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O QUE É CARTOGRAFIA 

Cartografia é a área do conhecimento que se 

preocupa em produzir, analisar e interpretar as 

diversas formas de se representar a superfície, 

como os mapas, as plantas, os croquis e outras 

composições.  



DIVISÕES DA CARTOGRAFIA 

Ela divide-se em dois grandes ramos: 

 

1. Cartografia sistemática – busca por 
representar o terreno, particularmente suas 
formas, distâncias e altitudes, assim como a 
localização nele de objetos naturais, como rios, 
montanhas, ou aqueles produzidos pelo homem, 
como cidades, estradas e ferrovias. 

2. Cartografia temática – tem como objetivo a 
utilização de mapas de base, geralmente 
produzidos pela cartografia sistemática, para a 
representação de temas variados da geografia 
física ou humana, assim como de qualquer outro 
dado que possa ser expresso de forma espacial. 

 



CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA 

Mapa do Brasil 

(sistemático) 

Mapa do Brasil 

(temático) 



COMO SÃO FEITOS OS MAPAS? 

Hoje, os mapas são feitos a partir de dados provenientes do 

sensoriamento remoto, tendo como base: 

 

1. Aerofotogrametria – utilização de fotos aéreas de um 

determinado terreno. 

2. Imagens de satélite – captação de várias faixas de radiação 

emitidas ou refletidas pelo planeta. 

3. Imagens de radar – captação de ondas eletromagnéticas 

oriundas de aparelhos específicos instalados em aviões.  



COORDENADAS CARTOGRÁFICAS 

Coordenadas Geográficas são um sistema de linhas 

imaginárias traçadas sobre o globo terrestre ou um 

mapa. É através da interseção de um meridiano com 

um paralelo que podemos  localizar cada ponto da 

superfície da Terra. 

Suas coordenadas são a latitude e a longitude e o 

princípio utilizado é a graduação (graus, minutos e 

segundos). 

- Latitude: pode variar de 0 a 90º (graus) para norte ou para o 

sul (ex: 21º 47' 40" S – 21 graus, 47 minutos e 40 segundos sul). 

 

- Longitude: pode variar de 0 a 180º (graus) para leste ou para 

oeste (ex: 48º 10' 32" W - 48 graus, 10 minutos e 32 segundos oeste). 



COORDENADAS CARTOGRÁFICAS 

Os paralelos são linhas paralelas ao Equador, sendo que 

a própria linha imaginária do Equador é um paralelo. O 

0º corresponde ao Equador, o 90º ao polo norte e o -90º 

ao polo sul. 



COORDENADAS CARTOGRÁFICAS 

Os paralelos mais importantes são a própria linha do 

Equador, os Trópicos e os Círculos Polares. Tais 

paralelos definem também as Zonas Térmicas da Terra. 



COORDENADAS CARTOGRÁFICAS 

Os meridianos são linhas perpendiculares ao Equador que vão do 

polo norte ao polo sul e cruzam com os paralelos. Todos os 

meridianos possuem o mesmo tamanho e o ponto de partida para a 

numeração dos meridianos é o meridiano que passa pelo 

observatório de Greenwich, na Inglaterra. Logo, o meridiano de 

Greenwich é o meridiano principal (0°). A leste de Greenwich os 

meridianos são medidos por valores crescentes até 180º e, a oeste, 

suas medidas são decrescentes até o limite de -180º. A cada 

meridiano, opõe-se o seu antimeridiano, ou seja o meridiano 

diametralmente oposto.  



MOVIMENTOS DA TERRA 

Como vocês já sabem, a Terra realiza dois movimentos. 

São eles: 

 

1. Rotação: é o movimento que a Terra executa em 

torno do seu próprio eixo. Determina a existência dos 

dias e das noites. Uma volta completa corresponde a 

24 horas. Direção do movimento: oeste para leste. 

2. Translação: é o movimento que a Terra executa em 

torno do Sol, num movimento elíptico. Uma volta 

completa corresponde a um ano completo (365 dias*). 

 

*Na realidade, 365 e 6 horas. Por conta dessa diferença o papa 

Gregório XIII instituiu o ano bissexto (dia 29 de fevereiro a cada 4 

anos) em 1582. 



AS ESTAÇÕES DO ANO 

As estações do ano são determinadas pelo eixo de 

inclinação da Terra (e não necessariamente pelo 

movimento de translação da mesma). Devido à sua 

inclinação, a quantidade de raios solares que incide 

sobre cada região do planeta muda conforme a sua 

posição. Vejamos um exemplo: 

Maior incidência de 

raios solares no 

hemisfério sul – verão 

no hemisfério sul. 



