), na qual justifi cava a criação do novo 
termo. Mas, é importante considerar que antes mesmo de ser identifi cada com esse nome, 
a Cartografi a objetiva representar o espaço concreto ou abstrato em suas múltiplas feições. 

Há um conceito de Cartografia até recentemente aceito, que foi estabelecido pela 
Associação Cartográfi ca Internacional (ACI), em 1966, e ratifi cado pela UNESCO, no mesmo ano.

A Cartografi a apresenta-se como o conjunto de estudos e operações científi cas, 
técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados de observações diretas 
ou a análise de documentação, se volta para a elaboração de mapas, cartas e 
outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos 
e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização. 
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As operações cartográfi cas são científi cas pelo envolvimento não só de conhecimentos 
acumulados por séculos de pesquisa e de aplicação prática, mas também devido ao caráter 
de saber produzido por cientistas de diferentes áreas como a Engenharia, a Astronomia, a 
Física, a Geodésia, a Topografi a, a Geologia, a Geografi a e tantas outras. Essas operações 
também são artísticas pelo fato de a Cartografi a estar apoiada na visualização de dados e 
informações transformadas em imagens, as quais, antes de serem expostas como conteúdo 
de uma representação gráfi ca, precisam ser trabalhadas do ponto de vista semiológico para 
transmitir com beleza plástica e funcionalidade a realidade que pretende informar. 

Nem é necessário muito esforço para afi rmar o viés técnico citado no conceito da 
Associação Cartográfi ca Internacional (ACI). Cartografi a sempre se fez com o apoio de 
instrumentos para abordar e ler o espaço físico e para transformar as informações espaciais 
reais em imagens que auxiliem na interpretação dessas informações.

As mais recentes transformações devidas ao avanço tecnológico advindo do uso e da 
popularização do computador têm induzido a revisões conceituais em todas as áreas do saber 
e com a Cartografi a não poderia ser diferente. Segundo Taylor (1994, p. 13), a Cartografi a 
atual compreende:

a organização, apresentação, comunicação e utilização da geo-informação nas formas 
gráfi ca, digital ou tátil. Pode incluir todas as etapas desde a apresentação dos dados até 
o uso fi nal na criação de mapas e produtos relacionados com a informação espacial. 

Esse conceito amplia e atualiza as possibilidades de elaboração e de uso dos mapas, 
adequando-se também à fi losofi a da inclusão social dos portadores de defi ciência visual. 

De acordo com Teixeira e Christofoletti (1997 apud LIMA; LIMA; DOMINGUES, 2006, 
p. 6-7), a “Cartografi a assistida por computador é um processo em que a construção de um 
mapa tem suas etapas executadas por computador, reduzindo a necessidade de intervenção 
humana”. Isso signifi ca que à área da Cartografi a agregam-se recursos modernos relacionados 
com a obtenção de informações e dados espaciais, por exemplo, o uso de equipamentos como 
estações totais em levantamentos topográfi cos, o uso dos receptores GPS (Global Positioning 
System) para a determinação das coordenadas geográfi cas, a UTM (Universal Transversa de 
Mercator), o apoio aos levantamentos terrestres, ou o auxílio ao posicionamento de aeronaves 
e no planejamento para a tomada de fotografi as aéreas, o que inclui a restituição digital das 
fotos e a sua utilização no geoprocessamento e na produção de ortofotocartas.

Vale ainda ressaltar que além da sua importância técnica e científi ca, a Cartografi a e os 
conhecimentos cartográfi cos podem ser considerados como um bem cultural da humanidade 
na medida em que seus produtos são utilizados desde a Antiguidade pela maioria dos povos 
do mundo. Uma afi rmação feita por muitos estudiosos lembra que em quaisquer projetos 
que envolvam o espaço, seja no meio urbano ou rural, seja em nível local ou global, para 
a construção de uma ponte, uma estrada, implantar um projeto agrícola ou industrial, a 
Cartografi a é quase sempre a primeira ferramenta a ser utilizada.
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A área da Cartografi a
É praticamente unânime entre os que compõem a comunidade de estudos cartográfi cos, o 

estabelecimento de uma divisão conceitual da Cartografi a em duas grandes áreas: a Cartografi a 
Sistemática e a Cartografi a Temática. Isso não signifi ca que a ciência tenha sido sistematizada 
com essa divisão. Na verdade, na teoria e na prática da produção cartográfi ca, é muito difícil 
identifi car um documento cartográfi co puramente sistemático, que não contenha em si um 
tema. Sanchez (1981, p. 75) afi rma ser “impossível estabelecer uma linha divisória entre 
a cartografi a sistemática e a temática, pois, em muitos casos, as diferenças são sutis”. 
Na fi gura a seguir, o autor citado, resume sua concepção sobre as áreas de abrangências das 
duas cartografi as.

Figura 1 – Áreas de abrangências das duas cartografi as

Aerofotogramétricos

Levantamento 
aerofotogramétrico é a 

cobertura aerofotográfi ca 
executada para fi ns de 

mapeamento

A Cartografi a Sistemática pode ser entendida como a atividade voltada para a 
representação do espaço com seus atributos dimensionais e de localização absoluta, 
através da execução de mapeamentos básicos a partir de levantamentos que podem ser 
topográfi cos, Aerofotogramétricos ou apoiados em imagens de satélites. As escolhas 
da projeção cartográfi ca, da escala, da simbologia e de outros requisitos necessários a 
um mapeamento, estão na pauta dos profi ssionais envolvidos nas atividades que levam 
à elaboração do mapa-base de um determinado espaço. 
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Tentando compreender melhor como funciona a Cartografi a Sistemática, vamos 
falar um pouco da organização das atividades cartográfi cas no nosso país. 

Para falar de Cartografi a no Brasil, é importante lembrar as atribuições das 
instituições que são o alicerce da Cartografi a nacional:

a) o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) e a Diretoria do Serviço 
Geográfi co do Exército (DSG), responsáveis pela normatização e execução 
do mapeamento topográfi co;

b) o Estado Maior das Forças Armadas (EMFA), que regula as leis e controla os 
serviços de aerolevantamentos;

c) e a Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR), que define a política 
cartográfi ca nacional e tem como provedor de apoio administrativo o IBGE. 

(ANDRADE, 2000, p. 14).

Das organizações anteriormente citadas, o IBGE tem a missão de “retratar o país com 
informações necessárias ao conhecimento do seu território e ao exercício da cidadania” (IBGE, 
2008). Podemos dizer que é o órgão civil que responde pelo mapeamento sistemático nacional 
em escalas de 1: 2.500.000 e menores, fundamentais para a produção dos mapas-base usados 
em atlas e em outros mapeamentos temáticos. O IBGE também é responsável pela edição 
brasileira da Carta Internacional do Mundo, ao Milionésimo – CIM, documento básico para a 
elaboração de mapas sistemáticos regionais e estaduais.

Na aula 5 (Escalas), estudaremos as escalas e veremos que numa escala de 
1:2.500.000 (um para dois milhões e quinhentos mil) 1 centímetro no mapa é 
igual a 2.500.000 centímetros no terreno, ou seja, cada 1 centímetro no mapa 
é igual a 25 km no terreno. Isso signifi ca que o terreno foi muito reduzido para 
poder ser representado no papel. Quanto maior é esse número, menor será a 
escala, ou seja, cada vez vemos menos detalhes. Se uma escala é de 1: 2.000, 
signifi ca que só reduzimos o espaço duas mil vezes para representá-lo numa folha 
de papel. Dizemos então que essa é uma escala grande, pois com ela podemos 
ver muitos detalhes do terreno.

Além disso, atua juntamente com a Diretoria do Serviço Geográfi co do Exército e outros 
órgãos integrantes do Sistema Cartográfi co Nacional, como co-produtor do mapeamento 
topográfi co brasileiro, ao fornecer folhas topográfi cas digitais, fotografi as aéreas, imagens 



Aula 2 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I32

de satélite e outros produtos importantes para a execução de mapeamentos por outras 
empresas ou por particulares. Vale ainda lembrar que os mapeamentos realizados pelo IBGE 
são referências para os mapeamentos aeronáuticos e de temáticas ligadas às geociências e a 
todas as áreas que fazem uso das informações geoespaciais.

A seguir, a Figura 2 é um exemplo do trabalho realizado por esses órgãos, em 
especial o IBGE:

Figura 2 – Documento produzido pelo IBGE, muito utilizado por todos que precisam de uma imagem do país. 

Outro organismo profundamente comprometido há mais de um século com a 
Cartografi a brasileira é a Diretoria do Serviço Geográfi co do Exército (DSG), cujas atividades 
estão voltadas para a elaboração de documentos cartográfi cos básicos, como as cartas 
topográfi cas. De acordo com o Decreto-Lei nº. 243, de 28/02/1967, a DSG juntamente com 
o IBGE respondem pelo mapeamento sistemático terrestre, tendo dentre outras atribuições, 
o estabelecimento das normas que regulam a Cartografi a Básica Terrestre nas escalas de
1: 250.000 e maiores.

A DSG atua em todo o território nacional através de cinco organizações militares:
a 1ª Divisão de Levantamentos sediada em Porto Alegre/RS, a 3ª Divisão de Levantamentos, 
em Olinda/PE, a 4ª Divisão de Levantamentos com sede em Manaus/AM, a 5ª Divisão de 
Levantamentos, situada no Rio de Janeiro/RJ, além do Centro de Imagens e Informações 
Geográfi cas do Exército (CIGEx), localizado em Brasília/DF.

No Nordeste, a 3ª Divisão de Levantamentos produziu entre as décadas de 1960 
e 1980 a Carta Topográfi ca em escala de 1:100.000, juntamente com o IBGE e a Sudene 
(Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste). Documento de grande importância para 
os que realizam trabalhos apoiados na Cartografi a em nível regional, a Carta do Nordeste foi 
realizada num período histórico do Estado Militar, dominado pela Doutrina da Segurança 
Nacional, a qual pressupunha a necessidade de conhecer o território para nele poder combater 
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os seus inimigos. Este foi um forte motivo para o poder constituído, à época, dar prioridade à 
Cartografi a Sistemática do território regional. 

Porém, com a redemocratização do país, a desatualização desse mapeamento é 
bem visível. As cartas disponíveis não atendem mais às necessidades do Estado nem dos 
usuários particulares.

Figura 3 –  Fragmento de uma Carta Topográfi ca na escala de 1:100.000, documento produzido pela DSG. Em 
alguns estados, já existe uma versão vetorizada, porém, não atualizada em sua totalidade.

É bem verdade que esforços têm sido feitos no sentido de preencher a enorme lacuna 
imposta pela desatualização, buscando-se alternativas que são paliativos tecnológicos. Como 
exemplo disso, podemos citar os processos de vetorização e/ou rasterização das cartas 
analógicas por iniciativas dos governos locais ou de particulares, que aos poucos e com 
meios os mais variados vêm “atualizando” parcialmente os espaços de que necessitam, ou 
através da obtenção de fotografi as aéreas de áreas específi cas ou com o apoio em imagens 
de satélites para análises de espaços mais amplos. 

O Instituto de Cartografia Aeronáutica (ICA) é a organização responsável pelo 
planejamento, gerenciamento, controle e execução das atividades relacionadas à Cartografi a e 
às informações aeronáuticas. Assim sendo, o ICA tem como um dos seus objetivos a produção 
de Cartas Aeronáuticas Visuais que dão apoio aos vôos realizados por referências visuais, nas 
quais são representados com muita clareza a hidrografi a, as vias de circulação, o relevo, as 
áreas urbanas e todos os referenciais que auxiliem na proteção desses vôos. 

Também é responsabilidade do ICA a elaboração e atualização das Cartas Aeronáuticas 
de Navegação por Instrumentos, que servem para fornecer aos pilotos as informações 
espaciais topográfi cas e aeronáuticas necessárias a todas as fases do vôo com o máximo de 
confi abilidade. A produção cartográfi ca do ICA reveste-se de uma enorme importância em 
função da segurança absoluta que precisa oferecer aos seus usuários. 
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A Diretoria de Hidrografi a e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil, através do seu 
Centro de Hidrografi a da Marinha (CHM), é o órgão que elabora, entre outros produtos, as 
cartas náuticas, instrumentos fundamentais para a realização das atividades náuticas no Brasil. 
Essas cartas são os recursos básicos para a navegação e principalmente para a aproximação 
dos portos. A sua atualização deve ser feita periodicamente de acordo com as características 
de cada região. 

Dependendo dos regimes pluviais, das correntes marinhas, do fl uxo e refl uxo das marés, 
os canais fl uviais podem ter seus leitos assoreados com freqüência e quando esses canais são 
caminhos para portos fl uviais, o conhecimento dessas mudanças é urgente e a atualização 
das cartas náuticas, mais ainda. As cartas náuticas produzidas são utilizadas em todo o Brasil 
por companhias de navegação públicas ou privadas que têm nesse instrumento, um apoio 
fundamental à segurança da navegação marítima e também em águas lacustres e fl uviais.

Fonte: DHN – Diretoria de Hidrografi a e Navegação.

Figura 4 – Carta náutica do porto de Macau-RN 

Além dos órgãos públicos ligados mais diretamente aos Aparelhos do Estado brasileiro, 
a Cartografi a Sistemática ainda é produzida ou utilizada por outras empresas estatais ou por 
grandes corporações econômicas ligadas a setores como produção e distribuição de energia, 
petróleo, telecomunicações, água, saneamento, transportes, agricultura, meio ambiente e 
outros, tanto em nível nacional, como regional e estadual e também muitas vezes em escala 
municipal, quando se utilizam as cartas cadastrais em diversas aplicações urbanas, como no 
planejamento viário e cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A Cartografia básica, ou sistemática, que produz um “retrato instantâneo” de um 
determinado espaço, suporte para o conhecimento do meio físico e dos seus atributos, é o 
instrumento prioritário quando se pretende atuar de maneira correta em qualquer projeto que 
venha a envolver parcela maior ou menor desse espaço. 
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Figura 5 – Cartografi a aplicada ao turismo – Natal/RN

Pesquise na Internet, como é composta a Comissão Nacional de 
Cartografi a, a CONCAR, e quais as suas principais atribuições.

Ainda na Internet, procure artigos ou outros trabalhos acadêmicos que 
tratem do assunto “Cartografi a Tátil” e elabore um pequeno texto sobre 
o assunto.
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A expressão Cartografi a Temática, no entendimento de muitos estudiosos do assunto, 
carrega em si uma controvérsia. Denominar de temática uma representação apenas pelo 
fato de expor um tema é, para muitos, uma redundância, já que todo mapa representa 
um tema. Na realidade, a expressão vem sendo usada há muito tempo para dar ênfase às 
possibilidades de uso dos recursos visuais de maneira direcionada à representação de 
temas ou dos mais diversos assuntos. 

Os mapeamentos temáticos são realizados sempre a partir da composição de um 
mapa-base, ou fundo de mapa, do espaço que se está estudando ou que se pretende 
abordar. Abrangem a coleta, a análise e a interpretação de dados e informações e 
a sua conseqüente representação. Para a Cartografi a Temática, é mais importante 
compreender o conteúdo do tema a ser representado do que a precisão do mapa-base, 
as suas dimensões e seus componentes de localização. 

Mas, já que praticamente toda a Cartografi a é temática, é importante então discutirmos 
um pouco sobre o que são os tais temas da Cartografi a. A palavra tema signifi ca assunto, 
matéria, objeto, tópico. Portanto, representar um tema é utilizar-se de uma linguagem para 
expor uma temática com todas as suas peculiaridades, com todas as suas características 
qualitativas e quantitativas. Na Geografi a, quando falamos em temas, estamos falando 
de uma vasta gama de assuntos, desde aqueles relacionados ao meio físico ou quadro 
natural, até àqueles ligados ao homem e às suas relações sócioespaciais.

Dá então para compreendermos a amplitude do leque de temas que a Cartografi a 
precisa tratar para atender às necessidades dos que lidam com a Geografi a. É bom 
ressaltar ainda que a Cartografi a Temática não é exclusivamente de uso dos geógrafos e 
professores de Geografi a. Para que possamos entender melhor essa abrangência, vamos 
ver em que temas a Cartografi a pode contribuir, discorrendo sumariamente sobre o uso 
dos principais tipos de documentos elaborados pela Cartografi a Temática. A seguir, você 
verá tópicos relacionados com a elaboração desses documentos.

a) Representando o meio físico

 É importante considerar desde já que mesmo a precisão cartográfi ca não sendo 
um atributo indispensável nos mapas temáticos, ao representar o quadro natural em 
qualquer pesquisa, é importante que haja essa precisão, pois os temas ligados ao meio 
físico estão circunscritos a um espaço específi co que tem localização absoluta, o que 
requer essa precisão. 

Os mapas mais freqüentemente usados são os que representam a Geologia, a 
Geomorfologia, os solos, os climas, a vegetação, a hidrografi a. São os que tratam das 
temáticas da natureza. Para isso, eles são elaborados a partir de técnicas de pesquisas 
especifi cas para cada tema a representar. Os mapas de climas, por exemplo, devem 
representar em conjunto ou separadamente elementos como temperatura, pluviometria, 
umidade do ar, ventos, evaporação, pressão atmosférica etc. Todos esses elementos 
precisam ser visualizados em mapas ou cartogramas temáticos que devem ser elaborados 

Geomorfologia

ciência que estuda as 
formas da terra, ou seja, o 
relevo da crosta terrestre.  

(AVELAR, 2003).
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com o uso de técnicas adequadas, como as isolinhas, as cores ou as imagens pictóricas, 
que venham exprimir com clareza o tema proposto.   

O relevo constitui um dos mais importantes elementos do quadro natural pelo 
seu signifi cado e caráter defi nidor nos empreendimentos humanos. As formas de sua 
representação são antigas e variadas, usando técnicas bem simples ou sofi sticadas, 
dependendo da fi nalidade e dos recursos disponíveis. Os mapas de relevo podem ser 
feitos com técnicas como a perspectiva nas quais os elementos geomorfológicos 
são representados de maneira pictórica, constituindo-se num trabalho mais artístico 
do que científi co. Podem ainda ser feitos com pontos cotados e curvas de nível que 
oferecem a oportunidade do uso posterior das cores hipsométricas ou um sombreado 
plástico orientado (os termos em destaque serão explicados na aula 15 – As formas de 
representação do terreno), permitindo também a utilização das técnicas de visualização 
em terceira dimensão, o que proporciona uma imagem do relevo bastante real, inclusive 
com possibilidade de animação.

Da mesma maneira, a geologia de uma área, grande ou pequena, será representada 
pela Cartografi a Temática que fornecerá a simbologia necessária para a visualização de 
sua estrutura geológica, do modelado terrestre e das formações da superfície. Os mapas 
geológicos podem ser mapas murais que mostram os aspectos gerais da geologia de uma 
região, mapas básicos que resultam de levantamentos feitos em escalas regionais ou em 
escalas de semi-detalhe, além dos mapas detalhados, que são elaborados em escalas 
grandes com a fi nalidade de uma aplicação direta na pesquisa, mineral, geológica ou 
ambiental. Os mapas geológicos são elaborados numa linguagem convencional específi ca 
da Geologia, composta por símbolos, cores e letras. 

Com características semelhantes, os mapas de solos são elaborados para representar 
os tipos de solos, suas composições físico-químicas, podendo ser feitos em escalas locais 
com um grande nível de detalhamento, ou em escalas muito pequenas, permitindo um 
uso apenas exploratório ou esquemático. Esse tipo de representação pode ainda incluir 
elementos da paisagem como as estradas, a hidrografi a e a rede urbana. 

Da mesma maneira, muitos outros temas ligados ao meio físico, como vegetação, 
hidrografi a, declividade, podem ser representados pela Cartografi a Temática. As técnicas 
de pesquisas pertinentes a cada uma dessas áreas é que devem ser observadas na 
elaboração dessas representações.

b) Representando o meio socioeconômico 

Na Cartografi a Temática, direcionada para a representação dos assuntos ligados à 
sociedade em suas dimensões política, econômica, cultural, entre outras, é praticamente infi nita 
a variedade de temas possíveis de se representar. Nessas representações, a Cartografi a utiliza-
se de metodologias voltadas para a elaboração de dois grupos de documentos: os de natureza 
qualitativa e os de natureza quantitativa.
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Em ambos, a forma de expressão cartográfi ca mais usual é o que conhecemos como 
cartograma temático, ou seja, um documento elaborado a partir de um mapa-base no qual são 
expostos os assuntos com o auxílio dos recursos visuais da linguagem cartográfi ca. Assim, 
considerando a maneira como a ocorrência espacial se apresenta, podemos falar de uma 
Cartografi a para fenômenos qualitativos e uma Cartografi a para fenômenos quantitativos.

No primeiro caso as informações são inseridas em um fundo de mapa considerando 
apenas a existência do fato e a área da sua ocorrência. É o caso das representações com 
símbolos pontuais, lineares e areais (ou corocromáticos) nominais, em que as informações 
são expressas sem levar em consideração as quantidades. 

Podem ser cartogramas feitos com pontos, cujas formas, geométricas ou não, indicam 
variação apenas qualitativa. Figuras Pictóricas também podem ser utilizadas como se fossem 
pontos nesse tipo de cartograma. Quando há necessidade de representar roteiros viários, 
direção de fl uxos migratórios, deslocamentos de correntes marítimas e outros fenômenos 
qualitativos dinâmicos, os cartogramas de fl uxos, ou fl uxogramas, são o mais indicados. 
Da mesma maneira, nas representações em espaço contínuo como aquelas usadas para 
representar áreas de lavouras, ou o tipo de religião predominante em cada continente, usam-
se os cartogramas coropléticos nos quais se preenche as áreas das ocorrências com cores 
que servem apenas para distinguir as diferenças qualitativas. 

Quando se trata de fenômenos quantitativos, os procedimentos são mais complexos. 
Como primeiro procedimento, teremos a coleta e o tratamento dos dados estatísticos a serem 
utilizados nessas representações. Para cada tipo de fenômeno ou de ocorrência cuja abordagem 
deva ser feita com um enfoque quantitativo, haverá uma representação cartográfi ca adequada 
e o tratamento estatístico dos dados será direcionado para essa representação.

Quando pretendemos, por exemplo, representar dados de diferentes quantidades 
inseridos em áreas distintas, como bairros, municípios, ou estados, deve ser feito o uso dos 
símbolos proporcionais. Isto é, apoiados em fi guras geométricas planas como o círculo, o 
quadrado e o triângulo, ou sólidas como a esfera, o cubo e a pirâmide, podemos representar 
proporcionalmente, em qualquer que seja o tema, dados relativos a uma área e suas subdivisões. 
Resultará daí um cartograma bastante expressivo, uma vez que a sua leitura será feita de forma 
direta, possibilitando-se distinguir, por comparação, o que é maior e o que é menor, dentro 
de um conjunto espacial.

Pictóricas

Figuras que evocam ou 
lembram de forma direta 
o assunto representado. 

Por exemplo, ao 
representar produção de 

petróleo, pode-se usar 
a fi gura de um cavalo-

de-pau; o restaurante é 
representado com a fi gura 

pictórica composta por 
um prato e um talher.

Figura 6 –  Cartogramas com símbolos proporcionais, mostrando a variação de intensidade pela variação de 
tamanho de cada fi gura.



1 ponto = 1000 habitantes
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Se os dados a representar referem-se a valores absolutos, como população por bairros, 
número de tratores por unidades da federação, quantidade de telefones por municípios, os 
mapas ou cartogramas de pontos constituem um recurso dos mais signifi cativos. A escolha 
da escala do mapa-base é determinante do valor que será atribuído a cada ponto. 

Figura 7 –  Nos cartogramas de pontos são atribuídos valores quantitativos para cada ponto, possibilitando uma 
leitura da imagem de maneira mais fácil.

Ou seja, dependendo do espaço disponível em cada unidade de área, será defi nido não só 
o valor que cada ponto representará, assim como o tamanho do ponto, que será o mesmo em 
toda a área da representação, podendo-se também ter pontos de tamanhos diferentes, desde 
que citados na legenda. A localização dos pontos dentro de cada unidade espacial será feita 
de forma aleatória. Os mapas de pontos constituem uma tradição cartográfi ca, inclusive a sua 
elaboração e o tratamento estatístico dos seus dados são tarefas das mais simples, podendo 
ser feitos por profi ssionais de diferentes áreas do conhecimento.

Os mapas em isolinhas são os mais indicados para representar fenômenos geográfi cos que 
ocorrem no espaço de forma contínua, ou seja, sem respeitar as unidades político-administrativas. 
Isolinha signifi ca linha que une pontos de igual valor. O princípio norteador desse método é o 
das isoípsas, ou curvas de igual altitude, que são construídas a partir da interpolação de pontos 
de mesma altitude no terreno. Assim, dispondo-se de dados de densidade demográfi ca, que 
sejam plotados, ou seja, assinalados juntos às sedes municipais, podemos elaborar um mapa 
que demonstre essa distribuição na área do município. Da mesma forma, podemos elaborar um 
mapa isoplético que represente a distribuição das chuvas, com dados plotados ou nas sedes 
municipais ou nos lugares de localização dos pluviômetros. O importante é que fi que bem clara 
a distribuição do tema de forma contínua sobre o espaço estudado.

Figura 8 –  Cartograma isoplético. A distribuição contínua de um fenômeno é feita sem obedecer aos limites 
político administrativos.
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Há um tipo de cartograma denominado coroplético. O termo vem de choros, área, e plethos, 
valor. Esse tipo de cartograma é utilizado para representar dados absolutos ou relativos através 
do preenchimento das áreas das unidades político-administrativas com cores ou com valores 
(tons de cinza) que são associados à variação de intensidade do fenômeno ou fato estudado.

Figura 9 –  Cartograma coroplético. As quantidades são expressas através da variação de tonalidades, onde os 
tons mais claros signifi cam valores menores e os tons escuros, valores maiores.

Para elaborar este tipo de cartograma é necessária a escolha de uma técnica de 
classifi cação dos dados que ajudará a compor uma legenda na qual os valores menores são 
representados por cores ou tons mais fracos e os mais expressivos por cores ou tons mais 
fortes. É um tipo de cartograma dos mais fáceis de ler, mas, de acordo com a homogeneidade 
ou não das informações, pode provocar uma grande generalização, sendo necessária uma 
classifi cação de dados bem meticulosa.  

Quando se quer representar ocorrências espaciais de natureza dinâmica envolvendo 
quantidades, os cartogramas de fl uxos, ou fl uxogramas, são os mais indicados. Associadas 
às quantidades que se pretende representar, são elaboradas as linhas ou fl uxos de espessuras 
proporcionais que servirão para indicar as direções e intensidades dos dados. Transportes, 
produção, valores monetários, migrações e todos os temas que se referem a deslocamentos 
são representados de forma bem clara com esse tipo de cartograma.

Figura 10 – Cartograma de fl uxos, ou fl uxograma. Representa a variação de intensidade de fl uxo pela modulação 
das espessuras dos segmentos de reta proporcionais aos valores dados

Nesse tipo de cartograma, a elaboração de uma boa escala de valores para compor a 
legenda é fundamental, podendo-se ainda representar com cores ou tonalidades diferentes, 
variações de um mesmo fenômeno, como, por exemplo, exportação e importação. 
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Como se percebe, preferimos nesta aula apresentar as principais diferenças entre 
Cartografi a Sistemática e Cartografi a Temática comentando acerca do papel dos principais 
órgãos mapeadores no Brasil e, por outro lado, fazendo referências parciais aos principais 
instrumentos utilizados pelos que fazem uso dos recursos da Cartografi a Temática. O quadro 
a seguir, adaptado de Sanchez (1981), permite uma análise comparativa entre esses ramos da 
Cartografi a, a partir de qualidades ou atributos inerentes a cada um deles.

Quadro 1 –  Principais diferenças entre Cartografi a Sistemática e Cartografi a Temática

Atributos Cartografi a Sistemática Cartografi a Temática

Conteúdo Mapas topográfi cos com
a representação do terreno.

Mapas temáticos
que representam qualquer tema.

Objetivos Atendem a uma ampla
diversidade de propósitos. Atendem usuários específi cos.

Validade Podem ser
utilizados por muito tempo.

Geralmente os dados
são superados com rapidez.

Preparo
do usuário

Leitura simples.
Não requerem conhecimentos

específi cos para sua compreensão. 

Interpretação complexa.
Requerem conhecimentos

específi cos para sua compreensão. 

Quem 
elabora

Elaborados por profi ssionais 
especializadas em Cartografi a.

Geralmente elaborados por pessoas 
não especializadas em Cartografi a.

Uso
das cores

Utilizam cores de acordo com as 
convençõesestabelecidas para 

mapas topográfi cos.

Utiliza cores
de acordo com as relações

entre os dados que apresenta.

Simbolismo Uso generalizado de palavras e 
números para mostrar os fatos.

Uso de símbolos gráfi cos, 
especialmente planejados para 

facilitar a compreensão de diferenças 
qualitativas e quantitativas.

Derivação Sempre servem de base
para outras representações.

Difi cilmente podem serviriam
de base para outras representações.

O quadro comparativo entre as modalidades distintas de abordagens da Cartografi a 
estabelece um paralelo que deixa evidente a visão de uma ciência única formada por duas 
vertentes inseparáveis, na medida em que é praticamente impossível haver um mapa puramente 
sistemático, que não traga consigo uma temática. Da mesma forma, a Cartografi a Temática não 
pode e não deve prescindir do mapa de base, o qual é produto típico da Cartografi a Sistemática.

Fonte: Sanchez (1981). 
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Nesta aula, você teve a oportunidade de estudar uma conceituação relativa à 
Cartografi a e às suas divisões. Procuramos defi nir o signifi cado da expressão 
Cartografi a Sistemática a partir da sua organização no Brasil através das principais 
instituições que compõem o Sistema Cartográfi co Nacional e das atribuições 
de cada uma delas. Mostramos o conceito de Cartografi a Temática, citando de 
maneira resumida os documentos cartográfi cos utilizados nas representações de 
temas ligados à natureza e à sociedade. Os cartogramas temáticos apresentados 
foram apenas exemplos do potencial destes como instrumentos de comunicação 
de dados e informações socioespaciais. Por fi m, apresentamos um quadro que 
permite uma análise comparativa entre as funções e atribuições de cada um dos 
ramos da Cartografi a.

Autoavaliação
De acordo com o que foi visto nesta aula e com as fi guras que ilustraram o conteúdo, 
relacione os tipos de cartogramas temáticos e cite outros exemplos de temas que 
podem ser representados com cada um deles.

Cite temas que podem ser representados apenas de maneira qualitativa com o uso 
de pontos, linhas e áreas.

No Brasil, o mapeamento de nosso território vem sendo realizado pelas mais diversas 
instituições. Relacione, brevemente, as instituições responsáveis pela cartografi a de 
nosso país e que tipos de informações têm sido registrados.
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Apresentação 

A cultura cartográfi ca brasileira denomina de mapa toda e qualquer forma de representação 
do espaço. Em geral, não são observadas as diferenças de características e propriedades 
existentes entre as várias formas de expressões cartográfi cas. Para a maioria das 

pessoas, parece mesmo não ter muita importância o conhecimento das diferenças existentes 
entre as várias maneiras de representar o espaço, importando muito mais o conteúdo de uma 
representação cartográfi ca e a sua utilização prática do que a sua denominação.

Mas, para quem pretende tornar-se um profi ssional na área da Geografi a, especialmente 
para quem pretende ensinar essa disciplina, é fundamental saber distinguir com clareza essas 
diferenças e ter noções bem seguras das fi nalidades e aplicações de cada um dos documentos 
cartográfi cos. 

Nesta aula, pretendemos trazer à discussão os diferentes tipos de documentos 
cartográfi cos utilizados nas salas de aulas, nos órgãos de planejamento, nas atividades 
náuticas e aeronáuticas e no nosso cotidiano através dos meios de comunicação, cada vez 
mais modernos, onde há uma crescente necessidade de representar grafi camente espaços e 
“mundos” reais e virtuais. 

Objetivos
Entender as diferenças básicas entre os documentos 
cartográfi cos mais usuais.

Caracterizar cada uma das formas de expressão 
cartográfi ca.

Identificar as aplicações práticas das formas de 
expressão cartográfi ca.
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Mas, o que é um mapa?

Não são poucas as defi nições apresentadas por estudiosos da Cartografi a para o 
documento que conhecemos como mapa. Em primeiro lugar, vamos recorrer à origem 
da palavra. Segundo Oliveira (1988, p. 31), “a palavra mapa provavelmente originou-

se da palavra cartaginesa mappa que signifi ca toalha de mesa. Os comerciantes da época 
desenhavam rotas e caminhos nas toalhas enquanto conversavam”.  O termo mapa tal qual o 
conhecemos hoje é usado de forma indiscriminada para referir-se não só às representações 
cartográfi cas, mas também a esquemas, sínteses, organogramas, planos, planilhas e outras 
sistematizações usadas em diferentes áreas do conhecimento. 

Quando se refere às representações espaciais, a palavra mapa é empregada de maneira 
genérica pelo grande público e isso não constitui um problema grave. Contudo, para 
profi ssionais que lidam de forma direta com essas representações, como geógrafos, ecólogos, 
geólogos, engenheiros, topógrafos, arquitetos e outros, é muito importante saber distinguir 
claramente as diferenças entre um mapa, uma carta, uma planta, um cartograma e outros tipos 
de documentos cartográfi cos. 

De acordo com Joly (1990, p. 7), “um mapa é uma representação geométrica plana, 
simplifi cada e convencional, do todo ou de parte da superfície terrestre, numa relação de 
similitude conveniente denominada escala”. A elaboração de um mapa é, quase sempre, um 
processo complexo, pois, visa representar no plano uma superfície esférica. Para isso, é 
necessária a adoção de um sistema de projeção, o que, em geral, provoca algum tipo de 
distorção na forma ou no tamanho do espaço representado. 

Um mapa, como a defi nição deixa claro, é uma simplifi cação do espaço que representa 
e, por isso, quem elabora o mapa necessita selecionar os aspectos que deverão e poderão ser 
representados. Isso depende da sua escala, o que irá determinar quanto o espaço real será reduzido 
e o que poderá ser visualizado. Essa simplifi cação constitui a chamada generalização, que será 
maior ou menor, dependendo da área representada. Além disso, o mapa adota um simbolismo 
convencional que constitui a sua linguagem e que irá propiciar ao leitor uma codifi cação com a 
qual os elementos naturais e artifi ciais do espaço representado serão identifi cados. 

A esse respeito, Anderson (1982, p. 1) destaca que:

existem três atributos imprescindíveis de qualquer carta ou mapa; um é a projeção, 

que permite a representação em papel plano das coordenadas geográfi cas e de outras 
características da Terra esférica. Outro atributo é a escala, que determina obrigatoriamente 
a generalização da realidade. O terceiro atributo inevitável é a simbolização, frequentemente 
associado à classifi cação para simplifi car o processo de comunicação através de símbolos.

Portanto, o mapa, assim como todas as representações espaciais, destina-se a expor 
aos seus usuários ou leitores, os aspectos mais signifi cativos da realidade sócio-espacial, de 
acordo com a sua escala, atributo fundamental para defi nir o grau de detalhamento com que 
essa realidade será apresentada. Mas, é importante que se diga, o mapa não é a realidade.

Cartaginesa 

Se refere à Cartago, cidade 
localizada na costa da 

África do Norte potência da 
Antiguidade, que rivalizava 

com Roma pelo domínio 
do Mar Mediterrâneo. 

Cartago tornou-se a capital 
de uma república marítima 

muito poderosa, possuía 
também uma potente 

marinha de guerra. 

Fonte: pt.wikipedia.org/wiki
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As representações cartográfi cas
Existem algumas características importantes a serem observadas quando pretendemos 

defi nir as várias formas de representações cartográfi cas. Podemos estabelecer um paralelo entre 
algumas dessas representações defi nindo e analisando as propriedades de cada uma delas.

Quando falamos em mapa, estamos nos referindo a uma representação em escala 
geralmente pequena de um espaço geralmente grande. Portanto, o mapa precisa ser elaborado 
com base em levantamentos que levem em conta a curvatura da Terra, ou seja, tem que adotar um 
sistema de projeção para representar no plano, uma superfície esférica. Os limites dos mapas 
são, em geral, político-administrativos como nos mapas mundi, mapas nacionais e estaduais. 
Os mapas são feitos para representar um assunto ou tema acerca de um determinado espaço. 
Assim, cada mapa deve trazer de forma integral o assunto a que se propõe e este não deve 
continuar em outro mapa. Por isso, os mapas são fechados em um quadro de representação, 
sendo este a linha que circunscreve a área objeto de representação espacial e traz no seu 
interior todas as informações necessárias à sua compreensão, como título, orientação, escala 
projeção, simbolismo, editora, ano da edição, além de outras informações complementares que 
sejam pertinentes. A linguagem dos mapas é constituída em sua maioria por um simbolismo 
cartográfi co convencional, pois o propósito é que o mapa seja usado por um grande público e 
compreendido pela maioria. Um exemplo típico de mapa é o mapa político mostrado na Figura 1.

Fonte: http://www.guianet.com.br/brasil/mapapolitico.htm Acesso em: 17 mar. 2008.

Figura 1 –  Brasil político

Assim como o mapa, uma carta resulta de um levantamento preciso de uma parte da 
superfície terrestre. Em escalas geralmente de médias a grandes (a escala é grande quando 
o seu módulo, o número que vem após o 1, é pequeno; em geral, representam espaços 
pequenos com muitos detalhes) as cartas apresentam um maior número de detalhes e mesmo 
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representando, às vezes, áreas relativamente pequenas devem ser elaboradas mediante a adoção 
de um sistema de projeção. Diferente dos mapas, as cartas são elaboradas geralmente em 
folhas articuláveis, daí porque os seus limites são estabelecidos pelas coordenadas geográfi cas 
que circundam cada porção do espaço representado e os seus conteúdos ou assuntos têm 
continuidade na folha ou carta contígua. Por isso, o simbolismo convencional adotado na 
elaboração de uma carta, assim como todas as informações como o título, a codifi cação, 
o nome da instituição responsável, a projeção adotada e a escala vêm fora do quadro de 
representação, que é aberto, ensejando a possibilidade de se recortar as informações que estão 
fora e se juntar duas ou mais cartas para se ter uma visualização inteira de um determinado 
aspecto da realidade sócio-espacial.  

Figura 2 – Fragmento de uma carta topográfi ca na escala 1:50.000

Fonte: IBGE (1998, p. 59).

Quando representam pequenas áreas, como quarteirões, bairros, conjuntos habitacionais, 
cidades, fazendas, com grande nível de detalhes e precisão, as cartas são denominadas de 
cadastrais e destinam-se principalmente às administrações municipais, tendo escalas bem 
grandes como as de 1:500 até 1:10.000.

As cartas são consideradas topográfi cas quando representam a natureza e as construções 
humanas da paisagem de parte de um estado ou de uma região com certo grau de detalhamento, 
o que inclui estradas e cidades. São cartas em escalas médias, que vão de 1:25.000 até 1:250.000.

Aquelas que representam as características gerais de regiões, países, continentes ou do 
mundo são chamadas de cartas geográfi cas e suas escalas são pequenas, ou seja, podem ser 
de 1:500.000 a 1:1.000.000, como é o caso da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo 
(CIM) que mesmo com uma escala típica de mapa, representa bem os aspectos geográfi cos 
gerais de todo o planeta.
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O que é a CIM?

Elaborada com a finalidade de dotar o planeta de um projeto cartográfico 
homogêneo em termos de escala e simbologia, a CIM – Carta Internacional 
do Mundo ao Milionésimo – é uma representação de toda a Terra, na projeção 
Cônica Conforme de Lambert na escala de 1:1.000.000. As folhas da Carta ao 
Milionésimo foram defi nidas com a divisão do planeta em 60 fusos com 6º de 
amplitude, numerados de 1 a 60 a partir do meridiano 180º W no sentido Oeste-
Leste (o fuso nº 1 vai de 180º W a 174º W e assim por diante). No sentido das 
latitudes (Norte-Sul) cada fuso está dividido a partir do Equador em 21 zonas 
de 4º de amplitude para o Norte e para o Sul, identifi cadas pelas letras A a U (o 
fuso A vai de 0º a 4º e seguem-se B, C etc., até 84º de latitude e a identifi cação do 
hemisfério é dada pelas letras N ou S. Após as zonas de A a U, existem as zonas 
V – do paralelo 84º a 88º e Z, ou polar, de 88º a 90º. Para a elaboração destas 
últimas, foi utilizada a Projeção Estereográfi ca Polar. 

