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Olá queridos alunos, vamos dar continuidade ao tema Cartografia. 

Os mapas são representações da realidade que ilustram, de forma reduzida, uma determinada 

área da Terra ou do espaço geográfico. Os mapas são uma forma de comunicação, uma forma de 

expressar e compartilhar informações. Os mapas são um instrumento de poder, como vimos no 

documentário “O Correio” na Atividade 1. 

Como a forma do planeta é esférica, a maneira mais fiel de representá-la é por meio dos 

globos, mesmo que o planeta Terra não seja uma esfera perfeita e sim um Geóide 

(https://gfycat.com/healthytornchrysalis). As projeções foram criadas para adaptar a representação da 

forma esférica à forma plana no papel. 

Essa técnica constitui a base para a elaboração dos mapas, pois é por meio dela que é possível 

construir a rede de paralelos e meridianos e representar a superfície da Terra ou parte dela. Ela serve 

para elaborar as quadrículas e compor a malha na qual são localizados todos os pontos representados. 

Entretanto, as projeções não têm o mesmo objetivo e as mesmas características e, por isso, cada uma 

origina diferentes distorções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gfycat.com/healthytornchrysalis


As projeções podem ser planas, cônicas ou cilíndricas: 

Projeção cilíndrica: corresponde à projeção cuja superfície esférica terrestre é projetada sobre 

um cilindro tocante. Normalmente, as regiões polares nessa projeção são representadas com 

exagero. Esse tipo de projeção geralmente é utilizado para representar o globo como um todo, como 

o mapa-múndi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeção plana ou azimutal: corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada 

sobre um plano tocante. Nessa projeção, os paralelos e meridianos são projetados formando círculos 

concêntricos. Essa projeção pode ser de três tipos: polar, equatorial e oblíqua. É normalmente 

utilizada para representar áreas menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeção cônica: corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um 

cone tocante. Nessa projeção, os meridianos convergem para os polos e os paralelos formam arcos 

concêntricos. Assim, as deformações aumentam conforme há o afastamento do paralelo que se 

encontra em contato com o cone. Esse tipo de projeção é normalmente utilizado para representar 

regiões continentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As projeções, de acordo com suas propriedades, podem ser: 

Conforme: são as projeções em que há o cruzamento de paralelos e meridianos em ângulos 

retos. Nesse tipo de projeção, os ângulos são conservados e as áreas apresentam deformações. 

Equivalente: são as projeções que apresentam bastante deformidade em torno de um ponto 

devido à variação da escala. Nesse tipo de projeção, há conservação das áreas e distorção dos ângulos. 

Equidistante: são as projeções que não apresentam deformidades lineares, ou seja, as 

distâncias estarão condizentes com a realidade apenas em uma direção. Nesse tipo de projeção, 

preserva as distâncias, mas deforma as áreas e os ângulos. 

Afilática: são as projeções que não preservam forma, ângulo, distância ou área, ou seja, não 

há conservação das propriedades. Porém, nesse tipo de projeção, há minimização das deformações 

em conjunto. 

Devido aos variados tipos de projeções cartográficas, foram desenvolvidos diversos modelos 

de projeções cartográficas por muitos cartógrafos. Os modelos mais conhecidos são: 

Projeção de Mercator  

Apresentada em 1569 pelo cartógrafo Gerhard Mercator, corresponde a uma projeção 

cilíndrica, cujos paralelos (linhas retas horizontais) e meridianos (linhas retas verticais) cruzam-se em 

ângulos retos. Nessa projeção, a superfície sofre deformação no sentido leste-oeste e os polos 

apresentam-se em exagero. Há preservação dos ângulos e deformação das áreas. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwi4irWdyMPpAhUpD7kGHaTvC0g

QjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Ffenix.ciencias.ulisboa.pt%2FdownloadFile%2F22519372526388

42%2FProjecao%2520de%2520Mercator.pdf&psig=AOvVaw32YfXiVcDZCMGK95nLOuDZ&ust=15901

