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GEOGRAFIA 

PONTOS CARDEAIS 

Os pontos cardeais, também conhecidos como pontos de referência, são de 
extrema importância para a localização e a orientação geográfica. Os quatro pontos 
cardeais são: Norte, Sul, Leste e Oeste. 

Através do Sol é possível identificar os quatro pontos cardeais. Para isso, estique o 
braço direito para a direção em que o Sol nasceu (nascente). Pronto, você 
encontrou o ponto Leste. Em seguida, estique o braço esquerdo para a outra 
direção (ponto Oeste - poente). O Norte está à sua frente e o sul, atrás de você.  

À noite, quando o sol não é visto no céu, como podemos nos orientar pelos pontos 
cardeais? A orientação durante a noite é feita com a ajuda de outras estrelas. A 
constelação do Cruzeiro do Sul pode ser o nosso ponto de referência para a 
orientação durante a noite. 

O Cruzeiro do Sul é composto de quatro estrelas maiores e de uma menor, 
formando uma cruz. Para encontrarmos os pontos cardeais, prolongamos o braço 
maior da cruz quatro vezes em direção à Terra. No ponto final dela, traçamos um 
reta até o chão. Aí encontramos o Sul. Se ficarmos de costas para esse lugar, o 
Norte estará à nossa frente. O Leste, à nossa direita. O Oeste, à nossa esquerda. 

Observe a figura abaixo:                                       Cruzeiro do Sul 
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