O Brasil, por conta das suas dimensões continentais, é coberto por 08 fusos da 
CIM (fusos 18 a 25) que se distribuem em 46 folhas, das quais 5 são no hemisfério 
Norte (faixas A e B) e 41 no hemisfério Sul (faixas A a I). A elaboração das folhas 
da CIM no Brasil está sob a responsabilidade do IBGE e compõem o mapeamento 
básico nacional. São cartas elaboradas originalmente por compilação, portanto, 
são cartas derivadas, mas, a partir de 1972 esse processo passou a ser feito 
com base em cartas topográfi cas contando com uma boa representação dos 
elementos planimétricos e altimétricos. Pela sua escala, a CIM não é uma carta 
topográfi ca, sendo classifi cada como uma carta geográfi ca, embora possibilite 
uma visão geral do relevo brasileiro.

Existem ainda cartas bastante especializadas, como as cartas de declividade, que 
expressam as declividades do terreno em porcentagens ou no valor do ângulo de inclinação, 
e as cartas náuticas e aeronáuticas, cujas características específi cas de projeção, escalas e 
simbolismo são utilizadas na navegação marítima e aérea, respectivamente. 

De acordo com o IBGE (1998, p. 8), a planta é uma representação que “se restringe a uma 
área muito limitada e a escala é grande e consequentemente o número de detalhes é bem menor”. 
Uma diferença básica entre a planta e as cartas e mapas é a sua escala, que é muito grande 
devido à destinação do documento para representar em detalhes pequenos espaços. Por isso, 
na planta não é necessário adotar um sistema de projeção, ou seja, o espaço é representado 
como se fosse plano. As plantas, em geral, são feitas em uma única folha, mas, dependendo da 
área e dos detalhes a representar, pode ser desenhada em mais de uma folha. No primeiro caso, 
o quadro da representação é fechado e circunscreve todas as informações. No segundo caso, 
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o quadro é aberto, possibilitando a continuação do assunto nas folhas vizinhas. Alguns autores 
não consideram a planta como um documento cartográfi co, estando mais ligada à Engenharia e 
à Arquitetura por sua utilização em projetos residenciais e urbanísticos. 

Figura 3 – Planta usada em catálogos telefônicos

Uma importante e muito freqüente utilização é feita das plantas cadastrais, as quais 
representam os quarteirões, as ruas e suas edifi cações com um elevado nível de precisão e 
detalhamento, auxiliando diretamente nas atividades administrativas próprias de uma área 
urbana, como no planejamento de obras públicas, na cobrança de impostos, organização do 
trânsito, dentre outras. 

Para Sanchez (1973, p. 37), o cartograma “é um tipo de representação que se 
preocupa menos com os limites exatos e precisos, bem como as coordenadas geográfi cas, 
para se preocupar mais com as informações que serão objeto da distribuição espacial 
no interior do mapa”.

Defi nido como um mapa-base sobre o qual são lançadas informações sócio-espaciais 
qualitativas e quantitativas, o cartograma pode ser feito em quaisquer escalas e representar 
grandes e pequenos espaços. Ao ser utilizado para representar o mundo ou grandes países, 
por exemplo, deve ser elaborado em uma base cartográfi ca que leve em conta a esfericidade da 
Terra, portanto, que utilize um sistema de projeção, embora isso não seja o mais importante. 
O mesmo Sanchez (1973, p. 39) afi rma: 
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podemos concluir que o ideal sempre será a elaboração de cartogramas tendo como base 
mapas. Como os mapas resultam de levantamentos precisos, fornecerão o substratum 
ideal para o lançamento das informações, das quais estamos interessados em verifi car seu 
comportamento espacial. Daí poderemos afi rmar que todo mapa pode ser transformado 
em cartograma, mas nem todo cartograma é um mapa.

No cartograma, o que mais importa é o seu conteúdo e a clareza e precisão com que 
este é mostrado. O cartograma é feito em folha única e por isso o quadro de representação 
é sempre fechado encerrando o assunto ou tema tratado. 

Figura 4 – Brasil, usinas eólicas em 2006 
Fonte: Carvalho, Felipe e Rocha (2007).

Estabeleça um paralelo entre as principais formas de representação cartográfi ca 
preenchendo o quadro abaixo com as características de cada uma delas.

Representação Mapa Carta Planta Cartograma

Escala

Projeção

Limites 

Quadro 

Simbolismo
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Outras formas de
representar o espaço

Como sabemos, existem outras maneiras de representar o espaço que, embora sejam 
muito usuais, não fi cariam bem caracterizadas no quadro anterior. Dentre elas, podemos citar 
o croqui como um dos recursos mais populares e mais utilizados no cotidiano das pessoas 
no mundo inteiro. De acordo com o IBGE – 1993, croqui “é um esboço e não obedece a rotina 
técnica para a elaboração de mapas. Não tem como fi nalidade a divulgação para o público; 
contém informações sobre uma pequena área e supre a falta de uma representação cartográfi ca 
detalhada”. (IBGE, 2008).

Na realidade, o croqui é aquele “mapinha” que desenhamos para informar a alguém, 
o roteiro a ser seguido para se chegar à nossa casa ou a um lugar qualquer. Não é feito por 
especialistas, não tem escala e pode representar áreas grandes ou pequenas, sendo, no entanto, 
extremamente prático no sentido de repassar informações gerais acerca de uma determinada 
confi guração espacial.

 Na realidade, os croquis podem ser considerados como representações gráfi cas de 
mapas-mentais, ou seja, eles resultam do repertório de imagens gravadas na mente de quem 
os elabora. A qualidade do croqui vai depender também da capacidade de transpor para o 
papel a visão que se tem dos lugares, dos percursos e das noções de orientação, escala e 
simbolismo, noções que poderão ser boas ou não, dependendo do grau de alfabetização 
cartográfi ca atingido por esse “mapeador”.  A seguir, na Figura 5, um croqui elaborado por 
processo de desenho digital. 

Figura 5 – Croqui de um espaço regional (Estado de Santa Catarina)

Fonte: www.timbopark.com.br/_site_bra/localizacao_01.htm.

Acesso em: 17 mar. 2008.



Aula 7 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I 55

Diferentes de todos os documentos cartográfi cos, as anamorfoses cartográfi cas (a 
representação dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema) são elaboradas a partir da 
interpretação de dados quantitativos relativos a uma determinada área, adaptando-se os seus 
valores à forma espacial a que se referem e respeitando-se as proporções entre as dimensões 
desses valores. Trata-se de uma maneira direta de representar uma informação e permite que o 
leitor avalie com clareza e rapidez as intensidades mostradas, identifi cando de maneira efi ciente 
os espaços que se destacam de acordo com o tema representado, podendo inclusive estabelecer 
comparações. As anamorfoses consideradas úteis por uns são criticadas por outros, por não 
se enquadrarem nos moldes da Cartografi a Sistemática tradicional.  

Figura 6 – Anamorfose cartográfi ca que mostra a distribuição espacial da população mundial

Fonte: Ciência Hoje Online (2008).

Outra importante forma de representação do espaço é o Bloco-Diagrama. Conhecido 
popularmente como maquete, constitui um instrumento dos mais signifi cativos enquanto 
recurso didático, em virtude da sua semelhança com o espaço que representa em três 
dimensões. Com relação às escalas, o bloco-diagrama apresenta uma particularidade; na 
maioria deles é preciso adotar uma escala vertical, que quase sempre é maior que a escala 
horizontal. Essa medida visa dar o destaque necessário a determinadas feições espaciais que 
seriam pouco percebidas sem o exagero vertical, especialmente na representação de espaços 
relativamente grandes, como os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, por exemplo. 

O bloco-diagrama pode ser utilizado para representar espaços grandes, porém há mais 
realismo quando representam espaços menores, como, uma sala de aula, um bairro, um 
município, sendo particularmente úteis na representação de projetos urbanísticos, imobiliários 
ou em assuntos ligados ao meio ambiente (Figura 7). Com o advento das geotecnologias, esse 
tipo de representação ganha sofi sticação, sendo possível hoje criar-se MDT’s – Modelos Digitais 
do Terreno – a partir de dados e informações altimétricas de uma carta topográfi ca digital. Isso 
possibilita análises espaciais mais complexas e mais efi cientes, sendo possível também criar 
bloco-diagramas em material físico como o gesso, a partir de um plotter mecânico integrado 
a um software específi co para esse fi m. 
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Figura 7 – Representação de uma bacia hidrográfi ca e a sua geomorfologia através de um bloco-diagrama

Fonte: Paiva (2005)

Os globos são considerados como as representações do planeta que mais se aproximam 
da realidade. Desenhados sobre uma superfície esférica, em escala bem pequena, os globos 
representam sem detalhes os aspectos naturais e artifi ciais do planeta Terra. Embora sejam 
muito utilizados para fi ns culturais e ilustrativos, os globos são de uma enorme importância 
como recursos pedagógicos. Limitados em escala já que representam todo o planeta, os globos 
apresentam algumas outras desvantagens de uso: não permitem estudos locais, são mais 
caros que os mapas, são inconvenientes para transportar e quase sempre estão expostos em 
uma base fi xa em forma de arco inclinado, o que difi culta a sua colocação de acordo com os 
mecanismos da rotação da Terra.

Entretanto, no ensino da Geografi a, o uso dos globos apresenta uma série de vantagens. 
Sendo a fi gura que mais se assemelha ao planeta, facilita a compreensão da dinâmica da 
atmosfera, o ensino das estações do ano, as bases do sistema de coordenadas geográfi cas 
e os processos de localização e orientação, a passagem das horas e a distribuição dos 
fusos horários. O globo também favorece os estudos da política e da economia mundial, da 
distribuição da população, das guerras, dos esportes, das religiões e de todos os aspectos 
relacionados às atividades humanas no planeta em que vivemos. 
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Figura 8 – Globo terrestre físico

Fonte: <www.libreria.com.br/catalogo/online/luna/luna.jpg>. Acesso em: 17 mar. 2008.

Com um globo, um professor terá muito mais facilidades ao falar sobre países e 
lugares distantes, podendo analisar e classifi car esses países sob óticas as mais variadas, 
oportunizando ao aluno uma visão mais ampla da realidade mundial. Além de tudo isso, o globo 
é a representação em que as distâncias, as áreas e as direções não são distorcidas como nos 
mapas, sendo, por isso, mais realistas. 

Quem primeiro utilizou a palavra atlas foi Mercator, na segunda metade do século XVI, 
ao fazer referência ao conjunto de mapas elaborados por ele e reunidos em um só volume. 
No entanto, a prática de reunir mapas vem desde a Antigüidade Clássica, quando Cláudio 
Ptolomeu no início do século II apresenta em sua obra Geographia uma coletânea de mapas 
na qual constava um planisfério e vinte e seis cartas elaboradas com dados e informações do 
mundo conhecido de então.

Compostos de múltiplos documentos cartográfi cos, os atlas são publicações que 
podem reunir um conjunto de mapas, cartogramas, gráfi cos, tabelas, textos e fotos ou outras 
ilustrações, acerca de uma cidade, um estado, um país, ou todo o mundo. Tradicionalmente, 
os atlas geográfi cos gerais são elaborados para representar diferentes temáticas relacionadas 
ao mundo, constando da coleção os mapas políticos e físicos necessários a uma primeira 
aproximação com a realidade que se pretende estudar. Em seguida, são representadas temáticas 
como a demografi a, as atividades econômicas, culturais, que possibilitam um conhecimento 
geral do que se pretende estudar. 

A grande vantagem do uso do atlas consiste na possibilidade da realização das análises 
geográfi cas mais integradas, através de superposições de diferentes temáticas sobre uma 
mesma área. Com a sua popularização ao fi nal do século XIX passou a haver um maior interesse 
da comunidade científi ca pelos atlas, que assumem assim uma maior importância como obra 
de referência para estudos de caráter nacional. 
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De acordo com Martinelli (2007, p. 58), 

Um interesse maior pelos Atlas nacionais emergiu após o término da Primeira Guerra 
Mundial. Vários motivos levaram à realização destes empreendimentos, como: 
independência de novos países, necessidade da busca de novos recursos, a intensifi cação 
da exploração das colônias por parte das metrópoles para atendê-las como fontes de 
matérias primas.

Nos últimos anos, a necessidade de aprofundar estudos a respeito da realidade local 
tem levado a uma procura por atlas estaduais e, principalmente pelos municipais, que têm se 
mostrado extremamente úteis no ensino da Geografi a como ponto de partida para a formação de 
uma mentalidade cartográfi ca e pela contribuição que podem dar ao conhecimento dos lugares 
de vivência dos alunos, abrindo novas perspectivas para um aprendizado mais consistente da 
Geografi a. Os atlas eletrônicos e digitais constituem uma possibilidade a mais na leitura dos 
lugares e do mundo, principalmente, pela qualidade gráfi ca, pela interatividade e pelo interesse 
que despertam em todos aqueles que podem acessá-los. 

Com base no que foi discutido ao longo da aula, liste as principais características 
dos bloco-diagramas, croquis, anamorfoses cartográfi cas, atlas e globos. 
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Nesta aula, aprendemos que nem só de mapas vive a Cartografia, mas as 
representações cartográfi cas são conhecidas popularmente como mapas, sendo 
necessário que aqueles que, por ofício, lidam diretamente com os documentos 
cartográfi cos procurem aprender a distinguir com clareza as diferenças básicas 
entre mapas, cartas, plantas, cartogramas e os outros recursos da Cartografi a. 
Vimos ainda que existem documentos cartográfi cos destinados à representação 
do espaço físico de maneira sistemática, como os mapas, cartas e plantas, e 
também há aqueles que tentam representar qualitativa e quantitativamente outras 
temáticas, utilizando-se de recursos gráfi cos, como é o caso dos cartogramas, das 
anamorfoses e dos bloco-diagramas. Pudemos ver, sobretudo, que a Cartografi a 
se expressa de diferentes formas, oferecendo a oportunidade de ler e interpretar a 
realidade socioespacial dos lugares tanto aos escolares, no estudo da Geografi a, 
quanto aos cidadãos em geral, nas suas diferentes atividades cotidianas.

Autoavaliação
Examine um mapa do Rio Grande do Norte e um do Brasil. Faça uma relação das 
cidades, estradas e dos rios mais importantes que você viu no mapa do estado e 
veja se esses elementos são representados e como são representados no mapa 
do Brasil. Descreva as diferenças entre o que aparece no mapa do RN e o que 
aparece no mapa do Brasil.
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Apresentação

Parece consensual entre a comunidade científi ca que lida diretamente com a educação 
que a Cartografi a é uma atividade estreitamente vinculada ao ensino da Geografi a. 
Tratando-se de uma área do saber cuja categoria essencial de análise é o espaço em 

todas as suas dimensões e formas de abordagem, fazer uso das representações cartográfi cas 
para investigar, produzir conhecimento e ensinar acerca desse espaço é, certamente, uma 
necessidade primordial. A visualização daquilo que se ensina e do que se aprende é fundamental, 
especialmente quando as referências espaciais são desconhecidas ou estão longe do nosso 
campo de visão.

Mesmo com essa importância, a realidade nos mostra que a Cartografi a, ainda hoje, está 
muito distante da escola, devido principalmente ao desconhecimento do potencial de uso dos 
seus recursos no auxílio à leitura, à escrita e à visualização de dados e informações sócio-
espaciais relacionados aos diferentes espaços estudados. 

Nesta aula, estudaremos como a Cartografi a pode contribuir para o ensino da Geografi a, 
melhorando o aprendizado ao auxiliar na formação dos saberes que objetivam a construção 
da cidadania.

Objetivos
Avaliar a importância da Cartografi a como um recurso 
didático no ensino da Geografi a.

Demonstrar as formas pelas quais o professor de 
Geografi a pode utilizar a Cartografi a no ensino.

Compreender as etapas do processo de educação 
cartográfi ca.

Entender a necessidade de uso das novas tecnologias 
voltadas para o ensino de conteúdos cartográfi cos na 
Geografi a.



Aula 4 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I66

A Cartografi a no
ensino da Geografi a

Quando falamos de Cartografi a no ensino da Geografi a, devemos ressaltar que é nessa 
disciplina escolar onde está inserido praticamente todo o conteúdo da Cartografi a que 
deve estar acessível aos alunos dos níveis de ensino fundamental e médio. Isso ocorre 

pela necessidade de oportunizar aos alunos desses níveis o conhecimento das técnicas e dos 
instrumentos necessários ao entendimento das múltiplas confi gurações espaciais presentes 
no nosso cotidiano, o que é fundamental no preparo dos alunos para o exercício pleno da 
cidadania. Portanto, é o professor de Geografi a o responsável direto pela educação cartográfi ca 
do aluno, processo de ensino que deverá habilitá-lo a ler e entender o mundo através das 
representações espaciais.

Mas, é preciso lembrar que a Geografi a que é ensinada na escola, já na educação 
infantil, é trabalhada por um professor que não é licenciado em Geografi a, ou seja, um 
professor cuja formação não inclui uma base conceitual específi ca para o trabalho com 
mapas em sala de aula. E o mais preocupante nesta questão é que mesmo aquele professor 
do Ensino Fundamental cuja formação específi ca seja em Geografi a, por vezes, também 
não apresenta aptidão para o exercício pleno dessa função, razão pela qual se discute hoje 
intensamente a questão da formação do professor de Geografi a e a relação entre essa 
formação e o seu efetivo trabalho em sala de aula.
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A esse respeito, é bom frisar, não queremos levar a discussão para a busca de culpados. 
Sabemos que os professores que trabalham com a Educação Infantil e até o quinto ano do 
Ensino Fundamental têm uma formação geral (quando não são leigos) que os autoriza, ou os 
“condena”, a serem polivalentes, por terem que dominar os conteúdos de História, Geografi a, 
Ciências, Matemática e Língua Portuguesa, só para falar das áreas mais usuais.

Já aqueles que tiveram a oportunidade de fazer um curso superior de Pedagogia 
receberam, ainda que minimamente, noções “muito” básicas de Cartografi a. Em geral, são 
tópicos de uma disciplina denominada “Ensino da Geografi a”, nos quais se aborda de maneira 
genérica assuntos como escalas, localização, orientação, linguagem dos mapas e quase nada 
mais. Em cerca de quatro horas/aula esses assuntos são apresentados em um nível apenas 
de informação, sem a necessária prática através de exercícios nem a oportunidade da refl exão 
acerca de sua aplicação, visto tratar-se de conhecimentos técnicos que precisam ser adaptados 
para o ensino e aprendizagem entre as crianças e adolescentes.

Porém, não é muito diferente a situação entre os que trabalham com Geografi a do sexto 
ao nono ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Ainda são poucos os cursos de 
Licenciatura em Geografi a cuja estrutura curricular ofereça pelo menos uma disciplina da área 
da análise e representação espacial, destinada a preparar técnica e didaticamente os futuros 
professores para lecionar os chamados conteúdos geocartográfi cos nas escolas. Ou seja, a 
falta de habilitação em educação cartográfi ca tem origem até mesmo em universidades públicas 
onde se sabe que a qualidade do ensino é, ou deveria ser, menos sofrível.

Além da ausência de uma disciplina específi ca voltada para a educação cartográfi ca, 
ainda há um agravante maior: dão-se aulas de Cartografi a da mesma maneira, com a mesma 
“didática”, tanto nos cursos de bacharelado como nos de licenciatura.

A esse respeito, Abreu e Carneiro (2006, p. 2) afi rmam que

a análise da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB e dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN indica a importância do despertar do entendimento espacial do 
aluno. O mesmo não se aplica às diretrizes curriculares dos cursos de graduação em 
geografi a que, por não darem a ênfase correspondente às exigências dos documentos 
reguladores, permitem que cursos de licenciatura em geografi a possuam, em suas 
matrizes curriculares, pouco ou nenhum conteúdo voltado para a educação cartográfi ca.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Geografi a, estabelecidas pelo 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 2002, recomendam que a partir de 2003 as 
disciplinas da licenciatura e do bacharelado não podem nem devem ser ministradas em turma 
única, uma vez que as formações profi ssionais e suas práticas são distintas. Sabemos que 
tal recomendação está ligada à questão dos custos, nas instituições públicas de ensino, ou à 
maximização dos lucros, o que é próprio das instituições de ensino privadas. As conseqüências, 
pelo que se sabe, têm sido desastrosas.
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Mas, o que vem a ser 
Educação Cartográfi ca?

A Cartografi a e todos os saberes a ela relacionados, como a Topografi a, a Geodésia, a 
Astronomia, a Aerofotogrametria, o sensoriamento remoto, o processamento digital de imagens 
de satélite, os sistemas de informação geográfi ca, são constituídos a partir de uma base teórica 
em que predominam os conhecimentos técnico-científi cos. Na atualidade, essa base teórica 
é reconhecida como de fundamental importância para a formação do bacharel em Geografi a. 

Para isso, há uma visível preocupação no seio da academia quanto à necessidade da 
aquisição de equipamentos para a montagem de laboratórios, softwares, bem como quanto à 
contratação e à formação de um quadro docente capaz de treinar os novos bacharéis de acordo 
com as atuais exigências do mercado de trabalho. Nada mais justo.

Porém, quando se observa a situação dos cursos de Licenciatura em Geografi a não 
se percebe a mesma preocupação. Se o curso funciona paralelamente ao de bacharelado, o 
tratamento indiferenciado ao se ministrar as disciplinas comuns é a regra. Poucos professores 
se preocupam em discutir com os licenciandos a aplicação em sala de aula dos conteúdos que 
ministram em suas disciplinas. Com a Cartografi a isso não é diferente.

Além disso, até os dias atuais, ainda se observa com muita freqüência que o ensino 
universitário das disciplinas da área da Cartografi a, de uma maneira geral, é confi ado a 
categorias profi ssionais cuja formação básica está fora da Geografi a, o que parece ser visto 
de forma muito “natural”. Talvez a natureza técnica que envolve a ciência cartográfi ca justifi que 
essa abertura das universidades para a Engenharia, Geologia, Arquitetura e outras áreas que, 
é bem verdade, legitimamente dominam esses conhecimentos.

Mas, certamente não serão esses profi ssionais que darão o tratamento metodológico e 
didático necessário para auxiliar os futuros professores das escolas dos níveis fundamental 
e médio no preparo do conteúdo a ser ministrado, e como este deverá ser trabalhado 
didaticamente no seu ofício de ensinar Geografi a.

Então, cabe aqui uma pergunta: o que é preciso saber para ensinar Cartografi a aos 
escolares?

Em primeiro lugar, é preciso saber qual a justifi cativa para incluir o mapa e todas as 
representações espaciais no currículo escolar. Estamos no século XXI e a complexidade atual 
do mundo exige mais do que nunca o contato e até mesmo o manuseio de diferentes formas de 
representação espaciais, principalmente após a revolução tecnológica das três últimas décadas 
e o notável incremento das redes de comunicação, que, entre outras funções, têm contribuído 
para uma rápida aproximação e a quase eliminação das diferenças espaço-temporais entre 
os lugares.
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Dessa maneira, a representação das diferentes territorialidades com as quais nos 
deparamos cotidianamente na televisão, nas revistas e jornais, na Internet, na telefonia móvel, 
entre outras mídias, parece ser vital para a leitura e compreensão do mundo. Quando ouvimos 
expressões dicotômicas como espaço local versus espaço global não estamos no campo da 
teoria. O global e o local e as suas íntimas e complexas relações são realidades que vivenciamos 
na prática todos os dias e em praticamente todos os lugares do mundo. É preciso então 
a valorização da Cartografi a e de sua linguagem como o instrumento capaz de viabilizar a 
compreensão dessa aproximação dos lugares ao mundo e vice-versa. 

No dizer de Almeida (2006, p. 17),

o indivíduo que não consegue usar um mapa está impedido de pensar sobre aspectos do 
território que não estejam registrados em sua memória. Está limitado apenas aos registros 
de imagens do espaço vivido, o que o impossibilita de realizar a operação elementar de 
situar localidades desconhecidas.

Por isso, será necessário que o professor de Geografi a (como disciplina autônoma ou 
como tópico de ensino) detenha habilidades e seja sensível para o trabalho com conceitos 
cartográfi cos básicos – como escalas, projeções, orientação, localização, simbologia –, como 
também incorpore no seu trabalho uma metodologia que inclua procedimentos didáticos 
adequados para o ensino desses assuntos básicos da Cartografi a nos diferentes níveis escolares 
em que esteja trabalhando. Mas, é preciso estar atento para a necessidade de dar aulas de 
Geografi a e não de Cartografi a.

Observe durante uma ou duas semanas quais as situações em que você 
terá contato, pelo menos visualmente, com mapas. (Note que os mapas 
podem ser vistos pela TV, em jornais, na Internet, em revistas, nos 
livros didáticos, em catálogos telefônicos, em mapas e guias turísticos, 
entre outros.) 

Relacione os assuntos aos quais os mapas que você viu ou manuseou 
estavam relacionados.

Algum desses mapas lhe chamou a atenção? Por quê?
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A educação cartográfi ca pressupõe um conjunto amplo de conhecimentos destinados a 
preparar o aluno para o domínio de uma linguagem que o habilite a ler o mundo através das 
diferentes representações cartográfi cas com as quais, em diferentes momentos da sua vida, 
ele irá se encontrar. A educação cartográfi ca, assim como a educação em geral, da qual deve 
fazer parte, inclui um processo inicial que entendemos ser a alfabetização cartográfi ca.

Quando falamos em alfabetizar nos referimos à interpretação de símbolos, que 
posteriormente permitirão a relação e aplicabilidade em outras dimensões. Assim, 
podemos transferir o processo de alfabetização aos símbolos cartográfi cos e etapas 
temporais, que oportunizam ao aluno a aplicabilidade posterior em leituras de mapas e 
contextos espaços-temporais. (CASTROGIOVANNI; COSTELLA, 2006, p. 29-30).

Vendo-se o problema dessa forma, podemos entender que, como todo processo de 
alfabetização deve começar cedo, a alfabetização cartográfi ca também deve começar nos 
primeiros anos de escolaridade. Porém, não entendemos que essa alfabetização deva ser 
uma especifi cidade ou um atrativo a mais que possa ser incluído no “menu” das escolas 
particulares ou públicas. Assim como se ensina a ler, a escrever, a contar ou dominar o 
universo dos números, deve-se compreender a alfabetização cartográfi ca como inerente, 
fazendo parte normalmente dos objetivos de qualquer escola cuja missão seja a formação 
integral de cidadãos.

Assim como as outras, essa forma de alfabetização tem os seus caminhos. Da mesma 
forma que não se começa a construção de uma casa pelo telhado. É preciso primeiramente 
construir os alicerces, o que deve começar a ser feito já na educação infantil.
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Devemos observar, como afi rmam Castrogiovanni e Costella (2006), que é preciso 
respeitar as fases de desenvolvimento intelectual dos alunos e as maneiras como as noções 
espaciais são por eles adquiridas e absorvidas. Uma primeira noção espacial está ligada ao 
espaço vivido. Na sua origem, este é o espaço de contato entre o ser humano e o mundo. 
Essa vivência começa mesmo antes da escola, nos contatos familiares com a mãe no momento 
da amamentação, com o quarto, com as pessoas que circulam no espaço da casa e com os 
ambientes do seu entorno. 

O trabalho da escola com vistas a explorar esse potencial pode começar pela representação 
através do desenho. No entanto, devemos atentar para as diferentes realidades vividas pelos 
alunos em variados contextos sociais. O espaço vivido pode ser restrito e às vezes até hostil 
para a maioria dos alunos de uma determinada classe social, mas, pode ser agradável e amplo 
para a maioria dos alunos de outra classe social. É preciso tratar as percepções acerca do 
espaço vivido com todas as suas possibilidades e limitações, inclusive estar atentos para os 
espaços virtualmente vivenciados através dos jogos eletrônicos e das redes de comunicação. 

Então, o trabalho com o espaço vivido deve começar nas séries iniciais, quando a 
criança começa e estabelecer com o espaço as relações espaciais topológicas, as quais, 
segundo Almeida e Passini (1989, p. 31/34) são percebidas através das noções de vizinhança, 
separação, ordem, envolvimento, continuidade. Segundo essas autoras, a relação de 
vizinhança corresponde àquela em que os objetos são percebidos pela sua situação ao lado 
uns dos outros, partindo do plano mais próximo para o mais distante. Quando aumenta a 
capacidade de análise da criança, ela pode perceber que os objetos, mesmo próximos, mantêm 
uma separação entre eles, o que a leva a estabelecer também uma relação de ordem, uma 
vez que percebe os objetos segundo uma sucessão. 

Da mesma maneira, dá-se a percepção do envolvimento (Figura 1) na qual os objetos 
já são vistos em conjunto. A percepção da continuidade vai ocorrer com a descoberta de que 
não existem espaços vazios entre os objetos. Todas essas relações da criança com o espaço 
são fundamentais para que no futuro ela possa se orientar, localizar e realizar outras operações 
sobre mapas.

Figura 1 – Relação de envolvimento onde os objetos são vistos em seqüência na qual as partes formam um conjunto

Fonte: Almeida e Passini (1989, p. 32).
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Outra etapa desse processo evolutivo da noção de espaço refere-se ao espaço percebido. 
O aluno é capaz de relatar ou descrever um espaço com o qual tenha tido contato. É muito 
comum o professor solicitar que os alunos façam o desenho do trajeto casa/escola (Figura 
2), também é possível que os alunos possam desenhar paisagens ou percursos inteiros de 
uma viagem realizada.

Figura 2 – Mapa mental onde a criança expressa a sua percepção de um espaço conhecido

Fonte: Santos Júnior (2007, p. 160).

Tudo isso pode ser trabalhado ainda sem uma conotação mais explícita de mapa, que pode dar 
uma noção do desenvolvimento cognitivo da criança com relação ao espaço. Quando as crianças 
apresentam um desenvolvimento psicológico isso lhes permite representar o espaço através das 
relações espaciais projetivas nas quais os objetos são mostrados numa ordem seqüencial coerente 
mesmo quando o ponto de vista muda. Por exemplo, a seqüência casa, farmácia, açougue, padaria, 
escola será invertida quando a origem do percurso passa a ser a escola.

Ao observar uma foto, nessa fase, a criança já é capaz de distinguir as distâncias e a 
localização dos objetos. Antes só era capaz de perceber o “aqui”; depois atinge também 
o “acolá”. Deu-se, nessa passagem, tanto a ampliação do campo empírico da criança 
quanto a análise do espaço que passa a ser feita através da observação. Almeida e Passini 
(Op. Cit. p. 26).

A compreensão do espaço concebido será possível a crianças maiores que já tenham 
a capacidade de fazer uma representação mental de um determinado espaço com o qual não 
tenha tido contato físico. É o momento em que ela terá possibilidade de analisar e interpretar o 
espaço pela sua representação cartográfi ca. Para chegar a esse estágio, é necessário que seja 
respeitada essa seqüência de momentos ou fases da criança. A noção de espaço concebido 
ocorrerá quando a criança puder dominar as relações espaciais euclidianas, ou seja, quando 
o seu desenvolvimento mental possibilitar a realização de operações como a orientação e a 
localização de pontos através de coordenadas planas, mesmo que a noção de coordenadas 
geográfi cas ainda não tenha se consolidado.
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Figura 3 – Representação de como crianças maiores são capazes de traçar um roteiro identifi cando com setas o 
caminho percorrido

Fonte: Paganelli (2007, p. 67).

Todos esses aspectos relacionados com o desenvolvimento psicológico da criança 
precisam ser estimulados através de atividades que envolvam as diferentes fases da infância. 
No trabalho citado de Almeida e Passini (1989), há uma série de sugestões e propostas para o 
trabalho com as crianças, como a elaboração do mapa do corpo, onde podem ser exploradas 
noções de lateralidade e proporcionalidade em atividades lúdicas na sala de aula. 

As atividades com maquetes são as mais realizadas nas escolas, em especial, as que se 
referem a espaços menores, como os da sala de aula, da escola e da casa, representações 
do espaço vivido. O desenho de plantas desses espaços permite noções de projeção, de 
localização e de proporção. Na obra citada, há uma lista de sugestões para exercitar operações 
de representação da escola, da casa, do bairro, do município e de espaços mais abrangentes, 
como o estado e o país.

É importante acrescentar que todos esses procedimentos destinam-se a preparar o aluno 
para compreender a organização do espaço e da sociedade. Mas, para isso, é necessário 
que haja continuidade no ensino da Cartografi a, especialmente nas séries fi nais do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, quando as análises espaciais são mais complexas e exigem 
uma maior capacidade de abstração.

Ressaltando nossa recomendação anterior, não é preciso que o professor de Geografi a dê 
aulas de Cartografi a. Porém, ele precisa estar seguro e consciente de que determinados conceitos 
geográfi cos precisam ser trabalhados pela via da linguagem cartográfi ca. Por exemplo, se em 
sala de aula o tema é referente a espacialidades locais, estaduais, regionais, nacionais e até 
mundiais, talvez seja o momento propício para tratar de escalas, como uma operação que permite 
conhecer a relação de proporcionalidade entre cada espaço representado e a sua representação. 
Se o assunto refere-se a deslocamentos, a lugares distantes e isolados, aos climas mundiais, os 
temas a serem trabalhados certamente devem ser orientação e localização.
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Um problema a ser resolvido diz respeito à transposição do saber acadêmico para a 
escola. Em geral, o que se observa são simplifi cações de conteúdos. Falta uma abordagem 
metodológica que supere esse bloqueio, pois o entendimento da linguagem cartográfi ca com 
todas as suas características deve ser uma prioridade nos cursos que se propõem a formar 
professores. Esse entendimento deve passar também pela visão de que é preciso que cada 
conceito seja adaptado às diferentes faixas etárias nas quais será aplicado. Para isso, é preciso 
investir em duas áreas que se complementam: a formação didática e a formação teórico-
conceitual da Geografi a.

Em termos de formação didática, entendemos que além dos cursos de graduação serem 
obrigados a apresentar nos seus currículos disciplinas da área da Pedagogia, é importante 
um maior envolvimento dos professores da própria Geografi a com as questões didáticas 
pertinentes às disciplinas que lecionam, em especial, os professores que trabalham com 
Cartografi a, o que pode elevar o nível de entendimento e as possibilidades de uso e aplicação 
do mapa como recurso didático. É preciso ainda que sejam criadas disciplinas específi cas para 
ensinar a ensinar os conceitos e tópicos da Cartografi a necessários aos futuros professores 
de Geografi a das escolas.

Com relação à base científi ca que o licenciado em Geografi a deve ter, é necessário 
desmistifi car a tal “cartofobia” que existe entre os licenciandos da referida área. A suposta 
e temível base técnica que envolve a disciplina tem prejudicado o aprendizado. É notável a 
má vontade de boa parte dos alunos que acham que existe muita matemática nos conteúdos 
cartográfi cos. Isso não é verdade nem mesmo no nível do bacharelado, onde se supõe 
um aprofundamento em assuntos mais ligados à cartografia sistemática. No caso das 
licenciaturas, a vertente da Cartografi a a ser mais explorada é a temática, na qual deve haver 
um direcionamento para a compreensão da linguagem cartográfi ca e as possibilidades de 
representação dos temas de interesse mais direto do ensino da Geografi a.

Nesse sentido, é importante que o professor de Geografi a saiba tratar e converter 
dados estatísticos em gráfi cos e diagramas; oriente a elaboração de um cartograma temático 
qualitativo ou quantitativo, com todas as técnicas estatísticas e os procedimentos de escolha 
da linguagem cartográfi ca envolvidos nessa representação; e ainda que possa ensinar ao seu 
aluno não só a construir mapas, mas também a ler mapas.
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O ensino da Cartografi a 
e as novas tecnologias

Nas últimas décadas, temos vivenciado profundas transformações científi cas e tecnológicas 
em todas as áreas do conhecimento em virtude da popularização e do uso generalizado do 
computador e de todas as inovações a ele associadas. Na educação de uma maneira geral e, 
em particular, no ensino da Geografi a, isso também é fato.

A cartografi a que sempre contribuiu para a maior visualização das distribuições dos 
fenômenos geográfi cos, também vem se utilizando destas novas tecnologias. Atualmente, 
podemos observar um aumento das pesquisas voltadas para o uso do geoprocessamento, 
em diferentes áreas do conhecimento. [...] Esta realidade desperta no aluno uma 
grande curiosidade, tanto pelos programas que utiliza, quanto pelos produtos gerados. 
(ARCHELA; GOMES, 2005, p. 65)

Indiscutivelmente, vivemos a chamada era digital ou era da informação. E não se trata 
de um modismo. O desenvolvimento tecnológico associado às transformações geopolíticas 
das últimas décadas propiciou fortes e rápidos progressos científi cos na Cartografi a, a 
começar pelos meios para a obtenção de dados e informações espaciais e a sua conseqüente 
transformação em representações cartográfi cas. Os produtos do sensoriamento remoto, 
como as fotos aéreas, as imagens de satélite e de radar, atingem avanços qualitativos 
extraordinários exigindo a adoção de novos métodos e técnicas de tratamento digital das 
imagens espaciais, possibilitando a elaboração de documentos cartográfi cos cada vez mais 
sofi sticados e precisos.

Sensoriamento remoto – pode ser defi nido como a técnica que permite a obtenção 
de informações acerca de objetos, áreas ou fenômenos (alvos) presentes na 
superfície terrestre, sem que haja necessidade de contato direto com os mesmos. 
(LUCHIARI; KAWAKUBO; MORATO, 2005)

Os produtos do sensoriamento remoto geram dados e informações para os Sistemas de 
Informações Geográfi cas (SIG), que 

são usualmente aceitos como sendo uma tecnologia que possui o ferramental necessário 
para realizar análises com dados espaciais e, portanto, oferece, ao ser implementada, 
alternativas para o entendimento da ocupação e utilização do meio físico, compondo o 
chamado universo da geotecnologia. (SILVA, 1999, p. 27).

E o professor de Geografi a, que estará na sala de aula com a incumbência de ensinar os 
fundamentos dessa disciplina, é o mesmo que deverá estar atualizado não só para atender 
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àquela “curiosidade” do aluno, mas para conscientizá-lo da existência dessas novas tecnologias 
e das possibilidades de avanços que elas ensejam. O que se observa, no entanto, é que os 
laboratórios das universidades ainda não estão disponíveis para as licenciaturas. Em geral, 
ainda são poucos e se destinam principalmente à formação dos bacharéis. 

O professor atualizado deverá estar apto para explorar os desenhos das crianças, ajudá-las 
a trabalhar com maquetes, rabiscar o croqui de um prédio escolar ou de um trecho do bairro, 
engendrar simbologias para as suas representações mentais no momento em que o aluno é 
o mapeador. Deverá ainda ser capaz de construir os fundamentos necessários ao aluno leitor 
para ele ler e interpretar corretamente todos os tipos de representações espaciais, como mapas, 
cartas, plantas e cartogramas, e, sobretudo, que o auxilie a utilizar a linguagem cartográfi ca 
como um dos recursos mais signifi cativos para a compreensão da realidade.

Realize uma pesquisa na Internet e liste os principais satélites de coleta 
de dados espaciais em atividade atualmente no mundo, identifi cando 
os países que os lançaram. Você pode procurar nos seguintes sites:

  � <http://www.inpe.gov.br>

  � <http://www.aeb.gov.br>

  � <http://www.ibge.gov.br>

  � <http://www.cnpq.gov.br>

  � <http://www.ibama.gov.br

Aprofunde a sua pesquisa e descreva os produtos que podem ser 
gerados pelo satélite de alta resolução americano IKONOS, juntamente 
com as suas principais aplicações.



Resumo
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Nesta aula, tivemos a oportunidade de discutir as principais formas de aplicação 
dos conhecimentos cartográfi cos no ensino da Geografi a. Chamamos a atenção 
para as lacunas ainda existentes no ensino da Geografi a e em especial dos 
assuntos cartográfi cos a ela relacionados, como resultado de problemas que se 
concentram basicamente na questão da formação dos professores de Geografi a. 
Tanto do ponto de vista didático como teórico-metodológico, a formação do 
professor dessa disciplina é defi ciente no Brasil, especialmente pelas difi culdades 
em acompanhar o desenvolvimento tecnológico, o que poderia ser um importante 
auxílio, uma vez que o habilitaria para um ensino de melhor qualidade.

