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Meta da aula

Apresentar os sistemas de coordenadas geográficas e sua importância para a 

orientação na superfície terrestre.

Objetivos

Esperamos que, ao final desta aula, você seja capaz de:

1. aplicar os conceitos relacionados ao sistema de coordenadas geográficas;

2. calcular os fusos horários.
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INTRODUÇÃO

Piratas, aventureiros, viajantes e muitos outros importantes 

personagens da vida real ou de contos infantis fazem uso dos 

sistemas de coordenadas para esconder seus tesouros, para 

encontrar cidades perdidas, ou simplesmente para se deslocar entre 

um local e outro.

Esta é a principal importância destes sistemas de coordenadas: 

possibilitar a localização de objetos e tornar possível o deslocamento 

preciso entre diferentes pontos da superfície terrestre. Por isso, os 

mapas ou cartas necessitam obrigatoriamente de estarem ajustados 

a um sistema de coordenadas predefinido, representado a partir 

de grades de coordenadas. Se uma representação cartográfica 

não vem acompanhada de uma grade de coordenadas, ela não 

poderá ser chamada de mapa! Podemos chamar uma representação 

cartográfica sem coordenada de cartograma, de croqui, ou 

desenho esquemático... mas nunca de mapa!

Os cartogramas preocupam-se mais com as informações 

que serão objeto da distribuição espacial no interior do mapa, 

dando pouca ou nenhuma atenção a outros importantes elementos 

cartográficos. Devemos tomar cuidado, pois muitas pessoas usam os 

cartogramas como sinônimos de mapas, o que é um grave engano.

Cartograma
É um tipo de 

representação que 
pouco se preocupa 

com os limites exatos, 
bem como com a 

localização precisa do 
que é representado.
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Figura 5.1: Cartograma da União Europeia, representando o gasto com euros 
de diferentes países.
Fonte: Wikipédia. Disponível em:http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:EU_net_
budget_2007-2013_per_capita_cartogram.png

Os sistemas de coordenadas geográficas

A localização, sítio e posição são importantes conceitos para 

a Cartografia e, portanto, configuram-se em importantes temas 

para a Geografia. Dentro da Geografia, o sítio diz respeito às 

características físicas de um espaço ocupado por uma cidade, por 

uma zona industrial, por uma zona agroindustrial e outros. Quando 

dizemos, por exemplo, que Petrópolis é uma cidade que ocupa vales 

e encostas montanhosas, estamos descrevendo o seu sítio.

A posição diz respeito a como uma cidade está localizada em 

relação a outras cidades, em escala regional, ou como um parque 
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industrial está localizado em relação a outros parques industriais em 

uma escala regional, ou seja, mais abrangente. Quando dizemos 

que São José dos Campos tem uma posição privilegiada por estar 

localizada entre as duas maiores metrópoles brasileiras, estamos 

analisando sua localização em relação ao Rio de Janeiro e São 

Paulo, e descrevendo assim a sua posição. 

Figura 5.2: Localização de São José dos Campos.

Já a localização é dada a partir de coordenadas geográficas. 

Podemos dizer que a localização de uma cidade, vila, indústria etc. 

é dada a partir de pares de coordenadas, ou seja, por medidas 

de latitudes (φ) e longitudes (λ). Ou seja, quando dizemos que 

a cidade do Rio de Janeiro está a 22°54’17.43”S de latitude 

e 43°12’31.68”O de longitude, estamos informando a sua 

localização, a partir de coordenadas geográficas.

Sendo assim, é fácil perceber que o uso de coordenadas 

geográficas é imprescindível para a correta localização de uma série 
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de elementos presentes na superfície terrestre e, desta maneira, torna-

se também imprescindível para qualquer pesquisa em Geografia.

Além da localização, as coordenadas geográficas também 

são muito importantes para outra prática muito relevante para toda a 

humanidade, que é a navegação. É partir do uso das coordenadas 

geográficas que podemos nos deslocar de um lugar para outro. É 

através da leitura destas coordenadas que navios, aviões e outros 

meios de transporte podem se deslocar com enorme precisão de um 

local para outro na superfície terrestre.

Mas então, como funciona o sistema de coordenadas 

geográficas? A localização de qualquer elemento presente na 

superfície terrestre pode ser dada a partir de um ponto, que pode 

ser definido a partir do cruzamento de duas linhas. Sendo assim, se 

criarmos uma rede imaginária de linhas para todo o planeta Terra, 

podemos criar um sistema capaz de localizar qualquer ponto na 

superfície terrestre.

Figura 5.3: Meridianos e paralelos que formam uma rede imaginária de linhas 
que cobrem todo o planeta Terra.