SOLSTÍCIO E EQUINÓCIO 

Solsítico: 

momento em que 

há maior ou 

menor incidência 

de raios solares 

em um dos polos. 

 

Equinócio: 

momento em que 

há incidência 

igualitária de 

raios solares nos 

dois polos. 

*** Nos solstícios, a duração do dia e ou da noite é desigual. 



SOLSTÍCIOS 

Solstício de verão no 

hemisfério norte e solstício 

de inverno no hemisfério 

sul (21 de junho). 

Solstício de verão no 

hemisfério sul e solstício 

de inverno no hemisfério 

norte (21 de dezembro). 



EQUINÓCIOS 

Equinócio de outono no hemisfério sul e equinócio de 

primavera no hemisfério norte (21 de março). 

Equinócio de primavera no hemisfério sul e equinócio de 

outono no hemisfério norte (21 de setembro). 



ESTAÇÕES DO ANO 

15 

Hemisfério sul 
   dezembro = verão 21 ٭

 junho = inverno 21 ٭

 março = outono 21٭

 setembro = primavera 23٭

 

 

 

 

Hemisfério norte 
 dezembro = inverno 21 ٭

 junho = verão 21 ٭

 março = primavera 21 ٭

 setembro = outono 23 ٭



FUSOS HORÁRIOS 

Foram estabelecidos através de uma reunião composta por 
representantes de 25 países em Washington, capital 
estadunidense, em 1884. Nessa ocasião foi realizada uma 
divisão do mundo em 24 fusos horários distintos. Cada 
fuso horário (total de 24 fusos) corresponde a 15°. O fuso 
referencial para a determinação das horas é o Greenwich, 
cujo centro é 0°. Esse meridiano, também denominado 
inicial, atravessa a Grã-Bretanha, além de cortar o extremo 
oeste da Europa e da África. A hora determinada pelo fuso 
de Greenwich recebe o nome de GMT. A partir disso, são 
estabelecidos os outros limites de fusos horários.  

A Terra realiza seu movimento de rotação girando de oeste 
para leste em torno do seu próprio eixo, por esse motivo os 
fusos a leste de Greenwich (marco inicial) têm as horas 
adiantadas (+); já os fusos situados a oeste do meridiano 
inicial têm as horas atrasadas (-). 

 



CALCULANDO FUSOS HORÁRIOS 

À medida que nos deslocamos para o oeste do planeta, temos 

que diminuir as horas e, à medida que nos deslocamos para o 

leste, aumentamos o valor da medida dos horários. 



FUSOSO HORÁRIOS BRASILEIROS 

O Brasil possui um total de 4 fusos horários (última 
mudança em 2010). 



ATIVIDADES DA APOSTILA 

19 



ATIVIDADES 



ATIVIDADES 

Alternativa correta: D 

 

Considerando que a igreja 

está na direção do Trópico de 

Capricórnio e que 21 de 

dezembro é o dia do solsítico 

de verão no hemisfério sul, os 

raios solares estarão 

incidindo perpendicularmente 

sobre o Trópico, não havendo 

sombras sobre a igreja. 



ATIVIDADES 



ATIVIDADES 

Alternativa correta: A 

 

Os dois trópicos são linhas 

imaginárias que marcam a 

latitude mais ao norte e 

mais ao sul em que o Sol 

incide, perpendicularmente, 

na superfície terrestre. Esse 

dia é chamado de solstício. 

O Trópico de Capricórnio 

localiza-se ao sul da linha 

do Equador,  no paralelo 

23º26’ sul. 



ATIVIDADES 



ATIVIDADES 

Porque, para um 

observador que esteja na 

Terra, não é a Terra que 

parece se mover, e sim o 

sol que parece girar ao 

redor da Terra. 



ATIVIDADES 



ATIVIDADES 

As estações do ano. 



ATIVIDADES 



ATIVIDADES 

Explica que, ao menos um 

dia por ano, em que o Sol 

estará no seu completo 

zênite nessas áreas (por 

volta do meio dia) – ou 

seja, o Sol estará “a pino”. 



ATIVIDADES 



ATIVIDADES 

Alternativa: C 

As coordenadas geográficas são um par de dados que, 

conjuntamente, definem um ponto na superfície terrestre. 



ATIVIDADES 



ATIVIDADES 

Alternativa: A 

Total de 12 

horas de 

diferença (a 

menos). 