Autoavaliação
Construa uma maquete da sua casa, utilizando, para isso, materiais recicláveis. 
Lembre-se de que os cômodos devem ser feitos de forma proporcional aos seus 
tamanhos reais.

Após isso, coloque essa maquete no chão e fotografe-a de cima para baixo. 
Em seguida, coloque um papel transparente sobre a foto e contorne todos os 
cômodos e objetos que aparecem na foto da maquete.

Descreva o produto fi nal.
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Apresentação

N esta aula, apresentaremos um tema de extrema importância para a representação 
cartográfi ca. Como sabemos, uma carta ou um mapa é a representação convencional 
(impressa) ou digital da confi guração de uma determinada superfície topográfi ca que 

desejamos estudar. Dessa forma, consiste em projetarmos tal superfície, com os detalhes nela 
existentes, sobre um plano horizontal ou em arquivos digitais. O principal problema gerado 
por essa representação é a necessidade de reduzir as proporções dos elementos naturais e/
ou artifi ciais que nós queremos projetar em um espaço bastante limitado, uma vez que é 
completamente impossível apresentar os elementos em tamanho natural. Para solucionar esse 
problema, foi desenvolvido o conceito de escala, que é um dos elementos básicos do mapa. 
Um mapa pode ser milhares ou até milhões de vezes menor que o lugar representado. Com 
um simples olhar, não há como sabermos a proporção com que o mapa foi desenhado, por 
isso usamos o conceito de escala.

Os detalhes representados podem ser naturais, elementos existentes na natureza, como 
os rios, mares, lagos, montanhas, serras etc; e artifi ciais, elementos criados pelo homem, 
como represas, estradas, pontes, edifi cações etc. Uma carta ou mapa, dependendo dos seus 
objetivos, só estará completo se trouxer esses elementos devidamente representados.

Objetivos
Mostrar os principais problemas envolvidos na representação 
cartográfi ca.

Demonstrar os diversos tipos de escala existentes para 
representação de mapas e cartas, mostrando o signifi cado de cada 
uma delas.

Aprender a reduzir as proporções dos elementos representados nos 
mapas e/ou cartas.



Aula 5 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I84

Defi nição de escala
Escala é uma relação matemática existente entre as dimensões (tamanho) verdadeiras 

de um objeto e sua representação (mapa). Essa relação deve ser proporcional a um valor 
estabelecido.

Se duas fi guras semelhantes possuem ângulos iguais dois a dois e lados correspondentes 
proporcionais, será sempre possível, através do desenho geométrico, obter fi guras semelhantes 
às do terreno.

Sejam:

D = Comprimento tomado no terreno, que é a distância real natural.

d = Comprimento homólogo no desenho, que é a distância prática.

Como as linhas do terreno e as do desenho são correspondentes, o desenho que 
representa o terreno é uma fi gura semelhante à dele. Dessa forma, a razão ou relação de 
semelhança é dada por d/D. A essa relação chamamos escala.

Dessa forma, nós podemos defi nir escala como a relação existente entre as dimensões 
das linhas de um desenho e as suas homólogas no papel:

E = d (distância medida no papel)
D (distância real no terreno)

Em cartografi a, d é sempre menor que D, muito embora outros tipos de proporções 
sejam possíveis, como d = D e d > D.

Classifi cação das escalas 
quanto a sua natureza

A cartografia trabalha somente com uma escala de redução, ou seja, as 
dimensões naturais sempre se apresentam nos mapas de forma reduzida. 
Normalmente, quando nos referimos à escala de um mapa, estamos falando basicamente de 
dois tipos de escalas: a escala gráfi ca e a escala numérica. Agora, vamos mostrar de uma 
forma bem clara o que signifi cam esses termos.

Escala gráfi ca
A escala gráfi ca é representada por uma linha reta graduada.
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Figura 1 –  Exemplos de escalas gráfi cas encontradas nos mapas

Cada intervalo da reta graduada no mapa corresponde a 1 cm, que nesse exemplo 
representa 10 km no terreno. A escala gráfi ca é mais simples que a numérica, pois nela não 
há necessidade de conversão de cm (centímetro) para km (quilômetros). A escala já demonstra 
quantos quilômetros corresponde cada centímetro.

Nós podemos defi nir a escala gráfi ca como sendo a representação gráfi ca de várias 
distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada no papel. Ela é constituída de um segmento 
à direita da referência chamada de escala primária.

Essa escala consiste também em um segmento à esquerda da origem, o qual chamamos 
de talão ou escala de fracionamento, que por sua vez é dividido em sub-múltiplos da unidade 
escolhida, graduados da direita para a esquerda.

Assim, como podemos concluir, a escala gráfi ca nos permite realizar as transformações de 
dimensões gráfi cas em dimensões reais, sem que para isso tenhamos a necessidade de efetuar 
qualquer tipo de cálculo. Para sua construção, é necessário o emprego da escala numérica.

Emprego da escala gráfi ca

Tomamos na carta ou no mapa a distância que pretendemos medir, pode-se usar inclusive 
um compasso; transportamos essa distância para a escala gráfi ca e lemos o resultado obtido.
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Escala numérica

A escala numérica é representada por uma fração, na qual o numerador corresponde 
à distância no mapa (1cm), e o denominador corresponde à distância real, aquela que nós 
medimos no terreno. Temos então algumas maneiras de representar isso de forma escrita, 
são elas, por exemplo:

1
100.000

, 1/100.000 e 1 : 100.000

Como você pode observar nos três casos mostrados anteriormente, podemos ler 
a escala da seguinte forma: um para cem mil, o que significa dizer que a distância real 
no terreno sofreu uma redução de 100.000 vezes para ser representado no papel, nosso 
objetivo quando estamos desenhando um mapa. E por que fazemos isso? Logicamente, 
porque é impossível representar os objetos ou fenômenos estudados em seu tamanho 
real.

Nesse exemplo de escala numérica, a fração tem o seguinte signifi cado: 

numerador
denominador

distância medida no mapa (1 cm)
distância real (100.000 cm)

Dessa forma, a escala numérica indica a relação entre os comprimentos de uma linha na 
carta e o correspondente comprimento no terreno, em forma de fração com a unidade para 
numerador.

E =
1
N

onde N =
D

d

Logo, E =
1
D

d

⇒ E =
d

D

E = escala
N = denominador da escala
d = distância medida na carta
D = distância real (no terreno)

As escalas mais comuns têm para numerador a unidade e para denominador um múltiplo 
de 10. O que isso signifi ca? Que 1 cm na carta corresponde a 25.000 cm ou 250 m no terreno.
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Precisão gráfi ca
Entendemos por precisão gráfica a menor grandeza medida no terreno, capaz de ser 

representada em desenho na mencionada escala. Sabemos que o menor comprimento gráfi co que 
se pode representar em um desenho é de 1/5 de milímetro ou 0,2 mm, sendo este o erro admissível.

Fixado esse limite prático, podemos ver que é possível determinarmos o erro tolerável 
nas medições de desenho feitas em uma determinada escala. Esse erro de medição permitido 
será calculado através da seguinte formulação matemática:

Seja: E =
1

M
em = 0,0002 metro x M

Sendo em = erro tolerável em metros

Como podemos facilmente observar através da formulação apresentada, o erro tolerável 
varia na razão direta do denominador da escala e na razão inversa da escala, fazendo-nos 
concluir que quanto menor a escala maior será o erro admissível.

Assim, os acidentes com dimensões menores que os valores dos erros de tolerância não 
poderão ser representados grafi camente, o que em muitos casos nos faz utilizar convenções 
cartográfi cas como símbolos para ocupar no desenho dimensões independentes da escala, 
uma vez que a representação desses elementos é importante para o propósito do trabalho.

Escolha de escalas
A escolha da escala mais adequada para representação cartográfi ca deve levar em conta 

a fórmula apresentada anteriormente. Assim,

Da fórmula: em = 0, 0002 m x M tira-se: M =
em

0, 0002

Vamos considerar agora uma região da superfície que se queira mapear e que possua muitos 
acidentes ou elementos com extensão de 10 m, por exemplo. A menor escala que se deve adotar 
para que esses acidentes ou elementos possam ser representados no mapa deve ser:

M =
10 m

0, 0002 m
=

100.000
2

= 50.000

Assim, concluímos que para essa representação com as características solicitadas a 
escala deverá ser igual ou maior que 1:50.000, pois podemos calcular facilmente que nessa 
escala de 1:50.000 o erro prático (0,2 mm ou 1/5 mm) corresponde a 10 m no terreno.

Agora se fi zermos o caminho inverso e multiplicarmos 10 × 5.000, obteremos certamente 
o valor 50.000, que é o denominador da escala mínima necessária para que os elementos com 
10 m de extensão que nós desejamos cartografar possam ser representados no nosso mapa.
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Aprendendo a converter
unidades de medida no mapa
e como interpretar uma escala

Agora que nós sabemos o signifi cado da representação da escala numérica, vamos aprender 
a converter as unidades de medida no mapa. Como você aprendeu que cada centímetro (1cm) 
medido no mapa corresponde a uma medida real no terreno, como no exemplo anterior (100.000 
cm), deveremos agora aprender a fazer a conversão dos 100.000 cm em quilômetros, uma vez 
que essa é a unidade usual para grandes distâncias e isso é fácil de imaginar o porquê. Quando 
queremos saber a distância entre duas cidades, por exemplo, nos referimos à unidade quilômetro 
(km) e não centímetros (cm) ou mesmo metro (m), pois isso daria um número absurdamente 
grande e por uma questão prática nós não estamos habituados a raciocinar dessa forma.

Para que possamos fazer essa transformação de centímetro para quilômetro, devemos 
utilizar uma tabela com os submúltiplos e múltiplos do metro com vistas a facilitar o nosso 
raciocínio, senão vejamos:

Submúltiplos do metro Metro Múltiplos do metro

mm-
milímetro

cm-
centímetro

dm-
decímetro

 metro dam-
decâmetro

hm-
hectômetro

km-
quilômetro

Observando o exemplo anterior, perguntamos: Por quantas casas você pode se deslocar 
para transformar centímetros (cm) em quilômetros (km)? Agora fi cou fácil, não é mesmo? 
Podemos observar que entre essas duas unidades nós nos deslocamos exatamente por 
cinco casas.

Dessa forma, vamos voltar ao nosso exemplo para que possamos entender melhor o 
nosso problema. 1:100.000 signifi ca que 1 cm no nosso mapa equivale a 100.000cm na 
realidade. Assim, chegamos à conclusão que para a escala de 1:100.000, 1 cm no mapa 
equivale a 1 km na realidade ou no terreno.

Agora que nós sabemos estabelecer essas relações, fi ca fácil saber a correspondência 
entre a distância no mapa e a real no terreno para qualquer valor de escala. Podemos exercitar 
um pouco para que essas idéias sejam mais bem fi xadas.
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Para cada uma das escalas a seguir, indique os valores correspondentes em 
quilômetros no terreno.

a) 1:12.500

b) 1:15.000

c) 1:25.000

d) 1:124.500

e) 1:250.000
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Escalas mais empregadas

  �  1:100, 1:200, 1:250, 1:500 – empregadas no desenho de edifi cações, 
terraplenagem etc.

  � 1:500, 1:1.000, 1:2.000 – empregadas no desenho de plantas de fazendas, 
sítios, vilas, plantas cadastrais urbanas etc.

  � 1:5.000, 1:10.000 – empregadas na planta de cidades de pequeno ou médio 
porte.

  � Acima desses valores – empregadas em plantas regionais (região 
metropolitana, grandes cidades), estaduais, do país etc.

Considere que a distância real, em linha reta, entre duas cidades seja de 45 km. Isso 
equivale a 1,5 cm no mapa. Pergunta-se: em que escala o mapa foi desenhado?
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Vantagens e desvantagens da 
utilização das escalas empregadas como 
referência de um mapa: métricas ou gráfi cas

As escalas métricas têm a vantagem de nos oferecer uma rápida compreensão, de maneira 
que quando vemos uma indicação de uma escala, por exemplo, de 1:5.000, imediatamente 
raciocinamos que 1 cm no mapa equivale a 5.000 cm no terreno (valor real).

As escalas gráfi cas têm a grande vantagem de acompanhar qualquer ampliação ou 
redução do mapa, mantendo sempre as relações de distâncias estabelecidas no momento da 
criação desse mapa. A situação ideal é aquela em que as duas escalas estão representadas, 
tanto a métrica quanto a gráfi ca.

Os mapas segundo a escala
Conforme a escala em que são construídas, podemos dividir as cartas em três categorias: 

escala grande, média e pequena. Assim:

  � as cadastrais são exemplos de cartas produzidas em escalas grandes que são, 
geralmente, 1:1.000, 1:5.000, e em alguns casos, 1:10.000;

  � como exemplo de cartas em escala média, podemos destacar as cartas topográfi cas, 
elaboradas nas escalas que variam de 1:25.000 até 1:250.000;

  � fi nalmente, como cartas em pequena escala, exemplifi camos as cartas geográfi cas, 
geralmente elaboradas em escalas de 1:500.000 ou menores.

De forma simplifi cada, os mapas, segundo a escala, podem ser classifi cados em:

  � plantas cadastrais – escala variando de 1:200 a 1:10.000;

  � cartas topográfi cas – escala variando de 1:10.000 a 1:25.000 (ou até 1:100.000);
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  � cartas corográfi cas – escala variando de 1:25.000 a 1:100.000 (cartas regionais, estaduais 
ou de um país);

  � cartas geográfi cas – escala variando de 1:100.000 a 1:5.000.000;

  � mapas mundi – escala variando de 1:5.000.000 a ... (mapas mundi ou atlas).

A título de exemplo, as Figuras 2, 3 e 4 ilustram a representação de uma área em diferentes 
escalas:

Figura 2 – Município de Natal/RN na escala de 1:100.000
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Figura 3 – Município de Natal/RN na escala de 1:200.000.

Figura 4 – Município de Natal/RN na escala de 1:250.000



100 0 100 200m

Aula 5 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I94

Generalização
Generalização signifi ca distinguir entre o essencial e o não essencial, conservando-se o 

útil e abandonando-se o dispensável, qualidade imprescindível na representação cartográfi ca, 
pois dela dependerá a simplicidade, a clareza e a objetividade do mapa, através da seleção 
correta dos elementos que o irão compor. Isso não signifi ca eliminar detalhes, mas omitir 
detalhes sem valor.

O cartógrafo que sabe generalizar corretamente justifi ca melhor a escolha de uma escala 
menor do que aquele que, por falta de habilidade, procura geralmente apresentar demasiados 
detalhes pelo receio de omitir algum que seja essencial.

Escala gráfi ca
A escala gráfi ca é um segmento de reta dividido de modo a permitir a medida de distância 

na carta. Assim, por exemplo, a escala indica qual distância na carta equivalente a 1 km. Esse 
tipo de escala permite visualizar, de modo facilmente apreensível, as dimensões dos objetos 
fi gurados na carta. O uso da escala gráfi ca tem vantagem sobre o de outros tipos, pois será 
reduzida ou ampliada juntamente com a carta, por meio de métodos xerográfi cos e fotográfi cos, 
podendo-se sempre saber a escala do documento com o qual se está trabalhando.

Determinação de escala
A determinação da escala omitida em uma carta só pode ser feita quando se conhecer a 

distância natural entre dois pontos.

Depois de fi xar na carta os dois pontos, deve-se medir a distância gráfi ca que os separa e 
dividir a distância conhecida no terreno pela distância gráfi ca, tomando-se o cuidado de utilizar 
a mesma unidade de medida, uma vez que o quociente representará o denominador da escala. 
Exemplo: a distância entre duas cidades é de 12 km no terreno. Na carta, a distância entre 
elas é de 0,06 m. A escala será achada dividindo-se 12.000 m por 0,06 m. Assim, a escala da 
carta será de 1:200.000.
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Como medir distâncias
em mapas com escalas conhecidas

Para medir distâncias entre dois pontos, numa linha reta, em uma carta com escala 
gráfi ca, devemos utilizar uma tira de papel ou uma régua graduada em que são marcados os 
dois pontos (A e B), os quais serão transportados depois para a escala.

Para medir linhas curvas, de modo simples, podemos usar o sistema de traçados 
sucessivos de cordas, cuja medição fi nal será a soma das mesmas, considerada como uma 
soma de linhas retas. Esse método é conveniente para traçados de curvas suaves, como 
estradas e rios meandrantes. Cabe ressaltar que ambos os métodos apresentam como resultado 
distância aproximada, não podendo ser considerados métodos precisos.

No caso de caminhos e estradas em serras íngremes, deve ser utilizado um instrumento 
chamado curvímetro.

Figura 5 – Medida de distâncias com um curvímetro

Critérios de exatidão de cartas topográfi cas
Conforme acentua Libualt (1975), não se deve exigir de uma carta mais do que ela possa 

exprimir, não havendo possibilidade de se obter uma visão global de uma região sem perder, 
cada vez mais, a precisão. Assim, as medidas de detalhes devem ser realizadas sobre uma carta 
detalhada, isto é, de escala bastante grande, que apresente a precisão e o acabamento adequados.

As possibilidades de erro das medidas feitas numa carta topográfi ca ou aerofotogramétrica 
dependem de vários fatores: precisão da tradução gráfi ca; precisão da derivação; precisão da 
transmissão por meio das folhas impressas.
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Nesta aula, aprendemos que um mapa é uma representação gráfi ca dos elementos 
e/ou fenômenos geográfi cos de um determinado lugar, e que a escala é um dos 
elementos básicos dessa representação; mostramos que toda representação 
mantém certa relação de tamanho ou proporção com o objeto representado, uma 
vez que é totalmente inviável representarmos esses elementos em seu tamanho real 
no papel. A escala, portanto, mostra a proporção que existe entre o mundo real e 
sua representação no papel. Assim, um mapa ou uma carta pode ser milhares ou 
até milhões de vezes menor que o lugar representado, e não há como sabermos a 
proporção com a qual a representação gráfi ca foi obtida sem o uso da escala. As 
escalas são amplamente utilizadas em todas as áreas que fazem uso de mapas em 
seus estudos, como Geografi a, Geologia, engenharias, topografi a etc.

a) Calcule as distâncias AB.

b) Desenhe as correspondentes escalas gráfi cas.

AB Fábrica 300m

AB

ESC: 1:5300

Tendo os seguintes desenhos:
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2

3
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Autoavaliação
Nesta aula, aprendemos o signifi cado da escala e vimos que a representação cartográfi ca 

não existiria sem a ela. Como auto-avaliação, queremos lhe propor alguns exercícios para 
verifi carmos se o conteúdo da aula foi bem entendido.

Em sua opinião, por que a representação gráfi ca dos elementos naturais e/ou 
artifi ciais presentes na superfície da Terra representa um desafi o tão importante 
para a cartografi a?

Quando reduzimos a escala de um mapa, estamos aumentando ou diminuindo as 
extensões dos elementos presentes nesse mapa? Justifi que.

Discuta o emprego dos termos “menor” e “maior” para escala. Quando nos referimos 
a mapas e suas respectivas escalas, é muito comum o emprego desses termos, 
pois sempre dizemos que uma escala é menor ou maior do que outra. A partir 
disso, quando podemos utilizar esses termos? Por exemplo, entre as escalas 1:100, 
1:1.000, 1:250.000, qual delas pode ser considerada “maior”? E qual pode ser 
considerada “menor”? Justifi que suas respostas.
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Apresentação

Quando o homem começou a imaginar a forma da Terra, pensou-se que a mesma 
correspondia a uma superfície plana; tempos depois, foi admitida a idéia da Terra 
como uma superfície com a forma de uma esfera. No fi nal do século XVII, partindo-

se das idéias de Newton, surgiu a hipótese de que a forma da Terra, por efeito da gravidade e 
do seu movimento de rotação, teria a forma de um elipsóide achatado nos pólos. Depois, no 
fi nal do século XIX e início do século XX, estudiosos do assunto, os geodesistas conceberam o 
geóide para representar a forma da Terra, contudo, para fi ns práticos, resolveu-se considerar 
uma superfície geometricamente defi nida: o elipsóide de revolução, um sólido gerado pela 
rotação de uma elipse em torno do eixo dos pólos. Estudos geodésicos indicam valores 
diferentes para os elementos do elipsóide, medidos nos vários pontos da Terra, por isso, 
cada região deve adotar como referência o elipsóide mais indicado. 

Nesta aula, apresentamos a evolução dos conceitos com relação à defi nição da forma e 
dimensões da Terra, além do elipsóide adotado no Brasil.

Objetivos
Entender como são defi nidas a forma e dimensões da 
Terra, tal como conhecemos hoje.

Diferenciar a superfície física terrestre do geóide e do 
elipsóide e discutir o signifi cado dessas superfícies.

Aprender a evolução dos conceitos geodésicos 
até chegar à forma do planeta tal como concebido 
atualmente.

Compreender as principais características do Sistema 
Geodésico Brasileiro.
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Evolução do conhecimento
sobre a forma da Terra

A forma e as dimensões de nosso planeta é um tema que vem sendo pesquisado ao 
longo dos anos em várias partes do mundo. Muitas foram as interpretações e conceitos 
desenvolvidos para defi nir qual seria a forma da Terra. Pitágoras em 528 a.C. introduziu o 

conceito de forma esférica para o planeta e, a partir daí, sucessivas teorias foram desenvolvidas 
até alcançarmos o conceito que é hoje bem aceito no meio científi co internacional.

A superfície terrestre sofre freqüentes alterações devido à natureza, onde estão 
presentes movimentos tectônicos, condições climáticas, erosão etc., e à ação do homem. 
Portanto, uma esfera perfeita não serve para defi nir a forma sistemática da Terra.

A fi m de simplifi car o cálculo de coordenadas da superfície terrestre foram adotadas 
algumas superfícies matemáticas simples. Então, surgiu uma fi gura considerada uma 
primeira aproximação: uma esfera achatada nos pólos.

Segundo o conceito introduzido pelo matemático alemão Carl Friedrich Gauss (1777-
1855), a forma do planeta é o geóide, que corresponde à superfície do nível médio do 
mar homogêneo na ausência de correntezas, ventos, variação de densidade da água etc., 
supostamente prolongado sob os continentes. Essa superfície deve-se, principalmente, às 
forças de atração da gravidade e força centrífuga provocada pela rotação da Terra.

Figura 1 – Geóide e a representação gráfi ca de suas ondulações

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3ide>. Acesso em: 13 mar. 2008.

Os diferentes materiais que compõem a superfície terrestre possuem diferentes 
densidades, fazendo com que a força gravitacional atue com maior ou menor intensidade 
em locais diferentes. 

As águas do oceano procuram uma situação de equilíbrio ajustando-se às forças que 
atuam sobre elas, inclusive no seu suposto prolongamento. A interação (compensação 
gravitacional) de forças buscando equilíbrio faz com que o geóide tenha o mesmo potencial 
gravimétrico em todos os pontos de sua superfície.
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A Geodésia: a superfície física
do planeta, o geóide e o elipsóide

A Geodésia é uma ciência que se dedica ao estudo das formas e das dimensões da 
Terra. Para tanto, divide a Terra em três superfícies: a superfície física terrestre, o geóide e 
o elipsóide.

Figura 2 – Relação entre as superfícies de referência: física, geóide e elipsóide

A superfície física terrestre é extremamente difícil de ser modelada matematicamente, 
pois possui uma quantidade infi nita de reentrâncias e saliências que são as irregularidades 
do relevo, e em função disso, com o conhecimento científi co que temos atualmente, um 
modelo matemático que expresse essa complexidade é totalmente inconcebível.

O geóide é a forma da Terra comumente utilizada nos meios acadêmicos, pois é a fi gura 
que mais se aproxima da verdadeira forma terrestre. O geóide seria uma fi gura na qual, em 
todos os pontos da superfície terrestre, a direção da gravidade é exatamente perpendicular à 
superfície determinada pelo nível médio e inalterado dos mares. 

Foi preciso buscar um modelo mais simples para representar o nosso planeta. Para 
isso, lançou-se mão de uma fi gura geométrica chamada elipse, que ao girar em torno do 
seu eixo menor forma um volume, o elipsóide de revolução, achatado nos pólos.  Assim, o 
elipsóide é a superfície de referência utilizada nos cálculos que fornecem subsídios para a 
elaboração de uma representação cartográfi ca.
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Figura 3 – Elipsóide de revolução

O elipsóide pode ser defi nido como a superfície de referência, geometricamente 
regular para onde são transferidos os dados do geóide. O elipsóide de revolução, uma fi gura 
matemática que se aproxima bastante da forma do geóide, é a superfície mais utilizada pela 
ciência geodésica para a realização dos levantamentos.

Figura 4 – Elipsóide de revolução

Fonte:  <http://www.esteio.com.br/newsletters/imagens/006/o-for-elips.gif>. 

Acesso em: 20 dez. 2007.

Muitos foram os intentos realizados para calcular as dimensões do elipsóide de revolução, 
fi gura que mais se aproxima da forma real da Terra, e muitos foram os resultados obtidos. 
Em geral, cada país ou grupo de países adotou como referência para os trabalhos geodésicos 
e topográfi cos um elipsóide que mais se aproximasse do geóide na região considerada.
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Afi nal de contas, 
qual é a forma da Terra?

Segundo Duarte (2006), depende do ponto de vista. Para efeitos práticos, a fi m de 
que possamos defi nir linhas da rede geográfi ca, os paralelos e os meridianos, a Terra é 
considerada como uma esfera perfeita. E, mesmo sabendo-se que existe um achatamento 
polar, este não é levado em conta.

Quando a Terra é vista do cosmos, ela também é vista como uma esfera perfeita, não 
sendo possível, portanto, perceber o achatamento polar. Quando nos aproximamos dela pelo 
espaço, é possível, contudo, perceber as suas irregularidades provocadas pelas saliências e 
reentrâncias do relevo. 

Aí surge o grande problema. O que fazer para eliminar tais irregularidades provocadas 
pelo relevo e pelo achatamento polar nas medidas para fi ns de mapeamento? 

Pensando nisso, os cientistas empenharam-se em defi nir uma forma para o nosso 
planeta, de maneira que os cálculos fossem facilitados e o mapeamento fosse baseado em 
uma superfície de mais fácil resolução.

Qual seria essa superfície? O elipsóide, que é superfície teórica defi nida com fi ns 
científi cos e seria resultante do movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo menor, 
sendo semelhante a uma elipse cuja linha corresponde ao nível médio dos mares e segue 
imaginariamente através do relevo terrestre. Dessa forma, tudo que estiver acima dessa 
linha deve ser considerado como não existente, fi cando o planeta completamente liso, tendo 
apenas dois eixos: um maior, chamado “equatorial”, e um menor, chamado “polar”. 



Datum
Superfície Física Terrestre

Flipsóide

Geóide

Semi-eixo menor (b)

Semi-eixo maior (a)
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Figura 5 – Formas da Terra

O elipsóide é uma superfície regular criada para fi ns geodésicos e cartográfi cos, 
constituindo uma linha teórica que corresponde ao nível médio dos mares.

Em diversas medições em diferentes locais do planeta, o geóide confunde-se com o 
elipsóide, sendo as diferenças tão pequenas que qualquer uma das duas superfícies pode 
ser utilizada.

Concluindo - Geóide e elipsóide são apenas superfícies teóricas utilizadas para 
fi ns científi cos de mapeamento.

E o geóide, onde 
entra nessa discussão?

Em alguns momentos, percebeu-se que a “vertical” obtida em lugares acima do elipsóide 
diferia da “vertical” medida sobre essa superfície, gerando a necessidade da defi nição de 
outra superfície: o geóide, que corresponde à linha do elipsóide levemente ondulada em 
razão da presença de massa e da força centrífuga.
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Como são defi nidos a forma e o 
tamanho de um elipsóide e, em 
conseqüência, as dimensões do 
nosso planeta?

Sobre esse assunto, muitos cientistas desenvolveram estudos para defi nir precisamente 
o tamanho dos eixos do elipsóide de revolução, e os satélites artifi ciais, segundo Duarte 
(2006), têm sido muito úteis nos últimos tempos no sentido de fornecer medidas precisas 
– tanto que em 1976 a União de Geodésia e Geofísica Internacional (UGGI) e a União 
Astronômica Internacional recomendaram o uso dessas medidas. O quadro seguinte resume 
algumas dessas medidas para alguns elipsóides.

Fonte Semi-eixo maior (m) Semi-eixo menor (m)

Everest (1830) 6.377.276,30 6.356.075,30

Bessel (1841) 6.377.397,16 6.356.078,96

Clarke (1880) 6.378.249,17 6.356.514,99

Helmet (1907) 6.378.200,00 6.356.818,17

Krasovsky 6.378.245,00 6.356.863,10

Hayford 6.378.388,00 6.356.912,20

Satélites artifi ciais 6.378.140,00 6.356.755,30

Quadro 1 – Medidas utilizadas por alguns dos elipsóides mais usados

Fonte: Duarte (2006, p.67).
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O Sistema Geodésico
A forma e o tamanho de um elipsóide, bem como sua posição relativa ao geóide, 

defi nem um sistema geodésico, também designado por datum geodésico. 

Para caracterizar um datum, utiliza-se uma superfície de referência e uma superfície 
de nível. Uma superfície de referência chama-se datum horizontal e é composta por 
cinco valores: a latitude e longitude de um ponto inicial; o azimute de uma linha que parte 
desse ponto; e duas constantes necessárias para defi nir o elipsóide de referência. Assim, 
forma-se a base para o cálculo dos levantamentos de controle horizontal no qual se considera 
a curvatura da Terra.

A superfície de nível chama-se datum vertical e refere-se às altitudes. Para a defi nição 
do datum, escolhe-se um ponto mais ou menos central em relação à área de abrangência do 
datum. Para o Brasil, nos mapas mais antigos, adota-se o Datum de Córrego Alegre - MG 
e, mais recentemente, o Datum SAD 69 (Datum Sul Americano de 1969), porém, existem 
mapas feitos em ambos e até mesmo com datuns locais.

1) Córrego Alegre - MG

�   Latitude: 19° 45’ 41.34”S

�   Longitude: 48° 06’ 07.08”W

2) SAD 69

Elipsóide de referência - UGGI 67 (isso é o recomendado pela União Geodésica e Geofísica 
Internacional em 1967) defi nido por:

�   semi-eixo maior - a: 6.378.160 m

�   achatamento - f: 1/298,25 

Origem das coordenadas (ou Datum planimétrico):

�   estação: Vértice Chuá (MG)

�   altura geoidal: 0 m

�   coordenadas:  Latitude: 19º 45º 41,6527’’ S
 Longitude: 48º 06’ 04,0639" W

�   azimute geodésico para o Vértice Uberaba: 271º 30’ 04,05”

O sistema de referência do GPS (Sistema de Posicionamento Global) é o WGS 84 
(World Geodethic System - 1984). Como as cartas do território brasileiro são referenciadas 
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pelo SAD 69 (South American Datum - 1969), e em alguns casos são referenciadas pelo 
sistema mais antigo, Córrego Alegre, algumas normas devem ser adotadas para que os 
resultados obtidos com o GPS possam ser utilizados para fi ns de mapeamento ou outras 
atividades que necessitem de informação georreferenciada.

A rede de pontos levantados com GPS terá suas coordenadas referenciadas pelo WGS 
84, devendo sofrer uma transformação para o SAD 69. Assumindo-se que os dois sistemas 
são paralelos e têm mesma escala, no Brasil, os parâmetros ofi ciais de transformação de 
WGS 84 para SAD 69 são os seguintes (MONICO, 2000):

�  para x ⇒ WGS 84 + 66,87m = SAD 69;

�  para y ⇒ WGS 84 + 4,37m = SAD 69;

�  para z ⇒ WGS 84 + 38,52m = SAD 69.

Datum Semi-eixo maior (m) Achatamento

Córrego Alegre 6.378.137,00 1/298.257223563

SAD 69 6.378.160,00 1/298,25

WGS 84 6.378.388,00 1/297,00

Quadro 2 – Dados dos elipsóides (datuns) WGS-84, SAD-69 e Córrego Alegre

Características do Sistema 
Geodésico Brasileiro

O Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) é constituído por cerca de 70.000 estações 
implantadas pelo IBGE em todo o território brasileiro, divididas em três redes:

�  Rede planimétrica: latitude e longitude de alta precisão;

�  Rede Altimétrica: altitudes de alta precisão;

�  Rede Gravimétrica: valores precisos de aceleração da gravidade.

Para origem das altitudes (Datum altimétrico ou Datum vertical) foram adotados:

�   Porto de Santana – correspondente ao nível médio determinado por um marégrafo 
instalado no Porto de Santana (AP) para referenciar a rede altimétrica do estado do 
Amapá, que ainda não está conectada ao restante do país;

�   Porto de Imbituba – correspondente ao nível médio determinado por um marégrafo na 
maregráfi ca do Porto de Imbituba (SC), utilizada como origem para toda rede altimétrica 
nacional, à exceção do estado Amapá.



Atividade 1
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Quando falamos da forma da Terra, estamos nos referindo à descrição geométrica 
da superfície física. Discuta quais os fatores interferem nessa forma e como a 
tecnologia espacial, através dos satélites de monitoramento, tem contribuído para 
a elucidação dessa questão. 
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Alguns dados interessantes 
do nosso planeta
�   Diâmetro equatorial: 12.756,28 km.  Valor adotado em 1976 pela União Astronômica 

Internacional (UAI) e pela União de Geodésia e Geofísica Internacional (UGGI) após 
medições com equipamentos modernos.

�  Diâmetro polar: 12.713,5 km.   

�  Densidade: 5,52.   

�  Satélites: 1 (Lua).   

�  Distância ao Sol: 1 Unidade Astronômica (em torno de 150 milhões km).   

�  Área total do planeta: 510,3 milhões km2. 

�  Área das terras emersas: 149,67 milhões km2 (29,31%).

�  Área dos mares e oceanos: 360,63 milhões km2 (70,69%).

�   Área do Oceano Pacífi co: 179,25 milhões km2, incluindo Mar da China Meridional, Mar 
de Ojtsk, Mar de Bering, Mar do Japão, Mar da China Oriental e Mar Amarelo (49,7% 
das águas).

�   Área do Oceano Atlântico: 106,46 milhões km2, incluindo Oceano Ártico, Mar do Caribe, 
Mar do Norte,  Mar  Mediterrâneo, Mar da Noruega, Golfo do México, Baia de Hudson, 
Mar da Groenlândia, Mar Negro e Mar Báltico (29,5% das águas).  

�   Área do Oceano Índico:  74,92 milhões km2, incluindo Mar da Arábia, Golfo de Bengala 
e Mar Vermelho (20,8% das águas).

�  Profundidade média dos oceanos: 3.795 metros. 

�  Volume total das águas do planeta: 1,59 bilhões km3.

�  Circunferência da Terra no equador: 40.075 km.   

�  Circunferência da Terra nos trópicos: 36.784 km.

�  Circunferência da Terra nos círculos polares: 15.992 km.

�  Circunferência da Terra nos meridianos: 40.003 km.

�  Diferença entre as circunferências equatorial e meridional: 72 km.

�  Velocidade orbital média: 29,79 km/segundo. 

�   Idade da Terra: em 1654, um arcebispo irlandês calculou, com base em textos bíblicos, 
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que a Terra teria se formado às 9 horas do dia 26 de outubro de 4.004 a.C.  Hoje, 
sabemos que a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos.  O Big Bang teria ocorrido há 
15 bilhões de anos; as Galáxias teriam se formado há 13 bilhões de anos; as primeiras 
estrelas teriam surgido há 10 bilhões de anos; o Sol teria se formado há 5 bilhões de 
anos; e a Terra, há 4,5 bilhões de anos.   

Pontos mais altos do planeta   
�   Na Ásia: Everest, no Nepal/China (8848 m);  K2,  no Paquistão/China (8611 m);  

Kanchenjunga, no Nepal/índia (8597 m). 

�   Na América do Sul: Aconcágua (6959 m – Argentina/Chile), Ojos del Salado (6880 m – 
Argentina/Chile).   

�  Na América do Norte: McKinley (6194 m – Alasca), Logan (5959 m – Canadá).  

�  Na África: Kilimanjaro (5895 m – Tanzânia).   

�  Na Europa: Monte Elbrus (5642 m – Rússia), Mont Blanc (4807 m – França/Itália).

Extremos geográfi cos   
�   Local mais chuvoso: Monte Waialeale (Hawai, EUA) 11.680 mm anuais (média de 

974mm por mês). Chega a chover 350 dias por ano.   

�   Local mais seco: Deserto de Atacama, no Chile. Sem chuva durante 1571 anos 
(de 400 a 1971).   

�  Local mais quente: El Azizia, na Líbia, com 58°C em 13/set./1922.   

�  Local mais frio: Estação Vostok, na Antártica, com -89,2°C em 21/jul./1983.  

Principais movimentos da Terra 
�   Rotação: em torno do próprio eixo em 23h 56min 4s. De Oeste para Leste. Velocidade 

de 1670 km/h no equador ou 0,47 km/s.   

�   Revolução: em torno do Sol em 365d 5h 48min 45,97s  (365d 6h).  Velocidade  de 
107.000 km/h ou  29,79 km/s. Com o eixo de rotação inclinado 23°27’ em relação ao 
eixo da eclíptica.   

�   Precessão: o eixo da Terra faz um círculo em torno do eixo da eclíptica no período 
aproximado de 26 mil anos, fazendo com que mude a posição dos pólos celestes. Há 
4 mil anos, o pólo Norte estava próximo da estrela alfa Draconis. Hoje, está a 1 grau 
da Estrela Polar ou alfa da Ursa Maior. Dentro de 12 mil anos, estará próximo à estrela 
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Vega ou alfa de Lira. Esse movimento faz mudar também a posição do Ponto Gama por 
entre as constelações zodiacais. Hoje, o Ponto Gama está na constelação de Peixes (Era 
de Peixes), entrando em Aquário mais ou menos no ano 2.600.   

�   Excentricidade da órbita: o movimento de revolução da Terra às vezes é mais achatado 
e outras vezes mais circular. Há 108 mil anos, era 3 vezes mais achatado do que hoje. 
Dentro de 24 mil anos, a excentricidade atingirá o seu mínimo, quando a órbita da Terra 
será quase um círculo.   

�   Deslocamento do periélio: faz-se em 21 mil anos. Motivo: infl uências gerais dos 
planetas. O eixo maior da órbita da Terra (linha dos apsides) desloca-se, fazendo com 
que o periélio e o afélio se movam também. A passagem de um periélio retornará à 
mesma data a cada 21 mil anos. Atualmente, ocorre em 2 de janeiro. Daqui a 6.400 
anos, ocorrerá no equinócio de outono; daqui a 11.500 anos, no solstício de inverno; e 
dentro de 21 mil anos, novamente em 2 de janeiro, no solstício de verão.   

�   Variação da obliqüidade: movimento de balanço que o eixo da Terra faz, chegando a 
um máximo de 24°30' e mínimo de 22°. Hoje, o eixo da Terra está inclinado 23° 27’ em 
relação ao Eixo da Eclíptica, decrescendo 47" por século. É um movimento que ocorre 
por causa de perturbações provenientes da ação conjunta dos planetas e do Sol ao 
longo da órbita anual de nosso planeta.

Estações do ano no hemisfério Sul
�  Verão (21/dez. a 21/mar.)

�  Outono (21/mar. a 21/jun.)

�  Inverno (21/jun. a 23/set.)

�  Primavera (23/set. a 21/dez.)



Atividade 2

Aula 6 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I116

Como temos vários elipsóides, também temos vários mapas construídos 
em elipsóides diferentes. Quais os elipsóides utilizados para a construção de 
mapas no Brasil.



Atividade 3
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Pesquise quantos datuns já foram e/ou são utilizados no Brasil. Em seguida, 
procure saber se o órgão ofi cial Regulador das Normas Técnicas de Cartografi a 
Nacional pretende adotar um outro datum ofi cialmente, uma vez que, como 
vimos, o atual é o SAD 69. Procure saber também quando esse referencial foi 
adotado ofi cialmente.



