
Noções Espaciais

1. Introdução.
As formas de representação da realidade são determinadas
histórica  e  socialmente.  Assim,  entre  outros,  são  fatores
condicionantes da produção dos chamados mapas e cartas:
 Extensão das áreas conhecidas por uma sociedade;
 Uso efetivo de determinadas áreas pela sociedade como

rotas comerciais marítimas ou terrestres;
 Condições  técnicas  de  produção  dos  mapas  e  das

cartas;
 Ideologias  norteadoras  das  necessidades  os  dos

aspectos mais destacados da sociedade.

Quanto ao último aspecto,  o ideológico,  vale notar que os
mapas são  representações  de  realidade.  Assim,  os  mapas
são veículos de mensagens diversas que não se manifestam
explicitamente na representação. São mensagens ligadas às
condições  políticas,  ideológicas  e  culturais  do  autor  da
representação. Essas mensagens podem ser colocadas nas
representações propositadamente com vistas a sua difusão e
eventual  hegemonia.  Mas,  ao  contrário,  essas  mensagens
podem  traduzir  apenas  a  visão  de  mundo  do  autor  da
representação. 

2. Orientação.
Os  mapas  são  representações  técnicas  que  exigem,  entre
outros recursos, localização baseada em pontos cardeais e
suas subdivisões. Mapas e cartas demandam uma “rosa dos
ventos” ou uma seta indicativa do norte na representação.
Quando  esses  recursos  são  indevidamente  ausentes,
costuma-se considerar a parte superior do mapa como norte
(apesar do óbvio etnocentrismo envolvido neste processo). 

3. Coordenadas Geográficas.
São  recursos  para  localização  de  pontos  na  superfície
terrestre através de dois conjuntos de linhas paralelas que se
cruzam  perpendicularmente  nos  mapas:  os  paralelos  e
meridianos.

3.1. Paralelos e a latitude.
Entendimento de “paralelo”:
 Um  plano  que  corte  o  globo  terrestre,  contenha  do

centro do globo e seja perpendicular ao eixo de rotação
será  chamado  de  Plano-Equador  e  definirá  uma
circunferência na superfície do globo chamada Equador.

 Qualquer plano que cortar o globo e for perpendicular
ao  Plano-Equador  descreverá  uma  circunferência
chamada “paralelo”. 

Medida do “paralelo”:
 Base: Equador – zero grau;
 Variação: norte – sul;
 Desde o Equador,  as latitudes aumentam até 900  nos

pólos.

3.2. Meridianos e a longitude.
Entendimento do “meridiano”:
 Um  plano  que  corte  o  globo  e  contenha  o  eixo  de

rotação descreverá uma circunferência na superfície do
globo  chamada  Circunferência-Meridiano.  Essa
circunferência  contém  dois  meridianos,  cada  um
estendido de um pólo ao outro. 

Medida do “meridiano”:
 Base: Greenwich – zero grau;
 Variação: oeste – leste;
 Desde Greenwich, as longitudes aumentam até 1800 no

antimeridiano de Greenwich. 

OBS.: Os meridianos são todos iguais em extensão. Em 1884
foi  definida  a  utilização  de  Greenwich  como  base  para
distribuição dos longitudes na Conferência do Meridiano.

4. Movimentos da Terra.
Apesar de o planeta descrever dezenas de movimentos, os
mais importantes para as necessidades cartográficas são os
movimentos de rotação e de translação.
4.1. Rotação:
Movimento que o planeta descreve em torno do eixo norte-
sul. É definidor da variação dos dias e noites na maior parte
do planeta tendo um período levemente inferior a 24h. 
4.2. Translação:
Órbita  terrestre  em torno  do  Sol  com  um período  pouco
superior a 365 dias. Lembrando Kepler, a órbita terrestre não
é circular aproximando-se de uma elipse com o Sol em um
dos focos da elipse. Dessa forma, há um momento de maior
afastamento da Terra ao Sol – o afélio em julho. Em janeiro
a Terra encontra-se na maior proximidade frente ao Sol – o
periélio.  Sendo  a  distância  média  da  Terra  ao  Sol  de
aproximadamente 150 milhões de quilômetros, o afélio e o
periélio alteram esse valor em mais ou menos 2,5 milhões de
quilômetros. Essa variação de distância é pouco significativa
para  haver  percepção  de variação de  tamanho do  Sol  na
Esfera  Celeste  ou  de  variação  de  temperatura.  Portanto,
apesar de as Estações do Ano estarem ligadas ao movimento
de translação, as Estações NÃO tem relação com periélio e
afélio. 
As Estações do Ano são o resultado da órbita terrestre aliada
à inclinação do eixo de rotação em relação ao plano da órbita
(em  aproximadamente  230).  Assim,  um  dos  hemisférios
(norte ou sul) fica mais exposto à radiação solar ao longo do
ano alterando o aquecimento e o período iluminado e escuro
ao longo de 24h. 

5. Zonas Climáticas.
A diferença de iluminação (e aquecimento) ao longo do ano
possibilita  a  definição  de  Zonas  Climáticas  no  planeta
limitadas  pelos  principais  paralelos:  Trópicos  (23,50)  e
Círculos Polares (66,50). 
Apesar de haver um diferencial de aquecimento entre essas
regiões,  sua  caracterização  poderia  ser  feita  mais
objetivamente pelas posições do Sol da Esfera Celeste. 
Na Zona Intertropical o Sol se coloca ao menos uma vez ao
ano no ponto mais alto da Esfera Celeste – o Zênite. Nos
trópicos  esse  fenômeno  se  dá  nos  Solstícios  em  21  de
dezembro e 21 de junho marcando a entrada do verão ou do
inverno.  Nos  dias  21  de  março  e  23  de  setembro  o  Sol
encontrará o Zênite sobre o Equador definindo os Equinócios
com a entrada da primavera ou do outono. 
Na  Zona  Temperada  o  Sol  nunca  atinge  o  Zênite
apresentando sempre ao longo dos das um deslocamento na
sua trajetória para o norte (no hemisfério sul) e para o sul
(no hemisfério norte). 
Finalmente, nas Zonas Polares há períodos do ano nos quais
o Sol não aparece na Esfera Celeste caracterizando longos
períodos sem iluminação natural solar – a Noite Polar. Em
contrapartida, há períodos contínuos de permanência do Sol
no céu caracterizando o Sol da Meia-Noite.