ATIVIDADES ADICIONAIS 

34 



1. (G1 - cftmg 2012)  A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara 
aprovou nesta terça-feira, em caráter conclusivo, o projeto que altera o 
fuso horário do Acre e da região sudoeste do Amazonas. O projeto de lei, 
do deputado Pauderney Avelino (DEM-AM), altera de “menos quatro 
horas” para “menos cinco horas” do fuso horário Greenwich. A proposta 
ratifica o resultado de referendo realizado no Acre, em outubro do ano 
passado, quando quase 60% dos eleitores rechaçaram o horário imposto 
pela Lei 11.662/08. Essa lei determinou que a região adiantasse os relógios 
em uma hora. À época do referendo, emissoras de televisão se 
posicionaram contra o atraso em uma hora, que as obrigaria a ajustar a 
grade de programação exclusivamente para o Estado para se adequar à 
classificação de horário por faixa etária. Fonte: Folha de São Paulo. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/939279-camara-
aprova-mudanca-de-fuso-horario-no-acre.shtml>. Acesso em 05 jun. 2011. 
(Adaptado) 

  

Considerando-se a efetivação do projeto de lei, é incorreto afirmar que a(o)  

  

a) estado do Amazonas voltará a ter dois fusos horários.    

b) diferença entre o estado do Acre em relação ao Pará será de duas horas.    

c) lei acarretará mudanças no horário de verão no estado do Amazonas.    

d) horário da população do Piauí ficará adiantado em duas horas em relação 
ao do Acre.    

 



1. Considerando-se a efetivação do projeto de lei, é incorreto afirmar que a(o)  

  

a) estado do Amazonas voltará a ter dois fusos horários.  -   no sudoeste do 

Amazonas também passa a vigorar o  GMT – 5 horas 

b) diferença entre o estado do Acre em relação ao Pará será de duas horas – 

correto, se considerarmos a porção leste do estado do Pará.   

c) lei acarretará mudanças no horário de verão no estado do Amazonas.    

d) horário da população do Piauí ficará adiantado em duas horas em relação 

ao do Acre.   Piauí GMT -3 / Acre GMT – 5 = diferença de duas horas 

 



2. (G1 - utfpr 2012)  Na Copa do Mundo de Futebol de 2010, na 

África do Sul, o Brasil estreou contra a Coreia do Norte, em jogo 

realizado às 15h30min na cidade de Joanesburgo (horário local), 

sendo o jogo transmitido em tempo real para todo o mundo. 

Considerando que esta cidade encontra-se no fuso horário da 

longitude 30° Leste, o horário em que este jogo foi transmitido 

para a cidade de Curitiba (Brasil, –3 GMT) e Sydney (Austrália, 

+10 GMT) foram, respectivamente:  

  

a) 2h30min e 12h30min.    

b) 18h30min e 1h30min.    

c) 10h30min e 23h30min.    

d) 3h30min e 10h30min.    

e) 5h30min e 19h30min.    

 



2. (G1 - utfpr 2012)  Na Copa do Mundo de Futebol de 2010, na 

África do Sul, o Brasil estreou contra a Coreia do Norte, em jogo 

realizado às 15h30min na cidade de Joanesburgo (horário local), 

sendo o jogo transmitido em tempo real para todo o mundo. 

Considerando que esta cidade encontra-se no fuso horário da 

longitude 30° Leste, o horário em que este jogo foi transmitido 

para a cidade de Curitiba (Brasil, –3 GMT) e Sydney (Austrália, 

+10 GMT) foram, respectivamente:  

  

a) 2h30min e 12h30min.    

b) 18h30min e 1h30min.    

c) 10h30min e 23h30min.    

d) 3h30min e 10h30min.    

e) 5h30min e 19h30min.    

 

Joanesburgo = 30º leste, ou seja, GMT +2 (15º cada fuso). 

 

Diferença entre Joanesburgo e Curitiba = 5 horas. 

15:30 – 5 horas = 10:30 horas 

 

Diferença entre Joanesburgo e Sydney = 8 horas.  

15:30 + 8 horas = 23:30 horas 

 

Lembrando: para a direita soma, para a esquerda 

subtrai 



TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

No Ano Internacional das Florestas, não podemos deixar de ressaltar 
que: 

  

“A Amazônia ocupa cerca de 60% do território brasileiro, representa 
aproximadamente 30% de todas as florestas tropicais remanescentes 
do mundo e possui cerca de 30% das espécies conhecidas da fauna e 
da flora do planeta. Este bioma ocupa uma área de 7 milhões de km2, 
distribuídos por nove países: Brasil, França (Guiana Francesa), 
Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.” 
(Amazônia. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/sobre/meio-
ambiente/amazonia>. Acesso em: 20 set. 2011.)  