Resumo
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Pesquisa de aprofundamento

Assim como em outras áreas do conhecimento científi co, importantes discussões 
científi cas a respeito da forma e dimensões da Terra marcaram o fi nal do século 
XVII e início do século XVIII. Essas discussões colocavam de lados opostos 
visões acadêmicas diferentes que apontavam para duas personalidades em 
ascensão na época: Isaac Newton e René Descartes, dando início ao que veio a 
se chamar Newtonismo e Cartesianismo. Pesquise e disserte sobre a infl uência 
dessas duas escolas no conhecimento da Geodésia e sobre qual o pensamento 
que predominou posteriormente.

Nesta aula, vimos que Geodésia, ciência dedicada ao estudo das formas e das 
dimensões da Terra, divide o planeta em três superfícies: a superfície física 
terrestre, o geóide e o elipsóide. Nesse sentido, estudamos que a superfície 
física, para ser modelada, envolve grande complexidade matemática e que o 
geóide é um modelo físico da forma da Terra, cuja superfície é mais irregular do 
que o elipsóide de revolução, usado habitualmente para aproximar a forma do 
planeta, mas consideravelmente mais suave do que a própria superfície física 
terrestre. Por fi m, vimos que devido à sua relativa simplicidade, os elipsóides de 
referência são usados como uma superfície preferida em que podemos efetuar 
todos os cálculos da rede geodésica sobre a qual são defi nidas as coordenadas 
de pontos, tais como latitude, longitude e elevação.

Autoavaliação
Como nós podemos observar ao longo da aula, o conhecimento das formas e 
das dimensões do nosso planeta tal como concebemos hoje é resultado de um 
longo processo de desenvolvimento da ciência geodésica. A seguir, propomos 
algumas questões para auto-avaliação.
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Descreva os tipos de superfícies utilizadas na representação da Terra. 

O Brasil, assim como todos os demais países, possui um “sistema geodésico”. 
Como foi defi nido o Sistema Geodésico Brasileiro e qual a sua importância 
para a representação cartográfi ca? 
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Anotações
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Anotações
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Apresentação

Desde o início da civilização, quando os seres humanos sentiram necessidade de 
estabelecer contatos e se deslocarem com freqüência, surgiram os problemas de orientação. 
Naquele tempo, os meios para resolver esse problema eram extremamente escassos.

O bom senso de observação que existia na época permitia distinguir e reconhecer os 
principais pontos de referência em terra e no mar, como montanhas, rios, vales, enseadas, 
ilhas ou promontórios, entretanto, isso não era sufi ciente para uma orientação segura, 
condição indispensável à sobrevivência.  Orientar-se por pontos de referência durante uma 
viagem apresentava enormes limitações, pois não permitia que se atravessasse um território 
desconhecido, por exemplo, e isso proporcionou uma busca por novos meios de orientação 
mais seguros e que se aplicassem a qualquer lugar.

Uma primeira solução imaginada seria o estudo do Sol e das estrelas, os quais 
despertavam a curiosidade dos astrônomos já nos tempos da civilização assírio-babilônica. 
A partir desse estudo, foi possível a identifi cação com exatidão dos quatro pontos cardeais, o 
que se tornaria uma revolução no modo de se localizar.  Nesta aula, apresentamos as formas 
de orientação mais utilizadas, com destaque para a bússola.

Objetivos
Compreender como surgiram os instrumentos de 
orientação e sua evolução até os dias atuais. 

Aprender a explicar a importância da orientação para as 
atividades práticas do nosso dia-a-dia.

Conhecer as principais formas de orientação e os 
instrumentos utilizados para esse fi m.
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Os pontos cardeais, colaterais, 
sub-colaterais e a rosa dos ventos

Norte: onde o Sol é mais alto
O movimento aparente do Sol desenha no céu uma parábola que atinge seu ponto mais 

elevado por volta do meio-dia. Para nós que estamos no hemisfério Sul, nesse momento a 
posição do Sol indica precisamente a direção norte; no hemisfério Norte, a posição do Sol ao 
meio-dia indica exatamente a direção contrária, ou seja, o sul.

Sul: para onde aponta a constelação do Cruzeiro
Durante a noite no hemisfério austral, que corresponde à metade da Terra que fi ca 

entre o equador e o Pólo Sul, identifi ca-se facilmente uma constelação em forma de cruz – o 
Cruzeiro do Sul – que indica aproximadamente a direção Sul. Prolongamos imaginariamente 
quatro vezes o braço maior da cruz e em seguida tiramos uma perpendicular ao horizonte.

Já no hemisfério boreal, que se estende do equador ao Pólo Norte, existe uma “estrela 
guia”, chamada “estrela Polar”, pertencente à constelação da Ursa Menor, que indica 
exatamente a direção norte.
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Leste: onde o Sol nasce
O Sol surge sempre mais ou menos no mesmo ponto do horizonte correspondendo 

ao oriente (do verbo latino oriri, surgir). Mais precisamente, nos dias 21 de março e 23 de 
setembro, o “ponto” em que o Sol surge no horizonte indica com exatidão a direção Leste.

Oeste: onde o Sol se põe
As mesmas considerações feitas para o leste são válidas para a parte do horizonte 

onde o Sol se põe chamado ocidente (do verbo latino occidere, cair). O “ponto” em que o 
Sol desaparece no horizonte, nos dias 21 de março e 23 de setembro, indica exatamente a 
direção oeste.

Pontos Cardeais
N NORTE 0°

L LESTE 90º

S SUL 180°

O OESTE 270°

Pontos Colaterais
NE Nordeste 45º
SE Sueste 135º
SO Sudoeste 225º
NO Noroeste 315º

Pontos Sub-Colaterais
NNE Nor-Nordeste 22,5º

ENE Lés-Nordeste 67,5º

ESE Lés-Sueste 112,5º

SSE Su-Sudeste 157,5º

SSO Su-Sudoeste 202,5º

OSO Oés-Sudoeste 247,5º

ONO Oés-Noroeste 292,5º

NNO Nor-Noroeste 337,5º
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Rosa dos ventos

Figura 1 – Rosa dos ventos com os pontos cardeais e colaterais

Figura 2 – Rosa dos ventos com os pontos cardeais, colaterais e sub-colaterias
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Principais instrumentos
de orientação utilizados

1. Cartas topográfi cas ou mapas
Mostram o resultado da representação de uma região em um plano, descrevendo seu 

relevo, localização de picos, vales, planícies, entre outros. 

2.  GPS (Global Position System) ou 
Sistema de Posicionamento Global

Figura 3 – Aparelho receptor GPS

Fonte: < http://www.gpscenter.com.br/index111.html>. Acesso em: 20 dez. 2007.

Segundo Loch (2006), o GPS é um sistema de posicionamento geodésico baseado 
num conjunto de satélites artifi ciais, capazes de fornecer posições na superfície terrestre 
com precisão de até poucos centímetros. Devido à importância que esse sistema tem para a 
cartografi a, dedicaremos uma aula sobre o assunto, logo não nos deteremos nele nesta aula.
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3. Bússola

Figura 4 – Exemplo de bússola para orientação

Fonte: <http://www.ragio.com.br/bussola.htm>. Acesso em: 21 dez. 2007.

Instrumento que sempre aponta para o norte magnético e por isso nos permite navegar, 
nos orientando até mesmo dentro de cavernas e matas muito fechadas.

Princípio de funcionamento da bússola – 

esse importante instrumento

Devido à enorme quantidade de ferro derretido existente no interior da Terra, esta se 
comporta como um grande ímã. Como sabemos, os ímãs atraem objetos metálicos e a 
Terra não é diferente. Assim, se usarmos um objeto sensível que seja orientado para o imã 
terrestre, podemos facilmente nos orientar por ele. 

Para isso, foi inventado um instrumento chamado bússola.  Ela mostra a direção dos 
pólos magnéticos da Terra, os pontos auxiliares e outros pontos intermediários para que 
possamos seguir direções bem precisas. Toda bússola apresenta um mostrador com os 
pontos cardeais e os pontos auxiliares. 

Origem da bússola: como surgiu esse instrumento?

Não se tem certeza de quem teve a primeira idéia de deixar uma pedra de minério 
de ferro ionizado indicar o Norte. Estudiosos, entretanto, acreditam que foram os chineses 
os primeiros a explorar o fenômeno. “Si Nan”, que signifi ca “o governador do Sul” e é 
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simbolizada por uma concha que aponta para Sul, é considerada a primeira bússola. Por 
volta do século XII, os chineses utilizaram a propriedade magnética de um mineral chamado 
magnetita para procurar os pontos cardeais. 

Como a concha era muito imprecisa, os chineses começaram a magnetizar agulhas de 
modo a ganhar mais precisão e estabilidade. De acordo com alguns escritos chineses, as 
primeiras bússolas foram utilizadas no mar por volta do ano 850. Os navegadores levavam 
a bordo pedras de magnetita para imantar as agulhas à medida que estas iam perdendo o 
seu magnetismo.

A bússola foi desenvolvida através dos séculos e um avanço considerável foi conseguido 
quando se descobriu que uma fi na peça de metal podia ser magnetizada, esfregando-a com 
minério de ferro.

O passo seguinte foi conseguir envolver e encerrar a agulha num invólucro cheio de ar 
e transparente, o chamado invólucro da bússola, estando a agulha protegida dessa forma.

Inicialmente, as agulhas das bússolas “dançavam” bastante e demoravam muito tempo 
a estabilizar. As bússolas modernas são instrumentos de precisão, e a sua agulha, geralmente 
encerrada num invólucro cheio de líquido, rapidamente se posiciona na direção Norte-Sul. 

A invenção foi então disseminada pelo mundo por astrônomos e cartógrafos, alcançando 
os europeus, indianos e muçulmanos.

Pesquise e explique detalhadamente o fenômeno que faz a agulha da bússola 
apontar constantemente na direção Norte-Sul. 
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Declinação magnética

Um conceito muito importante que temos que conhecer para que possamos nos localizar 
corretamente é a declinação magnética. Para que esse conceito fi que bem claro, temos que 
saber que existe mais de um Norte, na verdade temos três tipos de Norte em cartografi a, 
são eles: Norte Geográfi co, aquele indicado por qualquer meridiano geográfi co, ou seja, na 
direção da rotação da Terra; o Norte Magnético, que é a direção do pólo magnético, indicado 
pela agulha imantada de uma bússola; e o Norte da Quadrícula, aquele representado nas 
cartas topográfi cas, no sentido Norte-Sul.

O Norte Magnético para onde a agulha aponta não se situa exatamente no Pólo Norte 
defi nido pelos meridianos, ou seja, no Norte Geográfi co. A maioria dos mapas contém 
meridianos, linhas orientadas no sentido Norte-Sul, que passam pelo Pólo Norte Geográfi co. 
Os meridianos são representados por linhas fi nas geralmente em preto.

A declinação magnética, dessa forma, existe porque o pólo norte e o pólo magnético 
não coincidem, assim, podemos defi ni-la como o ângulo formado entre o Norte Geográfi co 
e o Norte Magnético, sempre expresso em graus.

Figura 5 – Globo terrestre com seus Pólo Norte Magnético e Pólo Norte Geográfi co. A distância angular entre os 
dois é a declinação magnética.

Fonte: <http://www.gpsglobal.com.br/>. Acesso em: 13 fev. 2008.

Figura 6 –  Declinação geográfi ca: Norte Geográfi co (Ng), Norte Magnético (Nm) e ângulo de declinação magnético (+δ)

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Declina%C3%A7%C3%A30_magn%C3%A9tica>. Acesso em: 21 de fev de 2008.
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Concluindo – uma bússola não aponta para o Norte verdadeiro, aponta em direção a um 
ponto a Leste ou Oeste do Norte verdadeiro, também conhecido como Norte Geográfi co.

�   Uma declinação positiva ou leste signifi ca que o Norte Magnético está desviado do 
Norte verdadeiro no sentido horário. Exemplos: 12°, 10°L e 11°E (east). Uma declinação 
negativa ou oeste signifi ca que o Norte magnético está desviado no sentido anti-horário. 
Exemplos: -10°, 13°O e 8°W (west).

As cartas devem conter a variação da declinação anual de uma região para que possamos 
obter o valor correspondente à data atual. Como fazer isso? É muito simples: multiplica-se 
a diferença em anos da data atual e a data em que a carta foi confeccionada pela declinação 
anual. Essa declinação varia de acordo com o local do planeta, por exemplo, em certas zonas 
do Canadá ultrapassa os 40 graus, mas, na Escandinávia é desprezível. 

Convergência meridiana
É a diferença angular entre o Norte Geográfi co e o Norte da Quadrícula. Como as 

quadrículas das cartas são planas, apenas no meridiano central de cada quadrícula, o Norte 
Geográfi co coincide com o Norte da Quadrícula.

Figura 7 - Representação dos tipos de Norte



Atividade 2

Atividade 3

Aula 7 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I134

Para que uma bússola possa apontar para o Norte verdadeiro, é necessário 
fazer uma correção em seu círculo graduado. Como vimos anteriormente, o 
valor em graus dessa correção é chamada Declinação Magnética. Pesquise 
e discuta por que é utilizado o termo declinação e não inclinação.

A agulha da bússola pode ser infl uenciada e sofrer desvios, mostrando 
direções que não correspondem ao Norte Magnético, mostrando leituras 
erradas, portanto. Em que situações isso pode ocorrer?
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Determinação da direção – 
rumo e azimute

Rumo
É o menor ângulo formado entre a linha Norte e Sul e o alinhamento. 

Figura 8 – Representação dos rumos da terra

Por convenção, a contagem dos rumos tem como origem o ponto Norte (N) ou o ponto 
Sul (S) e a sua variação é de 00 a 900. Portanto, o rumo não possui valor negativo, porém, é 
obrigatória a designação do quadrante a que pertence o ângulo azimutal. 

Sendo Norte a referência (0º), os rumos crescem no sentido horário, sendo o rumo 
Leste (E), 90º, o Sul (S), 180º, o Oeste (W), 270º e Norte (N), novamente 360º. Notações 
típicas de rumo são, por exemplo, N030, N190, N230, N320 etc.

Azimute
O azimute é o ângulo formado entre o Norte e o alinhamento. Esse ângulo varia de 0º a 

360º e é contado no sentido horário.
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Figura 9 – Representação dos azimutes da Terra

No sistema azimutal, rumos que diferem em + 180º equivalem à mesma direção. 
Assim, por exemplo, os rumos N040 e N220 equivalem à mesma direção. Se não estamos 
preocupados com o sentido dentro de uma linha, qualquer uma das duas atitudes pode ser 
utilizada para indicar a direção dessa linha.

No sistema de quadrantes, ocorre fato semelhante. Assim, por exemplo, os rumos 
N020E e S020W equivalem à mesma direção. Para referir-se a direções nos sistema 
de quadrantes (ou seja, orientações de linhas, sem importar o sentido dentro da linha), 
usualmente considera-se apenas a referência com relação ao Norte.

Assim, no presente exemplo, dir-se-ia que a direção é N020E e não S020W, embora 
esta última a rigor não esteja errada. No entanto, se considerado um rumo, é necessário 
referir-se ao Norte ou ao Sul, conforme o caso.

Assim, o rumo N020E é diferente do rumo S020W, embora a direção seja a mesma.

Rumo x azimute
Quando conhecemos os azimutes dos alinhamentos, podemos facilmente, a partir 

deles, determinar os rumos correspondentes, através de simples relações geométricas, 
bastando para isso obesrvar que:

�   a partir do Norte, os rumos crescem no sentido horário para E, e no anti-horário para W;

�   a partir do Sul crescem no sentido anti-horário para E, e  horário para W, como mostra 
a fi gura a seguir.
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Figura 10 – Representação dos rumos e azimutes nos quatro quadrantes

Pesquise e discuta quais são os modelos de bússola que podemos encontrar 
no mercado e quais as vantagens desse instrumento em relação a outros como 
GPS, por exemplo, em termos de navegação. 
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Pense e responda: a declinação na região de Natal-RN está por volta de 22 graus 
e 34 minutos Oeste, o que quer dizer que, para nossa região, o Norte Magnético 
está a 22 graus e 34 minutos Oeste do Norte Geográfi co. Nossa bússola aponta 
para o Norte Magnético. Quando apontamos a bússola e tomamos uma leitura, 
obtemos 56 graus. Considerando que a bússola não foi declinada, qual seria 
então o valor correto do rumo verdadeiro marcado por ela? 

Fazendo a operação inversa, em que queremos seguir num dado rumo, 
ajustamos esse rumo na bússola para nos direcionarmos. Usemos o seguinte 
exemplo: traçamos uma rota no mapa, com vistas a seguir um rumo de 38 
graus. Como obtivemos esse rumo do mapa, ele está dado em relação ao Norte 
Geográfi co. Em relação ao Norte Magnético, qual valor devemos ajustar na 
bússola para observarmos o rumo?



Resumo

Aula 7 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I 139

Nesta aula, mostramos a importância da orientação como atividade essencial à 
sobrevivência do homem, abordando os princípios dos instrumentos utilizados 
para esse fi m. Começando com a observação dos astros até o desenvolvimento 
das modernas tecnologias, vimos que a bússola foi um instrumento utilizado 
para orientação que provocou grande impacto na sociedade, pois, apesar de 
ter um princípio de funcionamento considerado atualmente bastante simples, 
representa uma das invenções tecnológicas mais importantes da História, o 
que possibilitou uma verdadeira revolução no comércio internacional, nas 
atividades de muitos profi ssionais ou simplesmente  na localização. 

Autoavaliação
Agora que nós mostramos em linhas bem gerais os princípios de funcionamento 
de uma bússola, pesquise e discuta o impacto que a descoberta desse 
instrumento de orientação representou para o estudo da ciência geográfi ca e 
para a economia mundial. 
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Apresentação

Os sistemas de coordenadas são indispensáveis na representação da posição de pontos 
sobre uma superfície, independentemente dessa superfície ser um elipsóide, uma 
esfera ou um plano. Para o elipsóide, ou esfera, usualmente empregamos um sistema 

de coordenadas cartesiano e curvilíneo representado por paralelos e meridianos, enquanto 
para o plano, um sistema de coordenadas cartesianas X e Y é usualmente aplicável. O sistema 
de mapeamento da Terra através de coordenadas geográfi cas expressa qualquer posição 
horizontal no planeta através de duas das três coordenadas existentes num sistema esférico 
de coordenadas, alinhadas com o eixo de rotação da Terra. Para localizar qualquer lugar 
na superfi cíe terrestre de forma exata é necessário usar duas indicações, uma letra e um 
número. Temos que utilizar elementos de referência que nos permitam localizar com exatidão 
qualquer lugar da Terra. A rede cartográfi ca ou geográfi ca dá-nos a indicação das coordenadas 
geográfi cas. Nesta aula, trataremos do sistema de coordenadas geográfi cas que se baseiam 
em linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre.

Objetivos
Aprender a trabalhar com coordenadas geográfi cas.

Conhecer os conceitos de latitude, longitude, paralelos 
e meridianos.

Localizar pontos sobre a superfície com base em sistema 
de coordenadas geográfi cas.

Aprender a transformar coordenadas geográficas de 
graus decimais em graus sexagesimais e vice-versa.
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Entendendo
conceitos importantes

Quando dizemos que uma determinada área está a leste de uma outra, não estamos dando 
a localização precisa dessa área, mas apenas indicando uma direção. Para saber com 
exatidão onde se localiza qualquer ponto da superfície terrestre, como uma cidade, 

um porto, uma ilha etc., usamos as coordenadas geográfi cas, as quais se baseiam em linhas 
imaginárias traçadas sobre o globo terrestre.

Como bem sabemos, a Terra tem uma forma quase esférica, com achatamento nos pólos 
(geóide), e é apresentada nos mapas dividida em duas metades por uma linha horizontal 
imaginária, denominada Linha do Equador (palavra de origem latina, aequatore, que signifi ca 
“o que iguala”). A Linha do Equador está situada a uma igual distância dos pólos, dividindo a 
Terra em duas metades: o Hemisfério Norte ou Setentrional e o Hemisfério Sul ou Meridional. 
As linhas imaginárias posicionadas paralelamente (paralelos) ao Equador determinam a latitude.

Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a Linha do 
Equador. A distância em graus será de 0° na Linha do Equador até 90° para o Norte ou 90° para 
o Sul. Assim, se a posição em análise estiver acima da Linha do Equador, a latitude é norte, indo 
até o Pólo Norte ou Pólo Ártico, e ao contrário, se a posição estiver abaixo da Linha do Equador, 
temos latitude sul, indo até o Pólo Sul ou Pólo Antártico. O modo como a latitude é defi nida 
depende da superfície de referência utilizada. A seguir, veremos exemplos desses modelos.

Em um modelo esférico da Terra, a latitude de um lugar é o ângulo que o raio que 
passa por esse lugar faz com o plano do Equador. Uma vez que o raio de curvatura da esfera 
é constante, esta quantidade é também igual à medida angular do arco de meridiano entre o 
Equador e o lugar em questão.

Em um modelo elipsoidal da Terra, a latitude de um lugar é o ângulo que uma linha 
vertical perpendicular ao elipsóide nesse lugar faz com o plano do Equador. Ao contrário do 
que acontece com o modelo esférico da Terra, as normais ao elipsóide nos vários lugares não 
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são todas concorrentes no centro da Terra. Por outro lado, e devido ao fato de os meridianos 
não serem circunferências, mas sim elipses, a latitude não pode ser confundida, como na 
esfera, com a medida angular do arco de meridiano entre o Equador e o lugar. As latitudes dos 
lugares representados nos mapas são latitudes geodésicas.

Na superfície real da Terra, a latitude pode também ser defi nida como o ângulo 
entre a vertical do lugar (isto é, a direção do fi o-de-prumo) e o plano do Equador. Uma vez 
que a vertical do lugar não coincide geralmente com a normal ao elipsóide de referência 
nesse lugar, essa modalidade de latitude (latitude astronômica ou natural) é geralmente 
diferente da latitude assinalada nos mapas, a latitude geodésica. Muito antes da forma e das 
dimensões da Terra serem conhecidas com exatidão, como acontece atualmente, a latitude 
astronômica era determinada através da observação dos astros, utilizando quadrantes, 
astrolábios e balestilhas.

Figura 1 – Coordenadas geográfi cas na esfera 
Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Coordenadas_

geografi cas_esfera.png/250px-Coordenadas_geografi cas_esfera.png>. Acesso em: 1 abr. 2008.

Figura 2 – Latitude geodésica no elipsóide 

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Latitude_

geod%C3%A9sica.png/250px-Latitude_geod%C3%A9sica.png>. Acesso em: 1 abr. 2008.
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Equador
Equador é a linha imaginária que resulta da interseção da superfície da Terra com o plano 

que contém o seu centro e é perpendicular ao seu eixo de rotação. Devido à oscilação do eixo 
de rotação, a posição do Equador não é rigorosamente constante, razão pela qual é adotada, 
para efeitos geodésicos, uma posição média. 

O Equador divide a superfície da Terra em dois hemisférios: o Hemisfério Norte, ou 
Setentrional, que contém o Pólo Norte; e o Hemisfério Sul, ou Meridional, que contém o Pólo 
Sul. O raio do Equador é cerca de 6 378 km, correspondendo a um perímetro de 40 075 km.

Tipos de Equador
  �  Equador geodésico – É o círculo máximo, defi nido num modelo esférico ou elipsoidal da 

Terra, que é perpendicular ao eixo. O plano do Equador geodésico é a referência para a 
medição das latitudes de 0º a 90º para Norte e para Sul. 

  � Equador astronômico ou terrestre – É a linha na superfície da Terra em que a latitude 
astronômica é igual a 0º. Devido às irregularidades do geóide, o Equador astronômico é 
uma linha irregular. 

  � Equador celeste – É a circunferência que resulta da interseção do plano do Equador com 
a esfera celeste. Sobre o Equador celeste, a declinação é igual a 0º. 
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Onde passa a Linha do Equador?
No Brasil, a única capital que é cortada pela Linha do Equador é Macapá, no Amapá. Ali 

existe um complexo turístico-cultural onde está localizado o chamado “marco zero”. O Equador 
cruza os oceanos Atlântico, Índico e Pacífi co, bem como os seguintes territórios da África, 
Ásia e América do Sul, de oeste para leste, a partir do meridiano de Greenwich: São Tomé e 
Príncipe, Gabão, República do Congo, República Democrática do Congo, Uganda, Quênia, 
Somália, Maldivas, Indonésia, Kiribati, Equador, Colômbia, Brasil.

Figura 3 – Marco Zero, Macapá, Amapá-Brasil
Fonte: <http://www.panoramio.com/photo/3292059>. Acesso em: 1 abr. 2008.

Entendendo o conceito de 
paralelo ou paralelo geográfi co

Paralelo ou paralelo geográfi co é todo o círculo menor perpendicular ao eixo da Terra e, 
portanto, paralelo ao Equador. Sobre um determinado paralelo, a latitude é constante. Sobre 
o Equador, a latitude é igual a zero, medindo-se de 0º a 90º, para norte (positiva) e para sul 
deste (negativa).

  � Paralelo geodésico de um lugar é aquele que é defi nido sobre um modelo geodésico da 
Terra, sobre o qual a latitude representada nos mapas (latitude geodésica) é constante.

  �  Paralelo astronômico de um lugar é a linha imaginária na superfície da Terra, sobre a 
qual a latitude astronômica é constante. Devido às irregularidades do geóide, os paralelos 
astronômicos são linhas irregulares, não coincidentes com qualquer paralelo geográfi co. 
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Os paralelos são círculos menores completos, obtidos pela interseção do globo terrestre 
com planos paralelos ao Equador. Possuem as seguintes características:

1) os paralelos são sempre paralelos entre si e, ainda que sejam linhas circulares, sua 
separação é constante;

2) os paralelos são medidos sempre na direção leste-oeste;

3) os paralelos cortam os meridianos formando ângulos retos e isso é válido  para qualquer 
lugar do globo, exceto para os pólos, uma vez que neles a curvatura dos paralelos é muito 
acentuada;

4) todos os paralelos são círculos menores, com exceção do Equador que  é um círculo 
máximo completo;

5) o número de paralelos que se pode traçar sobre o globo é infi nito, por conseguinte, 
qualquer ponto do globo, com exceção do Pólo Norte e do Pólo Sul, está situado sobre 
um paralelo.

São traçados paralelamente ao Equador tanto para norte quanto para sul e é por meio 
deles que se determina a latitude de um lugar. Alguns paralelos recebem nomes especiais: 

  � Círculo Polar Ártico (66° 33 N); 

  � Trópico de Câncer (23° 27 N); 

  � Equador (0°); 

  � Trópico de Capricórnio (23° 27 S); 

  �  Círculo Polar Antártico (66° 33 S). 

Figura 4 – Linhas da rede geográfi ca com os paralelos especiais
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Entendendo o
conceito de longitude

A longitude também vai requerer para sua determinação uma linha de referência, neste 
caso é o primeiro meridiano ou Meridiano de Greenwich localizado no mapa mundi e no globo 
terrestre na posição vertical, também dividindo a superfície terrestre em dois hemisférios, o 
oriental ou leste, e o ocidental ou oeste.

As linhas imaginárias posicionadas verticalmente (meridianos) determinam a longitude, 
que é defi nida como a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até o 
primeiro meridiano ou Meridiano de Greenwich.

A longitude varia de 0° (no Meridiano de Greenwich) a 180° para leste e 180° para oeste.

Entendendo o conceito 
de meridiano geográfi co

Linha imaginária que resulta de um corte efetuado num modelo geométrico da Terra por 
um plano que contém o seu centro. Quando esse modelo é uma esfera, o meridiano é uma 
semi-circunferência (180 graus); quando é um elipsóide de revolução, é uma semi-elipse. Em 
ambos os casos, o meridiano contém os pólos e é perpendicular a todos os paralelos, como 
também ao Equador.

O conjunto de dois meridianos opostos, formando uma circunferência ou uma elipse, 
conforme o caso, chama-se círculo meridiano. Cada círculo meridiano contém, portanto, um 
meridiano e o respectivo antimeridiano ou meridiano contrário.  Podemos defi nir os seguintes 
meridianos.

  �  Meridiano internacional é aquele que é utilizado, por convenção internacional, como 
origem para a contagem das longitudes e corresponde ao meridiano que passa pelo 
Observatório de Greenwich, na Inglaterra. Sobre o meridiano que passa por esse local, a 
longitude é igual a zero, contando-se para leste (positiva) e para oeste deste (negativa). 
Sobre o antimeridiano de Greenwich, também conhecido por Linha Internacional de 
Mudança de Data, a longitude é igual a 180º.

  � Meridiano geodésico de um lugar é aquele que é defi nido sobre um modelo geodésico da 
Terra e sobre o qual a longitude representada nos mapas (latitude geodésica) é constante. 
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  � Meridiano astronômico de um lugar é a linha imaginária cujo plano contém a vertical do 
lugar e uma paralela ao eixo de rotação da Terra, e sobre o qual a longitude astronômica 
é constante. Devido às irregularidades do geóide, os meridianos astronômicos são linhas 
irregulares, não coincidentes com qualquer meridiano geográfi co.

  � Meridiano celeste é um círculo máximo da esfera celeste que contém os pólos e o 
zênite do observador. Ao contrário dos círculos horários, considera-se que os meridianos 
celestes são solidários com a Terra, não estando sujeitos ao movimento diurno aparente 
da esfera celeste.

O termo “meridiano” vem do latim meridies, que signifi ca, literalmente, “linha que une os 
lugares que têm o meio-dia ao mesmo tempo” ou, apenas, “a linha do meio-dia”. Assim, um 
meridiano geográfi co, ou linha do meio-dia, não é um círculo máximo, mas sim um semicírculo 
máximo ou arco de 180 graus. O Sol cruza um dado meridiano a meio caminho entre a hora do 
nascer do Sol e a do pôr-do-Sol naquele meridiano; no meridiano oposto, ou antimeridiano, é 
meia-noite. A mesma raiz latina deu origem aos termos Ante Meridiem (AM), antes do meio-
dia, e Post Meridiem (PM), depois do meio-dia.

Cada meridiano possui o seu antimeridiano, isto é, um meridiano oposto que, junto com 
ele, forma uma circunferência e todos eles têm o mesmo tamanho.

Meridiano de Greenwich
Convencionou-se que o Meridiano de Greenwich, que passa pelos arredores da cidade 

de Londres, na Inglaterra, é o meridiano principal. Por convenção, divide o globo terrestre 
em ocidente e oriente, permitindo medir a longitude. Defi nido como o primeiro meridiano, 
serve de referência para estabelecer a relação entre as horas em qualquer ponto da superfície 
terrestre, estabelecendo os fusos horários. Esse meridiano atravessa dois continentes e sete 
países: Na Europa: Reino Unido, França e Espanha; e na África: Argélia, Mali, Burkina Faso e 
Gana.  Seu antimeridiano cruza uma parte da Rússia no estreito de Behring e uma das ilhas 
do arquipélago de Fiji, no Oceano Pacífi co.

Figura 5 – Meridiano de Greenwich 
Fonte: <http://cache02.stormap.sapo.pt/fotostore02/fotos//

d7/5f/30/12695_000rh177.jpg>. Acesso em: 1 abr. 2008.
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Observatório de Greenwich
O Observatório de Greenwich (RGO – Royal Greenwich Observatory) é o escritório central 

de pesquisas do Meridiano de Greenwich localizado em Greenwich, Inglaterra. Foi fundado em 
1675 com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento dos conhecimentos astronômicos 
essenciais à navegação. Aí trabalharam grandes astrônomos, como John Flamsteed (1646-
1719) e Edmond Halley (1656-1752), os dois primeiros detentores do título Astronomer Royal.

Figura 6 – Meridiano 0, marcado no observatório de Greenwich, a leste de Londres
Fonte: <http://cache01.stormap.sapo.pt/fotostore02/

fotos//9a/01/7b/12695_000rkcca.jpg>. Acesso em: 1 abr. 2008.

Todos os meridianos são semicírculos máximos, cujos extremos coincidem com os 
pólos Norte e Sul da Terra. Ainda que seja correto que o conjunto de dois meridianos opostos 
constituam um círculo máximo completo, é conveniente recordar que um meridiano é só um 
semicírculo máximo e que é um arco de 180º.

Outras características dos meridianos são:

1) todos os meridianos têm direção norte-sul;

2)  os meridianos têm sua máxima separação no Equador e convergem em direção aos dois 
pontos comuns nos pólos Norte e Sul;

3) o número de meridianos que se pode traçar sobre o globo é infi nito. Assim, existe um 
meridiano para qualquer ponto do globo. Para sua representação em mapas, os meridianos 
se selecionam separados por distâncias iguais adequadas.
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Figura 7 - Representação do Equador – latitude e longitude

Informações complementares

I.   Para localizar com maior precisão um ponto na superfície terrestre, além 
das coordenadas geográfi cas, podemos utilizar uma outra informação,  o 
nível do mar. Altitude é diferente de altura, que é a dimensão vertical de um 
corpo da base até seu ponto extremo. 

II.   Um aparelho do tamanho de uma calculadora de bolso é atualmente o 
grande recurso para se localizar um ponto na superfície da Terra. É o GPS, 
sigla em inglês para sistema de posicionamento global. No mostrador do 
aparelho aparecem as coordenadas  e a altitude do local, obtidas através de 
sinais enviados por um conjunto de satélites (24 satélites). É esse sistema 
acoplado aos aviões de combate que permite atingir o alvo desejado 
com grande precisão, como, por exemplo, na Guerra dos EUA contra o 
Afeganistão. No Brasil, tal sistema é utilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística) para orientação aérea, terrestre e marítima, 
passando também a equipar veículos para navegação terrestre.
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Importante

Um sistema de coordenadas geográfi cas é um sistema de referência usado para 
posicionar e medir feições geográfi cas. O sistema de coordenadas esféricas é baseado 
em uma esfera tridimensional. As posições do mundo real são medidas em graus de 
longitude e latitude. Os valores podem ser positivos e negativos dependendo do seu 
quadrante. Como unidade de medida, cada grau é composto de 60 minutos e cada 
minuto é composto de 60 segundos. As medidas são em graus, minutos e segundos 
(DMS) ou em graus decimais (DD). Por exemplo, 34o30’00” é igual a 34.5o.

Os valores de longitude variam de 0o até 180o tanto a leste (+) quanto a oeste (–) 
começando no Meridiano de Greenwich, na Inglaterra.

Os valores de latitude variam de 0o até 90o no Hemisfério Norte, indo do Equador 
até o Pólo Norte. No Hemisfério Sul, a latitude varia de 0o até -90o, indo do 
Equador até o Pólo Sul.

Trabalhando com 
coordenadas geográfi cas

As coordenadas geográfi cas localizam, de forma direta, qualquer ponto sobre a 
superfície terrestre, sendo necessário apenas indicar o hemisfério: N (norte) ou S (sul); E 
(leste) ou W (oeste).

Exemplo: longitude = 95025’13” W e latitude = 39033’13” N.

Figura 8 – Representação das coordenadas geográfi cas 
Fonte: Santos (1989).
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Formas de escrever as 
coordenadas geográfi cas

As coordenadas geográfi cas podem ser escritas de duas formas:

4) 1. em graus, minutos e segundos

5) 2. em graus decimais

λ = 35◦45′38′′W ϕ = 10◦18′33′′S

λ = −35, 76055556W ϕ = −10, 30916666667

Transformação de graus, minutos 
e segundos em graus decimais

Cálculo: graus + minutos/60 + segundos/3600

Exemplo: em minutos decimais

λ = 35◦45, 010556′W ϕ = 10◦18, 0091667′S.

Transformação de graus decimais 
em graus, minutos e segundos

λ = −35, 76055556

Primeiro passo

Para determinar os graus é só isolar a parte inteira do número, no caso –35o.

Os minutos são obtidos da seguinte maneira:

(35,76055556 – 35) * 60 = 45,633336.

Segundo passo

Isola-se a parte inteira, no caso 45’.

Os segundos são obtidos a partir do cálculo dos minutos:

(45.633336 – 45) * 60 = 38, 00016



Atividade 1

Leias as afi rmações a seguir e verifi que quais são verdadeiras quais são falsas. 
Em seguida, justifi que as questões que você considerou falsas.

a) As longitudes variam de zero até 180° tanto para Leste quanto para Oeste.

b)  As latitudes variam de zero até 90° tanto para Norte como para Sul.

c)  Longitude é uma distância em quilômetros em relação ao Meridiano de 
Greenwich.

d) As latitudes variam de zero até 90° para Leste e para Oeste.

e) O antimeridiano de Greenwich é o meridiano de 180°.

f) Os paralelos especiais são: os círculos polares Ártico e Antártico e os trópicos 
de Câncer e de Capricórnio.

Atividade 2

Transformar as seguintes coordenadas de graus, minutos e segundos em graus 
decimais.
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Terceiro passo

Isola-se a parte inteira, no caso 38”.

λ = −35◦45′38′′ ou λ = 35◦45′38′′W

λ = 37◦49′55, 78′′ ϕ = 5◦51′36, 97′′

λ = 36◦15′44, 76′′ ϕ = 5◦40′11, 68′′



Resumo
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Nesta aula, você aprendeu que, para que cada ponto da superfície da Terra possa ser 
localizado num mapa, foi necessária a criação de um sistema de linhas imaginárias 
chamado de “sistema de coordenadas geográfi cas” e que a coordenada de um 
determinado ponto da superfície da Terra é obtida pela interseção de um meridiano 
e um paralelo. Os paralelos são linhas paralelas ao Equador, enquanto meridianos 
são linhas imaginárias que dão a volta na Terra, passando pelos pólos. Mostramos, 
ainda, que esse sistema referencial de localização terrestre é baseado em valores 
angulares expressos em graus, minutos e segundos de latitude (paralelos) e em 
graus, minutos e segundos de longitude (meridianos) ou graus decimais. Defi nimos, 
por fi m, latitude – afastamento, medido em graus, da Linha do Equador a um ponto 
qualquer da superfície terrestre, a qual vai de 0° a 90° e pode ser norte ou sul – e 
longitude – afastamento, medido em graus, do Meridiano de Greenwich a um ponto 
qualquer da superfície terrestre, indo de 0° a 180° e podendo ser leste ou oeste.

Autoavaliação
Diante do que foi exposto e discutido nesta aula, você tem condições de entender 
o signifi cado das coordenadas geográfi cas. Observando a fi gura seguinte, que 
representa o estado do Rio Grande do Norte, calcule as coordenadas dos pontos 
marcados com X e apresente os valores em graus, minutos e segundos, e em 
graus decimais.

Transformar as seguintes coordenadas de graus decimais em graus sexagesimais.

λ = −36, 21 ϕ = −5, 16

λ = −37, 65 ϕ = −6, 29

Atividade 3
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Apresentação

Os sistemas de coordenadas foram propostos para se determinar a localização precisa de 
pontos na superfície da Terra. Essa localização pode ser descrita por dois sistemas de 
coordenadas: Sistema de Coordenadas Geográfi cas, como vimos na aula 8 (Localização: 

coordenadas geográfi cas); e o Sistema Universal Transversal de Mercator (UTM). Este último 
surgiu a partir de uma tentativa de unifi car os trabalhos cartográfi cos mundiais por parte da 
Associação Geodésica Internacional (AGGI), que em 1935 sugeriu a escolha de um sistema 
universal. Segundo Loch (2006), o continente africano foi tomado como ponto de partida para 
tal proposição. A projeção, conforme Gauss, foi aplicada a fusos de 60 de amplitude. Em 1951, 
a AGGI recomendou essa projeção para o mundo inteiro, com denominação de UTM. O sistema 
é, assim, uma modifi cação da projeção transversa de Mercator, proposta por Gauss, a qual mais 
tarde foi reestruturada por Kruger, ao estabelecer o sistema de fusos. Dessa forma, algumas 
vezes o sistema é referido como Gauss-Kruger. Nesse sistema, os pontos supostos sobre o 
elipsóide são projetados para um cilindro posicionado transversalmente em relação ao eixo 
de rotação da terra.  De uma maneira geral, o sistema UTM é mais fácil de ser utilizado que o 
sistema de coordenadas geográfi cas, pois em lugar de projetar uma grade imaginária de linhas 
que se cruzam sobre o globo, projeta seções do globo sobre uma superfície plana. Nesta aula, 
apresentaremos os conceitos e as principais características desse sistema de coordenadas.

Objetivos
Aprender a trabalhar com coordenadas planas.

