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PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS: CILÍNDRICA, CÔNICA e PLANA  DEFINIÇÕES:

Projeção cilíndrica – é produzida a partir da projeção dos paralelos e meridianos geográficos em um
cilindro que tangencia a Terra. Trata-se da projeção mais utilizada para produção de mapas-múndi e
cartas de navegação.

Projeção cônica – assemelha-se à cilíndrica, porém no lugar de um cilindro envolvendo a Terra, temos um
cone. Meridianos e paralelos geográficos são projetados em um cone tangente à superfície da Terra. É
mais utilizada para a preservação de áreas pertencentes à zona temperada.

Projeção plana – conhecida como azimutal ou polar, essa projeção é feita a partir do contato de um plano
sobre a superfície. É utilizada em análises geopolíticas e para as navegação aérea.
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EXERCÍCIOS



1. (Mackenzie 2013)  

De acordo com a representação cartográfica acima, está correto afirmar que

a) Trata-se de uma projeção “cilíndrica conforme”, que representa a realidade espacial com
extrema fidelidade, graças às novas tecnologias.
b) Corresponde a uma abordagem cartográfica que contraria as tradicionais visões eurocêntricas,
com amplo destaque aos países do Sul, subdesenvolvido.
c) Traduz a nova configuração de uma ordem multipolar, em que os países que compõem o BRICS
aparecem com amplo destaque, proporcional à sua importância econômica.
d) Exemplifica a projeção de Peters, em que se podem ver os países em relação ao seu peso
demográfico.
e) Demonstra uma distorção deliberada, chamada anamorfose, em que podemos diferenciar os
países de acordo com seus recursos hídricos



3. (Ufsm 2012) Observe as projeções cartográficas:

Numere corretamente as projeções com as afirmações a seguir.

( ) Na projeção cilíndrica, a representação é feita como se um cilindro envolvesse a Terra e
fosse então planificado.
( ) Na projeção azimutal, o mapa é construído sobre um plano que tangencia algum ponto da
superfície terrestre.
( ) Na projeção cônica, a representação á feita como se o cone envolvesse o planeta e depois
fosse planificado.
( ) Esse tipo de projeção representa, com menos distorções, as baixas latitudes.
( ) Essa projeção é comumente utilizada para análises geopolíticas e para retratar as regiões
polares e suas extremidades.

A sequência correta é
a) 1 - 3 - 2 - 3 - 1.
b) 3 - 2 - 1 - 1 - 3.
c) 1 - 3 - 2 - 1 - 3.
d) 1 - 2 - 1 - 1 - 3.
e) 3 - 1 - 2 - 3 - 1.
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PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS: CILÍNDRICAS

❖ PROJEÇÃO CILÍNDRICA CONFORME – MERCATOR (séc. XVI).

❖ PROJEÇÃO CILÍNDRICA EQUIVALENTE – PETERS (1973)
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PROJEÇÃO CILÍNDRICA CONFORME - MERCATOR
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PROJEÇÃO CILÍNDRICA EQUIVALENTE - PETERS



PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS:  MARCATOR e  PETERS

MERCATOR (XVI): CARACTERÍSTICAS GERAIS

1. Projeção cilíndrica conforme: formas e ângulos próximos da realidade.

2. Quanto maior a distância latitudinal de uma região em referência a Linha do
Equador, maior será a distorção das áreas territoriais , ex.: Groelândia.

3. Suas formas são consideradas próximas da realidade.

4. Valorizou o Continente Europeu (Reino Unido) – este continente se estabelece na
parte central do Planeta Terra. Localizado no Hemisfério Norte e sua área ficou
desproporcionalmente maior. EUROCENTRISMO.

5. Projeção ideologicamente “primeiro-mundista”.

6. Projeção muito utilizada na navegações dos séculos passados..

PETERS (1973): CARACTERÍSTICAS GERAIS

1. Projeção cilíndrica equivalente: áreas próximas da realidade.

2. Valoriza a proporção de tamanho (área) entre os continentes.

3. Não se preocupa com as equivalências entre as distâncias e nem com as formas.

4. Os paralelos estão em intervalos crescentes – dos polos até o Equador. Observar
as áreas entre 60º N e 60º S (deformações – alongamentos).

5. Os continentes são mais finos – achatamento sentido leste-oeste.

6. projeção ideologicamente “terceiro-mundista”.

PETERS

MERCATOR



Esta projeção destina-se à representação global da Terra. Nela, os
meridianos estão transformados, de certo modo, em linhas curvas
(elipses) e os paralelos, em linhas retas. Apresenta características
semelhantes à projeção cilíndrica, mas não é conforme, pois modifica
em partes a forma dos continentes, nem equivalente, pois as áreas
representadas não correspondem exatamente à realidade.

PROJEÇÃO DE ROBINSON



Nesta projeção, os paralelos são linhas retas e os
meridianos, linhas curvas. Sua área é proporcional a da
esfera terrestre, tendo a forma elíptica. As zonas centrais
apresentam grande exatidão, tanto em área como em
configuração, mas as extremidades apresentam grandes
distorções.

PROJEÇÃO DE MOLLWEIDE



É uma projeção descontínua, pois tenta eliminar várias
áreas oceânicas. Goode coloca os meridianos centrais da
projeção correspondendo aos meridianos quase centrais
dos continentes para lograr maior exatidão.

PROJEÇÃO DE GOODE



Nesta projeção, centrada em São Paulo, os ângulos
azimutais são mantidos a partir da parte central da projeção.

Conserva a proporção entre as distâncias, em
determinadas direções, na superfície representada.

PROJEÇÃO AZIMUTAL - EQUIDISTANTE



1. (Unicamp 2012) 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.



2. (Mackenzie 2011) A maneira como imaginamos o mundo será diferente em 2020.
Agrupamentos geográficos tradicionais terão cada vez menos importância nas relações
internacionais. Desde o final da Guerra Fria, os estudiosos vêm questionando a utilidade do
conceito Oriente versus Ocidente.

Diante de tantas análises e questionamentos geopolíticos de um mundo em permanente
transformação, a cartografia continua, como há séculos, sendo essencial. Refletindo a respeito,
identifique, dentre as alternativas, o tipo de Projeção Cartográfica que melhor evidencia os temas
geopolíticos e regionais.

a) Cilíndrica

b) Cônica

c) Mollweide

d) Azimutal Equidistante

e) Holzel

A projeção plana ou azimutal equidistante com perspectiva no
polo norte permite uma visão de mundo mais apropriada para a
realidade geopolítica e regional contemporânea com o advento
de potências emergentes como o Brasil, já que não valoriza a
divisão “ocidente” e “oriente”.