  

3. (Feevale 2012)  A região da Floresta Amazônica possui diferentes 
fusos horários. A capital da Guiana Francesa, Caiena, por exemplo, 
tem 3 horas a menos em relação ao Meridiano de Greenwich, 
enquanto a capital da Colômbia, Bogotá, possui:  

  

a) o mesmo fuso horário que Caiena.    

b) 5 horas a mais em relação a Greenwich.    

c) 5 horas a menos em relação a Greenwich.    

d) 4 horas a mais em relação a Greenwich.    

e) 4 horas a menos em relação a Greenwich.  



3. (Feevale 2012)  A região da Floresta Amazônica possui diferentes 

fusos horários. A capital da Guiana Francesa, Caiena, por 

exemplo, tem 3 horas a menos em relação ao Meridiano de 

Greenwich, enquanto a capital da Colômbia, Bogotá, possui:  

  

a) o mesmo fuso horário que Caiena.    

b) 5 horas a mais em relação a Greenwich.    

c) 5 horas a menos em relação a Greenwich.    

d) 4 horas a mais em relação a Greenwich.    

e) 4 horas a menos em relação a Greenwich.  

Bogotá GMT -5 



4. (Unimontes 2011)  Imaginemos que a Seleção Brasileira tenha jogado com 

a Seleção da Argentina no estádio Vivaldão, em Manaus, no dia 8 de 

novembro de 2009, às 19 horas. Levando-se em consideração o fuso 

horário brasileiro e o horário de verão, podemos afirmar que o jogo teria 

sido transmitido para Montes Claros-MG às   

  

a) 21 horas.     

b) 19 horas.    

c) 18 horas.    

d) 20 horas.    



4. (Unimontes 2011)  Imaginemos que a Seleção Brasileira tenha jogado com 

a Seleção da Argentina no estádio Vivaldão, em Manaus, no dia 8 de 

novembro de 2009, às 19 horas. Levando-se em consideração o fuso 

horário brasileiro e o horário de verão, podemos afirmar que o jogo teria 

sido transmitido para Montes Claros-MG às   

  

a) 21 horas.     

b) 19 horas.    

c) 18 horas.    

d) 20 horas.    

Manaus GMT -4 

Montes Claros GMT - 3 

Diferença de uma hora (20 horas), mais uma hora do horário de verão 

(ausente na região norte): 21 horas 



5. (Ufpb 2007)  Observe o mapa. 

O movimento da Terra de oeste para leste e a existência de referenciais de 
localização como as coordenadas geográficas permitem aos seres humanos 
orientarem-se em relação à direção a ser tomada e às diferenças de fuso 
horário.  

Nesse sentido, preencha, corretamente, as lacunas do texto a seguir, de 
acordo com o mapa. 

  

Um pesquisador, partindo de João Pessoa-PB para Boa Vista-RR, por via 
aérea (em voo direto), viajará no sentido ___________ e o seu relógio terá 
de ser ___________ na chegada ao destino. 

  

As lacunas são preenchidas, respectivamente, por:  

  

a) NNW-SWW / adiantado    

b) N-S / adiantado    

c) W-E / ajustado    

d) SE-NW / atrasado    

e) W-S / atrasado    

  
 



5. (Ufpb 2007)  Observe o mapa. 

O movimento da Terra de oeste para leste e a existência de referenciais de 
localização como as coordenadas geográficas permitem aos seres humanos 
orientarem-se em relação à direção a ser tomada e às diferenças de fuso 
horário.  

Nesse sentido, preencha, corretamente, as lacunas do texto a seguir, de 
acordo com o mapa. 

  

Um pesquisador, partindo de João Pessoa-PB para Boa Vista-RR, por via 
aérea (em voo direto), viajará no sentido ___________ e o seu relógio terá 
de ser ___________ na chegada ao destino. 

  

As lacunas são preenchidas, respectivamente, por:  

  

a) NNW-SWW / adiantado    

b) N-S / adiantado    

c) W-E / ajustado    

d) SE-NW / atrasado    

e) W-S / atrasado    

  
 

SE 

NW 

Partiu de GMT – 3 para GMT -4 = atrasado em uma hora 


