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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: FORMAS DE REPRESENTAÇÃO E PENSAMENTO ESPACIAL-Leitura e
interpretação de mapas - Cartografia

HABILIDADE (S): (EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos
mapas. (CEG 4) Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e
iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas
que envolvam informações geográficas.

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: TEXTO E MAPAS, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS E TEXTOS, CADERNO E CANETA.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO, FAZER A LEITURA DOS MAPAS COM ATENÇÃO E RESPONDER ÀS
QUESTÕES PROPOSTAS NO CADERNO, COPIANDO AS PERGUNTAS. NO CASO DE IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO
CADERNO.
Horário de atendimento: Seg. a Sex das 14h40min às 18h20min.

Conceitos básicos de cartografia

A cartografia, como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela
elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral, incluindo
plantas, croquis e cartas gráficas. Essa área do conhecimento é de extrema utilidade
não só para os estudos em Geografia, mas também em outros campos, como a
História e a Sociologia, pois, afinal, os mapas são formas de linguagem para
expressar uma dada realidade.

Cartografia que nos permite entender os elementos dessa área de estudos com uma
maior facilidade. Saber, por exemplo, noções como as de escala, legenda e projeções
auxilia-nos a identificar com mais facilidade as informações de um mapa e as formas
utilizadas para elaborá-lo.

Os principais conceitos da Cartografia:

Mapa - uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Um
mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de
uma determinada perspectiva ou tema, que pode variar entre indicadores sociais,



naturais e outros.

Plantas – representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande,
ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. É muito
utilizada para representar casas e moradias em geral, além de bairros, parques e
empreendimentos.
Croqui – é um esboço cartográfico de uma determinada área ou, em outras
palavras, um mapa produzido sem escala e sem os procedimentos padrões na sua
elaboração, servindo apenas para a obtenção de informações gerais de

• O que é uma escala

Escala – é a proporção entre a área real e a sua representação em
um mapa. Geralmente, aparece designada nos próprios mapas na
forma numérica e/ou na forma gráfica.

O que é Legenda

Legenda – é a utilização de símbolos em mapas para definir algumas
representações e está sempre presente em mapas temáticos. Alguns símbolos
cartográficos e suas legendas são padronizados para todos os mapas, como o
azul para designar a água e o verde para indicar uma área de vegetação, entre
outros.

Orientação – é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais, importante
para representar a direção da área de um mapa. Alguns instrumentos utilizados na
determinação da orientação cartográfica são a Rosa dos Ventos, a Bússola e o
aparelho de GPS.

O que são projeções cartográficas

Projeções Cartográficas – são o sistema de representação da Terra, que é
geóide e quase arredondada, em um plano, de forma que sempre haverá
distorções. No sistema de projeções cartográficas, utiliza-se a melhor
estratégia para definir quais serão as alterações entre o real e a
representação cartográfica com base no tipo de mapa a ser produzido.

Mapa Político: esse tipo de representação tem como objetivo explicitar as divisões
territoriais, ou seja, as fronteiras entre continentes, países, estados e até municípios,
enfatizando que as mesmas são criações humanas. Nesse tipo de mapa, é comum
encontrarmos símbolos, como linha (—) para demonstrar fronteiras; e ponto (•), para
indicar cidades.



Mapa Físico: são elaborados para informar aspectos naturais (relevo, clima,
vegetação, hidrografia) de um determinado continente, subcontinente, país,
estado e município.

Mapas Econômicos: representação cartográfica criada para informar as riquezas de
um determinado lugar (continente, subcontinente, país, estado e município).
Expressam onde estão localizadas as principais jazidas minerais, além de informar
sobre as produções agropecuárias, industriais e de serviços.

Mapas Históricos: tipo de representação cartográfica que informa sobre aspectos



que aconteceram no passado, como, por exemplo, a floresta Amazônica em 1970,
a expansão de um território sobre o outro em períodos de expansionismo
espacial, entre outros.

Divisão do Brasil em dois continentes

Mapa físico que apresenta informações sobre o relevo brasileiro.

• Questionário
1-Explique o que são conceitos básicos
de cartografia:

2-O que é uma escala gráfica?

3-Explique o que é legenda:

4-Explique o que são projeções cartográficas:

5-Descreva o que você entendeu por mapa político:

6-Descreva os nomes de todos os mapas temáticos citado nesta atividade:


