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CARTOGRAFIA

“É arte, ciência e tecnologia da construção de mapas, 
juntamente com seus estudos como documentos científicos 

e trabalhos de arte. Neste contexto pode ser considerada 
como incluindo todos os tipos de mapas, plantas, cartas e 

secções, modelos tridimensionais e globos representando a 
Terra ou qualquer corpo celeste, em qualquer escala.” 

(Associação Cartográfica Internacional - ICA, 1973)



CARTOGRAFIA

“É a ciência e a arte de expressar/ 
representar por meios de 
mapas e cartas o conhecimento 
da superfície terrestre. 

É ciência porque para alcançar 
exatidão dependendo 
basicamente da astronomia, da 
geodésia e da matemática. 

É arte porque é subordinada as 
leis de estética, simplicidade, 
clareza e harmonia.



COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA

A Cartografia é um meio de comunicação gráfica que como qualquer
outro meio de comunicação exige um mínimo de conhecimento por
parte daqueles que utilizam. A linguagem cartográfica é praticamente
universal: um usuário com uma boa base de conhecimentos será capaz
de traduzir satisfatoriamente qualquer documento cartográfico.



COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA

Considerando a Cartografia como um sistema de comunicação, pode-
se verificar que a fonte de informações é o mundo real, codificado
através do simbolismo do mapa, sendo que o vetor entre a fonte e o
mapa é caracterizado pelo padrão gráfico bidimensional estabelecido
pelos simbolos

MAPA USUÁRIO
  Concepção
Cartográfica

Mundo
  Real

Fonte                            Tratamento           Apresentação               Utilização

SISTEMA CARTOGRÁFICO

Sistema de Comunicação Cartográfica



COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA

O sistema de informação está restrito ao mundo real, ao cartógrafo e ao
usuário, gerando três realidades distintas, como se fossem conjuntos
separados. Quanto maior a interseção destas três realidades, mais se
aproxima o mapa ideal para a representação de um espaço geográfico
em qualquer dos seus aspectos

REALIDADE

MUNDO REAL

Realidade
      do
Cartógrafo

Realidade
      do
  Usuário

Figura 1.2 - Mapa Ideal



COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA

O modelo de comunicação cartográfica envolve quatro elementos distintos:
o cartógrafo ou o elemento de concepção, o mapa juntamente com o
tema e o usuário.

Uma pergunta pode descrever todo este modelo como um todo: “Como eu
posso descrever o que para quem?”. Eu, refere-se ao cartógrafo
(elaborador), como ao mapa, o que ao tema e para quem ao usuário.

Figura 1.3 - Modelo Simples de Comunicação Cartográfica

COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA
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Modelo Simples



COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA

o cartógrafo faz a leitura e interpretação do mundo real, codificando as
informações para o documento de comunicação, o mapa. O usuário por
sua vez, sem contato com o mundo real, apenas com o documento, vai
fazer a leitura e interpretação das informações contidas no mapa para
que, ao decodificá-las, possa reconstituir o mundo real.
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Ciclo Ideal da Comunicação Cartográfica

Figura 1.4 - Esquema do ciclo ideal da comunicação cartográfica



HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA

• A necessidade de se orientar na superfície 

do planeta levou os homens ao longo da 

história, a elaborar vários tipos de mapas, 

desde as rústicas representações 

babilônicas até as mais modernas feitas a 

partir de sensoriamento remoto.



HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA

• O histórico da Cartografia é tão extenso 

quanto a própria história da humanidade. 

Não se sabe quando o primeiro “cartógrafo” 

elaborou o primeiro mapa. Não há dúvidas 

que este seria uma representação bruta em 

argila, areia ou desenhada na rocha



HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA

• Pré – história

• Necessidade de localização no espaço;

- Desenho dos caminhos em pedra;

- Roteiro nas paredes de cavernas.



HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA

MAPA NA PRÉ-HISTÓRIA



HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA

• ANTIGUIDADE

• Colaboração dos mesopotâmios

- Mapas em disco de madeira

• Colaboração dos gregos:

- Reflexão filosófica

- Cosmografia

- Noção de esfericidade

- Sistema de latitude  e longitude

- Mapa esférico e em papel



HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA

MAPA NA ANTIGUIDADE



HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA

• IDADE MÉDIA

• Retrocesso no desenvolvimento da 
cartografia

- Mapas carecem de base cientifica, 
são esboços e croquis desprovidos 
de beleza e funcionalidade;

- Descoberta da bussola, final do 
século XII

- Surgimento dos Portulanos, cartas 
com as posições dos portos de 
diferentes países;

- Indicação Norte/Sul (Rosa dos 
ventos);

- Sistema de projeção cartográfica 



HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA

MAPA NA IDADE MÉDIA



HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA

• IDADE MODERNA
• Necessidade de conhecimento mais preciso da 

região
- Franceses e italianos estabelecem um modelo 

matemático geométrico perfeito de representação 
terrestre;

- Os processos de cálculo, desenho e reprodução são 
aprimorados. Base matemática e cientifica de 
representação terrestre é estabelecida.