02681804550  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwi4irWdyMPpAhUpD7kGHaTvC0gQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Ffenix.ciencias.ulisboa.pt%2FdownloadFile%2F2251937252638842%2FProjecao%2520de%2520Mercator.pdf&psig=AOvVaw32YfXiVcDZCMGK95nLOuDZ&ust=1590102681804550
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwi4irWdyMPpAhUpD7kGHaTvC0gQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Ffenix.ciencias.ulisboa.pt%2FdownloadFile%2F2251937252638842%2FProjecao%2520de%2520Mercator.pdf&psig=AOvVaw32YfXiVcDZCMGK95nLOuDZ&ust=1590102681804550
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwi4irWdyMPpAhUpD7kGHaTvC0gQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Ffenix.ciencias.ulisboa.pt%2FdownloadFile%2F2251937252638842%2FProjecao%2520de%2520Mercator.pdf&psig=AOvVaw32YfXiVcDZCMGK95nLOuDZ&ust=1590102681804550
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwi4irWdyMPpAhUpD7kGHaTvC0gQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Ffenix.ciencias.ulisboa.pt%2FdownloadFile%2F2251937252638842%2FProjecao%2520de%2520Mercator.pdf&psig=AOvVaw32YfXiVcDZCMGK95nLOuDZ&ust=1590102681804550


Projeção de Peters 

Apresentada em 1973 pelo historiador Arno Peters. Contudo, a versão de Peters é uma 

reformulação de uma representação de 1885, proposta por James Gall. Assim, essa projeção é também 

conhecida como Projeção Gall-Peters. 

Corresponde a uma projeção cilíndrica equivalente e sua principal característica é o 

achatamento no sentido leste-oeste e a deformação no sentido norte-sul. Essa característica dá a 

impressão de que os países em altas latitudes são menores, dando maior destaque aos países “menos 

desenvolvidos”. O modelo de Peters, portanto, conserva as áreas, mas deforma ângulos e formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeção de Robinson 

Proposta em 1961 pelo geógrafo e cartógrafo Arthur H. Robinson, corresponde a uma projeção 

afilática e pseudocilíndrica, apesar de não possuir nenhuma superfície de projeção, suas 

características assemelham-se à projeção cilíndrica. Nessa projeção, há alteração das formas e das 

áreas. 

A representação dos meridianos ocorre por meio de curvilíneas e os paralelos por linhas retas. 

A intenção dessa projeção é reduzir as distorções angulares, o que gera uma distorção mínima das 

áreas continentais, sendo, portanto, considerada a projeção que melhor apresenta as massas de terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vimos que todas as projeções geram distorções. Agora, leiam a matéria da revista 

Superinteressante (https://super.abril.com.br/tecnologia/este-site-conserta-o-tamanho-de-todos-os-

paises/) sobre as distorções que estamos habituados, como, por exemplo, o real tamanho dos Estados 

Unidos e da Rússia, que são bem menores do que estamos acostumados a vê-los. A reportagem ensina 

a usar o site https://thetruesize.com/ onde podemos comparar o tamanho real e o representado dos 

países do mundo, arrastando-os até a linha do Equador. No site, o nome dos países precisa ser escrito 

em inglês. 

Vamos fazer os exercícios a seguir. Qualquer dúvida escrevam para 

mariana_abdalad@yahoo.com.br  

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/paises-subdesenvolvidos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/paises-subdesenvolvidos.htm
https://super.abril.com.br/tecnologia/este-site-conserta-o-tamanho-de-todos-os-paises/
https://super.abril.com.br/tecnologia/este-site-conserta-o-tamanho-de-todos-os-paises/
https://thetruesize.com/
mailto:mariana_abdalad@yahoo.com.br


EXERCÍCIOS 

1 - (ENEM, 2011) Os mapas árabes ainda desenhavam o sul em cima e o norte embaixo, mas no 
século XIII a Europa já havia restabelecido a ordem natural do universo. “O norte estava em cima e 
o sul embaixo. O mundo era um corpo, ao norte estava o rosto, limpo, que olhava o céu. Ao sul 
estavam as partes baixas, sujas, onde iam parar as imundícies e os seres escuros que eram a imagem 
invertida dos luminosos habitantes do norte”. 

(GALEANO, E. Espelhos: Sul. Porto Alegre: L &PM, 2008 - adaptado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A confecção de um mapa pode significar uma leitura ideológica do espaço. Assim, a Projeção 
de Mercator, muito utilizada para a visualização dos continentes, caracteriza-se por: (1,0) 

 

a) apresentar um hemisfério terrestre envolvido por um cone. As deformações aumentam na direção 
da base do cone.  

b) representar as formas e as superfícies dos continentes proporcionais à realidade. As linhas de 
meridianos acompanham a curvatura da terra.  

c) alterar a forma dos continentes, preservando a área. Seus paralelos e meridianos formam ângulos 
retos.  

d) partir de um plano tangente sobre a esfera terrestre. Seus paralelos e meridianos são projetados a 
partir do centro do plano.  

e) conservar as formas, mas distorcer as superfícies das massas continentais. Seus paralelos e 
meridianos formam ângulos retos. 

 

2 - (ENEM, 2016) A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que 

ilustra o modelo dessa projeção é: 