Aprender a localizar pontos sobre a superfície baseando-
se no sistema de coordenadas planas – UTM.
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Algumas informações 
básicas sobre os sistemas
de coordenadas

O sistema de coordenadas planas
O sistema de coordenadas cartesianas é baseado na superfície plana, nela posições 

do mundo real são medidas usando coordenadas x e y a partir de um ponto de origem.  A 
conversão de coordenadas esféricas para coordenadas planas causa a distorção de uma ou 
mais propriedades espaciais. Esse sistema possui as características mostradas a seguir.

  �  A terra é representada por um elipsóide de revolução, dividido em 60 fusos de 6o de 
longitude, numeradas de 1 a 60, com origem no antimeridiano de Greenwich, no sentido 
anti-horário para um observador situado no Pólo Norte.

  � Os Paralelos são as linhas horizontais e os meridianos verticais.

  �  Os meridianos e paralelos interceptam-se em ângulos retos.

  � Os pontos possuem propriedade de conformidade (conservam a forma para áreas não 
muito extensas).

  � Enquanto o sistema de coordenadas geográfi cas, angulares, em graus, minutos e 
segundos, é de uso geral para referenciar qualquer ponto da Terra, o sistema UTM, além 
de limitado pelos paralelos 80o S e 84o N, deve contar com a indicação da Zona UTM, pois 
as mesmas coordenadas métricas N e E repetem-se em todas as 60 zonas.

  � Não é apropriada para representar os Pólos da Terra onde se deve utilizar a projeção 
estereográfi ca polar.

  � A determinação das coordenadas UTM obedece às seguintes normas estabelecidas:

a) para a obtenção da latitude, estabeleceu-se o valor de 10.000.000m para o Equador, sendo 
que os valores crescem no sentido norte e decrescem para sul;

b)  para a obtenção da longitude, estabeleceu-se o valor de 500.000m para cada meridiano 
central (MC), sendo que os valores crescem no sentido leste e decrescem no sentido 
oeste. 

c) cada fuso pode ser prolongado por até 30 minutos sobre os adjacentes, criando-se uma 
área de superposição para facilitar os trabalhos nos locais onde ocorre a mudança de fuso.
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Fonte: Loch (2006).

Na fi gura anterior, N’ é a distância em metros em relação à Linha do Equador e E’ é a 
distância em metros em relação ao Meridiano Central.

Figura 1 – Especifi cações de um fuso UTM 

Figura 2 – Divisão do globo em zonas UTM 

Fonte: <http://www.gpsglobal.com.br>. Acesso em: 2 abr. 2008.
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O sistema de
coordenadas UTM no Brasil

Segundo Loch (2006), no Brasil o sistema UTM foi adotado em 1995 pela diretoria do 
serviço geográfi co do exército, possui 8 fusos UTM cuja numeração é 25, 24, 23, 22, 21, 
20, 19 e 18.

Figura 3 –  Fusos UTM no Brasil e respectivo Meridiano Central de cada um dos fusos 

Fonte: Loch (2006).

Articulação sistemática 
das cartas e nomenclatura

A articulação das cartas sistemáticas adotadas no Brasil segue a convenção de Londres, 
datada de 1909. Para isso, criou-se um índice de nomenclatura para designar cada carta. O 
índice de nomenclatura de uma carta é representado por uma sucessão de letras e números 
que servem para identifi cação das cartas no mapeamento sistemático. 

O globo foi dividido em fusos e zonas de forma conveniente, dando origem inicialmente 
ao que chamamos de Carta do Mundo ao Milionésimo, que consiste numa carta na escala de 
1:1.000.000, cobrindo uma região de 4° de latitude por 6° de longitude.

Os fusos são numerados no sentido anti-horário (levógiro), a partir do antimeridiano de 
Greenwich. O fuso 30 tem limite 0° W e 6° W, o fuso de número 29 tem limite de 6° W e 12° 
W, seguindo até o fuso 1, cujo limite é 174° W  e 180  W, para o lado oeste do Meridiano de 
Greenwich. 

Para o lado leste, o fuso 31 com limite 0° Leste e 6° Leste, indo até o fuso 60 com 
limite 174° Leste e 180° Leste.  Para encontrar o número do fuso ao qual pertence um ponto, 
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20º
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28º54º
Carta: 1:1.000.000 - SF 22
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devemos usar uma relação matemática em função da sua longitude e consequentemente a 
posição da carta ao milionésimo a que esse ponto pertence.

1)  Número do fuso= 30° + longitude/6 pontos a E de Greenwich 

2)  Número do fuso= 30° - longitude/6 pontos a W de Greenwich 

Obtendo o resultado dessas equações, devemos utilizar apenas o número inteiro da 
divisão da longitude/6. Por exemplo, para uma cidade cuja longitude é 51° 24’W, o seu fuso 
correspondente é o de número 22, pois 30 – 51/6 é igual a 22. 

As zonas UTM estão dispostas no sentido das latitudes, fazemos a divisão dos Hemisférios 
Norte e Sul em zonas de variação de 4° até a 80° S e 80° N. 

As zonas são identifi cadas por letras do alfabeto, tanto para o hemisfério Norte como 
para o hemisfério Sul.

A zona A, por exemplo, fi ca delimitada pelos paralelos 0o e 4° para N e S e o mesmo para 
as demais zonas até a zona de letra T limitada pelos paralelos 76o e - 80o ao Norte e ao Sul.

Para a cidade citada no exemplo, cuja latitude é de 22° 07’S, a zona correspondente seria 
a F. Para designar o hemisfério, usa-se a letra inicial que o identifi ca, N para o Hemisfério Norte 
e S para o Hemisfério Sul. 

Pelo índice de nomenclatura as cartas de 1:1.000.000 são identifi cadas com a letra do 
hemisfério, a letra da zona e o número do fuso. Assim, a nomenclatura para a carta da cidade 
do exemplo seria SF-22. 

Carta SF-22 na escala de 1:1.000.000 é a carta básica para a articulação das demais folhas 
do mapeamento sistemático. Ela tem 6° de longitude por 4° de latitude. Os limites das folhas 
são as coordenadas que limitam zonas e fusos.

Figura 4 – Carta básica para a articulação das demais folhas do mapeamento sistemático
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A folha da escala 1:500.000 pode ser encontrada dividindo a folha básica em quatro 
folhas de 2° x 3° designadas pelas letras V, X, Y e Z.

Figura 5 – Carta na escala 1:500.000

A folha da escala 1:250.000 é encontrada como resultado da divisão da folha na escala 
1:500.000 em quatro folhas de 1° x 1°30’ designadas pelas letras A, B, C e D.

Figura 6 – Carta na escala 1:500.000

A folha da escala 1:100.000 é encontrada como resultado da divisão da folha na escala 
1:250.000 em seis folhas de 30’ x 30’ designadas pelos algarismos romanos I, II, III, IV, V e VI.
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Figura 7 – Carta na escala 1:100.000

A folha da escala 1:50.000 é o resultado da divisão da folha na escala 1:100.000 em quatro 
folhas de 15’ x 15’ designadas pelos números 1, 2, 3 e 4.

Figura 8 – Carta na escala 1:50.000

A folha da escala 1:25.000 é o resultado da divisão da folha na escala 1:50.000 em quatro 
folhas de 7’30” x 7’30” designadas pelas letras dos quadrantes NE, SE, SO e NO.

Figura 9 – Carta na escala 1:25.000
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Conclusão

É possível localizar determinada carta, conforme a escala desejada, em função das 
coordenadas geográfi cas do ponto em questão.

O sistema de coordenadas UTM, provavelmente, é o mais utilizado no mundo. 
Disserte sobre os fatores que infl uenciaram esse fato.



P

350000 360000
8320000

5000 metros

52
00

 m
et

ro
s

8310000

Aula 9 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I 173

Figura 10 -  Modelo de interpolação de coordenadas

Interpolando coordenadas
Para realizar a interpolação das coordenadas do ponto P, deve-se observar as coordenadas 

que limitam a quadrícula que envolve o ponto, em seguida medir a distância das bordas da 
mesma até o ponto, o que pode ser feito com uma régua ou escalímetro, observando-se a 
escala do mapa. Após isso, basta somar ou subtrair as distâncias medidas das coordenadas 
de quadrícula. Se a medida for da esquerda para a direita e de baixo para cima, as distâncias 
são somadas com as coordenadas da esquerda e de baixo, caso contrário, as distâncias são 
subtraídas das coordenadas de cima e da direita.

Solução: coordenadas do ponto P : E = 355000 N = 8315200.

Para calcular a área do triângulo APB, pode-se utilizar o método de Gauss, que serve para 
calcular a área de qualquer polígono independente do número de vértices.
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Figura 11 – Modelo de cálculo de área utilizando coordenadas planas

Área =
∑

(X ∗ Y ) − ∑
(Y ∗ X)

2

Solução: Área = (8938722000 – 8938672000) / 2
Área = 25000 metros

Cálculo de áreas

Geralmente, os receptores GPS aceitam coordenadas UTM na função de edição 
de pontos. Discuta o que acontece se não informarmos o fuso ao qual pertence 
o ponto indicado.
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Atividade 3
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Apesar de ser utilizada mundialmente, a projeção UTM tem suas limitações,  o 
problema maior é que ela divide o globo em fusos de 6o de longitude. O que 
acontece se necessitarmos mapear uma região que se distribua no sentido leste-
oeste cuja extensão ultrapasse 6o? 



Resumo

1

2
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Assim, concluímos que o sistema de coordenadas UTM é um sistema referencial de 
localização terrestre baseado em coordenadas métricas defi nidas para cada uma das 60 zonas 
UTM, sendo estas múltiplas de 6 graus de longitude, na Projeção Universal Transversal de 
Mercator, e cujos eixos cartesianos de origem são o Equador para coordenadas N (norte) e 
para coordenadas E (leste), o meridiano central de cada zona, sendo dessa forma indispensável 
a indicação da zona UTM da projeção correspondente ao local. 

Nesta aula, apresentamos os principais conceitos relacionados ao sistema de 
coordenadas mais utilizado na representação de mapas e cartas ao longo do 
planeta. O sistema de coordenadas UTM é um sistema referencial de localização 
terrestre baseado em coordenadas métricas defi nidas para cada uma das 60 zonas 
UTM, múltiplas de 6 graus de longitude, e cujos eixos cartesianos de origem são 
o Equador, para coordenadas N (norte) e o Meridiano Central de cada zona, para 
coordenadas E (leste). Dessa forma, para a localização de pontos utilizamos 
duas linhas imaginárias, o Meridiano Zero (Greenwich) e o Equador para dividir 
o globo em hemisférios: Ocidental e Oriental; Norte e Sul, assim, pelo entrelaçado 
dos meridianos e paralelos, podemos determinar com precisão a localização de 
um ponto na superfície da Terra. Esperamos que esse assunto tenha sido bem 
compreendido já que a localização sempre foi uma necessidade do ser humano, 
ligada a sua própria sobrevivência.

Auto-avaliação
Agora que discutimos o sistema de coordenadas planas, você tem condições de responder 

às questões propostas.

Suponha que o estado onde você mora seja cortado por dois ou mais fusos UTM, 
então: É possível representar essa área em um mapa utilizando o sistema de 
coordenadas UTM? Justifi que sua resposta.

Qual a posição de um determinado ponto em relação ao Equador e ao Meridiano 
Central considerando que suas coordenadas são:  6.682.000m S e 476.000m WGR?
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Apresentação

A Cartografi a é uma área do conhecimento que, desde as suas origens e no seu longo 
processo de sistematização, vem incorporando saberes de outras áreas científi cas, com o 
propósito de representar o espaço. Uma das áreas relacionadas é a Astronomia que, entre 

outros ensinamentos, nos auxilia na compreensão da situação do planeta Terra no contexto do 
Sistema Solar, seus movimentos e as conseqüências destes na nossa vida cotidiana.

O conhecimento da noção de fusos horários nos dias atuais tem uma importância 
fundamental para a compreensão das múltiplas relações entre os diferentes e distantes 
lugares de um mundo cada vez menor. O professor de Geografi a, talvez mais que qualquer 
outro profi ssional, tem a obrigação de conhecer essa realidade e auxiliar os seus alunos 
a compreenderem essa relação espaço/tempo e, assim, entenderem melhor o mundo em 
vivemos.

Esta aula é um convite para conhecer uma genial e útil invenção dos homens: os 
fusos horários.

Objetivos
Compreender o movimento de rotação da Terra e a 
passagem das horas.

Entender o funcionamento dos fusos horários.

Identifi car os fusos horários brasileiros.

Explicar o funcionamento do horário de verão.
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Por que estudar fusos horários?

Imaginemos uma região onde todas as cidades, povoados, distritos e os espaços entre 
eles tenham horas diferentes. Certamente, nessa região, o funcionamento das atividades 
comerciais, os horários dos trens, dos ônibus e dos aviões, a hora de almoço, o início e o 

término de um dia, assim como o horário das aulas de professores que ensinem em duas cidades 
diferentes e tudo o que se refere à passagem das horas seria simplesmente um caos.

Uma situação como essa só não aconteceu no passado, antes de se estabelecer uma 
ordem para a determinação geográfi ca das horas de um dia, porque a população do mundo era 
muito pequena e também porque as atividades econômicas não eram dinâmicas e a mobilidade 
da população entre os lugares, precária. Esse assunto, mais relacionado com a Astronomia, 
foi absorvido pela Geografi a, em função da infl uência que exerce sobre a vida das pessoas, 
especialmente, após o surgimento da ferrovia, do telégrafo e da aviação.

No entanto, nos anos setenta do século XX, no contexto do movimento de renovação 
da Geografi a, o tema “fusos horários” era tratado como conhecimento inútil e alienante; e os 
que davam atenção a ele eram taxados de geógrafos tradicionais. O tempo passa, o mundo 
muda e eis que entramos no século XXI com a vida inteiramente transformada e, como não 
poderíamos imaginar, os conhecimentos teóricos e práticos sobre os fusos horários ganham 
uma enorme importância, em virtude da rapidez extraordinária com que circulam no mundo 
as pessoas, as mercadorias e principalmente as informações.

O que é fuso horário?
Antes de querermos responder à indagação acima, vamos historiar um pouco sobre a 

origem do sistema de fusos horários. Desde os egípcios, a preocupação com a contagem das 
horas é parte do nosso cotidiano. Até meados do século XIX, não havia um referencial único para 
a determinação das horas. Cada lugar estabelecia uma hora a ser respeitada pelos seus habitantes 
e certamente pelos seus visitantes, o que provavelmente causava embaraço e desconforto. A 
hora de uma localidade era acertada ao meio-dia, momento em que o sol estivesse a pino, ou 
seja, iluminando perpendicularmente o meridiano que passava naquela localidade.

O descompasso provocado era grande, mas, com o advento da ferrovia essa situação 
fi cou ainda pior. Como meio de transporte, o trem não era tão rápido, mas tinha a possibilidade 
de percorrer grandes distâncias e a locomoção das pessoas entre lugares com horas bem 
diferentes tornou-se comum. Nos Estados Unidos, onde as ferrovias atravessavam longos 
percursos no sentido Oeste-Leste, chegou-se a ter cerca de 300 horas ofi ciais diferentes ao 
longo das estradas de ferro. 
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Na Grã-Bretanha, a preocupação não era menor e na década de 1830 os ingleses 
estabeleceram uma única hora legal para o país, medida pelo Observatório Real de Greenwich, 
que fora construído em 1675 por ordem do Rei Charles II. O sistema inglês era fundamentado 
em eventos astronômicos, sendo o principal deles o movimento de rotação da Terra. Na década 
de 1840, foi estabelecido o Greenwich Mean Time (GMT) – Tempo Médio de Greenwich – como 
tentativa de uniformizar a hora em toda a Grã-Bretanha. No entanto, a adesão ao horário de 
Londres não foi imediata, somente aos poucos as companhias férreas passaram a adotá-lo, de 
forma que em 1855 a maior parte da Inglaterra já vivia em função desse horário.

Tempo Universal Coordenado (UTC)

Com o advento das novas tecnologias, em especial dos relógios atômicos 
altamente precisos, foi reconhecido que a defi nição da hora baseada na rotação 
da Terra (tal como era feita pelo GMT) era inadequada. Paralelamente, em 1967 
houve uma redefi nição do segundo (http://physics.nist.gov/cuu/Units/second.
html) com a precisão de cerca de um nanossegundo - a fórmula anterior 
apresentava fl utuações de alguns milésimos de segundo por dia. As várias 
tentativas de relacionar a nova defi nição do segundo com a hora GMT eram 
altamente insatisfatórias. 

Por isso, foi criada uma nova escala horária e a 1 de janeiro de 1972 foi ofi cializada 
uma nova hora universal: Universal Time Coordinated (UTC), ou seja, o Tempo 
Universal Coordenado (http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/UT.html). Por vezes, 
ainda se ouve falar em hora GMT. Este é um termo desatualizado e por isso 
incorreto. Dever-se-á, em vez disso, usar o termo UT (abreviado), esse, sim, é o 
termo ofi cial e correto. 

Fonte: História... (2002).

Somente em 1878, o canadense Sir Sanford Fleming (1827-1915), engenheiro chefe das 
ferrovias do Canadá, após estudar o movimento de rotação da Terra, sugeriu que tal sistema 
de zonas de tempo fosse adotado no mundo inteiro a partir do meridiano que passava pelo 
Observatório de Greenwich e propôs a divisão do planeta em 24 faixas ou fusos, cada uma 
correspondendo a uma hora. 

O Primeiro Meridiano é uma linha imaginária que liga o Pólo Norte ao Pólo Sul. Greenwich 
é uma cidade inglesa localizada nas margens do Rio Tâmisa, onde se localiza o Observatório 
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Real de Greenwich. Nesse Observatório, o principal telescópio era chamado de The Primary 
Transit. O meridiano que passava sobre esse instrumento foi adotado como o meridiano de 
referência para a Grã-Bretanha.

Figura 1 – Visão panorâmica do Observatório Real de Greenwich

Figura 2 – Visão aproximada do Observatório Real de Greenwich 

Figura 3 – Local onde fi ca o primeiro meridiano
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Em outubro de 1884, 41 delegados de 25 nações se encontraram em Washington – DC, 
nos Estados Unidos, para a Conferência Internacional do Primeiro Meridiano e decidiram que:

  � o dia universal seria um Dia Solar Médio e começaria à meia-noite em Greenwich contado 
no formato de 0 a 24 horas; 

  � o primeiro Fuso Horário abrangeria uma faixa que vai de 07º 30’ E (de East) a 07º 30’ W 
(de West), portanto, 15º de longitude. 

As horas aumentam no sentido Leste e diminuem no sentido oeste até a longitude de 
180º ou antimeridiano, localizado de maneira muito conveniente no Oceano Pacífi co, local 
ideal para o estabelecimento da Linha Internacional de Datas. Conveniente pelo fato de ser 
uma faixa da Terra pouco habitada, o que de certa forma facilita, na prática, a ocorrência de 
um fato real que é a existência de duas datas em lugares espacialmente muito próximos, como 
veremos adiante.

Figura 4 – Fusos horários (relação longitude/tempo)

Considerando a Terra vista dos pólos, representada pela circunferência (Figura 4), 
dividem-se os 360º pelas 24 horas do dia e cada fuso horário compreende uma faixa de 15º 
de longitude, na qual, teoricamente, se tem a mesma hora. Quando dizemos que teoricamente 
temos a mesma hora dentro de uma faixa de 15º, é porque na prática não é bem assim. Em 
cada lugar do planeta, os governos locais têm a liberdade de defi nir as confi gurações dos fusos 
horários de seus países, de acordo com as suas conveniências.
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O movimento de rotação
e a passagem das horas

Apesar de quase imperceptíveis por causa da correria do nosso dia-a-dia, a Terra executa 
movimentos, alguns dos quais de forte infl uência sobre nós. Um desses movimentos interfere 
de forma muito marcante em nossas vidas, sua infl uência é diária e suas conseqüências são 
percebidas a cada hora, às vezes, a cada minuto: é o movimento de rotação. Como podemos 
ver na fi gura anterior, é um movimento realizado no sentido Oeste-Leste e, através dele, a Terra 
dá um giro em torno do seu próprio eixo em um período de 24 horas.

Por esse motivo, temos a impressão de que o Sol nasce no horizonte a Leste e que, com 
o passar das horas, descreve uma trajetória sobre nossas cabeças no sentido Leste-Oeste, até o 
poente. Como sabemos, esse movimento é apenas aparente. A verdade é que, pela manhã, quando 
o Sol parece subir no horizonte, é a Terra que está girando na direção contrária (Oeste-Leste). 

Assim, quando o Sol aparece no horizonte às 6 horas da manhã, devemos vê-lo 
horizontalmente. Às 7 horas, a Terra já girou 15 graus e então o Sol já estará 15 graus acima 
da linha do horizonte, às 8 horas, 30 graus, às 9 horas, 45 graus e assim por diante ao longo 
de todo o dia. Por isso somos induzidos a acreditar que o Sol está descrevendo essa trajetória, 
mas, é o movimento de rotação da Terra que provoca tal “ilusão”. É esse movimento aparente 
do sol o responsável pela sucessão das horas do dia, o que pode ser comprovado pelas 
sombras de objetos fi xos nos locais em que vivemos.
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Essa é a hora real ou solar, ou seja, é a hora defi nida pela passagem do Sol sobre o 
meridiano de um lugar. Como sabemos, a Terra conceitualmente é dividida em hemisférios. 
O Equador divide a Terra em hemisférios Norte e Sul e o meridiano de Greenwich divide a 
Terra em hemisférios Leste e Oeste. Neste último sentido, temos 360 meridianos de 1 grau de 
longitude. Cada grau é dividido em 60 minutos que, por sua vez, se dividem em 60 segundos.

Se quisermos falar em dimensões, devemos ver que no Equador 1 grau de longitude 
tem uma dimensão, uma amplitude ou largura de cerca de 111,3 km. Quando dividimos esse 
grau por 60 minutos, teremos a largura de 1 minuto de longitude, que é cerca de 1855 m. 
Ao se dividir o minuto por 60 segundos, teremos a largura de um segundo de longitude com 
cerca de 30,9 m. Portanto, a cada 30 metros e noventa centímetros, teremos um meridiano 
de um segundo. Considerando-se que hoje, mais do que nunca, é possível determinar com 
precisão 1/10” (um décimo de segundo), 1/100” (um centésimo de segundo) e até 1/1000” 
(um milésimo de segundo), devemos entender que a cada centímetro do chão que pisamos é 
possível estabelecermos o lugar por onde está passando um meridiano, mesmo que na prática 
isso não seja uma tarefa fácil. 

Assim pensando, podemos entender que cada lugar ou ponto do planeta, situado mais a 
oeste de outro, terá sempre um tempo atrasado, seja uma hora, um minuto, um segundo ou 
um milésimo de segundo. Em lugares muito próximos isso não é percebido. Mas, quando um 
lugar está distante de outro apenas 1º de longitude (no sentido Leste-Oeste ou vice-versa), 
isso signifi ca que esse lugar está adiantado ou atrasado em 1/15 (um quinze avos) de uma 
hora, ou seja, está adiantado ou atrasado em 4 minutos.

A hora legal ou hora ofi cial
A Figura 5 nos apresenta um mapa esquemático da distribuição das horas no planeta 

Terra, de acordo com as convenções internacionais. Os fusos a leste de Greenwich recebem o 
sinal positivo, indicando que as suas horas são adiantadas em relação à hora do primeiro fuso; 
a oeste de Greenwich, o sinal é negativo, indicando horas atrasadas. Mas o inverso também é 
comum e neste caso, quando os fusos a oeste recebem o símbolo de positivo, isso indica que 
se deve acrescentar o número do fuso (por exemplo: +3), para saber as horas em Greenwich. 
As formas irregulares dos fusos vistas na Figura 5 devem-se às difi culdades de obediência 
aos limites originais estabelecidos pelo Sistema de Fusos Horários. Assim, frequentemente, 
tais limites são mudados em diferentes países para ajustar a distribuição local das horas, a 
fi m de atender a interesses econômicos, políticos, sociais e culturais, no todo ou em partes 
desses países. Isso é para evitar que dois lugares com fortes relações socioespaciais tenham 
horas diferentes.
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Linha Internacional das Datas
Considerando que o movimento de rotação da Terra é ininterrupto, não parece 

sensato imaginar um lugar onde começa e onde termina um dia, pois, pela passagem 
do Sol, o dia nasce e termina a cada instante à medida que o Sol vai iluminando os 
lugares mais a Leste. No entanto, o sistema de fusos horários prevê a existência de 
um lugar, mais precisamente, de uma linha, ao longo da qual podemos considerar 
que o dia nasce ofi cialmente. É no meridiano de 180º, conhecido como a Linha 
Internacional de Mudança de Datas (LID).

Quando observamos um globo terrestre, ou um mapa mundi, podemos 
constatar que este meridiano está localizado em uma área muito pouco habitada do 
planeta. Mesmo assim, a linha ainda precisa ser ajustada à realidade dos países que 
atravessa, se afastando do meridiano de 180º, como na Figura 5. A mudança de datas 
ocorre da seguinte maneira: ao se fazer uma viagem no sentido Oeste-Leste (mesmo 
sentido da rotação da Terra) se ganha um dia no calendário, ou seja, no momento 
em que se cruza a linha tem-se uma imediata mudança de data. Na verdade, não se 
deixa de viver 24 horas, apenas, o viajante que estava em um dia 30, por exemplo, ao 
cruzar a linha no sentido Leste passa imediatamente para o dia 31. Em contraposição, 
quando viajamos no sentido Leste-Oeste e ultrapassamos a LID, saímos de um dia 
31 para um dia 31 novamente, ou seja, perdemos um dia.

Figura 6 – Linha Internacional de 

Mudança de Datas

Figura 5 – Fusos Horários no mundo

Fonte: <http://www.novomilenio.inf.br/porto/mapas/nmfusos.htm>. Acesso em: 25 abr. 2008.
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O texto seguinte, extraído do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, é uma 
ilustração clássica de como a mudança de datas pode interferir nas nossas vidas.

Afi nal foram apenas 79 dias!

“Aposto vinte mil libras, seja contra quem for, que darei a volta à Terra em oitenta 
dias ou menos. ... Sendo hoje quarta-feira, 2 de outubro, tenho de estar de volta 
a Londres, a este mesmo salão do Reform-Club, em 21 de dezembro, sábado, às 
oito e quarenta e cinco da noite.” ... Houve, porém, demoras forçadas, e quando 
o gentleman desembarcou, enfi m, no seu destino, todos os relógios de Londres 
marcavam dez minutos para as nove da noite. Concluída a volta ao mundo, Phileas 
Fogg chegava com cinco minutos de atraso! Em resumo: perdera a aposta! ... 
“O Sr. enganou-se num dia! Nós chegamos 24 horas adiantados; mas só temos 
10 minutos”. “Sem dar por isso”, Phileas Fogg ganhara um dia no seu itinerário, 
unicamente porque dera a volta ao mundo caminhando para leste, dia que, pelo 
contrário, perderia se fosse em sentido inverso, quer dizer, marchando para 
oeste. (VERNE, 1982).

Figura 7 – Phileas Fogg – Personagem de A volta ao Mundo em 80 dias

Os fusos horários no Brasil
No Brasil, um parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 

em 06/06/1911 recomenda

ser de alta conveniência o estabelecimento da hora legal, visto que ao lado da hora 
do Rio, usada nas estações telegraphicas da União, encontram-se horas locaes as 
mais variadas e arbitrarias, o que, evidentemente, prejudica as relações commerciaes, 
já diffi cultando o estabelecimento seguro do trafego mutuo nas estradas de ferro, já 
impedindo a comparação das datas e horas dos despachos telegraphicos e a solução 
das transacções mercantis, dependentes de contractos que envolvem questões de tempo 
(OBSERVATÓRIO..., 2008).
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Com base nesta recomendação, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº. 2.784 em 18 
de junho de 1913, instituindo o Sistema de Fusos Horários. Como o país tem dimensões 
continentais e sua distância longitudinal (sentido Leste-Oeste) é grande, houve a necessidade de 
dividir o espaço em 4 fusos horários. É importante observar que os fusos abaixo relacionados 
não obedecem aos meridianos limítrofes originais. Eles são ajustados de acordo com as 
conveniências regionais. 

1º Fuso – é o fuso de –2h (menos duas horas) em relação à hora de Greenwich. Fazem 
parte deste fuso as ilhas oceânicas de Fernando de Noronha, Martin Vaz e Trindade, o Atol das 
Rocas, os Penedos de São Pedro e São Paulo.

2º Fuso – é o fuso de –3h (menos três horas). É o fuso de Brasília e representa a hora 
ofi cial do país. Todos os estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, mais os estados de 
Goiás no Centro-Oeste e Tocantins e parte do Pará, na região Norte. 

3º Fuso – é o fuso de –4h (menos quatro horas). Compreende os estados de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul no Centro-Oeste, a parte ocidental do Pará, Amapá, Roraima, Rondônia 
e quase todo o estado do Amazonas na região Norte. 

4º Fuso – é o fuso de –5h (menos cinco horas). É o fuso do Acre e do sudoeste do estado 
do Amazonas (Figura 8).

Figura 8 – Fusos horários do Brasil
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O horário de verão
O princípio fundamental deste horário é que, como no verão o Sol nasce mais cedo, 

ao adiantar os relógios em uma hora é possível aproveitar mais a luz do dia, uma vez que a 
realização das atividades humanas nesse período (à luz do Sol) ocasiona um menor consumo de 
energia elétrica. O horário de verão foi adotado no Brasil pela primeira vez em 1931 e, em geral, 
adiantavam-se as horas em todo o país. Após a constatação de que em alguns estados os seus 
efeitos eram insignifi cantes, nos últimos anos, a adoção do horário de verão no Brasil é seletiva, 
atingindo apenas as regiões onde, de fato, se pode economizar energia elétrica (Figura 9).

Figura 9 – Horário de verão no Brasil – 2007/08
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Responda às questões a seguir.

Examinado o mapa da Figura 8 e sabendo que em Natal são 15 horas, 
que horas são em:

a) Manaus; 

b) Brasília;

c) Fernando de Noronha;

d) Rio Branco.

Compare os mapas das Figuras 8 e 9 e liste as principais diferenças 
verifi cadas no Brasil em virtude do horário de verão 2007/08.

Examine um mapa mundi político e compare-o com o mapa de fusos 
horários da Figura 5. Descubra quantos fusos horários tem a Rússia e 
quantos a China deveria ter.



Oeste

A. .B-

Leste

Oeste

A. .B+

Leste
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Determinação
da hora real ou solar

Sabemos que a hora legal, que é determinada pelas autoridades de cada país através 
de uma legislação específi ca, é a referência prática para a distribuição das horas em todo o 
planeta. No entanto, essa hora legal nem sempre atende às nossas necessidades de informação, 
pois às vezes estamos envolvidos em atividades específi cas que dependem, por exemplo, da 
ausência ou presença da luz solar. Então, é preciso determinar a hora real ou solar do lugar. 
Como fazer isso?

Instruções
Quando pretendemos saber a hora real ou solar em um determinado lugar no mundo, 

precisamos de alguns referenciais para isso. Esses referenciais são: a hora real do outro lugar 
e as longitudes dos dois lugares. 

Em primeiro lugar, determinamos a diferença de longitude entre os dois lugares, o que 
pode ser feito da maneira seguinte.

1) Se os dois lugares estiverem no mesmo hemisfério, subtraem-se as suas longitudes.

2) Se estiverem em hemisférios opostos, somam-se as suas longitudes.

Depois, determina-se a diferença de horas entre os dois lugares, dividindo-se a diferença 
de longitudes encontrada por 15 (quantidade de graus de longitude de cada fuso horário).



123o 18′− 26′′− E

Isso é igual a −→ 123o 17′ 87′′E
−1o 15′ 27′′E
122o 02′ 59′′
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3)  Determinação da hora:

a) se o lugar do qual se quer saber a hora está a Leste, soma-se à hora conhecida a 
diferença horária encontrada;

b) se o lugar do qual se quer saber a hora está a Oeste, subtrai-se da hora conhecida a 
diferença horária encontrada.

Colocando em prática a determinação 
da hora real ou solar

Vamos aprender a determinar a hora real ou solar de um lugar em relação a outro, 
considerando as suas localizações e sabendo a hora de um desses lugares através dos 
exemplos a seguir. 

1) Qual a hora de uma cidade A localizada a 123º 18’ 26” E, quando são 12h 32m 16s numa 
cidade B situada a 01º 15’ 27” E?

Passo 1 – Diferença de longitudes: cidades no mesmo hemisfério, subtraem-se as longitudes.

Com a diferença de longitudes obtida anteriormente, calcularemos a diferença de horas.

Passo 2 – Diferença de horas: divide-se a diferença de longitudes 122º 02’ 59” por 15 
(quantidade de graus de 1 fuso horário) como você verá a seguir.

Como se faz? Converte 1 dos minutos em 60” e soma aos 26” existentes = 86”.

122o 02′ 59′′ |15
........120 8h 8m 11s (diferença de horas)
...........2o × 60′ =
−→ 120′ + 02′ = 122′

....................... − 120′

...............................2′ × 60′′ =

................... −→ 120′′ + 59′′ = 179′′

................................................165′′

..................................................14′′ (resto)
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Hora conhecida

Diferença de horas

Hora que se quer conhecer

Resposta: Na cidade A são 20h 40m 27s.

2) Qual a hora de uma cidade européia situada a 35º 45’ 26”E, quando são 16h 44m numa 
cidade situada no sul do Brasil a 51º 22’ 27” W?

Passo 1 – Diferença de longitudes: as cidades estão em hemisférios opostos. Portanto, 
somam-se as longitudes.

Passo 3 – Determinação da hora: como o lugar cuja hora que se quer conhecer está mais a 
Leste, soma-se a diferença de horas à hora conhecida.

Passo 2 – Diferença de horas: divide-se a diferença de longitudes 87º 07’ 53” por 15 
(quantidade de graus de 1 fuso horário).

Passo 3 – Diferença de horas: como a hora que se quer conhecer está a Leste, soma-se a 
diferença de horas à hora conhecida.

12h 32m 16s

+ 8h 8m 11s

20h 40m 27s

67’ = 1º 07’. Assim, os 86º passam a ser 87º.

Como se faz

Como se faz

Resposta: Na cidade européia são 22h 32m 31s.

35o 45′ 26′′ E
+ 51o 22′ 27′′ W
86o− 67′− 53′′ converte para −→ 87o 07′ 53′′

87o 07′ 53′′ |15
........75 5h 48m 31s

........12o × 60′ =
−→ .720′ + 07′ =
........727′

.... − 720

............7′ × 60′′ =
−→ 420′′ + 53′′ =
........473′′

........465′′

............8′′ (resto)

Hora conhecida ...................... 16h 44m 00s

....... Diferença de horas ................. 5h 48m 31s

....... Hora que se quer conhecer .... 21h− 92m− 31s (corrigido para)

.........................................................22h 32m 31s



2o 43′ 50′′ |15
.....2o × 60′ = 0h 10m 55s

........120′ + 43′ =
−→ 163′

.... − 150′

..........13′ × 60′′ =

........780′′ + 50′′ =

........830′′

−→ .825′′

..........5′′ (resto)

.......................14o 69′ 97′′

....,..........................15o− 10′− 37′′− E

............,...............−12o 26′ 47′′E
O resultado é ...,.....2o 43′ 50′′
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3) Quando são 18h 48m 44s numa cidade A situada a 15º 10’ 37”E, que horas serão em uma 
cidade B situada a 12º 26’ 47” E?

Passo 1 – Diferença de longitudes: as cidades no mesmo hemisfério. Portanto, subtraem-se 
as longitudes.

Passo 2 – Diferença de horas: divide-se a diferença de longitudes, 2º 43’ 50” por 15 (quantidade 
de graus de 1 fuso horário).

(corrigido para)

10’ passam a ser 9’, pois 1’ = 60”, que serão somados aos 37”, que passam a 
ser 97”. Da mesma forma os 15º passam a ser 14º. 1º é convertido em 60’ que 
somados aos 9’ = 69’

Passo 3 – Diferença de horas: como a hora que se quer conhecer está mais a Oeste, subtraem-
se a diferença de horas da hora conhecida.

........................................18h 47m 104s

Hora conhecida ....................... 18h 48m 44s

Diferença de horas .................... 0h 10m 55s

Hora que se quer conhecer ..... 18h 37m 49s

_______

Como 44 é menor que 55, converte-se 1 minuto em 60 segundos que somados 
aos 44  = 104s.

Resposta: Na cidade B são 18h 37m 49s.



194o 49′ 54′′ |15
......180 12h 59m 19s

........14o + 60′ =
−→ 840′ + 49′ =
........889′

.... − 885′

..........4′ × 60′′ =
−→ 240′′ + 54′′ =
........294′′

−→ .285′′

...........9′′ (resto)

Hora conhecida .............................. 15h 39m 24s

....... Diferença de horas ...................... +12h 59m 19s

....... Hora que se quer conhecer ............ 27h− 98m− 43s ←

.................................................................28h 38m 43s ←− (corrigido para)

........Como o dia só tém 24 horas ...... − 24h 00m 00s

............................................teremos ......04h 38m 43s (do dia seguinte)

Dos 98 minutos retiram-se 60 que são transformados em 1 hora, a ser 
acrescentada às 27 = 28 horas.
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Passo 2 – Diferença de horas: divide-se a diferença de longitudes, 194º 49’ 54” por 15 
(quantidade de graus de 1 fuso horário).

4) Quando são 15h 39m 24s numa cidade C situada a 152º 43’ 37”W, que horas serão em 
uma cidade D situada a 42º 06’ 17” E?

Passo 1 – Diferença de longitudes: as cidades estão em hemisférios opostos e por isso 
somam-se as longitudes.

152o 43′ 37′′ W
....+.42o 06′ 17′′ E
........194o 49′ 54′′

Passo 3 – Diferença de horas: como a hora que se quer conhecer está mais a Leste, somam-
se a diferença de horas à hora conhecida.

Resposta: Na cidade D são 04h 38m 43s do dia seguinte.

5)  Numa cidade européia localizada a 54º 16’ 26” E são 8h 15m 26s. Que horas são numa 
cidade americana situada a 85º 46’ 38” W?



140o 03′ 04′′ |15
......135 9h 20m 12s

........5o + 60′ =
−→ 300′ + 3′

........303′

.... − 300

..........3′ × 60′′ =
−→ 180′′ + 04′′ =
........184′′

−→ .180′′

...........04′′ (resto)

54o 16′ 26′′ E
+85o 46′ 38′′ W
139o 62′ 64′′ (converte para)
139o 63′ 04′′ ←−
140o 03′ 04′′
___ __
___ __

. (i) 31h 75m 26s

. + 24h 00m 00s (2a correção para)

. 07h 75m 26s

Hora conhecida 08h 15m 26s (1a correção para)
Diferença de horas (ii) 09h 20m 12s

Hora que se quer conhecer (i − ii) 22h 55m 14s (do dia anterior)

__
__ __
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Resposta: Na cidade americana são 22h 55m 14s do dia anterior.

Observe como foram resolvidos os exemplos anteriores, siga as mesmas Observe 

Passo 3 – Diferença de horas: como a hora que se quer conhecer está a Oeste, subtraem-se 
a diferença de horas da hora conhecida.

Passo 1 – Diferença de longitudes: as cidades estão em hemisférios opostos. Portanto, 
somam-se as longitudes.

Passo 2 – Diferença de horas: divide-se a diferença de longitudes, 140º 03’ 04” por 15 
(quantidade de graus de 1 fuso horário).

Após a soma direta é preciso converter segundos em minutos e minutos 
em graus.

A diferença de horas é maior que a hora conhecida. Para que essa diferença fi que 
maior é necessário somar 24h 00m 00s à diferença de horas. 



Atividade 2

Resumo
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Esta aula tratou especificamente de fusos horários, assunto da mais alta 
importância nos dias atuais devido a sua real aplicação prática em diversas 
atividades e eventos de abrangência mundial. Discutimos os conceitos de hora 
solar ou real e hora legal ou hora ofi cial e aprendemos sobre o movimento 
de rotação da Terra e sua relação com a passagem das horas. Descobrimos 
que, apesar da uniformização das horas através dos fusos horários, a hora real 
ou solar é que determina a luminosidade dos lugares; e que a cada grau de 
longitude, a Leste ou a Oeste, haverá maior ou menor luminosidade, portanto, 
horas adiantadas ou atrasadas em relação às horas de um determinado lugar. 

como foram resolvidos os exemplos anteriores, siga as mesmas instruções e 
calcule:

1)  quando são 13h 15m 17s numa cidade localizada a 18º 25’ 32” E, que horas 
teremos em outra cidade localizada a 156º 15’ 17” W?

