
MARCELO 
LIMA 

GEOGRAFIA 16 EVOLUÇÃO DA 
CARTOGRAFIA 

18/08/2020



2

# Reconhecemos os conceitos básicos da
ciência geográfica

# Avaliamos as transformações do espaço
geográfico

# Compreendemos o que é a estrutura de
uma rede geográfica



A evolução da cartografia
começou na Grécia Antiga. Os gregos
foram responsáveis por construir um
grande patrimônio cartográfico graças a
criação de conceitos como esfericidade
da Terra, noções de pólos, equador e
trópicos, e o conhecimento adquirido
sobre sistemas de projeção, longitude e
latitude e o traçado dos primeiros
paralelos e meridianos.
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Os primeiros mapas formais foram traçados no século VI a.C., durante
expedições militares e de navegação. Com o passar dos anos, a cartografia
se formalizou e evoluiu como ciência, dando origem à arte de representar a
superfície da Terra por meio de desenhos. A criação de mapas já era comum
em povos primitivos.
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Até a segunda metade do
século XX, o mapa mais antigo
descoberto pelo homem estava
numa tábua de barro encontrada
em 1930 na cidade de Ga-Sur, na
antiga Mesopotâmia. Esse mapa
pode ter sido esculpido entre 3800
a.C. e 2500 a.C.
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Essa representação cartográfica mostra os rios Tigre e Eufrates, que 

desembocam no Golfo Pérsico, e os Montes Zagros.



Em 1963, no entanto, foi descoberto um mapa da cidade de
Catal Hyük, antiga Anatólia, região onde hoje está a Turquia. Esse
mapa estava na parede de uma caverna e datava de 6.200 a.C.
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Hoje, a cartografia é entendida como a ciência que trata da
concepção, estudo, produção e utilização de mapas, plantas, cartas,
seções, modelos tridimensionais e globos.
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GEOPROCESSAMENTO
Geoprocessamento é um procedimento integrante dos SIGs (Sistema

de Informações Geográficas) e baseia-se em selecionar e trabalhar em torno
de imagens de satélite e fotografias aéreas para a produção de mapas e
representações cartográficas em geral.
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O geoprocessamento, através do uso e estudo de imagens de
satélites, permite também acompanhar e analisar eventos passados
sobre a superfície ou a evolução de determinados fenômenos
geográficos. Isso porque os satélites armazenam todas as imagens
obtidas ao longo do tempo em que esteve em órbita.
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DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA 
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IMAGENS DE SATÉLITE MOSTRAM DESTRUIÇÃO EM BASE MILITAR NO 
IRAQUE ATINGIDA POR MÍSSEIS DO IRÃ
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01. Observe as figuras:

A quantidade de radiação solar incidente afeta 

a) as estações do ano.    

b) o eclipse solar.    

c) o movimento de translação.    

d) o movimento de rotação.    

e) o efeito estufa.    
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02. Leia o texto, observe a imagem e analise as informações que ela apresenta. 

A determinação da posição absoluta prescinde de qualquer ponto de referência 
particular. Desde a Antiguidade, os gregos imaginaram um sistema universal de 
referência. Dicearco (350-290 a.C.), um discípulo de Aristóteles, foi o precursor do 
sistema de coordenadas geográficas. 

MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Geografia: a construção do mundo: geografia geral e do Brasil. São Paulo: 
Moderna, 2005, p. 36.
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Sobre o tema proposto, é correto afirmar que: 

a) os meridianos são círculos imaginários da esfera cujo plano é perpendicular ao eixo de 

rotação, ou eixo polar; os meridianos são horizontais e equidistantes.   

b) o meridiano de Greenwich divide o globo terrestre em dois hemisférios: o Leste ou 

Ocidental e o Oeste ou Oriental.   

c) o Equador, principal paralelo, divide o globo terrestre em dois hemisférios: o leste ou 

Setentrional e o oeste ou Meridional.   

d) no Brasil, o Trópico de Câncer (23°27′𝑆) passa pelos estados do Paraná, de Santa Catarina 

e de São Paulo; ele determina a subtropicalidade na Região Sul do Brasil e estabelece as 

características climáticas do estado de Santa Catarina.   

e) o Brasil é um país predominantemente tropical e com a maior parte do seu território no 

hemisfério meridional.   
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Terremoto de 6,9 graus abala leste do Japão

Um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou a costa leste do Japão nesta quarta-feira,
sem provocar alerta de tsunami, anunciou a agência sismológica japonesa.

O tremor, às 9h19min no horário local, ocorreu a 400 km de profundidade no oceano Pacífico, a cerca de 600 km ao 
sul de Tóquio, onde os prédios balançaram.

(Jornal Zero Hora, 03/09/2013.)
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03. Sabendo que a região afetada pelo terremoto citado na reportagem
acima se situa na longitude de 135º Leste, podemos dizer que, no horário de
Brasília (45º Oeste), o incidente ocorreu às:

a) 07h19min do dia seguinte

b) 19h19min do dia anterior

c) 09h19min do dia anterior

d) 06h19min do dia seguinte

e) 21h19min do dia anterior
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04. (C2 H6)

Disponível em: https://pt.slideshare.net/maigon Acesso: 10 fev. 2020

O sensoriamento remoto é uma técnica utilizada

pela Cartografia para analisar e interpretar o

espaço geográfico e consiste em um conjunto de

técnicas que permitem ao homem detectar um

objeto sem que haja contato físico com ele.

