CARTOGRAFIA

Fusos Horários do Brasil
Por causa de seu movimento de rotação, a Terra apresenta dias e noites. Como
consequência, vários pontos da superfície do planeta apresentam diferença de
horários.
Dividindo-se os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do
movimento de rotação, resultam 15 graus. Portanto, a cada 15 graus que a Terra gira,
passa-se uma hora, e cada uma dessas 24 divisões recebe o nome de fuso horário.
O mapa de fusos do planeta mostra que as horas aumentam para leste e
diminuem para oeste, de qualquer referencial adotado. Isso ocorre porque a
Terra gira de oeste para leste.

(in: SENE, Eustáquio. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo, SP: Scipione, 2010.)

Página 1
com Prof. Giba

Devido a sua extensão, o território brasileiro, incluindo as ilhas oceânicas, possui
quatro fusos horários, todos a oeste do meridiano de Greenwich (0°).
O primeiro fuso (30° longitude oeste ou W) tem duas horas a menos que o
meridiano Greenwich (0°), o segundo (45°W) tem três horas a menos e é a hora
oficial do Brasil, o terceiro fuso (longitude 60°W) tem quatro horas a menos, e o
quarto (75°W) tem cinco horas a menos.
30°W - Atol das Rocas, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, Trindade e
Martim Vaz.
45°W - (horário de Brasília): Distrito Federal, regiões Sul, Sudeste e Nordeste;
estados de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá.
60°W - estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Acre e
Roraima.
75°W - Acre e porção oeste do Amazonas (município de Tabatinga)

(in: http://skyandobservers.blogspot.com.br/2013/11/fusos-horarios-no-brasil-uma-nova.html.)
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HORÁRIO DE VERÃO
Desde 1985, o Brasil adota o horário de verão, no qual os relógios de parte
dos estados são adiantados em uma hora num determinado período do ano. No
período de outubro a fevereiro, é estabelecido o horário de verão nas regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste.
Nessa época, o Distrito Federal, Goiás, Região Sudeste e Região Sul passam a
adotar duas horas a menos do que Greenwich, enquanto que Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul passam a ficar a menos três horas.
Nesses lugares (principalmente nas regiões mais afastadas do Equador), durante o
verão, a duração do dia é significativamente maior do que a duração da noite e a
mudança de horário possibilita uma redução de 1% do consumo de energia
elétrica no chamado horário de pico. Nos demais estados a pequena diferença de
duração dos dias e noites não justifica a mudança de horário.

(in: http://skyandobservers.blogspot.com.br/2013/11/fusos-horarios-no-brasil-uma-nova.html.)
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TESTES
1. (EsPCEx-08) A tabela abaixo apresenta dados sobre três diferentes vôos. Analise-os.
Partida / Horário local
São Paulo (SP): 15 horas
Manaus (AM): 10 horas
Capinas (SP): z

Chegada / Horário local
Porto Velho (RO): x
Fernando de Noronha (PE): y
Rio de Janeiro (RJ): 20 horas

Tempo de voo
4 horas
9 horas
1 hora

Considerando os diferentes fusos horários do país, assinale a alternativa que apresenta
corretamente os horários x, y e z:
a) x: 17 h; y: 21 h; z: 18 h
b) x: 19 h; y: 19 h; z: 18 h
c) x: 18 h; y: 21 h; z: 19 h
d) x: 19 h; y: 19 h; z: 19 h
e) x: 18 h; y: 20 h; z: 19 h
2. (UFSM)

Assinale a alternativa correta.
a) asserção correta, razão correta, e a razão justifica a asserção.
b) asserção correta, razão correta, mas a razão não justifica a asserção.
c) asserção correta, razão errada.
d) asserção errada, razão correta.
e) asserção e razão erradas.
3. (UFV) É comum ouvirmos os apresentadores de jornais e programas esportivos
anunciarem: "O jogo começa às 21 h, horário de Brasília". Assinale a afirmativa
que justifica corretamente o uso da expressão "horário de Brasília".
a) O território brasileiro possui quatro fusos horários, sendo necessário informar
que o horário de início da programação é o do fuso horário de Brasília, que é o
oficial do país.
b) A cidade de Brasília é a capital federal, portanto toda e qualquer atividade
televisiva e radiofônica deve seguir o seu horário.
c) O fuso horário brasileiro é diferente do fuso dos demais países, sendo
necessário informar que o horário de início da programação é o de Brasília.
d) As sedes da maioria das emissoras de televisão do Brasil se localizam em
regiões cujo fuso horário é o mesmo de Brasília.
e) A região Centro-Oeste, onde está localizada Brasília, concentra a maior parte
da população do país, portanto as programações dos canais de televisão devem
seguir o seu fuso horário.
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4. (UFU) Um avião parte de Rio Branco (Acre) às 10 horas da manhã do dia 15 de
julho com destino ao Rio de Janeiro. O tempo de viagem é de 4 horas.

Pergunta-se:
I - Hora no Rio de Janeiro no momento da decolagem.
II - Hora que o relógio do passageiro estaria marcando na chegada ao Rio de
Janeiro, caso o relógio não tivesse sido acertado.
III - Hora no Rio de Janeiro no momento do pouso.
IV - Hora em Rio Branco no momento do pouso no Rio de Janeiro.
V - Hora em Londres (próxima ao meridiano de Greenwich) no momento da
decolagem de Rio Branco.
As respostas corretas são, respectivamente
a) 15 h, 14 h, 16 h, 14 h, 12 h
b) 12 h, 14 h, 16 h, 14 h, 15 h
c) 10 h, 16 h, 14 h, 14 h, 15 h
d) 12 h, 14 h, 14 h, 16 h, 15 h
5. (UFRGS) Observe o mapa abaixo em
que estão destacados o Distrito Federal
e os dez estados brasileiros que
sofreram alteração de horário a partir de
outubro de 2007.
Essa alteração de horário, conhecida
como "horário de verão" visa a uma
economia de energia em regiões em que
o aproveitamento da luz solar nesta
época do ano é maior. Esse aumento da
luminosidade se verifica nas regiões em
que
a) a latitude é maior.
b) a latitude é menor.
c) a longitude é maior a oeste.
d) a longitude é maior a leste.
e) a latitude é menor e a longitude é maior oeste.
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Gabarito: 1.c / 2.e / 3.a / 4.b / 5.a
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