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Esse material foi feito com exclusividade para 

os alunos do EREM JT para o prosseguimento 

dos estudos durante o período de quarentena. 

Ao final da leitura da ficha de aula respondam 

o questionário proposto pelo professor que 

será utilizado como parte da nota somativa.  

Cuidem da sua saúde, respeitem o isolamento 

social e lembrem-se que somos responsáveis 

por todos da nossa comunidade 

Deus cuide de vocês!!!! 

 

Projeções Cartográficas 

 

   Projeção cartográfica é o resultado de um 

conjunto de técnicas e operações para 

representar a superfície esférica da Terra em 

um plano. 

   Ao transferir as informações de uma 

superfície curva, que é o caso da Terra, para 

um plano (mapas), os cartógrafos sempre se 

deparam com um problema insolúvel: qualquer 

que seja a projeção usada, sempre haverá 

algum tipo de distorção nas áreas, nas formas 

e nas distância.  

 

OBS: Quanto maior a escala, ou seja, quanto 

menor for a redução da superfície da Terra 

representada no mapa, menor será a distorção 

dessa curvatura. 

 

   É possível corrigir mapas uma das três 

formas de deformações. Assim temos:  

 

- Projeção Conforme – É aquela na qual os 

ângulos são idênticos ao do globo. Assim, as 

formas do mapa não possuem distorções, 

porém com alteração das áreas e das 

distâncias. Nas proximidades do centro da 

projeção, que nesse caso é o Equador  

, a distorção é mínima e vai aumentando 

conforme aumenta a latitude. A mais 

conhecida projeção conforme e a de Mercator, 

a qual falaremos mais tarde.  

 

- Projeção Equivalente – Nesse tipo de 

mapa, as áreas mantêm-se proporcionalmente 

idênticas À do globo terrestre, mas as formas e 

as distâncias são distorcidas. 

 

- Projeção Equidistante – A representação 

das distâncias entre as diferentes regiões 

estão proporcionalmente corretas. No entanto, 

deformam-se as áreas e os ângulos. 

 

OBS: Existe ainda a projeção afilática. Ela não 

preserva as propriedades de conformidade, 

equivalência e equidistância, mas em 

compensação não distorce o planeta de forma 

acentuada. A mais conhecida é a projeção de 

Robinson.  

 

 

   Dependendo da propriedade geométrica 

usada na elaboração do mapa temos 3 tipos. 

Vejamos:  

 

a) Projeção Cônica – Os pontos são 

projetados em um cone. Os meridianos 

formam uma rede de linhas convergentes nos 

Projeção de Robinson 



polos e os paralelos formam círculos 

concêntricos. Veja o exemplo abaixo:  

 

 

b) Projeção Cilíndrica – Esta representação é 

obtida com a projeção da superfície terrestre 

sobre um cilindro e que o mapa será 

desenhado. Nessa projeção as coordenadas 

geográficas (paralelos e meridianos) são 

representados por linhas retas que se 

encontram em ângulos retos. 

 

 

c) Projeção azimutal ou plana – É a 

representação da superfície esférica da Terra 

diretamente em um plano. Nesse tipo de mapa 

os paralelos aparecem como círculos 

concêntricos e os meridianos que convergem 

para um ponto central.  

 

 

 

 

 

 

 

Projeção de Mercator e de Peters 

 

   Há duas projeções que se destacam na 

cartografia escola: a de Mercator e a Peters. 

Ambas são projeções cilíndricas, feitas em 

épocas nem diferentes, mas divergem no tipo 

de deformação corrigida. 

   A projeção cilíndrica de Mercator foi feita em 

1569. É considerada conforme pois não 

deforma os ângulos. Essa característica se 

encaixa com o objetivo de elaboração do 

mapa, que era a navegação marítima.  

   Outro ponto a destacar em relação ao mapa 

de Mercator e tantos outros elaborados depois 

é que, sendo os europeus os iniciadores das 

Grandes Navegações, desbravando novas 

terras e procurando colocá-las nos mapas, é 

mais do que natural que a Europa sempre 

estivesse no centro e no topo dos mapas, 

como é comum vermos até hoje. 

 

OBS: Não devemos nos esquecer de que a 

Terra é um planeta esférico, em movimento 

(rotação e translação) no espaço sideral, 

portanto, nele, não existe nem “acima” nem 

“abaixo”.  

 

   A projeção de Peters também é cilíndrica 

mas ele resolveu corrigir a proporção das 

áreas representadas, mas assim alterou as 

formas. O seu principal objetivo foi destacar 

nos mapas as regiões mais pobres, sendo 

também chamado de mapa “terceiro-

mundista”. Observe abaixo e compare os 

mapas de Mercator e de Peters. 

 

 

 