Foi justamente a criação desta rede de linhas imaginárias 

horizontais e verticais que possibilitou o desenvolvimento do sistema 

de coordenadas geográficas. As linhas verticais desta rede são os 

meridianos, que vão de um polo a outro e servem para medir a 

Navegação
É a prática de executar 
uma viagem ou 
deslocamento de um 
ponto de partida até 
outro ponto de destino. 
A navegação pode ser 
aérea, marítima, ou 
terrestre, dependendo 
do meio utilizado 
para a realização 
do deslocamento ou 
viagem.
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longitude (direção leste-oeste). Já as linhas horizontais chamam-se 

paralelos, pois são paralelas à linha do Equador e servem para 

medir a latitude (direção norte-sul).

As medidas de longitude e latitude são angulares, ou 

seja, representadas por ângulos. Por isso, as coordenadas são 

apresentadas em graus, dentro de um sistema sexagesimal, ou seja, 

neste sistema de medida 1 grau (1º) corresponde a 60 minutos (60’), 

enquanto um minuto equivale a 60 segundos (60”).

Figura 5.4: Origem dos meridianos.

A longitude de um ponto é representada pelo ângulo formado 

pelo meridiano, interceptado por este ponto e o meridiano de 

Greenwich, que é o meridiano de origem (0°). Se dissermos, por 

exemplo, que uma escola tem 45° de longitude oeste, significa 

dizer que esta escola está localizada sobre o meridiano que forma 

um ângulo de 45° com o meridiano de Greenwich. A longitude é 

representada pela letra grega lambda (λ).
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Figura 5.5: Medidas de um grau (1°) de longitude no equador e no Ártico.

É muito importante levarmos em consideração que um grau 

(1°) de longitude não representa a mesma distância em quilômetros 

em todos os pontos da Terra. Na linha do Equador, por exemplo, um 

grau (1°) de longitude equivale a aproximadamente 111 km. Nos 

círculos polares, esta distância chega a aproximadamente 44 km.
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Figura 5.6: Meridiano de Greenwich e meridiano de 40°L.

Em 1884, como resultado de um acordo 

internacional, adotou-se como primeiro 

meridiano, ou meridiano origem, o que 

atravessava o Observatório Real Britânico, em 

Greenwich, Londres – Inglaterra. Por isso, ele é 

também conhecido como meridiano de Greenwich. 

Este meridiano divide a Terra em dois hemisférios, o 

ocidental e o oriental.
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Figura 5.7: Cidade de Greenwich, Inglaterra.
Fonte: wikipédia. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:2005-06-27_-_United_Kingdom_-_England_-_London_-_Greenwich.jpg

A latitude é representada pelo ângulo formado entre o plano 

do equador e a normal superfície de referência. Ou seja, cria-se um 

plano que parte o planeta Terra ao meio, dividindo o globo em dois 

hemisférios: o Norte (HN) e o Sul (HS). Em seguida, é traçada uma 

série de outros planos horizontais, que, quando “cortam” o globo 

terrestre, formam os pequenos círculos, paralelos ao do Equador. Estes 

círculos, chamados paralelos, vão diminuindo a partir do equador 

(que é o círculo máximo) até os polos, devido à curvatura da Terra.
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Figura 5.8: Origem das latitudes e mapas com latitudes.

Para obtermos a posição de qualquer ponto na direção norte-

sul, são dados valores a estes círculos. Por se destacar nitidamente, 

a linha do Equador recebe valor zero, ou seja, possui latitude igual 

a 0º, sendo, portanto, considerada a origem da contagem destas 

coordenadas (latitude). Cada círculo ou paralelo vai recebendo um 

valor em graus, que cresce para norte ou sul, a partir do equador até 

os polos. Essa variação de valores é medida em graus de latitude e 

vai de 0º a 90º N (no hemisfério Norte), e igualmente de 0º a 90º 

S (no hemisfério Sul).
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Figura 5.9: Paralelos importantes: linha do Equador, trópicos de 
Câncer e Capricórnio, e círculos polares ártico e antártico.

Podemos considerar como importantes paralelos o círculo 

polar ártico, o círculo polar antártico, o trópico de Câncer, o trópico 

de Capricórnio e a linha do equador. Tal importância justifica-se na 

classificação das zonas climáticas da Terra, que são definidas a 

partir destes paralelos.

