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 Como representar a Terra? 

 

>>> Introdução 

- O mapa é uma das formas mais utilizadas de representação da Terra, remete-nos a 

épocas muito antigas, cerca de 2500 a.C ou 3000 a.C. O primeiro mapa que se 

conhece é da Mesopotâmia (atual Iraque), era uma placa de barro. Os primeiros 

mapas representavam alguns pontos, paisagens ou rotas. 

- Os mapas podem ser utilizados para inúmeros fins e por muitos profissionais. 

Arquitetos, professores, militares, guias turísticos (mapas com diferentes escalas e 

temas). Os mapas ganharam tanta importância que foram utilizados por estrategistas 

militares (não apenas hoje, os exércitos há muito tempo utilizam mapas para elaborar 

estratégias). 

- Os mapas antecedem a escrita, acredita-se que homens primitivos já representavam 

seu chão. 

 

- Globo Terrestre: representação da Terra em uma esfera, uma miniatura o planeta. 

Não é a representação mais utilizada, mas é a mais perfeita, apesar da Terra ser 

irregular e o globo ser irregular, é uma boa representação. Apresenta oceanos, 

continentes, relevo, rios, coordenadas geográficas. O globo possibilita a simulação de 

movimentos da Terra (rotação e translação). Suas limitações ficam por parte das 

reduzidas dimensões, que não permitem a visualização dos detalhes (caso se tente 

aumentar o tamanho do globo, para detalhar mais as informações, eleva-se seu preço 

e torna-se complicado seu manuseio). 
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- Cartografia: representação da Terra em mapas (cartas), passar do irregular para o 

plano. Essa transformação do real para o plano se dá através de operações 

matemáticas e artísticas. As navegações deram impulso à Cartografia, só pelo 

aprimoramento das técnicas, mas pela descoberta de novas terras, um maior 

conhecimento do mundo (a escola de navegação de Sagres deu forte impulso à 

Cartografia, pois, desenvolvia técnicas de orientação, produção de cartas etc, no 

século XV e XVI).  

                                             

 

- Os mapas apresentam-se em diferentes tipos, por critério de usuários: os mapas 

gerais servem para uso genérico, com representação de grandes áreas, como o 

mapa-múndi; os mapas especiais se destinam a certos grupos profissionais, como 

mapas políticos e plantas para arquitetos; os mapas temáticos são específicos para 

um assunto, se destinam à visualização de um tema, como mapas geológicos e de 

solos, por exemplo. 
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- Os mapas podem ser divididos, também, por critério de escala: cartas cadastrais ou 

plantas representam as cidades, os bairros ou as ruas (escala 1:1000 até 1:10000); 

mapas topográficos representam as regiões, relevos e obras humanas (escala 

1:25000 até 1:250000); mapas geográficos representam as características gerais de 

países, de continentes ou do mundo (escala 1:500000 até a casa do milhão). 

            

                       Mapa Topográfico       Carta Cadastral 

 

- A produção dos mapas envolve etapas desde visitas ao terreno até cálculos 

complexos, também costuma-se usar imagens de satélite e computadores para a 

confecção. Para que compreendamos os mapas, eles são produzidos com alguns 

elementos: (1)título, (2)escala, projeção cartográfica e (3)legenda. 
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- Escala: demonstra qual é a proporção de tamanho entre a área real e a área 

representada no mapa, isso se faz necessário porque, evidentemente, o mapa será 

muito menor do que a área representada. Portanto, em termos de escala, existem 3 

variáveis: a escala, que é diferença entre tamanho real e representação no mapa, é 

obtida através da divisão da distância real pela distância do mapa (E=Dr:Dm); a 

distância real, que significa o tamanho real do terreno, obtida através da multiplicação 

da distância do mapa pela escala (Dr=DmxE); a distância no mapa, tamanho da 

representação do mapa para o terreno real, tamanho do desenho, obtida pela divisão 

da distância real pela escala (Dm=Dr:E). 

     

 

>>> Um exemplo para fixar a ideia: 

- Um mapa tem escala 1:10000. O tamanho da rua é 2 cm, no mapa. Qual o tamanho 

real da rua?  

    Dr = distância real <> E = escala <> Dm = distância no mapa. 

Voltando ao exemplo: E=10000 e Dm=2. Logo, Dr = Dm x E, então:  

Dr = 2 x 10000 -> Dr = 20000 cm -> 200 metros -> a rua tem 200 metros. 

- Obs.: Sempre calcular com grandezas iguais, se estiver em metros ou em 

quilômetros, deve-se converter para centímetros (tudo deve estar em centímetros). 

- Obs. 2: Quanto mais alto o número de escala, menor os detalhes, pois, mais área é 

representada (portanto, menos detalhes, menor escala – pega ratão). 

Dr

E Dm
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- Obs. 3: As escalas podem ser numéricas aparecendo em forma de numeral 

(1:10000) ou podem ser gráficas, aparecendo em forma de régua. Os mapas sempre 

devem apresentar escala. 

- Projeções Cartográficas: tratam de modos de representar uma esfera em um plano, 

não há como achatar um sólido esférico sem causar deformações (logo, todo mapa 

tem distorções). Cada tipo de projeção apresenta um tipo de deformação (cabe 

escolher as preferências, as funções que o mapa deve desempenhar). 

 

 

>>> Métodos de Projeção (formas de projetar um geóide em uma carta):  

- Cilíndrica, desenha-se meridiano e paralelos em uma folha que envolverá o globo 

(formando um cilindro). Esse método mantém os meridianos e os paralelos retos 

(mantendo o sistema de referência). Deforma as regiões próximas aos pólos, pois, o 

cilindro toca o Equador, logo, ali há mais exatidão. Essa é a projeção mais utilizada, 

está presente no mapa-múndi mais conhecido. 
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- Cônica: envolve-se o globo com uma folha, em formato de cone. Essa projeção 

representa com precisão latitudes médias, mas deforma meridianos e paralelos. 

 

 

 

- Azimutal: não se envolve um globo, a folha fica reta e representa o ponto de contato 

e arredores. Representa determinados pontos (mais utilizada na zona polar). 

Geralmente é utilizada pela marinha e aeronáutica (também deforma meridianos e 

paralelos). Também pode ser chamada de Projeção Plana. 
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>>> Alguns cartógrafos famosos: 

Mercator: século XVI, desenvolveu a projeção cilíndrica. Projeção preferida por 

navegadores, por privilegiar o sistema de coordenadas (não deformando-os), um 

perfeito sistema de coordenadas permitia uma navegação segura. Mantém as 

coordenadas, mas exagera nas formas em altas latitudes (mapa-múndi). O momento 

no qual foi criada essa projeção, era um momento histórico que preferia um mapa que 

conseguisse fazer com que um navegador saísse de um local e chegasse a outro, com 

o máximo de segurança possível. A questão de proporção ou contorno dos 

continentes sequer era debatida. 

 

 

Mollweide: preserva tamanho dos continentes, mas deforma seus contornos (século 

XIX). Deforma sistema de coordenadas (ruim para a navegação, mas bom para 

estudos geográficos). 
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Peters: projeção cilíndrica, de 1952. Semelhante a de Mercator, mas com uma 

diferença, expande o tamanho dos países próximos ao Equador. Na tentativa de 

exatidão, Petters agradou o governo desses países, que viram nessa projeção a 

valorização de seus territórios. Cabe ressaltar a vida de Peters: ele era cineasta e 

envolvido em discussões políticas. Observando a projeção de Mercator, percebeu que 

havia uma exagerada distorção que fazia com que alguns países ficassem muito 

maiores do que os outros; então, propôs um mapa que reduzisse essas distorções. 

 

Goode: projeção que visa, de forma parcelada, mostrar a comparação entre 

continentes e oceanos, no quesito proporcionalidade entre um e outro. 
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- Os símbolos de um mapa representam os elementos reais (manchas verdes 

simbolizam vegetação, manchas azuis representam corpos d’água, linhas negras 

representam estradas etc).  

- A lengenda de um mapa serve para orientar a visualização do mapa e a 

compreensão na distribuição das cores de dada representação cartográfica. 

 

- Geoprocessamento: utilização de programas de computadores para gerar mapas. 

Vale-se de informações cartográficas e dados de sensoriamento remoto. Gera mapas 

muito versáteis que, por serem virtuais, comportam muitas informações, apresentando 

muitos mapas temáticos simultâneos (cruzamento de dados). 

          

 

- Sensoriamento Remoto: dispositivo que capta radiação emitida ou refletida, gerando 

imagens a partir dessa radiação. Cada objeto comporta-se de uma forma a radiação 

(cada sensor capta um tipo de comportamento), existem vários tipos de equipamentos, 

como fotografias aéreas, imagens de satélite e de radar. Os sensores ativos são 

aqueles que emitem a radiação e captam seu comportamento nos objetos (exemplo é 

o radar). Os sensores passivos são aqueles que captam o comportamento dos objetos 

à radiação solar (exemplo é a fotografia aérea). Abaixo algumas técnicas e 

equipamentos de sensoriamento remoto (aerofotogrametria, radar e satélites 

artificiais). 
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Aerofotogrametria: câmeras programas conseguem tirar fotos em sequência 

(mapeamento). Essas fotos são importantes nos registros de relevos, de vegetação e 

de cidades. O procedimento ocorre da seguinte forma, um avião voa em linha reta e 

tira fotos sucessivas, ele retorna por uma de voo vizinha e retira mais fotos, dessa 

forma, vai fazendo um zigue-zague e mapeando áreas inteiras. Ao final basta montar 

as fotos e fazer algumas correções (tem-se, então, um mapeamento). A 

aerofotogrametria perdeu seu espaço para as imagens de satélite, nos últimos anos do 

século XX. 

 

 

Radar: consiste em um aparelho com uma antena que emite ondas e capta as 

respostas. Essas respostas dependem dos objetos (cada um tem um comportamento), 

a partir disso, esses impulsos são convertidos em imagens. Um projeto famoso, nessa 

linha, foi o RADAM Brasil, na década de 1970, que utilizou radar para mapear a região 

da Amazônia. 
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Satélites Artificiais: é constituído por sensores que contornam a órbita terrestre e 

captam radiação de diferentes tipos de ondas (refletidas ou emitidas por objetos, 

respondendo à energia que recebem do sol). Esses impulsos captados pelos sensores 

são transmitidos a centrais na Terra e convertidos em imagens. O imageamento ajuda 

a compreender muitos aspectos do espaço global, como relevos, crescimentos 

urbanos, desmatamentos etc. No Brasil, o responsável pelas imagens é o INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). As imagens mais frequentes são dos 

satélites SPOT, LANDSAT e CBERS. Os satélites são versáteis, pois, captam 

radiação em muitos espectros de energia (usam a captação de infravermelho para 

diferenciar o comportamento dos objetos por emissão de calor, por exemplo). 


