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01) Qual a importância da Cartografia e quais os principais tipos de mapas temáticos utilizados na representação dos 
componentes naturais? 
 

02) Projeção cartográfica é a transferência de um ponto da superfície terrestre para uma posição correspondente na 
superfície de um mapa ou correlato. (Adaptado e Paulo Roberto Moraes, Geografia: Geral e do Brasil, São Paulo: Harbra, 2003, p.6) 
 

a) Indique as principais diferenças entre as projeções cilíndrica, cônica e plana. 
 

b) Caracterize a projeção de Peters e a de Mercator. 
 
03) Existem distintas maneiras de representar a Terra, tais como os mapas, que sempre apresentam distorções, tendo 
em vista que se procura reproduzir uma esfera em um plano através de projeções que se diferenciam na dependência 
das características do trecho da superfície terrestre que se quer representar. Em um texto de 3 a 5 linhas, caracterize 
uma projeção cartográfica. 
 
04) Identifique e caracterize o sistema de projeção representado na figura abaixo, num texto de 3 a 5 linhas, apontando 
vantagens e desvantagens de sua utilização. 
 

 
 
05) Leia a tira abaixo. 
 

 

 
QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p.385. 
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Na tira, a personagem critica o uso ideológico que pode ser feito de uma representação cartográfica. Considerando o 
conteúdo da tira e os conhecimentos sobre o assunto, 
 
a) explique a visão de mundo que predomina nessa forma de representação dos hemisférios nos mapas, criticada por 
Liberdade; 
 
b) como a escala, na representação cartográfica, pode direcionar o grau de aprofundamento em uma análise geográ-
fica? 
 
6) Pelo seu grande significado, o Planisfério de Cantino é especialmente representativo de uma época fervilhante em 
descobertas e conquistas não só geográficas como científicas. De uma enorme abrangência, este mapa de 1502 inclui 
na sua representação do mundo os territórios recém-descobertos pelos Portugueses. 
 

 
(www.museu.marinha.pt) 

 
Nessa representação cartográfica, cujo grau de detalhamento possibilita o reconhecimento da atual divisão geopolítica 
mundial, identifique quatro demarcações do espaço, que representariam a configuração do mundo no século XVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO:  
 
1) Gab: 
A Cartografia é a ciência e arte da representação gráfica da superfície da terra e de todos os fenômenos que nela 
ocorrem ou a ela estão relacionados. Constitui-se assim de fundamental importância para o planejamento econômico 
e uso dos recursos naturais de uma região ou país. Nas últimas décadas, novas técnicas vieram-se somar às já exis-
tentes, aperfeiçoando os procedimentos de mapeamentos para múltiplas finalidades. Dentre os diversos mapas que 
podem representar os componentes naturais de uma região, apontam-se: o mapa geomorfológico, que mostra a con-
figuração da crosta terrestre, onde ressalta com destaque as unidades de relevo; mapa geológico, que se destina a dar 
informações, dentre outras, sobre a natureza das rochas, sua cronologia e estrutura; mapa fitogeográfico, que aponta 
a distribuição e tipos de formações vegetais; mapas de clima, que informam sobre as condições e tipos climáticos, 
podendo representar também suas isoietas e isotermas; mapa pedológico, que mostra a distribuição geográfica dos 
tipos de solos. Compreendem, desse modo, um recurso fundamental de informações para estudiosos e técnicos pro-
fissionais de áreas que lidam com as ciências naturais e ambientais. 
 
2) Gab: 
a) Na projeção cilíndrica, os pontos da superfície terrestre são projetados sobre um cilindro (tangente ou secante à 
esfera); na projeção cônica, tais pontos são projetados sobre um cone (tangente ou secante à esfera) e, na projeção 
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plana (ou azimutal), eles são projetados sobre um plano tangente à esfera.  Nos dois primeiros casos, o cilindro e o 
cone são transformados em um plano posteriormente. 
b) As projeções de Peters e Mercator são do tipo cilíndrica, sendo que a primeira é uma projeção equivalente e a 
segunda é conforme. Projeção equivalente é aquela que mantém a proporção das áreas representadas, porém distorce 
as direções angulares (por exemplo, a forma de um continente); já a projeção conforme mantém corretamente as 
direções angulares e altera quantitativamente as áreas cartografadas. 
 
3) Gab:  
Projeção Cartográfica é o arranjo sistemático, sobre um plano, da rede geográfica de meridianos e paralelos definida 
na esfera ou na Geóide. O processo de transformação, geométrico ou analítico, utilizado para realizar essa represen-
tação. Como exemplo de projeções podemos ter: 
Projeção Cilíndrica: Projeção cartográfica que utiliza um cilindro como superfície de projeção e que, no seu aspecto 
normal, apresenta os meridianos e os paralelos retilíneos e perpendiculares entre si.  
Projeção Cônica: Projeção cartográfica que utiliza um cone como superfície de Projeção e que, no seu aspecto normal, 
apresenta os paralelos circulares e concêntricos, e os meridianos retilíneos e concorrentes no vértice, fazendo entre si 
ângulos inferiores às respectivas diferenças de longitude. 
 
4) Gab:  
Nessa projeção, os paralelos e os meridianos são linhas retas que se cortam em ângulos retos, destacando-se um 
exagero nas áreas polares. É uma projeção conforme, porque tem a vantagem de conservar a forma dos continentes, 
mas traz a desvantagem de deformar as áreas relativas dos continentes, isto é, a deformação aumenta próximo aos 
pólos. Observando a figura acima, a América do Sul aparenta ser menor que a Groenlândia, mas na realidade ela tem 
quase 18 milhões de km2 contra 2 milhões de km2 da Groenlândia. Portanto, é uma projeção cilíndrica conforme, 
sendo usada na navegação. Questiona-se o eurocentrismo desta projeção. 
 
5) Gab:  
a) Liberdade está criticado a projeção de Mercator, que padronizou o hemisfério norte na parte superior do mapa, 
segundo aspecto ideológico. 
b) A escala é uma razão entre objeto real e a sua representação, desta forma, quanto maior o escala maior o nível de 
detalhes. 
 
6) Gab: 
Nessa representação cartográfica – o Planisfério de Cantino –, identificamos, no século XVI, detalhes da atual divisão 
geopolítica mundial, tais como: 
– a África; 
– a Índia; 
– a América Central e do Sul; 
– as Antilhas; 
– os meridianos de Tordesilhas e de Greenwich; 
– a porção oriental do Brasil. 
 
  
 