Como resultado do aquecimento maior que 

ocorre na região equatorial e do menor 

aquecimento na região dos polos, a superfície 

terrestre foi dividida em zonas climáticas ou 

zonas térmicas. A zona tropical ou intertropical está 

localizada entre o trópico de Câncer e o trópico de 

Capricórnio. Já as zonas temperadas localizam-se 

entre os trópicos e os círculos polares. E por último, 

as zonas polares, que estão localizadas em latitudes 

acima dos círculos polares.
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Figura 5.10: Zonas climáticas.

Sendo assim, podemos afirmar que o sistema de coordenadas 

geográficas configura-se como uma importante ferramenta, não só 

para geógrafos e cartógrafos, mas para todos aqueles que precisam 

definir com precisão a localização de pontos na superfície terrestre, 

além, é claro, daqueles que precisam realizar deslocamentos precisos 

entre diferentes pontos da superfície do nosso planeta.

Figura 5.11: Latitude e 
longitude. PN – Polo Norte; 
Ps – Polo Sul; φ – Latitude; λ – 
Longitude; P – Ponto qualquer.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Ficheiro:Coordenadas_ge-
ograficas_esfera.png
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Atende ao Objetivo 1

1. Baseando-se no mapa a seguir, responda quais são a latitude e a longitude dos pontos.

Ponto 1: φ: ______________ λ: ______________

Ponto 2: φ: ______________ λ: ______________

Ponto 3: φ: ______________ λ: ______________

Ponto 4: φ: ______________ λ: ______________

Ponto 5: φ: ______________ λ: ______________

Ponto 6: φ: ______________ λ: ______________
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Resposta Comentada

A latitude (φ) de um ponto representa a localização do mesmo em relação à linha do Equador, 

que tem o valor de latitude 0. Quanto mais próximo dos polos, maior o valor de latitude. Significa 

dizer que os valores de latitude se modificam no sentido norte-sul e tem como valor máximo 90°.

A longitude de um ponto representa a localização do mesmo em relação ao meridiano de 

Greenwich, que tem o valor de longitude 0. Quanto mais distante do meridiano de Greenwich, 

maiores serão os valores de longitude, que podem variar até 180° para leste e para oeste.

Sendo assim, as coordenadas dos pontos são:

Ponto 1: φ: 30°N λ: 135°W

Ponto 2:  φ: 30°S λ: 45°W

Ponto 3:  φ: 0° λ: 0°

Ponto 4:  φ: 60°N λ: 45°E

Ponto 5:  φ: 30°N λ: 135°E

Ponto 6:  φ: 30°S λ: 135°E

Fusos horários 

Os fusos horários podem ser definidos como zonas delimitadas 

por dois meridianos consecutivos da superfície terrestre, cuja hora legal 

de toda superfície, contida dentro destes meridianos, é a mesma, por 

convenção. Significa dizer que todas as cidades e demais localidades 

pertencentes a um mesmo fuso terão a mesma hora legal.

A delimitação destes fusos partiu de um cálculo bem simples. 

Considerando que a esfera terrestre tem 360° e o movimento de 

rotação da Terra tem duração de 24 horas, temos:

360° ÷ 24h = 15°/h, ou seja, cada um dos 24 fusos 

horários terá 15° de amplitude.

A Terra possui 360° e o dia é composto por 24 horas. Então, 

se dividirmos 360° por 24, totalizamos 15°, o que corresponde a 

60 minutos, ou seja, 1 hora.
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Figura 5.12: Fusos horários no mundo.

Antes da implantação dos fusos, existiam diversos contratempos 

e problemas. Por isso, em 1884, foi realizada nos Estados Unidos uma 

conferência de astrônomos, na qual foi discutida a padronização dos 

horários em todos os pontos do planeta. O meridiano de Greenwich 

foi escolhido o meridiano principal, servindo como ponto inicial ou 

referencial para a implantação dos fusos. 
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Como cada um dos fusos possui uma amplitude de 15° e como 

o meridiano de Greenwich é a origem do sistema, teremos o primeiro 

fuso horário entre o meridiano de 7°30’ a leste de Greenwich e o 

meridiano de 7°30’ a oeste de Greenwich. 

A sigla GMT, do inglês Greenwich Mean Time (Tempo Médio 

de Greenwich), refere-se à base para cálculo internacional de 

horário. Quando temos a GMT +1, significa dizer que estamos uma 

hora adiantados em relação ao horário de Greenwich. Quando 

estamos em GMT - 3, significa que estamos a três horas atrasados 

em relação ao horário de Greenwich.

Figura 5.13: Fusos horários no mundo. (1) Los Angeles. (2) Bagdá.