2) quando estivermos às 21h 37m 28s numa cidade situada a 67º 38’ 47” em 
Natal, que horas são em Greenwich?

3) que horas são em um ponto localizado a 124º 16’ 37” W, quando são 18h 
37m 24s num ponto localizado a 123º 16’ 37” W?



2

1
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Autoavaliação
Mesmo não sendo válido para os estados do Nordeste, o estabelecimento do horário 
de verão afeta as nossas vidas. Lembre-se deste período e enumere as situações 
em que o horário de verão brasileiro foi bom e foi ruim para você. Justifi que suas 
respostas.

Relacione algumas atividades econômicas nas quais é importante ter conhecimento 
da distribuição das horas no mundo.
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Apresentação

A superfície da Terra tem uma forma esférica e quando desenhamos um mapa estamos 
fazendo um recorte de uma porção dessa superfície, o que nos permite fazer a 
representação cartográfi ca em papel ou em um arquivo digital, ou seja, numa superfície 

plana. Dessa forma, temos o mundo real reduzido a pontos, linhas e áreas representadas por 
uma variedade de recursos visuais, tais como tamanho, textura ou padrão, cor, orientação e, 
principalmente, a forma, defi nida pela sua projeção. O grande problema da Cartografi a consiste 
em transformar uma superfície esférica num plano, para que possa ser representado em 
documentos cartográfi cos, pois, como sabemos, a esfera é um sólido não-desenvolvível, isto é, 
não-achatável ou não planifi cável. Assim, sempre que achatarmos uma esfera, necessariamente 
ela sofrerá alterações ou deformações. 

Os sistemas de projeções cartográfi cas foram desenvolvidos para dar uma solução a esse  
problema da transferência de uma imagem da superfície curva da esfera terrestre para um plano 
da carta, o que sempre vai acarretar deformações. Os sistemas de projeções constituem-se de 
uma fórmula matemática que transforma as coordenadas geográfi cas, a partir de uma superfície 
esférica (elipsoidal), em coordenadas planas, mantendo correspondência entre elas. O uso 
desse artifício geométrico das projeções consegue reduzir as deformações, mas nunca eliminá-
las. Nesta aula, apresentamos os principais conceitos relacionados aos sistemas de projeção e 
discutimos a sua importância em permitir a transferência de pontos de uma superfície esférica 
para um plano, de modo a possibilitar a representação cartográfi ca de elementos geográfi cos. 

Objetivos
Apresentar os conceitos e a classifi cação dos principais 
sistemas de projeções cartográfi cas.

Demonstrar como transferir pontos de uma superfície 
esférica para uma superfície plana mantendo relações 
espaciais entre os elementos geográfi cos representados.

Entender quais os problemas que são causados por essa 
transferência (construção de mapas).
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Entendendo o signifi cado da 
existência das projeções cartográfi cas

Todos os mapas ou cartas que nós conhecemos são representações aproximadas da 
superfície terrestre. Isso ocorre porque não se pode passar de uma superfície curva 
para uma superfície plana sem que haja deformações, ou seja, não é possível manter as 

relações espaciais na transferência de pontos da superfície real para uma de representação. 

Segundo Rocha (1998), quando desejamos representar a superfície da Terra, diversas 
formas podem ser utilizadas: mapas, cartas, plantas, modelos reduzidos, modelos numéricos, 
globos e outros. 

Os globos apresentam uma grande vantagem na representação, pois mostram ao usuário 
uma boa visão ilustrativa do real, porém de pouca utilização prática, já que para uma escala de 
1/1.000.000 ter-se-ia um globo com raio de 6,5 metros. 

A forma plana é a mais utilizada para representação das informações espaciais da superfície 
terrestre por ser a forma mais prática de representação e manipulação de mapas e cartas. 

Como a superfície terrestre não é plana, a Cartografi a se vê obrigada a usar de artifícios 
para representar essas informações no plano. 

As projeções cartográfi cas são ferramentas utilizadas na Cartografi a para representar a 
superfície curva sobre o plano, com o mínimo de distorções. 

A elaboração de um documento cartográfi co em um plano consiste em um método 
segundo o qual se faz corresponder à cada ponto da Terra, em coordenadas geográfi cas, um 
ponto no mapa, em coordenadas planas. Para se obter essa correspondência utilizam-se os 
sistemas de projeções cartográfi cas.



Globo - esfera tridimensional Mapa - plano bidimensional
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Existem diferentes projeções cartográfi cas, uma vez que há uma variedade de modos de 
projetar sobre um plano os objetos geográfi cos que caracterizam a superfície terrestre.

Globo – esfera Mapa – plano

tridimensional bidimensional

Figura 1 – Esquema ilustrativo da transformação de uma superfície esférica tridimensional em uma superfície 
plana bidimensional

Defi nição de projeção cartográfi ca
Segundo Rocha (1998), as projeções cartográfi cas podem ser defi nidas como funções 

matemáticas que relacionam pontos de uma superfície de referência (esfera ou elipsóide) a 
uma superfície de projeção (plana). 

A escolha do sistema de projeção depende de uma série de fatores. Existem alguns que 
se adequam melhor do que outros, a depender da fi nalidade, ou que oferecem a vantagem 
de uma construção simples e rápida. Entretanto, para os cartógrafos, nenhum deles pode 
ser considerado ideal para resolver esse grande desafio da Cartografia que é eliminar 
completamente as distorções quando se passa de um sistema a outro. Assim, a solução 
parcial, que seria a adoção de um sistema de projeção, é sempre usada.

A busca da solução para esse problema da Cartografi a tem levado os pesquisadores à 
defi nição de inúmeras projeções cartográfi cas, cada uma delas com suas características, ou 
seja, preservando uma característica espacial e distorcendo outra em função da fi nalidade 
específi ca dos trabalhos a serem executados. 

Ainda Segundo Rocha (1998) as características básicas que norteiam a escolha das 
projeções cartográfi cas são a localização da superfície a ser representadas, as distâncias 
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extraídas diretamente do mapa, as direções e as áreas. A decisão de se adotar uma determinada 
projeção cartográfi ca deverá levar em consideração ainda outros fatores como: a localização 
da região (Polar, equatorial, etc.); a forma da região; as dimensões da região; a fi nalidade do 
trabalho (Propriedade e graus de precisão); 

Classifi cação das projeções cartográfi cas
Ao longo de toda a história da Cartografi a, inúmeras são as projeções que foram utilizadas, 

cada uma delas com sua característica própria orientada par atender a uma fi nalidade específi ca. 
Apresentaremos agora as principais classificações, de acordo com alguns parâmetros 
considerados importantes.

Quanto ao método de construção
a) Projeção geométrica

Baseia-se em princípios geométricos projetivos e, dependendo da localização do ponto 
de vista, as projeções geométricas podem se subdividir em: 

  � gnomônica – ponto de vista no centro da Terra. 

Figura 2 – Projeção gnômica
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  � estereográfi ca – ponto de vista na superfície da Terra.

Figura 3 – Projeção estereográfi ca

  � ortográfi ca – ponto de vista no infi nito. 

Figura 4 – Projeção ortográfi ca

b) Projeções analíticas

São aquelas que perderam o sentido geométrico propriamente dito em conseqüência da 
introdução de leis matemáticas, visando à obtenção de determinada propriedade. Atualmente, 
quase todas as projeções cartográfi cas são analíticas. 

Quanto à superfície de projeção adotada
a) Projeções planas ou azimutais 

A projeção azimutal resulta da projeção da superfície terrestre sobre um plano a partir 
de um determinado ponto (ponto de vista). De acordo com Erwin Raisz (famoso cartógrafo 
americano), as projeções azimutais são de três tipos: polar, equatorial e oblíqua. Elas são 
utilizadas para confeccionar mapas especiais, principalmente os náuticos e aeronáuticos.
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Figura 5 – Superfície de projeção plana

Fonte: <http://www.frigoletto.com.br/Cartograf/projees.htm>. Acesso em: 2 abr. 2008.

São as que utilizam um plano diretamente como superfície de projeção. Tais projeções 
podem ser polares, equatoriais e oblíquas, dependendo da localização do ponto de tangência. 

b) Projeções cônicas

A projeção cônica resulta da projeção do globo terrestre sobre um cone, que 
posteriormente é planifi cado. Esse tipo de projeção:

  � apresenta paralelos circulares e meridianos radiais, isto é, retas que se originam de um 
único ponto; 

  � é usado principalmente para a representação de países ou regiões de latitudes 
intermediárias, embora possa ser utilizado para outras latitudes.

Figura 6 - Superfície de projeção cônica

Fonte: <http://www.frigoletto.com.br/Cartograf/projees.htm>. Acesso em: 2 abr. 2008.
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São projeções que utilizam o cone como superfície auxiliar. Dependendo da posição do 
cone, as projeções podem se subdividir em: normal, transversa e oblíqua. 

c) Projeções cilíndricas

A projeção cilíndrica resulta da projeção dos paralelos e meridianos sobre um cilindro 
envolvente, que é posteriormente desenvolvido (planifi cado). Esse tipo de projeção:

  � apresenta os paralelos retos e horizontais e os meridianos retos e verticais; 

  � acarreta um crescimento (deformação) exagerado das regiões de elevadas latitudes; 

  � é o mais utilizado para a representação total da Terra (mapas mundi). 

Figura 7 - Superfície de projeção cilíndrica

Fonte: <http://www.frigoletto.com.br/Cartograf/projees.htm>. Acesso em: 2 abr. 2008.

São projeções que utilizam o cilindro como superfície auxiliar e, dependendo da posição 
do cilindro, elas podem se subdividir em equatorial, transversa e oblíqua. 

Figura 8 – Projeção cilíndrica normal ou equatorial
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Figura 9 – Superfície de projeção cilíndrica transversa

Figura 10 – Superfície de projeção cilíndrica oblíqua

Quanto às propriedades que elas conservam
Outra classifi cação muito importante é quanto às propriedades que elas preservam, sendo: 

eqüidistantes, equivalentes, conformes e afi láticas. 

a) Eqüidistantes – são as que não apresentam deformações lineares, isto é, os comprimentos 
são representados em escala uniforme. 

b) Equivalentes – são as que não deformam as áreas, isto é, as áreas na carta guardam uma 
relação constante com suas correspondentes na superfície da Terra. Às vezes, a igualdade 
de áreas é obtida com uma excessiva deformação de fi gura. 

c) Conformes ou ortomórfi cas – são as que não deformam os ângulos e, em decorrência 
dessa propriedade, não deformam também a forma das áreas. Não existe projeção que 
seja ao mesmo tempo equivalente e conforme. 

d)  Afi lática – são aquelas em que os comprimentos, as áreas e os ângulos não são conservados. 
Entretanto, podem possuir uma ou outra propriedade que justifi que sua construção. 



Atividade 1
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Designação das projeções
Para dar nome às projeções, devemos em princípio seguir as seguintes regras:

1)  enunciar em primeiro lugar a natureza da superfície de projeção (plana, cônica, cilíndrica);

2)  enunciar, em seguida, a posição do eixo com relação à linha dos pólos (polar, normal, 
transversa);

3) acrescentar, fi nalmente, a propriedade que a projeção conserva: analítica (conforme, 
eqüidistante, equiárea); geométrica (gnomônica, esferográfi ca, ortográfi ca). 

Pesquise e descreva as projeções mais utilizadas para a representação de mapas 
em pequenas escalas, sejam eles planos (os mapa mundi) ou em forma de 
globos terrestres.

A seguir, mostramos alguns dos mais conhecidos tipos de projeção cartográfi ca.
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Projeção de Mercator
Idealizada no século XVI, a projeção cilíndrica de Mercator tornou-se a preferida dos navegantes 

por ser a única em que as direções podiam ser traçadas em linha reta sobre o mapa.

Nessa projeção, os paralelos e os meridianos são linhas retas que se cruzam formando 
ângulos retos. Pertence ao tipo chamado conforme, porque não deforma os ângulos. Em 
compensação, as áreas extensas ou situadas em latitudes elevadas aparecem nos mapas com 
dimensões exageradamente ampliadas.

Figura 11 – Projeções de Mercator ou cilíndrica equatorial

Fonte: <http://www4.curso-objetivo.br>. Acesso em: 2 abr. 2008.

Projeções de Mollweide e Aitoff
Essas projeções são do tipo equivalente, isto é, conservam a proporção ou equivalência 

das áreas representadas em detrimento da forma. Nelas, os paralelos são horizontais e estão 
de tal modo espaçados que cada área limitada por dois deles conserva a mesma proporção 
da área real, embora possa variar muito no tocante à forma. Elas têm formato elíptico e são 
muito utilizadas para a confecção de mapas mundi.
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Figura 12 - Projeção de Mollweide

Fonte: <http://www4.curso-objetivo.br>. Acesso em: 2 abr. 2008.

Projeção interrompida de Goode 
A projeção interrompida ou descontínua, idealizada pelo professor norte-americano Paul 

Goode, é um tipo diferenciado de projeção cuja fi nalidade principal é mostrar a equivalência das 
massas continentais e oceânicas. Para tanto, os mapas que apresentam esse tipo de projeção 
trazem as referidas massas interrompidas ou descontínuas. Goode coloca os meridianos 
centrais da projeção correspondendo aos meridianos quase centrais dos continentes para 
lograr maior exatidão.

Figura 13 – Projeção de Goode

Fonte: <http://www4.curso-objetivo.br>. Acesso em: 2 abr. 2008.
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Projeção de Peters
Outra projeção muito utilizada para planisférios é a de Arno Peters, que data de 1973. Sua 

base também é cilíndrica equivalente, e determina uma distribuição dos paralelos com intervalos 
decrescentes desde o Equador até os pólos, como pode ser observado no mapa a seguir.

Figura 14 – Projeção cilíndrica equivalente de Peters

Fonte: <http://www4.curso-objetivo.br>. Acesso em: 2 abr. 2008.

Existem projeções muito utilizadas para a representação de mapas das 
regiões polares ou para a representação de grandes territórios. Quais 
são essas projeções e por que elas se prestam a essa utilidade?

A projeção cilíndrica de Mercator tornou-se a preferida dos navegantes. 
Por qual motivo?

Pesquise e discuta quais projeções são utilizadas no Brasil.



Resumo
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Nesta aula, mostramos como a representação de uma superfície esférica, que 
é a forma original da Terra, em uma superfície plana na forma de mapas não é 
uma tarefa tão fácil e trivial como pode parecer à primeira vista; ela é, na verdade, 
o grande desafi o da Cartografi a. De uma maneira geral, não imaginamos que a 
construção de um mapa envolva tantas difi culdades; isso acontece na medida em 
que existe uma grande quantidade de produtos cartográfi cos a nossa disposição 
para representar qualquer feição geográfi ca, natural ou não, de nosso interesse 
ou necessidade.  Mostramos que essa transformação só é possível através do 
uso das projeções cartográfi cas que utilizam uma correspondência matemática 
biunívoca entre os pontos da esfera (ou elipsóide) e sua transformação num 
plano. Esperamos com isso ampliar o seu entendimento acerca do processo de 
produção de mapas, bem como reforçar a importância da Cartografi a para as 
ciências geográfi cas.

Autoavaliação 
Com base em tudo o que foi mostrado e discutido nesta aula, responda à seguinte questão. 

Ao tentar representar uma superfície curva e irregular em um plano, surgem 
inúmeros problemas. Descreva quais são estes e como podem ser resolvidos. 

Para facilitar o raciocínio, imagine que você desenha um mapa sobre a superfície de uma 
bola e que, ao recortar esse desenho, percebe que as relações espaciais entre os elementos 
desse mapa não serão mantidas.
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Apresentação

Assim como um texto escrito na língua materna, uma obra de arte, ou uma fotografi a, a 
representação cartográfi ca dos lugares é feita através dos mapas, os quais constituem 
uma linguagem. Esta não é uma maneira nova de ver a cartografi a, pois, quando 

examinamos a sua história verifi camos a importância da linguagem cartográfi ca no processo 
de comunicação dos nossos mais antigos ancestrais, que já usavam os recursos materiais dos 
quais dispunham para registrar fatos e ocorrências espaciais importantes para a sobrevivência 
e o bem estar da espécie humana.

Portanto, se ampliarmos o nosso conceito de comunicação para além dos meios formais – 
rádio, jornal, televisão, carta, telefone, livros, revistas – podemos ver claramente a importância 
do mapa e da sua linguagem nos registros históricos da humanidade. Nesta aula, vamos falar 
dos fundamentos da linguagem dos mapas, de sua estrutura e dos recursos utilizados pela 
Cartografi a para a veiculação da mensagem sócio-espacial.

Objetivos
Identificar os modos de implantação da imagem 
cartográfica e relacioná-los com a representação de 
aspectos da natureza e da sociedade.

Caracterizar as variáveis visuais utilizadas pela 
Cartografi a.

Relacionar as cores convencionais e seu emprego na 
representação dos temas geográfi cos.
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A expressão cartográfi ca

Considerando que os mapas têm a fi nalidade de exprimir idéias, fatos, fenômenos 
e ocorrências espaciais e que, para isso, fazem uso de um sistema de símbolos 
essencialmente visuais, podemos afi rmar que a cartografi a constitui uma linguagem 

de caráter universal. Nesse sentido, é bom lembrar que a imagem cartográfi ca é, por defi nição, 
uma expressão convencional e simplifi cada da realidade. Ela não deve nem pode ser vista como 
se fosse a realidade, tendo em vista a generalização inerente ao processo de redução do terreno 
(escala), que exige uma seleção muitas vezes subjetiva, dos aspectos a serem visualizados.

Segundo Joly (1990, p. 14),

a grande vantagem do mapa é permitir representar num plano os objetos observados 
sobre a superfície terrestre, ao mesmo tempo na sua posição absoluta e nas suas relações 
em distâncias e em direções. Duas dimensões privilegiadas do plano, perpendicular uma 
à outra, determinam as coordenadas geográfi cas ou componentes de localização: x, a 
longitude, e y, a latitude.

Conforme o que estudamos nas aulas 8 (Localização: coordenadas geográfi cas) e 9 
(Localização: coordenadas planas – UTM), as coordenadas geográfi cas e as coordenadas UTM 
são os sistemas utilizados para estabelecer a posição absoluta de um ponto sobre a superfície 
terrestre, o que sabemos ser muito importante não só pelo ato de localizar, mas, principalmente, 
por permitir o traçado dos limites territoriais do espaço em diferentes escalas. 

No entanto, entendemos que localizar é uma função importante do mapa, mas, não 
é tudo. As características físicas, biológicas, econômicas, sociais, culturais, políticas e 
outras que podem defi nir os diferentes e múltiplos atributos existentes em um determinado 
espaço, constituem os seus componentes de qualifi cação (z), ou seja, componentes que, 
vistos em conjunto ou separadamente, expressam na linguagem da Cartografi a o que 
existe naquele espaço. 

De acordo com a escala da representação, que depende do grau ou nível de detalhamento 
com que se pretende abordar um assunto e das características do tema a representar, esse 
componente (z) será implantado no mapa de três maneiras: em forma de ponto, de linha ou 
de área. Na realidade, quando observamos um mapa isso parece óbvio, pois, tudo que está 
expresso no seu interior é constituído por pontos, linhas e áreas. Portanto, as formas de 
implantação, também chamadas de primitivas gráfi cas, são os elementos gráfi cos básicos 
para a representação cartográfi ca. 
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As formas de implantação
O ponto é a primitiva gráfi ca básica para o desenho de qualquer mapa. De acordo com a 

Geometria, o ponto resulta da intersecção de duas linhas. Na Cartografi a, é o cruzamento de 
um par de coordenadas (x, y) sobre uma folha de papel materializando espacialmente a sua 
localização. Ou seja, o ponto no plano cartesiano tem uma localização espacial absoluta. Sua 
expressão tradicional é a inserção da ponta de um lápis no centro de uma folha em branco. 

Mas, é preciso considerar que, na Cartografia, o ponto pode assumir outras 
confi gurações sendo implantado, por exemplo, com variações de tamanho, forma, cor, 
tonalidade, de acordo com as necessidades do tema que representa. Na Figura 1, podemos 
ver diversas modalidades de implantação pontuais elaboradas a partir de fi guras geométricas 
básicas planas e de fi guras pictóricas.

Figura 1 – Pontos com variações de tamanho e formas

São representados com pontos, fenômenos ou ocorrências espaciais que podem ser 
ou estar associadas a um lugar, ou seja, a ocorrências cuja identifi cação pode ser feita com 
um ponto. Nas escalas grandes como em plantas residenciais, o ponto aproxima-se mais da 
realidade. Nas escalas pequenas como nos mapas do Brasil, ou do mundo, o ponto é mais 
simbólico e muitas vezes é usado para representar apenas a localização de grandes cidades, 
que, como sabemos, ocupam áreas, às vezes, bem extensas.
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Figura 2 – Modo de implantação linear com variações de tamanho e forma

Os símbolos utilizados para representar áreas são formados por fi guras geométricas 
regulares, ou por polígonos de formas irregulares resultantes do fechamento das linhas 
circundantes de um determinado espaço cuja extensão pode ser visualizada de acordo 
com a escala do mapa. Em geral, os símbolos areais são usados para representar unidades 
do relevo, bacias hidrográfi cas, formações vegetais, cidades, densidades, taxas, índices 
e todas as temáticas cujos conteúdos possam ser mostrados com o preenchimento de 
áreas. Para isso. são utilizadas cores, tonalidades, ou tramas de hachuras formadas por 
linhas e por pontos de distribuição regular, como na Figura 3. 

Figura 3 – Tramas de hachuras utilizadas em legendas de mapas para a implantação areal

As primitivas gráfi cas constituem uma verdadeira gramática na composição da imagem 
cartográfi ca. A natureza do tema determina a maneira como essas primitivas são inseridas no 
mapa, havendo em cada mapa, quase sempre, o predomínio de uma ou outra dessas formas 
de implantação. Por exemplo, nas áreas urbanas, os quarteirões são representados por áreas, 
mas isso não impede o uso de pontos para assinalar nesses quarteirões prédios como pontos 
comerciais ou linhas que indiquem um roteiro a ser seguido na área interna da cidade.

Derivada do ponto, a linha é a primitiva gráfi ca utilizada obviamente para representar 
ocorrências espaciais que se distribuem linearmente, como rios, rodovias e ferrovias, fronteiras 
territoriais ou limites políticos e todos os fl uxos que indicam descolamentos qualitativos ou 
quantitativos de pessoas, bens, idéias e informações. Portanto, assim como o ponto, a forma 
de implantação linear serve tanto para representar ocorrências espaciais oriundas do meio 
físico/natural, como as isoípsas, ou curvas de nível e a hidrografi a, quanto para ocorrências 
relativas ao quadro humano/social, como as densidades populacionais. 

Na Figura 2, estão exemplos de implantação linear que, como no caso do ponto, podem 
assumir formas, tamanhos (espessuras) cores, tonalidades e orientações, variações utilizadas, 
quando necessário, como possibilidades de enriquecimento da linguagem cartográfi ca. Além 
disso, para ampliar a capacidade de representação dos mapas, as linhas podem ser contínuas, 
descontínuas, simples, duplas.
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Na Figura 4, observamos de maneira bem nítida a utilização das primitivas gráfi cas na 
composição de um cartograma temático que representa o potencial turístico de um determinado 
espaço urbano. As duas primeiras formas de implantação estão bem visíveis. A implantação 
areal que mais se destaca é o centro histórico, mas, a primitiva área está em todo o mapa 
através dos quarteirões. 

Figura 4 – Pontos, linhas e áreas

Fonte: Guia... (2008, p. 26).

Examine com atenção um mapa do Rio Grande do Norte, do Brasil ou 
do mundo e observe como as informações foram implantadas. 

a) Quais as formas de implantação ou primitivas gráficas 
predominantes ou mais utilizadas?

b) Há variações de cores, tamanhos, formas nessas primitivas? 

A partir dos exemplos dados nas Figuras 1, 2 e 3, crie novas formas de 
implantação pontual, linear e areal, como se você fosse elaborar uma 
legenda com essas primitivas. 
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A semiologia gráfi ca e
o estudo das variáveis visuais

A Semiótica pode ser defi nida como a ciência geral de todas as linguagens ou sistemas 
sígnicos que são os sistemas de signifi cação, ou seja, sistemas a partir dos quais são atribuídos 
signifi cados aos objetos, às coisas. Na área da Cartografi a, a qual utiliza uma linguagem 
essencialmente visual, a abordagem semiótica foi estudada nos anos 1960 pelo francês Jacques 
Bertin, que desenvolveu a Semiologia Gráfi ca, ciência cujo objetivo é conhecer as propriedades 
da linguagem gráfi ca. 

Aplicada à Cartografi a, a Semiologia Gráfi ca permite avaliar as vantagens e limitações do 
uso da simbologia que irá constituir a linguagem cartográfi ca com o uso das chamadas variáveis 
visuais, ou variáveis retinianas. Essas variáveis são os recursos utilizados pelo cartógrafo, ou 
por quem elabora uma representação cartográfi ca, para implantar sobre um suporte material 
ou virtual (mapa-base ou fundo de mapa) as informações relacionadas a um tema (geográfi co 
ou não). Os símbolos cartográfi cos são elaborados a partir das variáveis visuais, que ajudam 
a compor os arranjos gráfi cos (signos) necessários à expressão dos temas.

O signo é formado por uma idéia e um estímulo físico. A idéia, chamada de signifi cado, 
é o que se pensa sobre uma determinada realidade, é um conceito que se tem sobre essa 
realidade ou essa coisa. O estímulo físico é chamado de signifi cante, ou seja, é a realidade 
ou o objeto material ao qual a idéia se refere. Em outras palavras: o signifi cante é a produção 
agrícola, o signifi cado é a sua representação em um mapa. O signifi cado é o conteúdo, o 
signifi cante é a expressão desse conteúdo. 

Conforme Bertin (apud LOCH, 2006, p. 126),

Existem duas abordagens para se estudar a representação gráfica. Uma 
denominada de neográfi ca de tratamento, a qual procura descobrir relações 
existentes entre os dados de uma tabela e como agrupá-los de forma a obter 
respostas satisfatórias às questões que precisam ser formuladas. A segunda 
refere-se à neográfi ca de comunicação, que se preocupa com a maneira de fi xar 
e transmitir às pessoas o que foi descoberto nos dados considerando as duas 
dimensões do plano (da folha de papel, ou da tela de um computador) e variando 
visualmente manchas que devem atrair a atenção do leitor. 

Isso é possível com o uso das variáveis visuais que são a forma, o tamanho, o valor, a 
cor, a orientação e a granulação ou textura. A Figura 5 exemplifi ca as variáveis visuais nas três 
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formas de implantação identifi cando as suas propriedades perceptivas que são: associativa, 
que possibilita a identifi cação dos símbolos mesmo à distância; seletiva, que permite ver os 
elementos de maneira isolada; ordenada, que facilita o ordenamento crescente ou decrescente 
dos símbolos; e quantitativa, que mostra a proporcionalidade visual na distribuição dos dados. 

Figura 5 – Variáveis visuais 
Fonte: Joly (1990, p. 15).

A variável forma expressa-se através da confi guração geométrica ou fi gurativa dos 
símbolos utilizados numa representação cartográfi ca. Em geral, as formas geométricas são 
utilizadas para representar dados quantitativos através de fi guras planas ou sólidas, como os 
círculos, os quadrados, os triângulos, as esferas, as pirâmides e os cubos. De modo fi gurativo, 
a forma é utilizada quando se traça uma fi gura evocativa diretamente relacionada com o tema 
que representa, como, por exemplo, nos símbolos de restaurantes, aeroportos, campos de 
extração de petróleo, dentre outros. 

Nos mapas e cartas de temas relacionados com a natureza, também se pode associar a 
variável forma com as confi gurações de rios, bacias hidrográfi cas, deltas, barragens e açudes, 
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curvas de nível e classes de declividade do terreno, sendo esses elementos reconhecidos pelo 
traçado de suas formas. É uma variável eminentemente associativa.

A variável tamanho, ou dimensão, é uma variável que possibilita realizar com muita 
clareza a comparação entre valores quantitativos distintos. Ao ser utilizada para a representação 
de dados distribuídos em unidades político-administrativas, como municípios e estados, 
possibilita a representação desses dados através de símbolos proporcionais, com o uso de 
fi guras geométricas planas ou sólidas. No que se refere aos aspectos da natureza, é fácil 
estabelecer comparações entre elementos como as unidades do relevo, as formações vegetais, 
as áreas dos lagos, açudes e represas, as espessuras dos rios de uma bacia. Artifi cialmente, 
também fi ca fácil observar, através da variável dimensão, a hierarquia da rede urbana de uma 
região, pelo tamanho dos símbolos que representam as diferentes cidades. Por tudo isso, a 
variável tamanho é seletiva, ordenada e quantitativa.

A orientação é uma variável utilizada quando há limitações de recursos gráfi cos, como 
a impossibilidade do uso da cor. Usa-se a trama de hachuras com a variação de posições: 
horizontal, vertical e oblíqua. É uma variável seletiva e associativa, embora não possa ter uma 
utilização mais ampla em função da sua pequena variabilidade. Associada com a cor, com o 
tamanho, ou com a forma, terá sua capacidade de representação ampliada. Não é muito fácil 
associar essa variável com elementos da natureza, embora se possam observar, especialmente 
na hidrografi a e nas representações do relevo, as orientações assumidas por unidades de 
relevo ou pelas direções dos rios de uma bacia.

O valor ou tonalidade é uma variável seletiva e ordenada bastante adequada para 
representar uma série estatística em ordem crescente ou decrescente, especialmente numa 
publicação como esta, em que não se pode usar a cor. Essa variável é obtida pela adição do 
branco a uma cor qualquer (matiz). O valor dá a idéia de crescimento de intensidade sendo 
uma variável adequada às representações de dados em cartogramas coropléticos; aqueles 
cujos dados são representados através do preenchimento das áreas. Nas representações 
batimétricas, o branco é adicionado ao azul com intensidade crescente, dando idéia de aumento 
da profundidade oceânica. Com o uso do valor, há a possibilidade de se representar uma 
seqüência de tonalidades passíveis de serem distintas pelo olho humano, seja com cores ou 
com tonalidades de cinza. A fi gura seguinte expressa melhor a variável valor.

Figura 6 – Variável valor

A granulação ou textura é uma variável visual considerada secundária, em virtude de 
ser pouco utilizada. Semelhante à variável valor, a granulação é obtida pela mistura de partes 
iguais de preto e branco em forma de hachuras. O que varia são as espessuras das linhas das 
hachuras, provocando um efeito visual que à medida que aumenta a espessura, dá idéia de 
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aumento de intensidade do elemento representado. Mesmo assim, é uma boa variável seletiva. 
Em cartogramas coropléticos, deve ser usada com a mesma orientação, possibilitando uma 
melhor visualização da distribuição dos dados.

A cor é, certamente, a variável visual mais signifi cativa e mais forte. “A cor não existe por 
si mesma. Ela é um produto do processamento mental da radiação eletromagnética detectada 
pelos olhos humanos”. (LOCH, 2006, p.135). Isso signifi ca que se uma lata de tinta vermelha 
estiver fechada, portanto sem luz no seu interior, a tinta que está dentro da lata, neste estado, 
não tem cor. Ou seja, na ausência da luz, não existe a cor. A cor corresponde à parte visível, 
pelos seres humanos, do espectro eletromagnético. Um objeto ao receber luz absorve todas 
as cores do espectro e só refl ete a sua própria cor. 

Nas representações cartográfi cas, assim como em quaisquer imagens visuais, a cor 
tem a propriedade de potencializar a comunicação, em virtude da sua intensa seletividade 
e associatividade, além do aumento signifi cativo do grau de interesse do leitor pelo objeto 
adequadamente colorido em função dos aspectos estéticos e psicológicos que infl uem no 
comportamento humano. Pela sua importância na composição da imagem cartográfi ca, 
faremos uma análise mais acurada da variável cor.

A cor e seu uso na Cartografi a
As cores têm uma importância singular na elaboração de uma representação cartográfi ca. 

Como já citamos, elas representam o refl exo das ondas de luz do espectro eletromagnético, que é 
o conjunto de ondas da radiação eletromagnética. O espectro eletromagnético pode ser ordenado 
(e representado) em função dos diferentes comprimentos de ondas e de suas freqüências. 

Figura 7 – Espectro eletromagnético. A luz visível vai de 380 nm a 770 nm
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No conjunto do espectro eletromagnético, as radiações visíveis, isto é, aquelas sensíveis 
ao olho humano, têm comprimento de onda que vão desde 380 até 770 nanômetros (um 
nanômetro vale um bilionésimo do metro). Cada faixa dessas radiações corresponde a 
uma luz de determinada cor pura, assim organizadas (DELORME, 1982 apud MARTINELLI, 
2003, p. 18). (Figura 8).

Figura 8 – Parte visível do espectro eletromagnético

Fonte: Martinelli (2003, p. 18).

As unidades utilizadas para medir os diferentes comprimentos de ondas da Radiação 
Eletromagnética (R.E.M.), são: 

Milímetro (mm) : 1 mm= 10 –3 m;
Micrômerto (μm) : 1 μm= 10 –3 mm;
Nanômetro (nm) : 1 nm= 10 –35 μm;
Angstron (Å) : 1 Å= 10-1 nm.

No espectro eletromagnético, há um intervalo denominado de espectro solar, no qual 
se situa o intervalo do visível (entre 0,38 e 0,77 nm de comprimento de onda). O espectro 
solar também abrange parte da luz violeta e parte do infravermelho. No visível, onde a luz é 
percebida, ela é subdividida em

Violeta – 0,380 a 0,455 nm

Azul – 0,455 a 0,492 nm

Verde – 0,492 a 0,577 nm

Amarelo – 0,577 a 0,597 nm

Laranja – 0,597 a 0,622 nm

Vermelho – 0,622 a 0,770 nm



Vermelho Verde Azul
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A formação das cores
O olho humano pode perceber somente de 20 a 30 tons de cinza, no entanto, pode 

distinguir milhares de cores, pois as cores potencializam a capacidade de visão do olho 
humano. Na formação das cores, é importante considerar as combinações que as originam.

Cores Primárias Aditivas: são cores produzidas pela adição do Vermelho (Red), Verde 
(Green) e Azul (Blue). Na equação C = r . R + g . G + b . B

RGB são as cores primárias; rgb são os coeficientes de mistura que vão de
0 a 255 níveis.

Portanto, vermelho, verde e azul são as cores primárias aditivas utilizadas em televisores 
e monitores de computadores.

Figura 9 – Cores primárias aditivas

Cores Primárias Subtrativas: são as cores produzidas pela subtração de uma cor primária 
aditiva. São elas: o Ciano (C), que subtrai o vermelho, o Magenta (M), que subtrai o verde, e o 
Amarelo (Y), que subtrai o azul. Este é  o sistema de cor utilizado para a impressão em papel 
e em fotografi as.

O uso das cores aditivas e subtrativas produz combinações que dão origem a milhões de 
cores. Os monitores dos computadores são capazes de representar cada um dos 256 níveis de 
intensidade das cores primárias (tanto aditivas como subtrativas) gerando, assim, 16.777.216 
de cores e tonalidades diferentes.

Tratando-se de combinações de cores com pigmentos, as cores primárias são o amarelo, 
o vermelho e o azul. São as cores naturais. Da mistura das cores primárias aos pares, surgem 
as cores secundárias e da mistura de uma cor primária com uma cor secundária surge uma cor 
terciária.

A Rosa Cromática é a figura utilizada para representar com mais clareza essas 
combinações.
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A temperatura das cores
As cores exercem influência sobre as pessoas provocando reações emocionais e 

fi siológicas. Daí o fato da medicina alternativa fazer uso das cores (cromoterapia) para realizar 
tratamento de doenças de origem psicossomáticas. Segundo Duarte (1991, p. 41) “A cor, além 
de ser uma sensação, constitui também uma espécie de vocabulário de nossos sentimentos”. 
Esse mesmo autor caracteriza as cores a partir dessas sensações, como:

a) Cores Frias – causam a sensação de quietude e tranqüilidade. 

  � Dão a ilusão de profundidade do ambiente.

  � O verde lembra frescor e umidade. Representa a vegetação.

  �  O azul representa ar, água, calma, pureza, simplicidade.

  � O violeta representa delicadeza, silêncio, baixas temperaturas, regiões elevadas, climas frios.

Figura 10 – Rosa Cromática representada pelos nomes das cores  
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b) Cores Quentes – Estão relacionadas com a sensação de calor, vivacidade, alegria.

  � São estimulantes e excitantes. 

  � Dão a idéia de redução do ambiente.

  � O amarelo é a mais alegre das cores quentes. Representa luz, vida, ação, poder. Está 
relacionada com temperaturas quentes, climas áridos e baixas altitudes.

  �  O laranja representa dinamismo, prosperidade, luz do sol, alegria, ouro riqueza. Dá uma 
sensação de avanço do ambiente. Representa climas áridos.

  � Vermelho é a cor do amor, do prazer, da alegria, do sabor e dos aromas agradáveis. 
Com o branco, forma o rosa, que é tênue, delicado, feminino. Lembra atividade, poder, 
calor, guerra e morte. Com o violeta, forma a cor púrpura que lembra realeza, pompa, 
dignidade, justiça, nobreza, riqueza. Está ligado à representação de altas temperaturas e 
fortes densidades. É uma cor que cansa a visão.

Matiz – É obtida quando se adiciona branco a uma cor.

Sombra – É obtida quando se adiciona preto a uma cor.

A harmonia das cores
As cores, ao serem utilizadas nos mapas, obedecem a uma estética, já que possuem uma 

relação lógica com os fatos representados. Assim, é preciso considerar que se deve seguir 
uma disposição harmônica das cores.

  �  Harmonia monocromática – Quando se usa uma única cor, variando apenas a tonalidade 
(por matiz ou por sombra). Por exemplo: numa representação do produto agrícola 
melancia, pode-se usar a cor vermelha e seus matizes com a adição de branco, obtendo-
se variadas tonalidades de rosa. 

  � Harmonia das cores vizinhas – Obtida com o uso das cores da rosa cromática no sentido 
anti-horário, o que, em geral dá a idéia de crescimento. Normalmente em cartogramas 
coropléticos, esse é o sentido para a obtenção de uma seqüência lógica de cores, como é 
o caso da representação do relevo, que começa por tonalidades de verde, depois amarelo, 
laranja, vermelho e marrom. Nesse caso, a rosa cromática está sendo usada no sentido 
anti-horário, o que é recomendável para a maioria dos mapas da Geografi a.

  � Harmonia das cores opostas – utilizada quando a intenção é distinguir claramente os 
fatos representados sobre um mapa. 
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Da mesma maneira que na atividade 1, examine mapas de diferentes 
origens, como os encontrados em Atlas do Brasil e do Rio Grande do 
Norte, e identifi que as variáveis visuais que mais se destacam nessas 
representações.

Em um mapa físico do Brasil, identifi que com a variável forma, as 
principais unidades do relevo brasileiro. 

Nesse mesmo mapa, relacione os aspectos do quadro natural que são 
representados com a variável cor. 

As cores convencionais em Geografi a

Em geral, as representações cartográfi cas relacionadas aos estudos da Geografi a são 
elaboradas com o uso de cores convencionais, ou seja, cores que ao longo do tempo foram 
incorporadas à representação de determinados estudos geográfi cos, estando associadas a 
determinados assuntos de forma bem direta. Por exemplo:  

  � azul –  representa a hidrografi a em geral e as suas tonalidades representam as variações 
de profundidades das águas;

  � verde – representa com suas tonalidades as variedades das formações vegetais; 

  � vermelho – é usado para representar cidades e estradas;

  � preto –  representa ferrovias, limites, pontos, letreiro;

  � sépia ou marrom – muito utilizado para representar as curvas de nível.

As variáveis visuais, como pudemos ver, constituem a essência da linguagem cartográfi ca. 
O bom uso que delas for feito levará, certamente, o mapeador, a elaborar uma cartografi a 
temática que expresse com qualidade os temas necessários à compreensão da realidade 
socioespacial, seja qual for o espaço cartografado.  