Os materiais utilizados por esta técnica são:

a)  Telescópio, bússola e clinômetro.

b)  Astrolábio, satélites e altímetro.

c)  Fotos aéreas, imagens de radar e de satélites.

d)  Cartas marítimas, cartas náuticas e radares.

e)  Termógrafos, bússolas e curvímetros.

https://pt.slideshare.net/maigon
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05. (C2 H6) Em 2016, a cidade do Rio de Janeiro será sede dos Jogos Olímpicos e

Paralímpicos. Durante as competições, o telespectador brasileiro tem que estar atento aos

horários de transmissão dos jogos, pois, no Brasil, há quatro fusos horários diferentes,

conforme representado no mapa:

Decreto no 2 284, de 18 de junho de 1913. 

Lei 12 876, de 30 de outubro de 2013.

Elaboração: SAS.
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Sabendo que a cidade do Rio de Janeiro está no fuso 45° O, um telespectador

de Manaus (60° O) e outro de Fernando de Noronha (30° O) devem saber

que uma competição que começará às 9 horas no Rio de Janeiro será

transmitida ao vivo

a) às 7h em Manaus e às 10h em Fernando de Noronha.

b)  às 7h em Manaus e às 11h em Fernando de Noronha.

c)  às 8h em Manaus e às 9h em Fernando de Noronha.

d)  às 8h em Manaus e às 10h em Fernando de Noronha.

e)  às 8h em Manaus e às 11h em Fernando de Noronha.
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TEORIA DE MALTHUS

• SEC. XVII: INGLATERRA

• INDUSTRIALIZAÇÃO

• ÊXODO RURAL

• POPULAÇÃO CRESCERIA EM PG (1,2,4,8,16...)

• ALIMENTOS CRESCERIA EM PA (1,2,3,4,5,6...)

• CONSEQÜÊNCIAS: FOME, PESTES, GUERRAS...

• MEDIDAS: ABSTINÊNCIA SEXUAL, CASAMENTOS
TARDIOS, Nº DE FILHOS DE ACORDO COM
RENDA.
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TEORIA NEOMALTHUSIANA

• EXPLOSÃO DEMOGRÁFICA PÓS 1945

• PAÍSES PERIFÉRICOS

• “O CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO ACELERADO
DIFICULTA OU IMPEDE O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO”

• CONTROLE DE NATALIDADE: AVANÇOS DOS
MÉTODOS CONTRACEPTIVOS, CAMPANHAS...
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TEORIA REFORMISTA

• ANOS 60

• TEORIA SOCIALISTA, ANTIMALTHUSIANA

• “A POPULAÇÃO NÃO É A CAUSA DA FOME E SIM
CONSEQUÊNCIA DELA”.

• PROPOSTAS: REFORMAS SOCIAIS E ECONÔMICAS.

• DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, EDUCAÇÃO, SAÚDE,
RENDA E OUTROS.

• RESULTADOS A LONGO PRAZO

• REDUÇÃO DA NATALIDADE

• CRESCIMENTO ECONÔMICO
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ESTRUTURA ETÁRIA

IDADE

• 0-19 ANOS: JOVENS;

• 20-59 ANOS: ADULTOS;

• MAIS DE 59 ANOS. IDOSOS.

SEXO

• MASCULINA/FEMININA

• FATORES: 

-MORTALIDADE;

-MIGRAÇÃO.
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UM PAÍS JOVEM

VANTAGENS

• FUTURO;

• MERCADO CONSUMIDOR;

• GRANDE OFERTA DE MÃO DE
OBRA;

DESVANTAGENS

• DESEMPREGO;

• ELEVADOS GASTOS
ASSISTENCIAIS
(EDUCAÇÃO, SAÚDE E
LAZER).
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UM PAÍS IDOSO

VANTAGENS:

• QUALIDADE DE VIDA;

• BOA EXPECTATIVA DE VIDA;

• MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E 
EXPERIENTE.

DESVANTAGENS:

• AUMENTO DA MORTALIDADE;

• ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA;

• ELEVADOS GASTOS ASSISTENCIAIS
(SAÚDE, APOSENTADORIAS, LAZER);

• NECESSIDADE DE INCREMENTO À
IMIGRAÇÃO.
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PIRÂMIDE ETÁRIA

• PRINCIPAIS ELEMENTOS DE UMA PIRÂMIDE ETÁRIA:

✓BASE – POPULAÇÃO JOVEM;

✓CORPO – POPULAÇÃO ADULTA;

✓ÁPICE OU TOPO – POPULAÇÃO IDOSA;

✓ABSCISSA – QUANTIDADE DE PESSOAS,

EM VALOR ABSOLUTO OU PORCENTAGEM;

À DIREITA ESTÃO AS MULHERES E

À ESQUERDA OS HOMENS;

✓ORDENADA – FAIXAS DE IDADE.
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PIRÂMIDE DO BRASIL
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01. Analise as pirâmides etárias:
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Assinale a alternativa correta.
a) A população brasileira está tornando-
se cada vez mais jovem.
b) A população brasileira está
envelhecendo ao longo dos anos
c) O número de idosos ultrapassará o de
jovens até 2020.
d) A estrutura etária da população pouco
tem mudado ao longo dos anos.
e) A população masculina predomina em
relação à feminina.