A partir do meridiano de Greenwich, a cada fuso adianta-se 

uma hora no sentido leste e atrasa-se uma hora no sentido oeste. Por 

exemplo: quando em Los Angeles, nos EUA, for 14 horas, em Bagdá, 

no Iraque (cidade localizada a onze fusos de diferença), será 1 hora. 
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É importante destacar que nem sempre estas linhas imaginárias 

que representam os fusos coincidem de fato com os horários dos 

países. Na maioria das vezes, são construídas adaptações para 

tentar evitar alguns problemas. A própria Linha Internacional de 

Mudança de Data não coincide, em todos os pontos, exatamente 

com o meridiano de 180°.

Figura 5.14: Linha Internacional de Mudança de Data.
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A Linha Internacional de Mudança de Data é 

uma linha imaginária que, por convenção, é 

representada pelo meridiano oposto ao meridiano 

de Greenwich e que atravessa o oceano Pacífico do 

polo Norte ao polo Sul, em que: a leste desta linha 

é um dia a menos do que a oeste dela. Sendo assim, 

quando nas localidades situadas a oeste da linha  

internacional de data (ex.: Sibéria), for dia 15, nas  

localidades situadas a leste da linha internacional de 

data (ex.: Alasca), será dia 14.

No Brasil, também foram muitas as adaptações. Os limites dos 

fusos horários foram ajustados aos limites políticos e administrativos 

dos estados brasileiros, a fim de fazer com que todas as localidades 

de um mesmo estado estejam sob a mesma hora oficial.

Figura 5.15: Fusos 
horários no Brasil.
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Em nosso país, até 2008, existiam quatro fusos oficiais. 

Porém, no dia 24 de junho de 2008, o Brasil passou a ter apenas 

três fusos, regulamentados segundo a Lei n° 11.662, de 24 de abril 

de 2008. Desse modo, o país possui um fuso em uma região das 

ilhas oceânicas, onde se encontra, por exemplo, o arquipélago de 

Fernando de Noronha, e mais dois fusos na parte continental.

Quando falamos em fusos horários e 

calculamos a diferença de horários entre uma 

região e outra, devemos sempre estar atentos 

ao horário de verão. O horário de verão é a 

alteração do horário de uma região, designado 

apenas durante uma época do ano, adiantando-se 

em geral uma hora no fuso horário oficial local. O 

procedimento é adotado costumeiramente durante o 

verão, quando os dias são mais longos, e tem como 

objetivo um maior aproveitamento da luz do dia. 

Desta maneira, há uma possível redução do consumo 

de energia.

Esta medida tem resultados nas localidades afastadas 

da linha do Equador, uma vez que nas regiões 

próximas quase não há variações de duração entre 

os dias e as noites, fazendo com que a adoção do 

horário de verão tenha pouco ou até mesmo nenhum 

proveito nestes lugares.
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Figura 5.16: Estados brasileiros que adotaram o horário de verão.

Atende ao Objetivo 2

2. Considerando que em Londres (GMT 0) são 15:00 e desconsiderando ainda qualquer 

ajuste causado por horários de verão, que horas teremos em:
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Rio de Janeiro (GMT -3): _______ Manaus (GMT -4) : _______

Buenos Aires (GMT -3): _______ Nova York (GMT -5) : _______

Tóquio (GMT +9): _______ Lisboa (GMT 0) : _______

Pequim (GMT +8) : _______ Lima (GMT -5): _______

Resposta Comentada

Em Londres, estamos dentro do fuso com horário de Greenwich, onde o GMT (Tempo Médio 

de Greenwich) é igual a 0. Sendo assim, se em Londres são 15 horas, teremos:

Rio de Janeiro: horário de Londres (GMT 0) + GMT do Rio de Janeiro (- 3h) 

= 15h + (- 3h) = 12h. Resposta: no Rio de Janeiro, serão 12h.

Manaus: horário de Londres (GMT 0) + GMT de Manaus (- 4h) 

= 15h + (- 4h) = 11h. Resposta: em Manaus, serão 11h.

Buenos Aires: horário de Londres (GMT 0) + GMT de Buenos Aires (- 3h) 

= 15h + (- 3h) = 12h. Resposta: Em Buenos Aires serão 12h.

Nova York: horário de Londres (GMT 0) + GMT de Nova York (- 5h) 

= 15h + (- 5h) = 10h. Resposta: em Nova York, serão 10h.

Tóquio: horário de Londres (GMT 0) + GMT de Tóquio (+ 9h) 

= 15h + 9h = 24h. Resposta: em Tóquio, serão 24h ou 0:00 do dia seguinte.

Lisboa: em Lisboa teremos o mesmo horário que em Londres. Resposta: em Lisboa serão 15h. 

Pequim: horário de Londres (GMT 0) + GMT de Pequim (+ 8h) 

= 15h + 8h = 23h. Resposta: em Pequim, serão 23h.

Lima: horário de Londres (GMT 0) + GMT de Lima (- 5h) 

= 15h + (- 5h) = 10h. Resposta: em Lima, serão 10h.

CONCLUSÃO

Os sistemas de coordenadas são importantes instrumentos, 

voltados para a localização e a navegação na superfície terrestre. 
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Suas aplicações vão além dos interesses geográficos e cartográ-

ficos, sendo utilizados também por uma série de profissionais, 

pesquisadores, militares e até mesmo pessoas comuns (ex.: aven-

tureiros, pescadores etc.).

Para a Geografia, os sistemas de coordenadas têm uma 

importância ainda maior, já que para a nossa ciência, a localização 

de objetos, processos e fenômenos pode ser o ponto de partida 

para uma análise mais profunda, e, desta maneira, os sistemas de 

coordenadas assumem uma importância fundamental.

Os fusos horários possuem a função de sistematizar os 

horários mundiais, tendo com isso uma grande importância política 

e estratégica. Seu conhecimento é importante para a compreensão 

das diferenças de horários, nos mais diversos países do mundo, 

tendo assim uma grande relevância para a Geografia.

Atividade Final 

Atende aos Objetivos 1 e 2

Resolva o seguinte problema:

Um avião decolou do aeroporto da cidade A, que tem 45° oeste de longitude, às 7 horas, 

com destino à cidade B, que tem 120° oeste de longitude. O voo tem duração de oito 

horas. Que horas serão na cidade B, quando o avião pousar?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Resposta Comentada

As duas cidades estão localizadas a oeste de Greenwich e com isso estão com horários atrasados 

em relação ao horário GMT. Sabendo que cada fuso horário tem amplitude de 15° e que o 

primeiro fuso tem seu limite entre 7°30’ de longitude leste e 7°30’ de longitude oeste, temos:

45°O ÷ 15 = 3; 

O fuso 3 está entre 45° - 7°30’ = 37°30’ O e 45° + 7°30’ = 52°30’ O

Então o GMT do ponto é -3h.

120°O ÷ 15 = 8;

O fuso 8 está entre 120° - 7°30’ = 112°30‘ O  e 120° + 7°30’ = 127°30’ O

Então o GMT do ponto é -8h

Logo:

(GMT - 8) - (GMT - 3) = - 5 horas. A diferença entre as duas cidades é de menos 5 horas.

Ou seja, na hora da decolagem, eram 7 horas na cidade A, sendo que no mesmo momento 

eram 2 horas na cidade B. 

Se a duração da viagem é de 8 horas, no momento da chegada à cidade B serão 10 horas.

RESUMO

A localização de qualquer elemento presente na superfície 

terrestre pode ser dada a partir de um ponto, que pode ser definido 

a partir do cruzamento de duas linhas. Por isso, foi criado o sistema 

de coordenadas geográficas, que é definido a partir de uma rede 

geográfica de linhas imaginárias. As linhas verticais desta rede são 

os meridianos, que vão de um polo a outro, e servem para medir a 

longitude (direção leste-oeste). Já as linhas horizontais chamam-se 

paralelos, pois são paralelas à linha do equador, e servem para 

medir a latitude (direção norte-sul).

A latitude (φ) de um ponto representa a localização do mesmo 

em relação à linha do equador, que tem o valor de latitude 0. Quanto 
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mais próximo dos polos, maior o valor de latitude. Significa dizer 

que os valores de latitude modificam-se no sentido norte-sul.

A longitude de um ponto representa a localização do mesmo em 

relação ao meridiano de Greenwich, que tem o valor de longitude 0. 

Quanto mais distante do meridiano de Greenwich, no sentido leste-

oeste, maiores serão os valores de longitude.

Os fusos horários podem ser definidos como zonas delimitadas 

por dois meridianos consecutivos da superfície terrestre, cuja hora 

legal de toda superfície contida dentro destes meridianos, por 

convenção, é a mesma. Significa dizer que todas as cidades e 

demais localidades, pertencentes a um mesmo fuso, terão a mesma 

hora legal.

A partir então do meridiano de Greenwich, no sentido leste, 

a cada fuso adianta-se uma hora, e no sentido oeste, atrasa-se uma 

hora. Por exemplo: quando em Los Angeles, nos EUA, for 14 horas, 

em Bagdá, no Iraque  (cidade localizada a onze fusos de diferença), 

será 1 hora.

Informação sobre a próxima aula

Na próxima aula, vamos apresentar o sistema de coordenadas 

UTM, além de discutir o seu uso para a orientação na superfície 

terrestre.




