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RESUMO   
 

 

Cartografia 
 

Localizar-se e orientar-se no espaço sempre foi uma preocupação do ser humano. Hoje, conseguimos fazer 

isso como muito mais eficiência. Mas o que é cartografia? A cartografia é a ciência responsável por pensar, 

elaborar e estudar os mapas. 

 

Coordenadas geográficas 
 

Conjunto de linhas imaginárias que cruzam o globo terrestre e permitem que qualquer ponto da superfície 

terrestre seja localizado. Essa grade é composta por: 

● Latitude: É um traçado perpendicular (horizontal) ao eixo de rotação da Terra. O paralelo ou latitude 0° 

corresponde à Linha do Equador e divide o planeta nos Hemisférios Sul e Norte. A latitude, portanto, é a 

medida de distância de um ponto ao Equador e, quanto mais distante desse paralelo, maior é o grau, 

podendo chegar a 90°N ou 90°S.  

● Longitude: É um traçado paralelo (vertical) ao eixo de rotação da Terra. O meridiano 0° é o Meridiano de 

Greenwich, que divide a Terra nos Hemisférios Oeste (Ocidental) e Leste (Oriental). A longitude aumenta 

à medida que se distancia do Meridiano de Greenwich, podendo alcançar os valores de 180°O e 180°L. 

 

Fusos horários 
 

O fuso horário é uma convenção que define o padrão de horas no mundo. Esse sistema de fusos representa 

a mudança de hora à medida que se desloca de um fuso para outro. Ao se dividir os 360° da esfera terrestre 

por 24 horas (duração do movimento de rotação da Terra), se obtém como resultado 15°. Desse modo, cada 

fuso possui 15° e cada um corresponde a 1 hora, totalizando 24 fusos. 

 

Todas as regiões que se encontram dentro de um mesmo fuso possuem o mesmo horário. Porém, devido ao 

fato dos fusos não considerarem as divisões político-administrativas, como países, cidades, estados, entre 

outros, foram realizadas algumas adaptações para unificar o horário de uma mesma unidade político-

administrativa. 

 

Escalas 
 

Para a representação em um plano de uma estrutura de grandes dimensões como a Terra, é necessário que 

exista uma relação entre as dimensões reais e as dimensões da representação no mapa. 

 

● Escala numérica: 1:500.000 (1 centímetro no mapa equivale a 500.000 centímetros na realidade).  

A escala numérica é representada dessa forma e significa quantas vezes determinado mapa representa 

uma redução da realidade.   

 

● Escala pequena 

Quanto maior o denominador, menor é a escala. Isso significa que os elementos reais foram muito 

reduzidos, o que ocorre quando são representadas áreas muito grandes. Ideal para representar um mapa 

do mundo, de um país ou estado. 

 

● Escala grande 
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Quanto menor o denominador, maior é a escala. Isso significa que os elementos reais não foram muito 

reduzidos, o que ocorre quando são representadas áreas pequenas.  

 

Existe uma fórmula utilizada para descobrir a escala de um mapa, a distância real de uma área representada 

ou a distância no mapa: a fórmula D= d x E (D - distância real; d - distância no mapa; E - escala). 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A final da Copa do Mundo de 2014, entre Alemanha e Argentina, ocorreu no Maracanã (Rio de Janeiro) 

às 16 horas, horário de Brasília (UTC -3). Em que horário os torcedores da Alemanha assistiram ao jogo 

em Berlim (UTC + 1)? 

a) às 13 horas. 

b) às 15 horas. 

c) às 20 horas. 

d) às 23 horas. 

e) às 21 horas. 

 

2.  países, na cidade 

de Washington. Nessa ocasião, estabeleceram-se 24 fusos de uma hora, tendo como referência o 

tempo em que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, 

percorrendo os 360° de sua circunferência, aproximadamente 24 horas (23 horas, 56 minutos e 4 

 
CARVALHO, Edilson Alves de; ARAÚJO, Paulo César. Leituras cartográficas e interpretações estatísticas I. Natal, RN. EDUFRN, 

c2008. 248 p. (adaptado).  

 

Sabendo que duas cidades distam entre si 105° de longitude, a distância entre elas, em horas, é de 

a) 8 h. 

b) 7 h 

c) 9 h. 

d) 10 h. 

e) 6 h. 

 

3. De acordo com o mapa da ltália, a distância em linha reta entre os pontos A e B é de 

 
 

 

a) 72 km 

b) 200 km 

c) 720 km 

d) 2 000 km 

e) 7 200 km 
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Exercícios  
 

1. c.  

Berlim está localizada a quatro fusos a lesta da cidade do Rio de Janeiro. Assim, deve-se somar a cada 

15º, 1 hora. São 60º de diferença então 4 horas a mais do Rio para Berlim. 

 

2. b.  

Um fuso horário é igual a 15º que é igual a 1 hora. Dividindo 105º por 15 encontramos 7 horas. 

 

3. c.  

Usando a formula da distância real que é igual a distância relativa multiplicado pela escala. Então são 6 

cm multiplicado pelo 12.000.000 da escala. É preciso converter de cm para km para achar a resposta.  

 

 