Resumo
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Nesta aula, tivemos a oportunidade de conhecer os recursos necessários para a 
composição da imagem cartográfi ca, através da análise das primitivas gráfi cas 
que são as formas de implantação pontual, linear e areal, fundamentais para a 
elaboração de qualquer representação. Estudamos aspectos da Semiologia Gráfi ca 
com atenção voltada para as variáveis visuais, suas características e propriedades 
na composição da linguagem cartográfi ca e sua utilização na expressão dos temas 
de interesse da Geografi a e de outras áreas do conhecimento.
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Autoavaliação
Os mapas e todas as formas de expressão da Cartografi a estão presentes no 
nosso dia-a-dia através dos livros, jornais, revistas, televisão, Internet e outras 
mídias. Por isso, por serem tão corriqueiros, nem nos damos conta de como a 
linguagem dos mapas é importante, tampouco prestamos atenção nos arranjos 
gráfi cos da imagem cartográfi ca. 

Sugerimos que você examine a partir de agora os mapas, observando  as 
primitivas gráfi cas que os compõem e os recursos oferecidos pelas variáveis 
visuais, e dê exemplos dos usos (bons ou maus) feitos desses recursos.
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Apresentação

Na análise geográfi ca, os dados estatísticos assumem uma grande importância por 
expressarem numericamente o fato ou fenômeno estudado. A Cartografi a Temática, 
ferramenta de trabalho do geógrafo, utiliza-se frequentemente de dados estatísticos 

como um dos mais importantes recursos da pesquisa científica. Em geral, uma das 
primeiras etapas de uma pesquisa é o levantamento de dados e informações concernentes 
à área e ao objeto de estudo, sendo os resultados dessa investigação muitas vezes os 
condicionantes de todo o processo da pesquisa em suas várias etapas. Por isso, entendemos 
que o estudo do comportamento dos dados estatísticos é fundamental para a compreensão 
da realidade socioespacial.

Muitos dados estatísticos são utilizados diretamente na elaboração de mapas e 
cartogramas temáticos. No entanto, em algumas situações, é necessário que eles sejam 
representados através dos gráfi cos e diagramas.  Estes constituem uma linguagem especial 
que pode vir a ser de extrema utilidade, tanto na pesquisa quanto no ensino da Geografi a, em 
virtude das possibilidades de darem mais visibilidade aos resultados de estudos e pesquisas, 
permitindo uma leitura direta dos seus temas.

O que são dados estatísticos, tabelas, gráfi cos e diagramas? Para que servem? Como 
construí-los de maneira correta? Como utilizá-los para deles extrair ensinamentos úteis? É o 
que pretendemos discutir nesta aula no intuito de contribuir para o entendimento da estatística 
e da sua representação gráfi ca como meios efi cazes de comunicação.

Objetivos
Classifi car os dados estatísticos segundo os critérios 
apresentados e listar as diferenças entre as principais 
séries estatísticas.

Compreender a importância dos gráfi cos e diagramas 
no ensino da Geografi a e elaborar diferentes gráfi cos a 
partir de séries estatísticas.

Escolher o gráfi co mais adequado para representar os 
dados de uma série. 



Aula 13 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I246

A natureza dos dados

Um dado estatístico é a representação numérica ou quantitativa de um fato, fenômeno 
ou ocorrência. Na pesquisa ou no ensino da Geografi a, o levantamento dos dados 
estatísticos é uma das primeiras e mais importantes etapas por tratar-se de um 

instrumento valioso para o conhecimento da realidade. De acordo com Martinelli (2003, p. 
27), “Dados são fatos; em si não trazem grande signifi cado; só depois que eles forem de 
alguma forma agrupados ou processados é que poderemos ver o signifi cado ser revelado”. 
Na pesquisa social ou na investigação do meio físico, existem diferentes critérios e maneiras 
de classifi carmos os dados estatísticos. 

Quanto à coleta, ou a forma como se obtém os dados, pode ser:

direta – aquela feita no local da ocorrência onde o pesquisador faz uma visita ou envia um 
instrumento de consulta para que seja obtida a informação. A coleta direta é também a que é 
feita pelos equipamentos de uma estação meteorológica. Os dados resultantes da coleta direta 
são chamados de dados primários;

indireta – quando os dados são obtidos por consulta a documentos existentes, como relatórios, 
anuários, teses. São dados que já passaram por um tratamento estatístico e por esse motivo 
são chamados de dados secundários.

Quanto ao tempo a investigação poderá ser feita de maneira:

contínua – quando os dados são obtidos de forma ininterrupta, como no caso da coleta de 
dados climáticos ou da contagem de tráfego;

periódica – quando é obedecido um intervalo regular de tempo para a realização da coleta, 
como é o caso dos recenseamentos populacionais;

excepcional – quando da ocorrência de algum evento inesperado, como é nas grandes 
catástrofes, como terremotos, erupções vulcânicas, guerras, atentados, e no dia-a-dia, os 
acidentes de trânsito.

Quanto ao tratamento, os dados podem ser:

brutos ou primitivos – quando não passaram por nenhum tipo de tratamento. Resultam da 
coleta direta e sua utilização necessita de análises e tratamentos matemático-estatísticos. Estão 
ainda no questionário ou formulário de pesquisa e são a matéria-prima para a compreensão 
da realidade;

elaborados ou derivados – resultam de operações feitas com os dados primitivos. Os 
cálculos realizados para a sua elaboração nem sempre são acessíveis ao público, já que são 
da competência de profi ssionais, como estatísticos, matemáticos ou mesmo daqueles que 
tenham sido treinados para essas tarefas. Em geral, encontram-se publicados em relatórios 
na forma de séries estatísticas.
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O que é uma série estatística?
Uma série estatística pode ser defi nida como um conjunto ou coleção de dados estatísticos 

geralmente homogêneos, organizados de acordo com os critérios e procedimentos de pesquisa 
usados em sua coleta. As séries estatísticas em geral são de natureza quantitativa sendo 
expressas em tabelas ou matrizes operacionais, nas quais os dados são distribuídos de maneira 
organizada através de textos e números e de acordo com um caráter que é passível de variação. 
Presentes em textos científi cos, relatórios, anuários e outros documentos, as séries sintetizam 
numericamente os aspectos mais relevantes da realidade pesquisada. 

Podemos classifi car as séries estatísticas com base em três variações com as quais elas 
normalmente se apresentam, ou seja, com a época, o local e o fenômeno. Aliás, são esses três 
elementos que possibilitam a identifi cação de uma série estatística. A época refere-se ao tempo 
(data ou período) da coleta dos dados ou informações. O local é representado pelo espaço 
(global ou local), que serviu de base para a abordagem da pesquisa, e o fenômeno (fato ou 
ocorrência) representa a essência do assunto ou tema estudado. 

A partir dessas variações anteriormente apresentadas, podemos classifi car as séries 
estatísticas em: 

cronológicas ou históricas - aquelas em que os termos correspondem a intervalos de tempo 
variáveis, ou seja, os dados variam com o tempo. São também chamadas de evolutivas 
ou temporais, sendo úteis no acompanhamento da evolução de uma situação ao longo de 
um determinado tempo. As séries cronológicas são muito utilizadas no cotidiano, quando 
procuramos saber a variação temporal de um dado, como a infl ação anual, a evolução do 
salário mínimo, o comportamento histórico de uma doença, o aumento da violência urbana, o 
crescimento da população, as migrações e tantos outros, como no exemplo a seguir;

Tabela 1 – Grande Natal - Entrada de Hóspedes Brasileiros - 2001 a 2005

Ano Número de hóspedes

2001 291.095

2002 326.818

2003 307.605

2004 355.924

2005 402.828

Fonte: Pesquisa Turismo Receptivo - 
2001 a 2005. SETUR/RN -2006

geográfi cas ou territoriais – séries elaboradas a partir do registro de observações de fatos ou 
ocorrências em um lugar ou em lugares distintos num determinado momento. Nessas séries, o 
tempo é fi xo, ou seja, os fatos referem-se a ocorrências em uma data ou período determinado, 
como é o caso da temperatura média em cada município do Estado, ou da produção industrial 
regional, ou ainda a quantidade produzida em um setor da economia, como mostramos no 
exemplo a seguir;
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Tabela 2 – Brasil – Produção de Sal Marinho, segundo os estados produtores – 2004.

Estados Produção (t) %
Rio Grande do Norte 4.813.000 92,40
Rio de Janeiro 310.000 6,00
Ceará 68.000 1,30
Piauí 15.000 0,30
Brasil 6.651.000 100,00

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) - 2005 

específi cas ou categóricas – séries que representam os fatos mencionando-os por grupos 
específi cos ou categorias em um determinado tempo e local. Exemplos típicos de séries 
categóricas são: produção industrial por gênero de indústria; produção agrícola por tipo de 
lavoura; público dos estádios por séries do campeonato brasileiro. Nas séries específi cas, os 
registros das ocorrências não levam em conta variações de espaço e tempo.

Tabela 3 – Natal/RN – Categorias Profi ssionais dos Turistas - 2005

Categorias %
Funcionário público 15,50
Profi ssional liberal 9,70
Comerciante 9,41
Estudante 7,94
Aposentados / pensionistas 4,76
Outras 52,69
Total 100,00

Fonte: Pesquisa Turismo Receptivo - 2001 a 2005. SETUR - RN. 

Além das séries mais comuns anteriormente comentadas, ainda se consideram outros 
dois tipos de séries descritas a seguir. 

Séries mistas ou séries de múltipla entrada – reúnem características próprias de duas ou mais 
séries. Elas podem ser históricas e geográfi cas quando representam, por exemplo, a variação de 
um dado espacial ao longo de um tempo, como: a evolução da venda de combustíveis, segundo 
os Estados da Federação. Também podem ser históricas e categóricas quando representam 
evolução da produção agrícola municipal, segundo o setor da agricultura, ou geográfi cas e 
categóricas, quando apresentam dados de pesca no litoral potiguar, por tipo de embarcação. 
A tabela a seguir é, ao mesmo tempo, histórica e categórica.

Tabela 4 – BRASIL - Composição da População por Raça, 1991/2000

1991 2000
Branca 75 704 927 Branca 91 298 042
Parda 62 316 064 Parda 65 318 092
Preta 7 335 136 Preta 10 554 336
Amarela 630 656 Amarela 761 583
Indígena 294 135 Indígena 734 127
Sem declaração 534 878 Sem declaração 1 206 675
Total 146 815 796 Total 169 872 856

Fonte: Censo Demográfi co 2000: Resultados do Universo 
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Distribuição de freqüência – composta pelo agrupamento de dados em classes formadas 
pela repetição das freqüências, ou seja, os intervalos das classes mudam cada vez que muda 
a freqüência. Pode ser apresentada sob forma gráfi ca ou em tabelas, sendo muito usada para 
visualizar a distribuição etária da população de uma cidade ou dos alunos de uma sala de 
aula. Também podemos fazer distribuição de freqüência com as densidades demográfi cas de 
um estado, o que possibilita agrupar as freqüências a partir das suas mudanças. O exemplo 
seguinte lista as densidades demográfi cas de 20 municípios de uma região. Essas densidades 
são mostradas de duas maneiras:

1ª) Dados não agrupados

45, 41, 42, 41, 42 43, 44, 41, 50, 46, 

50, 46, 60, 54, 52, 58, 57, 58, 60, 51

2ª) Dados agrupados por freqüência

41, 41, 41, 42, 42 43, 44, 45 ,46, 46, 

50, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 58, 60, 60 

Dados Freqüência Classes

41 3 1

42 2 2

43 1

344 1

45 1

46 2
4

50 2

51 1

5
52 1

54 1

57 1

58 2
6

60 2

Total 20

Dessa maneira, os dados fi cariam agrupados em seis classes defi nidas pelas mudanças 
de freqüências (vezes em que o número aparece).

Todas as séries estatísticas apresentam-se organizadas em forma de tabelas ou matrizes 
operacionais, que são compostas de alguns elementos essenciais, descritos a seguir.

Cabeçalho ou Título - localizado na parte superior da tabela é o instrumento que defi ne o seu 
conteúdo com clareza e precisão. Ele deve conter três informações básicas: o fato, o local e a 
época da sua ocorrência.

Ex: Brasil – População Total, segundo os Estados da Federação – 2000.

Corpo – é formado pelas linhas e colunas, que ao se cruzarem formam as células. É nele onde 
se localizam os dados.

Coluna indicadora – é localizada, em geral, no lado esquerdo da tabela e indica o conteúdo 
de cada uma das linhas. 

Rodapé – situa-se na parte inferior da tabela e serve para indicar a fonte dos dados, as notas e 
as chamadas. A fonte é um elemento fundamental, pois identifi ca a origem dos dados, dando 
credibilidade aos mesmos. Notas e chamadas são recursos utilizados para destacar aspectos 
da tabela que mereçam melhor explicação. Em geral, as notas são identifi cadas com números 
e as chamadas identifi cadas com o uso de asteriscos.
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Com base nas definições das séries estatísticas geográficas, históricas e 
categóricas anteriormente comentadas faça o seguinte: 

a) Elabore tabelas das três séries com dados estatísticos do seu município.

b) Construa uma distribuição e freqüência a partir das densidades demográfi cas 
dos municípios da sua região.

c) Cite um exemplo de coleta de dados, contínua, periódica, ou excepcional que 
você saiba ou tenha visto acontecer em seu município.
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Gráfi cos e diagramas
A apresentação dos dados estatísticos através de tabelas nem sempre pode cumprir 

com os objetivos da comunicação. Por isso, com a fi nalidade de melhorar esse processo, 
muitos pesquisadores recorrem ao uso dos gráfi cos. Para isso, é necessário saber o que se 
pretende mostrar, como elaborar o gráfi co e qual o tipo de gráfi co mais apropriado para cada 
tema abordado.

Dependendo da mídia em que o gráfi co será levado a público, é importante considerar 
aspectos técnicos da sua elaboração como: o uso de cores e texturas, a espessura das linhas 
e as fontes dos textos na composição das legendas. 

De uma maneira geral, podemos agrupar os principais tipos de gráfi cos em três categorias: 
aqueles feitos a partir de planos cartesianos, os construídos sobre círculos e os triangulares.

Gráfi cos construídos sobre o plano cartesiano
Gráfi cos de barras ou colunas – gráfi cos excelentes para a comparação de quantidades e de 
suas variações no tempo. Elaborados a partir do plano cartesiano, são gráfi cos simples, mas 
deve-se obedecer a algumas regras na sua feitura. As barras ou as colunas devem ter início no 
valor zero. Conforme Loch (2006), sugere-se que a altura do gráfi co fi que entre 60% a 70% 
menor que a largura, porém, é aceitável gráfi co em colunas com essas proporções no sentido 
vertical, especialmente se houver uma grande discrepância entre dados que “esconda” ou 
difi culte a visualização dos dados menores. O espaço entre as colunas deve estar entre 2/3 e 
1/2 da largura da base. 

Em séries geográfi cas, os dados devem ser dispostos em ordem crescente ou decrescente. 
Nas séries históricas, os dados devem ser representados na ordem cronológica. Uma legenda 
pode ser usada para identifi car as colunas, mas pode-se usar também letras ou números em 
sua parte inferior ou base. Se as colunas forem coloridas, o fundo do gráfi co deve ser branco ou 
claro. Se as colunas fi carem em branco é necessário atribuir uma cor ou tons de cinza ao fundo. 
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Figura 1 – Taxa de escolarização de 15 a 17 anos de idade Brasil e grandes regiões – 1992/2002

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais.
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 1992/2002.

Histograma é um gráfi co de colunas que serve para representar a freqüência de ocorrências 
de uma série expressa em números absolutos ou em porcentagens, em um eixo cartesiano. A 
sua construção é semelhante ao gráfi co de colunas, mas sem espaços entre as mesmas. 

Aproveitamos o exemplo de histograma a seguir para demonstrar a localização dos 
principais componentes de um gráfi co. 

Figura 2 – Histograma com os exemplos dos elementos componentes de um gráfi co

É importante ainda lembrar que a representação de três ou mais colunas conjugadas, 
em séries mistas, prejudica a clareza da exposição. No exemplo seguinte, a variável tempo foi 
utilizada duas vezes evitando uma leitura confusa. 
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Gráfi co linear utiliza-se de linhas para unir pontos situados em um plano cartesiano, 
sendo excelente para apresentação de séries históricas ou temporais, pois permite avaliar com 
clareza a evolução de um fenômeno ao longo do tempo. Presta-se ainda para a representação 
da freqüência acumulada de dados. Os procedimentos de elaboração são semelhantes aos do 
gráfi co em colunas. No caso das séries temporais, costuma-se dispor a variação quantitativa 
dos dados, no eixo y (vertical); no eixo x (horizontal), dispõe-se a variação temporal da série.

Figura 3 – RN – Receita Turística 2002/2004 (US$ 1,00)

Fonte: SETUR/RN – 2006

Utilizando-se de legenda composta por linhas de cores, formas ou de texturas diferentes, 
pode-se representar algumas variações de um mesmo tema, permitindo inclusive boas 
comparações entre estas, no entanto, é preciso cautela para não se exagerar no uso desse 
recurso. É importante lembrar que o título e a fonte são elementos que devem estar presentes 
em todos os gráfi cos.

Diagrama retangular é um dos gráfi cos de mais simples elaboração. Baseia-se na 
fi gura de um retângulo cujo comprimento corresponde ao total (ou 100%) dos dados a serem 
representados.

Tabela 5 – Natal/RN. Estabelecimentos de Ensino, por Dependência Administrativa -2005. 

Dependência Nº de Estabelecimentos Percentual
Estadual 121 27,5
Federal 5 1,1
Municipal 122 27,7
Particular 192 43,6
Total 440 100,0

Exemplifi cando

440  ___________  100% 

121  ___________    X

121 × 100 = 12100 / 440 = 27,5 (o mesmo com as demais parcelas)
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Pode ser feito com os dados ordenados de maneira crescente ou decrescente 
ou não ordenados.

Figura 4 – Gráfi co Retangular

Fonte: SECD/ATP/GAEE – 2006

Gráfi cos construídos sobre fi guras circulares
Gráfi co circular ou setorial é um excelente recurso para comparar os valores de cada 

parcela de um conjunto de dados com o total. É feito tomando por base a fi gura de um círculo 
dividido em setores de tamanhos proporcionais aos valores que representam. O tratamento 
dos dados para a sua elaboração é semelhante do gráfi co retangular, no entanto, após defi nir 
os percentuais de todas as parcelas, cada uma delas será o elemento variável de uma regra 
de três que defi nirá a amplitude em graus, de cada parte do círculo. O somatório dos setores 
deverá ser sempre de 360º ou 100% dos dados. 

100%  ___________  360°

x %  ___________  n graus

Algumas recomendações devem ser feitas para a elaboração dos gráfi cos setoriais. Os 
valores devem ser apresentados em ordem decrescente a partir da parte superior do gráfi co 
e no sentido horário. Ao lado de cada setor, podem-se colocar os percentuais e os nomes 
de cada parcela. Este gráfi co não deve ser usado quando são muitas parcelas nem quando 
existem muitas parcelas com valores muito semelhantes, sob pena de se perder uma das suas 
principais funções: a da comparação. No desenho manual, usa-se o transferidor para marcar 
cumulativamente os graus correspondentes a cada setor, mas, se queremos implantar os 
percentuais, podemos dividir o círculo em 100 partes. Esse transferidor de percentuais deve 
ser feito em transparência, o que facilita a elaboração do gráfi co. 

Com o uso do computador, tanto em programas CAD (Computer Aided Design – Projeto 
Auxiliado por Computador) ou SIG (Sistema de Informação Geográfi ca), os procedimentos são 
mais simples e efi cazes do ponto de vista visual. O uso de cores pode melhorar a qualidade 
visual do gráfi co, porém, na sua impossibilidade, o uso de tonalidades de cinza pode facilitar 
a representação. Assim como os gráfi cos de barras e colunas, os gráfi cos setoriais podem ser 
elaborados em terceira dimensão, mas esse recurso deve ser utilizado com cautela.



58,5%

14,0%

10,4%

9,4%

7,7%

N o rte

N o rd e ste

C e n tro -Oe ste

Su l

Su d e ste

3000     6000     9000    12000   15000

JA N
FE V

MA R

MA I

JUN

JUL
A G O

S E T

O UT

NO V

DE Z

A B R

Aula 13 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I 255

Figura 5 – Gráfi co setorial: Brasil – Terras indígenas demarcadas, 2000

Fonte: IBGE – Brasil em Números (2002).

Gráfi co polar é a representação de uma série histórica ou temporal por meio de círculos 
concêntricos divididos em setores de iguais dimensões e em quantidades, de acordo com a 
variabilidade do fato estudado. A representação dos dados resultará na composição ou de 
um polígono ou do traçado de linhas radiais proporcionais aos valores que representam, as 
quais servirão de recursos visuais para a interpretação das informações. Muito utilizados para 
a representação de dados meteorológicos, podem servir também para representar dados 
geográfi cos físicos e/ou socioeconômicos.  

Figura 6 – Grande Natal – fl uxo mensal de turistas estrangeiros – 2005

Fonte: Setur/RN (2006).
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Gráfi cos triangular e pirâmide

Gráfi co triangular é utilizado para representar fenômenos cuja apresentação é feita em 
três variáveis. A sua análise exige mais atenção em virtude da maior complexidade da sua 
apresentação. Tem sido muito utilizado para representar fenômenos como estrutura fundiária, 
composição etária da população, população economicamente ativa, composição do solo e 
outros. A fi gura de um triângulo eqüilátero é utilizada para representar em cada um dos lados a 
variação de um aspecto do fenômeno estudado. Cada lado do triângulo é dividido em dez partes 
onde podem ser representados os percentuais correspondentes a cada um desses aspectos. 
O exemplo a seguir, retirado de Duarte (1991), indica uma maior concentração da População 
Economicamente Ativa (PEA) no Setor Primário da economia dos países (fi ctícios) em questão.

Figura 7 - PEA por setores da economia em um grupo de países

Fonte: Duarte (1991).
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Pirâmide Etária é uma forma de representar a estrutura da população por idade e sexo. 
O eixo horizontal representa o número absoluto ou relativo da população e o eixo vertical 
representa os grupos etários. O lado direito do eixo horizontal é destinado à representação do 
contingente ou proporção de mulheres e o esquerdo, dos homens. 

Figura 8 – Pirâmide Etária - Brasil – Composição etária da população – 2000

Fonte: IBGE (2002).

Elabore um gráfi co de colunas, a partir da tabela apresentada como 
exemplo das séries mistas.

Escreva um pequeno texto no qual seja feita uma análise dos gráfi cos, 
setorial, polar e pirâmide etária apresentados como exemplos.
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Resumo

1

2
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Nesta aula, tivemos a oportunidade de estudar os dados estatísticos e a sua 
organização em tabelas ou matrizes operacionais, elaboradas seguindo critérios 
defi nidos a partir dos diferentes tipos de séries estatísticas. Pudemos estudar os 
fi ns a que se aplicam essas séries e ver a importância dos gráfi cos quando a simples 
apresentação dos dados em uma tabela é insufi ciente para comunicar com efi cácia 
os resultados de uma pesquisa. Assim, estudamos diferentes tipos de gráfi cos que 
podem ser utilizados na pesquisa científi ca e no ensino da Geografi a e áreas afi ns. 

Autoavaliação
Alguns autores utilizam a expressão “diagramas” referindo-se aos gráfi cos. Faça 
uma consulta em dicionários ou na Internet e veja quais diferenças existem entre os 
dois termos e em que eles se assemelham.

Tomando como base o que você aprendeu sobre as séries históricas e sobre os 
gráfi cos, você poderia utilizar que gráfi cos para fazer uma análise histórica da 
população do seu município?
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Apresentação

De acordo com o que estudamos na aula 12 (A linguagem cartográfi ca), a linguagem 
utilizada pela Cartografi a fundamenta-se nas primitivas gráfi cas como formas básicas 
para a implantação das informações socioespaciais sobre um fundo de mapa. Essa 

linguagem só será efi ciente na medida em que fi zer um bom uso das variáveis visuais, recursos 
gráfi cos que têm um importante papel na formulação da simbologia que irá expressar o 
conteúdo do tema representado.

Nesta aula, estudaremos alguns aspectos da linguagem cartográfi ca que nos auxiliarão 
a enxergar o alcance da Cartografi a temática enquanto instrumento e meio de comunicação 
destinado especialmente à expressão dos fatos e ocorrências relacionadas com a Geografi a e 
com todas as áreas do conhecimento que se referem ao espaço em suas múltiplas dimensões 
e formas de abordagem.

Daremos destaque à expressão cartográfi ca analisando as potencialidades e limitações da 
sua simbologia diante dos avanços tecnológicos e metodológicos para a produção de mapas 
e diante das difi culdades inerentes à condição humana dos usuários ou leitores de mapas 
 – devido às restrições de ordem física da própria natureza destes últimos. 

Objetivos
Estabelecer um paralelo entre os mapas e os meios 
convencionais de comunicação. 

Distinguir as legendas das convenções cartográfi cas, 
segundo as suas aplicações. 

Relacionar as cores convencionais utilizadas na 
representação dos principais assuntos estudados pela 
Geografi a.
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Os mapas como
meios de comunicação

Na condição de meios de comunicação, a Cartografi a e seus produtos constituem 
um poderoso canal para a transmissão de informações relacionadas ao espaço e às 
relações natureza/sociedade que nele ocorrem. Nesse sentido, o mapa assemelha-se 

aos meios de comunicação comuns, sendo dotado de todos os componentes necessários 
ao entendimento da realidade. Por esse motivo, devemos entender a comunicação como um 
processo inerente à Cartografi a, sendo a visualização das informações um dos seus objetivos 
primordiais, especialmente da Cartografi a temática. 

A linguagem utilizada na Cartografi a de base ou sistemática vem sendo elaborada ao 
longo de todo o seu processo histórico e a sua expressão é constituída por uma simbologia 
já há muito tempo defi nida, e que, por isso mesmo, é mais usual. A representação do espaço 
físico, com os aspectos do clima, da vegetação, da geomorfologia, da hidrografi a, do solo e de 
outros temas ligados à natureza, é feita com símbolos cuja compreensão é universal, ou seja, 
são símbolos convencionais que, na maioria dos países do mundo, são defi nidos por normas. 
Muitos dos assuntos relacionados com o quadro humano e social, quando se referem a temas 
tradicionais da Geografi a (como os estudos de população e de economia, por exemplo), são, 
também, representados por uma simbologia bastante conhecida. 

No entanto, quando se trata de uma Cartografi a temática que contempla a representação da 
grande variedade de assuntos do interesse de uma Geografi a mais moderna e atual, é necessário 
pensar na criação de uma simbologia que possa expressar os temas novos resultantes das 
pesquisas realizadas pelo geógrafo crítico da atualidade.

De acordo com Loch (2006, p. 105), 

Na cartografi a temática, os temas a serem mapeados são muitos e variados. Por isto, 
a construção de cada mapa temático é sempre um novo desafi o, tendo sempre em 
mente a confecção de um mapa efi ciente. O mapa temático deve cumprir sua função, ou 
seja, dizer o quê, onde e, como ocorre determinado fenômeno geográfi co, utilizando os 
símbolos gráfi cos especialmente planejados para facilitar a compreensão de diferenças 
ou semelhanças, pelo usuário a quem se destina. 

Portanto, o planejamento do documento cartográfi co é uma etapa que não pode nem deve 
ser evitada. Em primeiro lugar é preciso fazer a escolha do tema, ter consciência da fi nalidade 
do documento e do público a que se destina. Esses três elementos iniciais infl uem na defi nição 
da escala do mapa-base que, por sua vez, determina o grau de detalhamento com o qual o 
documento será elaborado. Mas, esse detalhamento também depende da disponibilidade das 
informações a qual depende das fontes e da maneira como a pesquisa precisa abordar o tema. 
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Obtidos os dados, é necessário que estes sejam examinados com muito cuidado para se 
decidir o tratamento estatístico que será aplicado a eles, sempre na perspectiva da sua futura 
visualização em forma de um bom mapa ou cartograma temático. É preciso ainda saber em que 
mídia o produto fi nal será visualizado, levando-se em consideração as diferenças existentes 
entre um documento impresso e a sua versão em meio digital. Por esse motivo, é importante 
que o mapa apresente um conjunto de símbolos, letras e cores, convenientemente adequados ao 
tema, dispostos em uma legenda (as diferenças entre convenções e legendas serão estabelecidas 
mais adiante), visando oferecer ao leitor a oportunidade de uma decodifi cação rápida, segura 
e efi caz das informações que estão sendo transmitidas.

Um aspecto importante nessa fase do planejamento é a avaliação dos custos com 
equipamentos, programas e recursos humanos para uma clara defi nição de quem, ou que 
instituição irá fi nanciar o projeto cartográfi co.

As pesquisas na área da comunicação cartográfi ca vêm se intensifi cando nas últimas 
décadas em virtude da crescente necessidade de intercâmbio de informações advinda da 
modernização dos meios de comunicação e da rapidez com que circulam no mundo inteiro 
não só as notícias, mas também o dinheiro e as idéias. Além disso, as mudanças geopolíticas 
das últimas décadas vêm criando novos arranjos espaciais envolvendo ao mesmo tempo o 
local e o global, gerando necessidades de visualizar determinadas territorialidades, algumas 
das quais de difícil entendimento por serem, muitas vezes, informais e efêmeras. Isso sem 
falar no espaço virtual que, embora não tangível, deve ser considerado pela importância que 
assume no mundo atual, sendo nesse espaço abstrato onde acontecem inúmeras relações 
entre pessoas e instituições, e que infl uem diretamente na economia, na política, na cultura e 
em outras dimensões da vida.

Por tudo isso, quando incluímos o mapa no âmbito dos meios de comunicação, devemos 
analisá-lo também sob o ponto de vista dos procedimentos comuns a esses meios, pois neles 
existem componentes que são comuns.

Assim como nos meios de comunicação, o mapa também tem um remetente, que é o 
indivíduo ou a instituição responsável pela elaboração da mensagem cartográfi ca. De acordo 
com a necessidade de mapear um tema, o remetente será requisitado para conceber ou pensar 
o documento cartográfi co, elaborar ou orientar a sua elaboração, escolhendo a simbologia 
mais adequada ao tema proposto. Isso requer experiência e conhecimentos técnicos para 
que a transmissão da mensagem seja efi ciente. Signifi ca que o remetente será um sujeito 
dotado de um bom repertório, o qual é constituído pelos conhecimentos pertinentes à sua 
formação profi ssional, necessários à elaboração da mensagem cartográfi ca. A mensagem é 
o próprio conteúdo do mapa. Ela resulta da associação de uma idéia com um estímulo físico, 
como vimos anteriormente. No caso da Cartografi a, que representa uma gama variada de 
temas, as mensagens são múltiplas e seus conteúdos estão atrelados à natureza de cada tema 
representado.

Nesse processo de comunicação, o destinatário é o público a quem a mensagem é dirigida, 
ou seja, é o usuário do mapa. E é preciso compreender que cada mapa, sendo feito para atender 
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a um determinado público, deve levar em conta a formação desse público e até a sua não 
formação, no momento da escolha dos arranjos visuais que irão compor a simbologia. Afi nal, 
ela é a linguagem do mapa. Por exemplo, quando se elabora um mapa político do Brasil, deve-
se considerar que é um documento que poderá ser utilizado por qualquer usuário. Por isso, a 
sua linguagem deve ser simples e acessível.

De acordo com Duarte (1991, p. 25), “Para que haja uma boa comunicação o destinatário 
deve ser capaz de perceber os signos, captar os signifi cantes e entender os signifi cados”. 
Para isso, é necessário que todos os símbolos elaborados para compor a legenda, ou mesmo 
aqueles constantes em uma lista de convenções cartográfi cas, sejam desenhados de maneira 
clara, não dando margem a difi culdades de entendimento por parte do leitor.

Ainda comparando o mapa com os meios de comunicação, Duarte (1991, p. 28) refere-se 
ao código como “uma norma, convenção ou mesmo uma instrução que “amarra” ou determina 
o entendimento que devemos ter de um signo”. Isso signifi ca que o remetente ao planejar uma 
representação cartográfi ca indica para o leitor as regras da sua leitura, ou seja, os recursos 
visuais com os quais o leitor irá identifi car o signifi cado de cada signifi cante. 

Diferente de uma fotografia, uma pintura, uma gravura, imagens que podem ser 
interpretadas de diferentes maneiras, portanto, imagens polissêmicas, a imagem cartográfi ca 
é elaborada a partir de um código fechado, monossêmico, ou seja, um código no qual cada 
símbolo tem apenas um signifi cado. A imagem polissêmica leva a interpretações subjetivas, 
estando sujeita a opiniões diferentes e, às vezes, contrastantes. No caso da imagem cartográfi ca, 
cada código só pode ter uma leitura.

Os estereótipos são as idéias e/ou concepções que se conservam a respeito de uma 
determinada realidade e que muitas vezes nos impedem de ver essa realidade de maneira livre, 
isenta. Na área da Cartografi a, há um exemplo clássico de estereótipo, o qual foi consolidado 
ao longo de séculos como um padrão de representação do planeta: a projeção de Mercator. 
Estando arraigada na mente das pessoas, a visão da distribuição espacial dos continentes e 
oceanos, segundo a citada projeção, tem sido contestada por causa da deformação das áreas 
que provoca especialmente no Hemisfério Norte. Ao longo de pelo menos quatro séculos, essa 
projeção tem se caracterizado como estereótipo da representação do mundo, devido ao seu 
uso intenso que é questionado como sendo um uso político-ideológico. 

Assim como em qualquer meio usado para transmitir uma mensagem, como o rádio, a 
televisão, o cinema, os jornais e revistas, a Internet, os outdoors, o mapa também é um veículo 
usado para conduzir a mensagem socioespacial. Devido a esta incumbência, o mapa assim 
como a maioria dos documentos cartográfi cos deve passar pelo processo conhecido nas artes 
gráfi cas como a diagramação – operação que se destina a fazer a composição visual e estética 
de todos os elementos de um documento cartográfi co. Tudo de acordo com as regras da 
semiologia gráfi ca, ciência que, como vimos, se preocupa com a linguagem simbólica utilizada 
na comunicação, possibilitando avaliar as vantagens e limitações do uso das variáveis visuais, 
recursos usados na constituição da simbologia cartográfi ca. 
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Segundo Joly (1990, p. 20),

Para cada problema a resolver, o cartógrafo deverá levar em conta propriedades 
expressivas e perceptivas das variáveis visuais relacionadas ao sistema de informações 
a ser difundido. Como um autor diante de uma página em branco, ele reúne as letras (os 
símbolos) para com elas formar palavras (as imagens) que se combinarão no espírito 
do leitor num texto harmonioso (o mapa).

A necessidade de fazer do mapa um efi ciente e mais expressivo meio de comunicação tem 
estimulado as pesquisas científi cas em busca de objetivos mais voltados para a uma melhor 
visualização das informações socioespaciais. 

A simbologia cartográfi ca
O conteúdo da mensagem cartográfi ca é resultante da abordagem espacial que é feita de 

acordo com a temática que se pretende explorar, seja na pesquisa social, na análise do meio 
físico ou biológico, seja nas operações do mapeamento sistemático. Em todos os casos, a 
Cartografi a requer o uso de uma simbologia para expressar a realidade. 

Um mapa é, defi nitivamente, um conjunto de sinais e de cores que traduz a mensagem 
expressa pelo autor. Os objetos cartografados, materiais ou conceituais, são transcritos 
através de grafi smos ou símbolos, que resultam de uma convenção proposta ao leitor pelo 
redator, e que é lembrada num quadro de sinais ou legenda do mapa. (JOLY, 1990, p. 17).

Nesse sentido, devemos esclarecer que existe uma diferença bem nítida entre legenda e 
convenções cartográfi cas. As legendas são símbolos gráfi cos, geométricos ou não, feitos com 
o concurso das variáveis visuais e funcionam como uma proposta do elaborador ao leitor do 
mapa. É uma indicação de como o leitor deverá decodifi car os símbolos criados para aquela 
representação em particular. Já as convenções são formadas por símbolos de entendimento 
amplo, universal, utilizados geralmente em mapas, cartas e plantas que representam temas 
gerais, como é o caso dos mapas políticos, das cartas topográfi cas, das cartas náuticas e das 
plantas urbanas. Os símbolos convencionais deverão ser decifrados com relativa facilidade, até 
mesmo por um público mais leigo, como já citamos, em virtude de serem símbolos mais usuais. 
A simbologia convencional permite inclusive o seu entendimento quando a representação 
cartográfi ca está escrita em uma língua estrangeira. Na Figura 1 apresentamos exemplos de 
legendas específi cas para cada mapa e propostas pelo autor ao leitor do mapa.
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Figura 1 – Exemplos de legendas de mapas

Figura 2 – Representações dos temas geográfi cos

Em virtude da impossibilidade do uso de cores nestas aulas, citamos entre parênteses, 
na Figura 2, as cores utilizadas nas convenções cartográfi cas para as representações dos 
temas geográfi cos. Essas convenções são formadas por símbolos de entendimento universal 
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A obra de Joly (1990, p. 18-19) ressalta que pela própria condição de representação a 
Cartografi a faz uso de símbolos (Figura 3) que podem ser agrupados, de acordo com as suas 
características, em:

  �  sinais convencionais – como o próprio nome já indica, são símbolos puramente 
esquemáticos que são colocados nos mapas de escalas pequenas, onde os aspectos da 
realidade só podem ser mostrados de forma fi gurativa;

  �  sinais simbólicos – são assim denominados por serem símbolos que evocam, 
que lembram, pela sua forma, aquilo que representam. São quase sempre símbolos 
convencionais e, portanto, bem conhecidos;

  �  pictogramas – constituem uma classe de símbolos especialmente elaborados com 
a fi nalidade de representar por meio de ícones, os quais chamam a atenção pela sua 
forma diretamente relacionada com o que representam. Entre esses símbolos estão 
os ideogramas, fi guras utilizadas na representação de conceitos culturais e político-
ideológicos;

  �  símbolos regulares – em geral, são símbolos distribuídos de maneira simétrica no interior 
de uma superfície; 

  �  símbolos proporcionais – representam valores quantitativos através do uso de 
fi guras geométricas planas, como círculos, quadrados e triângulos, ou volumétricas, 
como esferas, cubos, pirâmides, oferecendo a possibilidade de comparação entre 
os dados representados.

Figura 3 – Símbolos cartográfi cos: a) sinais convencionais; b) sinais simbólicos; c) pictogramas; d) ideogramas;
e) símbolos regulares; f) símbolos proporcionais. 

Fonte: Joly (1990, p. 18).



Atividade 1
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a)  De acordo com a aula, que destaca o remetente como quem faz o mapa e o destinatário 
como aquele que o lê, procure mapas ou outras representações cartográfi cas, como cartas, 
plantas, cartogramas e globos, e identifi que quem as elaborou (remetentes), pessoas 
físicas, empresas ou instituições públicas, e quem provavelmente serão os usuários 
(destinatários).

Representação cartográfi ca Remetente Destinatário

b) Utilizando fi guras geométricas básicas, como círculos, quadrados e triângulos, crie 
símbolos que poderiam ser úteis para compor a legenda de uma representação cartográfi ca.
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A expressão cartográfi ca
O conteúdo de uma representação cartográfi ca será expressivo na medida em que a 

sua linguagem mostre com clareza a mensagem que se propõe a transmitir. Para isso, os 
símbolos devem ser evocativos, atendendo assim à Ergonometria, ou a Lei do Menor Esforço, 
considerando que a mensagem cartográfi ca deve ser “escrita” de uma maneira que propicie 
ao leitor o menor esforço mental e de tempo para ser entendida.

É necessário, para tanto, que o elaborador do documento cartográfi co esteja apto a usar 
a linguagem cartográfi ca e ciente das limitações que os usuários poderão ter ao decodifi cá-la. 
Tais limitações envolvem os mecanismos de percepção relacionados à visão, os quais são de 
ordem fi siológica, mas envolvem também a questão do entendimento da mensagem, que diz 
respeito ao preparo intelectual do usuário, devendo-se levar em conta as possíveis reações 
psicológicas às impressões causadas pelas variáveis visuais utilizadas. 

