CARTOGRAFIA

Projeções Cartográficas
Uma projeção cartográfica nada mais é do que o resultado de um conjunto de
operações que permite representar no plano, por meio de paralelos e meridianos,
os fenômenos que estão dispostos na superfície de uma esfera. Quando vista do
espaço sideral, a Terra parece uma esfera perfeita; por isso é representada assim
nos globos terrestres. No entanto, nosso planeta não é uma esfera perfeita, mas
uma figura geométrica denominada geoide. Como a figura do geoide é muito
complexa, os cartógrafos fazem seus cálculos utilizando uma figura geométrica
chamada elipsoide de revolução.
Ao fazerem a transferência de informações, os cartógrafos deparam com um
problema insolúvel: qualquer que seja a projeção adotada, sempre haverá algum
tipo de distorção, nas áreas, nas formas ou nas distâncias da superfície terrestre. Só
não há distorção perceptível em representações de escala suficientemente grande,
como é o caso das plantas, nas quais não é necessário considerar a curvatura da
Terra.
As projeções podem ser agrupadas em três categorias principais, dependendo da
figura geométrica empregada em sua construção: cilíndricas, cônicas ou
azimutais (também chamadas planas).

(in: TERRA, Lygia & COELHO, Marcos. Geografia Geral – O espaço natural e socioeconômico. São Paulo, SP: Moderna, 2005.)
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(in: TERRA, Lygia & COELHO, Marcos. Geografia Geral – O espaço natural e socioeconômico. São Paulo, SP: Moderna, 2005.)

TE LIGA CRIATURA!
A Organização das Nações Unidas (ONU)
utiliza como símbolo uma projeção azimutal
centralizada no Polo Norte. Dessa forma,
nenhum país ocupa o centro da figura.
Porém, como a maioria dos países
desenvolvidos se encontra no hemisfério
norte, o símbolo passa uma noção de centroperiferia geoeconômica, ou seja, ricos no
centro e pobres na periferia.

(in: TERRA, Lygia & COELHO, Marcos. Geografia Geral – O espaço natural e socioeconômico. São Paulo, SP: Moderna, 2005.)
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O mapa da polêmica

Projeção Conforme de Mercator

A projeção cilíndrica é a mais
difundida do mundo, contudo,
não a livra de polêmicas. É que,
por
se
basearem
em
parâmetros diferentes, duas
das mais famosas projeções
cilíndricas
representam
o
mundo de maneira bastante
diferenciada.
A mais antiga foi criada pelo
geógrafo e cartógrafo flamengo
Projeção Equivalente de Peters
Gerhard Kremer, o Mercator,
ainda no século XVI. O ponto
forte da projeção de Mercator
é do tipo conforme e mantém a
precisão nas distâncias, sendo
usada até hoje. Ocorre que
esse modelo privilegia as
formas dos continentes, mas
distorce as áreas. E essa
distorção, que cresce conforme
aumenta a latitude, acaba
(in: GE Geografia Vestibular+ENEM. São Paulo, SP: Abril, 2013.)
resultando
em
grandes
deformações: a Groelândia, por
exemplo, que tem cerca de 2,8 milhões de quilômetros quadrados, aparece no
mapa com quase o mesmo tamanho da África, com seus mais de 30 milhões de
quilômetros quadrados.
Ao acusar a projeção Mercator de ser um instrumento dos países ricos, ao norte,
para colonizar as nações menos desenvolvidas, ao sul, o alemão Arno Peters
apresentou, em 1973, seu modelo, a projeção cilíndrica equivalente. Peters optou
pela proporção entre as áreas, chegando a uma representação em que os países
ao sul ganham mais destaque. Resultado? Estava instalada a polêmica, com
debates que perduram até hoje entre partidários de cada modelo.

Página 3
com Prof. Giba

Outras Projeções
Observe que, na projeção de Aitoff, a
América ocupa o centro do planisfério. Essa
projeção equivalente, conserva a proporção
(ou equivalência) das áreas representadas,
em detrimento da forma. Tem formato
elíptico e é muito utilizada na confecção de
planisférios.
in: TERRA, Lygia & COELHO, Marcos. Geografia Geral – O
espaço natural e socioeconômico. São Paulo, SP:

A projeção de Goode tem a finalidade de mostrar a equivalência das massas
continentais e oceânicas; por isso, elas são interrompidas ou descontínuas.

in: TERRA, Lygia & COELHO, Marcos. Geografia Geral – O espaço natural e socioeconômico. São Paulo, SP: Moderna,
2005.)

Para converter números e
estatísticas em mapas, podemos
utilizar
as
anamorfoses,
planisférios em que as áreas de
um país ou continente assumem o
tamanho proporcional ao dado
que se quer mostrar. Por
exemplo,
para
mostrar
a
população mundial, a China e a
Índia passam a ter as maiores
áreas, pois comportam os maiores
contingentes populacionais.

in: TERRA, Lygia & COELHO, Marcos. Geografia Geral – O espaço
natural e socioeconômico. São Paulo, SP: Moderna, 2005.)
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TESTES
1. (UNIFESP) Observe o mapa,
centrado num ponto do Brasil, que
pode ser empregado para uma
avaliação estratégica do país do
mundo.
Esse mapa foi desenhado segundo a
projeção:
a)
b)
c)
d)
e)

de Mercator.
cônica eqüidistante.
de Peters.
azimutal.
de Mollweide.

2. (UCS) Projeções cartográficas são o conjunto de operações que permitem
representar, no plano, através de paralelos e meridianos, os fenômenos que estão
dispostos na superfície da Terra.
Observe as projeções abaixo.

(MORAES, P. R. Geografia geral e do Brasil. 3. ed. São Paulo: HARBA, 2005. p. 9-10.)

Assinale a alternativa que identifica, correta e respectivamente, as projeções 1, 2
e 3.
a) Azimutal, cônica e cilíndrica
b) Polar, cônica e cilíndrica
c) Azimutal, plana e cônica
d) Cilíndrica, cônica e plana
e) Cônica, cilíndrica e polar
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3. (UFSM) Observe o mapa:

Comparando-o ao mapa-múndi que se está acostumado a ver, pode-se afirmar:
a) Este mapa apresenta um problema de escala, que acaba por produzir uma
distorção na forma dos continentes.
b) A deformação do mapa decorre da projeção adotada, confrontando a visão
eurocêntrica do mundo.
c) O sistema de coordenadas adotado está invertido, visando dar maior destaque
à linha internacional de mudança da data.
d) Este mapa inverte a posição real dos continentes no planeta.
e) Trata-se de uma projeção azimutal, com vistas a dar maior destaque às áreas
situadas acima dos 40° de latitude.
4. (UFRGS) A coluna da esquerda, abaixo, apresenta o nome de duas das principais
projeções cartográficas; a da direita, características relacionadas a uma ou a outra
dessas projeções. Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda.
1 - projeção de Mercator
2 - projeção de Peters
(
(
(
(

) mantém as formas dos continentes
) as regiões polares aparecem muito exageradas
) dá destaque ao mundo subdesenvolvido
) é excelente para a navegação

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) 1 - 1 - 1 - 2.
b) 1 - 1 - 2 - 1.
c) 2 - 1 - 2 - 1.
d) 2 - 2 - 1 - 1.
e) 2 - 2 - 1 - 2.
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5. (UNICAMP) Abaixo é reproduzido um mapa-múndi na projeção de Mercator.

É possível afirmar que, nesta projeção,
a) os meridianos e paralelos não se cruzam formando ângulos de 90°, o que
promove um aumento das massas continentais em latitudes elevadas.
b) os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos de 90°, o que
distorce mais as porções terrestres próximas aos polos e menos as porções
próximas
ao
equador.
c) não há distorções nas massas continentais e oceanos em nenhuma
latitude, possibilitando o uso deste mapa para a navegação marítima até os
dias
atuais.
d) os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos perfeitos de 90°,
o que possibilita a representação da Terra sem deformações.

Gabarito: 1.d / 2.d / 3.b / 4.b / 5.b
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