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333 Representação do 
espaço geográfico

Construindo juntos

1  Atividade prática.

2  Atividade em dupla.

Agora é com você! – página 36

1  Casas, apartamentos, cômodos, praças, jardins, bairros, 
entre outras formas de ocupação humana. É possível elen-
car também relevo de uma região, áreas de vegetação etc.

2  Geralmente, as maquetes são mais utilizadas para 
representar áreas menores. Embora o relevo do estado, 
por exemplo, possa ser representado por meio de 
maquetes, um estado ou região do país abrange uma 
área extensa demais para que os detalhes possam ser 
reproduzidos em uma maquete.

Agora é com você! – página 38

1  a) Atividade prática.
 b) 

3

2

1

Para ir além 

1  

Mapas estão entre as mais antigas formas de repre-
sentação gráfica da humanidade. Há milhares de anos, 
mapas das terras conhecidas eram desenhados em 
argila, madeira, peles de animais, rochas e outros meios. 
Com o tempo, aperfeiçoaram-se os conhecimentos de 

Geometria, Astronomia e desenvolveram-se as tecnolo-
gias de medição de terras. [...].

Os gregos antigos deram contribuições importantes 
para o desenvolvimento da Cartografia. Por volta de 
500 a.C., Hecateu de Mileto escreveu o primeiro livro 
de Geografia de que se tem notícia. [...]. Hecateu con-
cebia a Terra como um disco achatado, cercado por um 
oceano. Acredita-se, entretanto, que alguns filósofos 
gregos da mesma época ou da anterior, como Pitágo-
ras ou Parmênides, já concebiam uma Terra esférica. No 
século 4 a.C., o conceito de Terra esférica já era aceito 
por grande parte dos filósofos gregos e, cerca de 350 
a.C., Aristóteles formulou seis argumentos para prová-
-lo. No século 3 a.C., Eratóstenes, bibliotecário em Ale-
xandria, mediu o diâmetro da Terra com incrível preci-
são para a época.

Os desenvolvimentos da Cartografia no mundo antigo 
culminaram com os trabalhos de Cláudio Ptolomeu (c. 
100 d.C.-170 d.C.), matemático e astrônomo grego. 
Após extensa pesquisa na Biblioteca de Alexandria, 
Ptolomeu produziu a mais completa obra sobre Geo-
grafia até o seu tempo, em oito volumes. Foi uma 
importante referência por toda a Idade Média. [...]. Pto-
lomeu, entretanto, não considerou o diâmetro da Terra 
calculado por Eratóstenes. Sua Terra era bem menor, 
e acredita-se que Colombo considerou seus dados 
quando subestimou a distância até as Índias.

A partir das Grandes Navegações, iniciadas pelos portu-
gueses no século 15, o desenvolvimento da Cartografia 
ganhou novo fôlego. [...] Para os portugueses, mapas eram 
segredo de Estado, o que não impediu que, em 1502, o 
espião italiano Alberto Cantino copiasse e levasse para a 
Itália um mapa português do mundo conhecido até então.

Em 1507, o cartógrafo alemão Martin Waldseemüller 
dividiu a Terra em dois hemisférios, ocidental e oriental, 
e batizou de América a atual América do Sul, em home-
nagem a Américo Vespúcio.

2  Resposta pessoal. 

Conexão Brasil

1  a) Sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas 
que utilizam sensores instalados em equipamentos 
(sonda, satélite, drone etc.) para captar imagens da 
superfície terrestre. Suas utilidades incluem o regis-
tro e o monitoramento das condições atmosféricas, o 
acompanhamento da cobertura vegetal ou de gelei-
ras, o mapeamento preciso de cidades, entre outras.

 b) O projeto CBERS possibilita que o Estado fiscalize, 
monitore e controle as políticas e ações governa-
mentais, no cuidado com as diversas atividades rea-
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lizadas no território, principalmente no que diz res-
peito a desmatamento, desastres naturais, expansão 
da agricultura etc.

 c) Atividade de pesquisa. 

Ler e descobrir

1  Um mapa. Em todo o poema, a autora escreve como 
ela observa um mapa. No entanto, a parte em que isso 
se torna evidente é no verso “gosto dos mapas porque 
mentem”. O verso “acima e abaixo do Equador” tam-
bém pode ser bom indício do instrumento.

2  As arvorezinhas sinalizam as selvas, enquanto os ponti-
nhos pretos representam “que ali vivem pessoas”.

3  Resposta pessoal.

4  Resposta pessoal.

Explore seus conhecimentos

1  a) Maquete.
 b) Maquete, croqui ou planta. Varia de acordo com o 

nível técnico necessário.
 c) Croqui. O aluno também pode mencionar o uso da 

planta, neste caso, indicando a representação do 
percurso de uma casa à outra.

 d) Mapa.

2  Resposta pessoal.
 •  Uma planta. Essa representação é mais detalhada e 

mostra com maior fidelidade as dimensões dos com-
ponentes presentes no espaço.

3  O bloco-diagrama é uma representação que simula tridi-
mensionalidade em uma folha, ou seja, em um plano bidi-
mensional. A maquete, por sua vez, é uma representação 
em escala reduzida, uma miniatura do objeto ou espaço 
representado, mas verdadeiramente tridimensional.

4  Atividade prática.

5  a) Resposta pessoal.
 b) Mapa político.
 c) Cidades mais festivas ou mais turísticas e outros 

pontos relevantes no território. É possível evidenciar 
também os meses de alta ou baixa estação das festi-
vidades.

6  a) O contorno do litoral e da via que margeia a praia, 
além de ruas e quarteirões.

 b) Não. Construções e vegetação, por exemplo, não 
são contempladas, pois suas dimensões não possi-
bilitam o desenho de detalhes. A fotografia capta 
a imagem real do espaço, ou seja, todos os seus 
elementos, nuances de cores e formas exatamente 
como são no momento em que se faz o registro.

7  Atividade de pesquisa.

8  C 

 O croqui se difere da planta pela ausência da escala; de 
um mapa por não necessitar de acabamento técnico; e 
de uma maquete por esta ser uma representação tridi-
mensional.

9  A 
 A visão é vertical, pois a imagem é vista de cima. O 

modelo, por sua vez, é bidimensional, já que não apre-
senta profundidade.

10  A 
 A maquete está representada na primeira imagem. As 

outras alternativas representam, respectivamente, um 
croqui, uma pintura rupestre e um bloco-diagrama.

11  B 
 O geoprocessamento é a análise de dados, por meio 

de programas e ferramentas computacionais, a fim de 
representar o espaço e os fenômenos que nele podem 
ocorrer. Seus dados são obtidos de diversas formas. O 
sensoriamento remoto é a forma de obter dados cap-
tados à distância. Por fim, Cartografia é o conjunto de 
estudos e operações científicas, técnicas e artísticas res-
ponsáveis pela concepção e elaboração de mapas.

12  D

 O mapa usa a divisão política do país, mas dá destaque 
ao clima. Não há informações econômicas nem topo-
gráficas nele.

13  A

 Informações sobre aspectos naturais, como o clima, 
caracterizam um mapa físico.

14  D

 Ele representará por meio de uma planta. Mesmo que 
esse espaço possa ser representado por uma maquete, 
o ideal é utilizar a planta, pois, nela, há escala e indica-
ções que podem facilitar a interpretação dos objetos.

15  C 