Os limites de percepção de ordem fi siológica estão relacionados de maneira muito direta 
às técnicas do desenho e à capacidade de visão do leitor. Por mais que se disponha hoje de 
modernos recursos para a elaboração do desenho cartográfi co assistido por computador, 
continuam válidos os limites mínimos para a implantação de pontos, linhas e áreas, sendo 
praticamente impossível o desenho físico de linhas com espessuras inferiores a 0,1 mm. Da 
mesma maneira, é difícil separar dois traços por uma distância semelhante. Mesmo que se 
possa desenhar, no momento de imprimir não haverá a dimensão física necessária, além de 
ser totalmente inútil querer forçar a visão do leitor, já que o poder de distinção do olho humano 
em relação aos grafi smos é limitado.

A diminuição de tamanho das imagens ou manchas leva o leitor a confundir os seus 
contornos e difi culta a percepção de cores e valores colocados no seu interior. Com relação 
ao uso da variável cor, é preciso ter muito cuidado, pois, apesar da sua disponibilidade atual 
ser muito grande, a capacidade visual do leitor é a mesma. Algumas regras têm que ser 
consideradas; o uso de cores muito próximas difi culta a diferenciação; cores claras são 
difíceis de distinguir e mesmo de enxergar, quando utilizadas em implantações pontuais e 
lineares; a mesma cor é percebida de forma diferente em manchas de tamanhos diferentes e 
as difi culdades serão maiores se as manchas forem inferiores a 1 ou 1,5 mm. 

De acordo com Sanchez (1981, p.77), 

existem representações gráfi cas que apresentam respostas simples e imediatas a partir 
de simples observações e outras que exigem mais tempo e operações mentais mais 
elaboradas. Conclui-se que existem níveis de leitura que vão desde o elementar até o 
complexo, passando-se por um nível intermediário entre esses extremos.

No nível elementar, os dados e informações são disponibilizados para uma análise 
detalhada, sendo representados de maneira praticamente bruta e nos seus lugares de 
ocorrência. Nesse nível, não haverá, portanto, a necessidade de uma abstração por parte do 
leitor, mas, em compensação, ele não terá uma visão geral do fenômeno representado. É o 
nível onde o mapa pode responder às questões: “onde?”, “o que?” e “como?”.
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O nível complexo ou de conjunto apresenta os dados após um tratamento estatístico, 
sintetizando as informações através de classifi cações baseadas em médias, taxas, índices, 
ou mesmo representando-os de forma absoluta. Nesse nível, perdem-se os detalhes, mas 
têm-se uma visão global do tema representado. No entanto, é o bom senso que vai orientar 
o cartógrafo, ou quem elaborar o mapa, no sentido de equilibrar a representação na direção 
de sua efi cácia e legibilidade. Existe um nível médio que é o nível das regionalizações, quando 
existe a necessidade de representar as unidades políticas através de suas divisões territoriais.

O cartógrafo Jacques Bertin (1988, p. 45-53) defi ne os “mapas de ver” como aqueles 
cuja percepção e entendimento dos conteúdos ocorrem de forma rápida, portanto, o esforço 
e tempo para entendê-los devem ser mínimos. Em geral, são imagens simples contendo uma 
mensagem com simbologia direta e de fácil entendimento. Um exemplo típico de mapas de 
ver é o mapa que na televisão representa as condições do tempo. A simbologia é simples, 
resumida, e cada tópico é tratado em uma imagem particular – uma para as chuvas, outra 
para as temperaturas etc. 

Já os mapas de ler são mais completos e complexos, pois, para serem entendidos, 
requerem mais tempo e atenção. É necessário que o leitor esteja interessado em descobrir 
detalhes, uma vez que se trata de uma imagem complexa, que envolve uma simbologia 
bastante variada. Os mapas de ler podem apresentar vários temas, ou um único tema 
com variadas abordagens. Os mapas de solos, os geológicos, as cartas topográficas 
e alguns mapas rodoviários enquadram-se nesse tipo de mapa. A sua simbologia muitas 
vezes é composta por grupos de símbolos, pontuais e lineares, além de usar ao mesmo
tempo convenções e legendas.

Os autores citados nesta aula, Loch (2006), Duarte (1991), Joly (1990), cada um à sua 
maneira, fazem recomendações para uma boa representação gráfi ca. São regras baseadas 
na semiologia gráfi ca e que, se seguidas, certamente levarão à comunicação cartográfi ca de 
melhor qualidade. Tais regras estão descritas a seguir.

a) Um fenômeno se traduz por um sinal e um só. Não se pode representar uma mesma 
ocorrência por dois sinais diferentes.

b) Um valor forte ou fraco se traduz por um sinal forte ou fraco, respectivamente, o que 
possibilita a representação de valores quantitativos e ordenados.
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d)  As variações quantitativas se traduzem pela variação no tamanho dos sinais. É a maneira 
mais efi caz de representar os dados de uma série e sua distribuição espacial, destacando 
com clareza as quantidades maiores.  

c)  As variações qualitativas se traduzem pela variação na forma dos sinais, permitindo a 
distinção visual rápida das informações. 

Qualidades de uma boa representação cartográfi ca
Pelo menos três qualidades são fundamentais para que uma representação cartográfi ca 

seja considerada boa: a expressão, a efi cácia e a legibilidade. Entendemos por expressão, a 
qualidade de um mapa que destaca e valoriza os aspectos considerados mais importantes da 
temática que representa. É inconcebível um mapa de solos que dê mais destaque aos rios e 
à vegetação. Joly (1990, p. 120) ressalta a necessidade de “aproximar o que é comparável, 
contrastar o que não é semelhante, classifi car e ordenar corretamente os valores”. Portanto, 
para ser expressivo, é preciso que se evite uma simbologia confusa, permitindo ao usuário ler 
o mapa sem ter que recorrer constantemente à legenda. 

A efi cácia é a qualidade ideal para toda a representação cartográfi ca. Um mapa é mais 
efi caz quanto menor for o tempo e o esforço para se extrair dele o máximo de informações. 
Sanchez (1981, p. 79) apresenta algumas características que um mapa deve ter para ser 
considerado efi caz. A primeira é ser “útil”, ou ser capaz de responder a todas as indagações 
que estejam ao alcance da sua proposta. Depois, é ser concisa, mostrando apenas aquilo que 
interessa e que é indispensável à compreensão do assunto representado. Ser precisa é uma 
característica fundamental. Essa precisão é condicionada à escala do mapa e também à escala 
dos dados representados. De preferência, deve-se observar o grau de generalização que a 
representação encerra. Uma outra qualidade de uma representação cartográfi ca, já comentada 
anteriormente, é a de ser expressiva. Ser evocadora é a qualidade que propicia uma maior 
facilidade de leitura, pois a simbologia faz referência direta ao tema representado, seja pelos 
grafi smos adotados, seja pelas cores e tonalidades de sua legenda ou pela identifi cação rápida 
dos símbolos convencionais que usa.
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A terceira dessas qualidades é a legibilidade. Imaginemos um mapa que representa 
taxas, percentuais ou densidades, em que o grau de detalhamento permite a existência de 
vinte classes a serem representadas por tonalidades de cinza ou mesmo por uma gradação de 
cores cujas tonalidades estejam bem próximas. Ou um mapa que sintetiza várias informações 
temáticas e ainda utiliza um fundo com representações do relevo e da hidrografi a. O uso 
excessivo de símbolos torna o mapa ilegível, pois difi culta a obtenção da informação. Portanto, 
para ser legível um mapa tem que usar as variáveis visuais de forma harmônica e equilibrada. 
A harmonia é encontrada na busca por um conjunto agradável e efi ciente formado por uma 
composição de cores, símbolos e letreiro.

Por fi m, é importante lembrar de alguns elementos imprescindíveis para a leitura de um 
mapa ou de qualquer tipo de representação cartográfi ca de maneira correta e segura. Todos 
os mapas devem ter:

  �  título –   elemento que identifi ca o mapa. Deve ser curto e completo, contendo o fato 
representado, o local de sua ocorrência e a época ou data;

  � legenda – deve ser bem planejada, seguindo as recomendações da semiologia gráfi ca, 
não deixando de mostrar o signifi cado de nenhum símbolo. As suas palavras e expressões 
devem ser as mais precisas, evitando-se interpretações dúbias;

  �  letreiro –  nomenclatura dos elementos internos do mapa deve respeitar a hierarquia 
dos símbolos, sendo dispostas da esquerda para a direita e, de preferência, na posição 
horizontal;

  � escala – possibilita mensurar distâncias e áreas, lembrando que essas medidas serão 
tão mais próximas da realidade, quanto maior for a escala;

  � orientação – mesmo em um cartograma temático ou em um simples croqui, uma 
indicação de orientação é importante. Dá uma noção de direção às vezes necessária 
para a compreensão e contextualização da representação cartográfi ca;

  � fonte – além de ser um elemento que respalda a representação, é uma atribuição de 
responsabilidade para a origem dos dados. É ético dizer qual a origem das informações. 

A aula que estamos concluindo coloca-nos as possibilidades e limites dos mapas como 
recursos de comunicação cada vez mais utilizados no mundo atual, permitindo a visualização 
de informações socioespaciais, especialmente hoje, quando os meios de comunicação 
atingem um alto nível de desenvolvimento científi co e tecnológico, e oportunizando ao público 
o acesso a diferentes mídias e o manuseio de informações que envolvem espacialidades 
mais diversas.



Atividade 2

Resumo
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De acordo com as idéias de Bertin, cite outros exemplos, diferentes dos que foram 
citados na aula, de mapas de ver e de mapas de ler.

Nesta aula, analisamos a Cartografi a em sua estreita relação com os meios de 
comunicação, caracterizando o mapa e todas as representações cartográfi cas 
como veículos para transmissão das mensagens relacionadas aos estudos 
geográfi cos. Estabelecemos as diferenças básicas entre o que se entende por 
convenções e legendas e analisamos as qualidades que deve ter uma boa 
representação cartográfi ca ao enumerarmos algumas recomendações acerca de 
tópicos importantes para a elaboração dessa representação. Concluímos a aula 
com uma análise dos elementos considerados imprescindíveis para qualquer 
representação cartográfi ca.
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Autoavaliação
De acordo com o que estudamos nesta aula, elabore um pequeno texto e 
explique o que é legenda e o que é convenção. Em seguida, comente as três 
qualidades de uma boa representação cartográfi ca: a expressão, a efi cácia e a 
legibilidade. Nesses comentários, dê exemplos do que seja um mapa expressivo, 
efi caz e legível.
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Apresentação

Desde o início das primeiras civilizações, o primeiro grande desafi o imposto ao homem 
foi o de habitar a Terra com as características e difi culdades inerentes a esse planeta. 
Essa necessidade obrigou os primeiros habitantes a criarem ao seu redor meios para 

essa convivência com a natureza, desenvolvendo os meios indispensáveis para se estabelecer 
nesse ambiente hostil onde fora obrigado a subsistir, como também para dominá-lo. As 
primeiras difi culdades percebidas pelo homem primitivo foram as irregularidades físicas da 
superfície do terreno que o cercava. Diante disso, com todo o seu conhecimento rudimentar, 
procurava tirar proveito e vencer as difi culdades e as barreiras que o ambiente natural lhe 
impusera. Desde então e ao longo dos séculos, com o avanço do conhecimento em topografi a 
e cartografi a, foi possível avaliar cada dia melhor as condições do ambiente para escolher os 
melhores locais onde desenvolver atividades essenciais a sua sobrevivência. Inicialmente, com 
as primitivas noções sobre a forma da Terra, considerada plana, a solução de tais problemas 
caracterizou-se por grandes conquistas, que evoluíram com o passar dos tempos, graças aos 
avanços científi cos e tecnológicos ligados principalmente aos ramos da Geodésia, Cartografi a 
e Topografi a, principais ciências envolvidas com os estudos da forma da superfície da Terra. 

Nesta aula, apresentaremos os principais conceitos ligados às formas da superfície e sua 
representação, mais especifi camente a planimetria e a altimetria.  

Objetivos
Apresentar os conceitos básicos das principais formas 
de representação do terreno. 

Ler e interpretar plantas topográfi cas de elementos de 
representação do relevo.

Utilizar plantas topográfi cas para identifi car os elementos 
do terreno, aprender a interpolar curvas de nível e a 
desenhar um perfi l topográfi co.
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Práticas que deram
origem à representação
do relevo – breve histórico

As práticas da Topografi a que dão origem às cartas topográfi cas, responsáveis pela 
representação das formas de relevo, segundo Cordini (2004), remontam à época dos caldeus 
e egípcios, cujos métodos foram repassados aos gregos.

Devido à necessidade de resolver os problemas causados pelas constantes inundações 
do rio Nilo, que removiam os marcos fi xos que delimitavam as propriedades às suas margens, 
surgiu a Geometria Plana. Posteriormente, os gregos desenvolveram métodos de divisão 
de terras, em triângulos, com o objetivo de desenhar a planta topográfi ca. O esquadro de 
agrimensor (Figura 1), para a medida de ângulos horizontais, foi desenvolvido e construído 
no Império Romano, de acordo com Cordini (2004). 

Por volta de 1464, Regiomontanus apresentou o primeiro tratado sistemático sobre 
trigonometria: o De Triangulis; surge daí a possibilidade da construção de instrumentos de 
medições e do estabelecimento de métodos taqueométricos.

No século XVIII teve início a representação altimétrica através dos pontos cotados 
e das curvas de nível, como conhecemos hoje. Baseado numa triangulação geral, Cassini 
confeccionou o primeiro grande mapa da França. Em 1770, o inglês William Green transformou 
a luneta astronômica em luneta estadimétrica, introduzindo os fi os estadimétricos. 

Foi durante o século XIX que os processos e os instrumentos topográfi cos sofreram 
grandes aprimoramentos. Em 1850, Ignazio Porro inventou o Taqueômetro. O primeiro 
nivelamento geral foi executado nessa época por Bourdalone, na França.

A partir da Segunda Guerra Mundial, com a invenção dos instrumentos eletrônicos 
de medida e o aprimoramento dos sistemas óticos, a Topografia experimentou um 
alto grau de precisão e eficiência. Em 1848, Aimé Laussedat criou os princípios da 
Fotogrametria, que alcançou extraordinário desenvolvimento a partir de 1900, técnica que 
até hoje tem grande importância, sob o ponto de vista econômico, de rapidez e precisão. 
Atualmente, as geotecnologias, especialmente o Sensoriamento Remoto e os Sistemas 
de Posicionamento Global, têm desempenhado um importante papel no aprimoramento e 
desenvolvimento de técnicas de levantamento e tratamento de dados do terreno, o que tem 
possibilitado uma extraordinária melhoria nos produtos cartográfi cos e na cartografi a digital 
na representação desses dados.
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Figura 1 – Tipos de esquadros de agrimensor: (a) prismático, (b) esférico e (c) cilíndrico

Considerações sobre as técnicas 
de representação do relevo

Segundo Pestana (2004), em topografi a a superfície terrestre é substituída por uma 
representação simplifi cada, isto é, o terreno existente é substituído por um modelo topográfi co. 
Na atualidade, os modelos topográfi cos mais utilizados são os modelos planos que são as 
plantas topográfi cas, em papel ou formato digital, e os modelos numéricos de terreno que são 
modelos tridimensionais, em formato digital da superfície do terreno. 

Para a elaboração desses modelos, muita informação disponível do terreno é ignorada 
por não ser de interesse para o fi m a que se destina a representação, enquanto outras são 
realçadas. Os modelos planos são representações convencionais e a informação neles contida 
resulta de um trabalho de síntese e fi ltragem de toda informação disponível, de modo que se 
tenham apenas os elementos realmente relevantes. Esses elementos após serem classifi cados 
e interpretados são representados cartografi camente de modo convencional, seguindo uma 
notação que é muito variável e, por vezes, complexa. A notação utilizada, a simbologia, deve 
constar na legenda, sem a qual a utilidade de um mapa é muito limitada.  Os modelos numéricos 
do relevo são constituídos na essência por um conjunto de pontos defi nidos num espaço 
tridimensional e por uma função interpoladora. Admite-se que essa função interpoladora 
aplicada aos pontos desse conjunto aproxima sufi cientemente a real confi guração da superfície 
terrestre da região de interesse, mas nunca consegue representar a realidade, já que se trata 
de um modelo, sendo, portanto, uma aproximação.  A representação através de modelos 
numéricos será tratada em outro momento.
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A representação do terreno é usualmente encarada segundo duas perspectivas: 
a representação planimétrica e a representação altimétrica. Um modelo topográfi co 
poderá conter apenas uma dessas formas de representação, ou ambas simultaneamente. A 
representação planimétrica trata da representação das projeções dos elementos de interesse 
sobre planos horizontais, a representação altimétrica tem por objeto a representação 
do relevo do terreno, isto é, dos desníveis existentes entre os pontos que constituem 
a superfície desse terreno.

Altimetria
A altimetria é a parte da Topografi a que estuda os métodos e procedimentos que levam 

à representação do relevo. Para tal, é necessário medir apropriadamente o terreno, calcular 
as alturas (cotas ou altitudes) dos pontos de interesse e representá-los em planta mediante 
uma convenção altimétrica adequada. Para a representação do relevo, a altimetria utiliza dois 
procedimentos consagrados: pontos cotados e curvas de nível.

Representação por pontos cotados
Este é considerado o procedimento mais simples, senão vejamos. Após o cálculo das 

alturas de todos os pontos de interesse do terreno, estes são lançados em planta através de 
suas coordenadas topográfi cas (X;Y) ou UTM (N;E), registrando-se ao lado do ponto o número 
correspondente a sua altura relativa (cota) ou absoluta (altitude), como mostra a Figura 2.

No sistema de pontos cotados, os diversos pontos do terreno são projetados ortogonalmente 
sobre um plano de referência (cotas) ou sobre a superfície de referência (altitudes). O conjunto 
de pontos projetados constitui a projeção horizontal que, reduzida a uma escala adequada, se 
distribui sobre o papel, substituindo a situação 3D (espaço) por uma 2D (projeção).

Figura 2 – Ponto cotado

Fonte: Cordini (2004).
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A representação deverá ser reversível, ou seja, é necessário que da projeção possamos 
deduzir novamente a situação real do terreno (3D). Para isso, é necessário conhecer a distância 
AA’ (Figura 2); tal distância é a cota ou altitude do ponto. 

Na representação altimétrica do terreno, a escolha do plano de referência (cotas) 
deve ser tal que evite a ocorrência de valores negativos. No caso das altitudes, 
essa preocupação não procede, tendo em vista que o referencial adotado é ofi cial 
em todo o país. Todos os pontos de igual altura (cota ou altitude) estão sobre um 
mesmo plano, que é paralelo ao de comparação. Este é o princípio fundamental 
do sistema de pontos cotados.

No plano cotado, todos os pontos relativos ao perímetro, bem como os que caracterizam 
os acidentes internos da área levantada, deverão ser devidamente cotados. Embora não 
representando a forma do terreno, esse processo se constitui no elemento básico para o 
traçado das curvas de nível por interpolação, principalmente quando se trata de levantamento 
de área relativamente extensa.

Figura 3 – Planta de pontos cotados, com os elementos representativos da altimetria do terreno.

Características importantes dos pontos cotados

As alturas dos pontos são expressas em metros, assim, um número 10 junto à projeção 
do ponto indica que este está a 10 metros sobre o plano de comparação adotado, se for o nível 
do mar, então o ponto representa a cota ou a altitude.

Um plano cotado apresenta o inconveniente de oferecer uma idéia não muito clara do 
relevo do terreno que representa. A representação fi cará mais visível usando-se o procedimento 
das curvas de nível.
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Representação por curvas de nível

Curvas de nível são curvas planas que unem pontos de igual altura, são o resultado da 
interseção da superfície física que é o terreno com planos paralelos ao plano de comparação. A 
Figura 4 ilustra conceitualmente a geração das curvas de nível através da interseção do terreno 
por planos horizontais eqüidistantes. 

Figura 4 – Conceito de curvas de nível

Fonte: Cordini (2004).

A distância vertical que separa duas seções horizontais consecutivas deve ser constante e 
é denominada de eqüidistância numérica ou simplesmente eqüidistância entre curvas de nível.

Características essenciais
das curvas de nível na representação do relevo

  � Para facilitar a leitura e a identifi cação de cada curva, adota-se o sistema de apresentar, 
dentro de um mesmo sistema ou intervalo altimétrico, determinadas curvas por um traço 
mais espesso. Tais curvas são chamadas "mestras", e as outras, fi nas, denominam-se 
"intermediárias". Há, ainda, as curvas "auxiliares".

  � Toda curva de nível fecha-se sobre si mesma, dentro ou fora dos limites do papel que 
representa o mapa no qual se está trabalhando.

  �  Duas curvas de nível jamais se cruzarão.

  � Várias curvas de nível podem chegar a ser tangentes entre si, como no caso em que o 
terreno é representado por uma rocha afl orante.

  � Uma curva de nível não pode se bifurcar.

  �  Terrenos planos apresentam curvas de nível mais espaçadas; em terrenos acidentados 
as curvas de nível encontram-se mais próximas umas das outras.
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Feições mais comuns
do relevo e sua representação

A representação do terreno mediante o emprego das curvas de nível deve ser um refl exo 
fi el do mesmo. Para tanto, é necessário observar algumas regras relacionadas às formas 
fundamentais, a saber: divisor de águas e talvegue. 

Para uma melhor compreensão dessas regras... 

É conveniente realizar um ligeiro estudo de como se processa a modifi cação 
da crosta terrestre ao longo do tempo pela ação contínua de agentes externos, 
como erosão, transporte de materiais e sedimentação. São os fatores climáticos 
e biológicos que intervêm diretamente na erosão. Entre os fatores climáticos, 
destacam-se as correntes de água (superfi ciais e subterrâneas), o mar, o frio 
intenso em algumas regiões do planeta, o vento que transporta as partículas 
arenosas etc. Entre os fatores biológicos, que modifi cam o aspecto da superfície 
terrestre, observa-se fundamentalmente a ação do homem, assim como as plantas 
e animais. De todos, os cursos d’água constituem o principal agente externo 
modifi cador. Por isso, o interesse em estudar a forma como esse processo vem 
ocorrendo.

Elevação e depressão do terreno
Uma elevação do terreno, como mostra a Figura 5, de pequena altitude e com forma 

aproximadamente cônica em sua parte superior denomina-se morrote ou morro. As superfícies 
laterais desse tipo de elevação recebem o nome de encosta ou vertente. Se estas são 
aproximadamente verticais (caso das serras), recebem o nome de escarpas.

A representação dessa forma de relevo é formada por uma série de curvas de nível concêntricas, 
de modo que as curvas de menor altitude envolvem completamente as de maior altitude.

Figura 5 – Curvas de nível representando elevação do terreno

Fonte: Cordini (2004).
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Figura 6 – Curvas de nível representando depressão do terreno

Fonte: Cordini (2004).

Cortando a projeção da Figura 6 por um plano perpendicular à mesma, independente-
mente da parte que observarmos, obtém-se a representação mostrada na Figura 7. Da mesma
maneira que nas depressões, aqui as curvas de maior altitude envolvem as de menor.
A linha que resulta da união dos pontos A, B, C,... de maior curvatura, que são os pontos de 
infl exão da curva, denomina-se linha de talvegue. Essa linha representa a interseção de duas 
ladeiras opostas por onde escorrem as águas que descem das mesmas.

O contrário da elevação é a depressão. Em sua representação, as curvas de maior altitude 
envolvem as de menor altitude. Esse tipo de topografi a é raramente encontrado, uma vez que 
tais formações, geralmente de grande dimensão e contendo água permanente, são conhecidas 
como lagoas.

Figura 7 – Pontos A, B, C,... representando a linha de Talvegue

Fonte: Cordini (2004).
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Cortando a projeção dessa fi gura por um plano perpendicular ela, independentemente 
da parte que observarmos, obtém-se uma representação, conforme mostra a Figura 8. Aqui, 
as curvas de menor altitude envolvem as de maior, a exemplo das elevações. A união dos 
pontos A, B, C,... produz uma linha denominada linha divisória ou divisor de águas. É essa 
linha a responsável pela divisão das águas da chuva que caem no terreno. O conhecimento 
acerca das linhas divisórias é muito importante nos estudos de bacias hidrográfi cas, pois elas 
representam os limites entre bacias.

O divisor e os talvegues são, portanto, formas contrárias. Sempre, entre dois talvegues, 
existe um divisor e entre dois divisores haverá um talvegue. Os divisores apresentam, vez por 
outra, uma depressão, dando lugar a uma passagem entre dois vales. De acordo com a forma da 
depressão, recebe denominação específi ca: garganta, quando extenso e estreito; desfi ladeiro, 
quando profundo e ladeado por ladeiras íngremes. 

Figura 8 – (a) Linha divisor de águas; (b) Relevo em forma de garganta

Fonte: Cordini (2004).
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Representação de um rio
através das curvas de nível

Dependendo da velocidade das águas, na parte posterior da curva do rio, vertentes mais 
pronunciadas são criadas, enquanto na parte mais interior ocorre a deposição do material 
sedimentar. Nesta última, as curvas de nível são mais espaçadas enquanto no lado oposto as 
curvas se apresentam mais próximas uma das outras.

Figura 9 – Representação de trecho de um rio

Fonte: Cordini (2004).

Outras representações

Figura 10 – (a) Divisor e dois talvegues; (b) Garganta; (c) Mudança de direção do divisor

Obtenção e traçado das curvas de nível

A primeira providência para a obtenção das curvas de nível é calcular as alturas de todos 
os pontos envolvidos nos nivelamentos geométrico e taqueométrico (cálculo das planilhas).

Após o cálculo das alturas (cotas ou altitudes) confeccionam-se os perfi s de todos 
os alinhamentos da poligonal e das irradiações levantadas em campo. Denomina-se perfi l 
de um terreno a linha irregular que delimita a interseção de um plano vertical com a 
superfície do terreno.
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Figura 11 – Perfi l topográfi co A, B, C, ...de um terreno
Fonte: Cordini (2004).

A obtenção do perfi l a partir das curvas de nível é especialmente utilizada quando 
desejamos implantar uma forma qualquer de uso do espaço em terreno de 
topografi a irregular.

Interpolação de curvas de nível

Como observamos, as curvas de nível representam pontos de altura inteira, mas, na 
prática, o que se obtém a partir dos cálculos são valores fracionários. Assim, é necessário 
interpolar, a partir dos perfi s, os pontos de valor inteiro cujo valor deverá ser defi nido em função 
dos objetivos do trabalho e da escala usada no desenho. Geralmente, o espaçamento entre 
as curvas de nível, denominado eqüidistância, adotado para a geração de mapas topográfi cos 
obedece às recomendações mostradas na Tabela 1. Em algumas situações, esse valor pode 
ser alterado, sempre dependendo dos objetivos do trabalho e da extensão do levantamento.

Tabela 1 – Relação entre escala e eqüidistância entre curvas de nível

Escala Eqüidistância Escala Eqüidistância Escala Eqüidistância

1:500 0,25 a 0,50 m 1:2.000 2,0 m 1:10.000 10,0 m

1:1.000 1,0 m 1:5.000 5,0 m 1:50.000 25,0 m

1:100.000 50,0 m

Em cartas batimétricas, que representam o relevo submarino, a eqüidistância varia de 
1 a 2 metros perto da costa, até atingir valores maiores (50, 100, 200 m) com o aumento da 
profundidade.
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Figura 12 – (a) Seção A, B, C, ... e curvas de nível; (b) Perfi l da seção A, B, C,...da Figura 12a

Fonte: Cordini (2004).

Uma vez adotada a escala para a elaboração dos perfi s, interceptam-se os mesmos com 
linhas paralelas ao eixo horizontal numa eqüidistância igual à eqüidistância adotada para as curvas 
de nível. Anotam-se os valores da altura e da distância correspondente daquele ponto para a sua 
localização em planta. Assim, para cada alinhamento da poligonal e para cada irradiação levantada 
em campo, confecciona-se um perfi l e interpolam-se os pontos de altura cheia.

Obtidos todos os pontos de altura cheia e lançados em planta, o próximo passo é 
unir todos os pontos de mesma altura com uma linha contínua. As linhas produzidas são 
denominadas curvas de nível e representam o relevo do terreno levantado.

Figura 13 – Representação altimétrica através das curvas de nível do terreno mostrado na Figura 3

Fonte: Cordini (2004).
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Interpolando curvas de nível 

As curvas de nível podem ser interpoladas por cálculo ou por aproximação. 
Apresentamos a seguir uma fi gura com pontos cotados obtidos a partir de 
levantamento planialtimétrico e a descrição dos passos para obter um mapa 
de curvas de nível interpoladas. A partir disso, você deve seguir esses passos e 
obter o mapa. 

Observação – Para aplicação do método, parte-se da hipótese de que as 
declividades entre os pontos topográfi cos sejam constantes.

Figura 14 – Planta topográfi ca com pontos cotados

1) Supondo que se deseja traçar curvas de nível nesse desenho com eqüidistância 
de 1,0 m, verifi ca-se que uma das curvas passará exatamente sobre a estaca 0 
(zero), uma vez que interessam apenas as curvas de cotas/altitudes denominadas 
inteiras (cheias).

2) Do vértice 0 ao vértice 1 constata-se uma diferença de nível de 8,50 m e uma 
distância horizontal de 32,50 m. Como a eqüidistância estabelecida é de 1 metro, 
para subir da cota/altitude 100 m para 108,50 m, passa-se por uma série de 
planos intermediários. Esses planos são os de cota/altitude 101, 102, 103, 104, 
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105, 106, 107 e 108. Em função destes, deve-se determinar em planta a distância 
horizontal entre os pontos de passagem no alinhamento 0-1. Para tal, utiliza-se 
uma regra de três e chega-se ao valor 3,82 m.

Interpretação: para cada metro (eqüidistância) de deslocamento vertical, ter-se-á 
um deslocamento horizontal de 3,82 m. Como a planta foi desenhada na escala 
1:500, o comprimento gráfi co correspondente ao deslocamento horizontal será: 
3,82 x 0,002 = 0,0076 m = 0,76 cm.

3) Marcando-se no desenho, a partir do vértice 0 (zero), a distância 
horizontal de 0,76 cm, obtém-se o ponto de passagem, em planta, da 
curva de nível 101 m. A partir do ponto de passagem da curva 101 
marcando mais 0,76 cm, obtém-se o ponto de passagem da curva
102 m, e assim, sucessivamente, até o fi nal do alinhamento (vértice 1). 

4) De maneira análoga procede-se para determinar os pontos de cotas/altitudes inteiras 
no intervalo 1-2. Nesse alinhamento, a diferença de nível é de 1,70 m e a distância 
horizontal, 27,0 m. Dentro do intervalo em questão, são de interesse as curvas 
109 e 110. A separação horizontal entre as curvas será de 15,882 m e na escala do 
desenho, de 3,17 cm. Voltando ao desenho, nota-se que a cota do vértice 1 é 108,50 
m e que a próxima cota de interesse é de 109 m; existe, portanto, uma diferença de 
nível de 0,5 m correspondendo a uma separação horizontal de 1,58 cm (em planta) 
a partir do vértice 1. O próximo ponto de passagem (curva 110 m) estará a 3,17 
cm deste último.

5)  Determinados todos os pontos de passagem das curvas de nível, no perímetro, 
procede-se à determinação dos pontos de passagem no interior da área levantada. 
Por exemplo, no exemplo apresentado, foram considerados os alinhamentos 0-a, 
a-b, a-c, b-c, 2-b e b-1.

6) Quanto maior for o número de alinhamentos utilizados, melhor a representação 
do relevo, considerando, é claro, a hipótese de declividade regular para o terreno 
estudado. Na situação de um terreno muito irregular, recomenda-se levantar 
o maior número de minúcias (detalhes) durante as operações topográfi cas de 
campo.

7)  Marcados todos os pontos de passagem das curvas inteiras, na planta, o próximo 
passo será ligar aqueles de mesma cota/altitude. Ter-se-á o desenho com as 
suas curvas de nível, mostrando todos os acidentes do terreno (elevações e 
depressões). 
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Erros de interpretação gráfi ca nas curvas de nível

  �  Uma curva de nível não pode desaparecer repentinamente, pois sempre é uma linha 
fechada, exceto quando representa uma parcela do terreno.

  � Duas curvas de nível não podem se cruzar jamais.

  � O fundo de um vale não pode ter uma mesma cota, pois este não pode ser horizontal.

  � Duas ou mais curvas de nível jamais poderão convergir para formar uma curva única, 
com exceção das paredes verticais da rocha.
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Outras formas de representar o relevo
Outras formas de representação bastante utilizadas inclusive como recurso didático são 

a maquete e o bloco diagrama. Segundo Lombardo e Castro (1997), um dos problemas mais 
sérios enfrentados no ensino de Cartografi a, para alunos iniciantes em Geografi a, é a percepção 
do relevo a partir das curvas de nível. Segundo Simielli et al (1991), a maquete aparece então 
como o processo de restituição do “concreto” (relevo) a partir de uma “abstração” (curvas 
de nível). 

Bloco digrama, segundo a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP, 2001), é uma 
categoria de representação cartográfi ca de muito fácil visualização, uma vez que apresenta a 
superfície terrestre sob a forma de perspectiva. Como espelha uma parte da crosta terrestre 
(um bloco), tem a vantagem de poder representar a parte estrutural da crosta correspondente 
desse bloco. Para a sua construção, tanto pode ser executado puramente a olho, em que as 
formas do relevo são meramente esboçadas, quanto de um modo mais rígido, isto é, por meio 
das curvas de nível – o mais aconselhado, portanto, mais técnico.

Planimetria

A planimetria estuda os métodos e procedimentos que serão utilizados na representação 
do terreno, é o processo de medição horizontal de todas as características do terreno, exceto 
o relevo, ou seja, é a representação de elementos de um mapa que não têm relação com a 
altimetria.

Como funciona – Adotando-se uma escala adequada, todos os pontos de interesse são 
projetados ortogonalmente sobre um plano horizontal de referência, sem a preocupação com 
o relevo. Consiste em obter os ângulos e as distâncias horizontais para a determinação 
das projeções dos pontos do terreno no plano topográfi co. Na planimetria uma distância 
qualquer entre dois pontos será sempre a distância horizontal entre eles, independentemente 
da inclinação da superfície da Terra.

Representação dos principais elementos planimétricos

Nos mapas topográfi cos estão representados elementos naturais ou físicos, e artifi ciais ou 
culturais. Os primeiros correspondem, principalmente, aos aspectos hidrográfi cos e vegetais, e 
os outros aspectos são decorrentes da ocupação humana. Os principais elementos representados 
nos mapas topográfi cos são: hidrografi a, aspectos do solo, vegetação, unidades políticas ou 
administrativas, localidades, sistemas viários e de comunicação, linhas de limite.
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Descreva como os elementos, citados anteriormente, são representados nos 
mapas topográfi cos.

Vimos, nesta aula, que, desde os primórdios, o conhecimento da civilização 
humana acerca das formas do terreno foi primordial tanto para a ocupação do 
território quanto para a sua sobrevivência nele. Nesse sentido, apresentamos 
os principais conceitos ligados às formas da superfície e sua representação: 
a planimetria, parte da Topografi a que estuda os métodos e procedimentos 
utilizados na representação do terreno, projetando-o ortogonalmente sobre um 
plano de referência, sem a preocupação com o relevo; e a altimetria, outra parte 
da Topografi a que estuda os métodos e procedimentos que levam à representação 
do relevo através das medidas do terreno, calculando as cotas ou altitudes dos 
pontos de interesse e representando-os em planta, mediante uma convenção 
altimétrica adequada. Para a representação altimétrica do terreno, estudamos 
que existem dois procedimentos consagrados: os pontos cotados e as curvas de 
nível. Por fi m, concluímos que a representação das formas irregulares do relevo 
constitui um problema para a Cartografi a, ao contrário da relativa facilidade do 
delineamento dos detalhes horizontais do terreno.
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Autoavaliação
Depois de conhecermos as formas de representação do relevo, escreva um pequeno 
texto discutindo como acontece a interação entre a Geodésia, a Cartografi a e a 
Topografi a.

O método de representação do relevo através das curvas de nível nos fornece um valor 
aproximado da altitude, pois o seu método de obtenção é puramente matemático, 
traçado, portanto, depois da obtenção de pontos de altitude determinados 
geodesicamente. Disserte sobre como o advento da fotogrametria e da automatização 
da Cartografi a infl uíram nesse processo. 

Referências
ALMEIDA, R. D.; PASSINI, E Y. O espaço geográfi co: ensino e representação. 7. ed. São Paulo: 
Contexto, 1999. 

ARCHELA, R. S. Construindo representações do relevo: metodologia de ensino. In: CARVALHO, 
M. S. de (Coord.). Para quem ensina geografi a. Londrina: UEL, 1998. p. 65-80.

CORDINI, J. O terreno e sua representação. 2004. Disponível em: <www.topografi a.ufsc.br/
Terreno%20Representacao.doc>. Acesso em: 7 abr. 2008.

DUARTE, P. A. Fundamentos de cartografi a. 3. ed. Florianópolis: Ed. UFSC, 2006. (Série 
Didática).

FITZ, P. R. Cartografi a básica. Canoas, RS: UNILASALLE, 2000. 

JOLY, Fernand. A cartografi a. Campinas: Papirus, 1990. 

KATUTA, A. M. Ensino x mapas: em busca de uma reconciliação. 1997. 488f. Dissertação 
(Mestrado em Geografi a) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, 
Presidente Prudente, 1997. 

KOEMAN, C. O princípio da comunicação na cartografi a. International Yearbook of Cartography, 
v. 11, p. 169-176, 1971.

LACOSTE, Y. A. Geografi a: isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Campinas: 
Papirus, 1988.

LOCH, R. E. N. Cartografi a: representação, comunicação e visualização de dados espaciais. 
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2006. 



Aula 15 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I300

LOMBARDO, M. A.; CASTRO, J. F. M. O uso de maquete como recurso didático. Revista 
Geografi a e Ensino, Belo Horizonte: UFMG/IGC/Departamento de Geografi a, v. 6, n. 1, p. 81-
83, 1997. 

MARTINELLI, M. Curso de cartografi a temática. São Paulo: Ed. Contexto, 1991. 

MONICO, J. F. G. Posicionamento pelo NAVSTAR-GPS descrição, fundamentos e aplicações. 
São Paulo: Ed. UNESP, 2000. 

MOURA FILHO, J. Elementos de cartografi a técnica e histórica. Belém, PA: Falangola Editora, 
1993. v 1 e 2.

OLIVEIRA, C. de. Curso de cartografi a moderna. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993a.

______. Dicionário cartográfi co. 4. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993b.

OLIVEIRA, L. Estudo metodológico e cognitivo do mapa. São Paulo: IGEOG-USP, 1978.

PESTANA, A. Elementos de topografi a, 2004. Disponível em:  <http://www.topoevn.com.br/
downloads/artigos/elementosdetopografi a3.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2008.

SIMIELLI, M. E. R. Cartografi a no ensino fundamental e médio. In: CARLOS, A. F. A. (Org.). A 
Geografi a na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1999. p. 92-108.

SIMIELLI, M.E.R. et al. Do plano ao tridimensional: a maquete como recurso didático. Boletim 
Paulista de Geografi a, São Paulo: AGB, n. 70, p. 5-21, 1991.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP. Disciplina cartografi a temática: notas de 
Aula, 2001. Disponível em: http://www.cartografi a.eng.br/cartografi a/artigos/ntematica07.
asp. Acesso em: 7 abr. 2008.



Aula 15 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I 301

Anotações



Aula 15 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I302

Anotações



Anotações

Aula 15 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I 303



Anotações

Aula 15 Leituras Cartográfi cas e Interpretações Estatísticas I304





Esta edição foi produzida em mês de 2012 no Rio Grande do Norte, pela Secretaria de 
Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SEDIS/UFRN). 
Utilizando-se Helvetica Lt Std Condensed para corpo do texto e Helvetica Lt Std Condensed 
Black títulos e subtítulos sobre papel offset 90 g/m2.

Impresso na nome da gráfi ca

Foram impressos 1.000 exemplares desta edição.

SEDIS Secretaria de Educação a Distância – UFRN | Campus  Universitário
Praça Cívica | Natal/RN | CEP 59.078-970 | sedis@sedis.ufrn.br | www.sedis.ufrn.br







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 5
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 180
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 180
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1700.700 1133.800]
>> setpagedevice