- Utiliza-se corretamente a Topografia, Geodésia e a 
Astronomia de Precisão nos desenvolvimentos de 
mapas;

- Os sistemas transverso de Mercator é aperfeiçoado 
por Gauss Kruger são criados e utilizados no 
mapeamento da Alemanha;



HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA

• IDADE MODERNA
- Surgem os equipamentos eletrônicos 

para a determinação das distancias, 
garantindo maior precisão

- Fotogrametria (junção do avião com a 
fotografia), gerando mapas mais 
precisos

- Desenvolvimento de outros tipos de 
plataformas imageadoras como: 
vants, radar, satélites artificiais,
ônibus e estação espacial



DIVISÃO DA CARTOGRAFIA

CARTOGRAFIA
de propósito geral ou de 
referência 

de propósito especial ou 
temática



DE PROPÓSITO GERAL OU DE REFERENCIA

DIVISÃO DA CARTOGRAFIA

• Definida pela precisão das medições para confecção dos mapas; 

• Cartografia de base; 
• Procura representar com 

perfeição todas as feições de 
interesse sobre a superfície 

terrestre, tem como base um 
levantamento preciso e se apóiam 

na fotogrametria, a geodésia e a 
topografia. 

• Seus produtos são 
denominados mapas gerais, de 

base ou de referência



DE PROPÓSITO ESPECIAL OU TEMÁTICA

DIVISÃO DA CARTOGRAFIA

• Depende da cartografia de base; 
• Mapas temáticos; 

• Mapas de ensino, pesquisa, atlas e 
mapas temáticos. 

• São compilados de mapas já 
existentes (bases cartográficas) e 

dependem de dados reunidos de fontes 
diversas, tais como: informações 

censitárias, publicações industriais, 
entre outras;  



NATUREZA DA CARTOGRAFIA

CARTOGRAFIA

Topográfica

Temática

Especial



TOPOGRÁFICA

NATUREZA DA CARTOGRAFIA

• Representa os aspéctos físicos da superfície terrestre; 

• Cartas topográficas; 

• Serve de base para múltiplos 
usuários. 

• Incluindo-se nesta classe todos o 
mapeamento sistemático, identicando-
se como os mapas de propósito geral 

ou de referencia;  



TEMÁTICA

NATUREZA DA CARTOGRAFIA

• Divida em três sub-classes: inventário, analítica, síntese; 

• Inventário: definida através de 
mapeamento qualitativo. Possui uma 

característica discreta, realiza 
apenas a representação posicional 

no mapa;  

• Analítica: eminentemente 
quantitativa, mostra a distribuição 

de um ou mais fenômenos. Utiliza-se 
para isto informações oriundas de 

dados primários. 

• Síntese: é mais complexa e mais 
elaborada. Representa a integração de 

fenômenos, feições, fatos ou 
acontecimentos que se interligam 

através da distribuição espacial



ESPECIAL

NATUREZA DA CARTOGRAFIA

• É destinada a objetivos específicos, servindo 
praticamente a único tipo de usuário. 



INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA  X INFORMAÇÃO 
CARTOGRÁFICA

Informação Geográfica
Informação

 Cartográfica

Mundo Real Mapa

Processo

         de
Transformação



INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA  X INFORMAÇÃO 
CARTOGRÁFICA

Transformações 
geométricas: caracterizada 
por um relacionamento de 
escala e orientação entre 

sistemas de referênciaTransformações 
projetivas: referem-se às 

transformações da 
superfície tridimensional 

curva da terra, para a 
superfície de representação 
de um mapa, bidimensional 

plana

Transformações cognitivas: 
referem-se às transformações 

do conhecimento da 
informação – generalização 
cartografica e simbolização 

cartográfica



MAPA

DEFINIÇÃO DE MAPA

• É representação gráfica da superfície terrestre nos seus 
aspectos naturais e artificiais baseados em um sistema de 

projeção cartográfica e num sistema geodésico de referencia; 

• No Brasil existe uma certa confusão 
entre os conceitos de mapa, carta e 

planta. A diferenciação destes termos 
estão relacionadas a escala



DEFINIÇÃO DE MAPA, CARTA E PLANTA

• É representação dos aspectos físicos e abstratos da 
superfície da terra, numa folha que se destina para 

fins culturais ou ilustrativos. Geralmente concebidos 
em escalas pequenas; 

• É representação dos aspectos físicos e abstratos da 
superfície da terra, para fins práticos da atividade 

humana permitindo a avaliação precisa de 
distancias, direções e localização geográfica. 
Geralmente concebidos em escalas médias e 

grandes; 

• É representação dos aspectos físicos e abstratos da 
superfície da terra, concebidos em escalas médias e 

grandes; 



Exemplos de mapa (01), carta (02) e planta (03), respectivamente:

01 02

03

EXEMPLO DE MAPA, CARTA E PLANTA



CLASSIFICAÇÃO DE MAPA/ CARTAS

• Classificação
– Geral

• Cadastral – até 1:25.000

• Topográfica – de 1:25.000 até 1:250.000

• Geográfica – 1:1.000.000 e menores

– Temática

– Especial



CLASSIFICAÇÃO DE MAPA/ CARTAS

• Geral
São documentos cartográficos elaborados sem um
fim específico. A finalidade é fornecer ao usuário
uma base cartográfica com possibilidades de
aplicações generalizadas, de acordo com a precisão
geométrica e tolerâncias permitidas pela escala.

Apresentam os acidentes naturais e artificiais e
servem, também, de base para os demais tipos de
cartas.

Classificação
Geral
Cadastral – até 1:25.000
Topográfica – de 1:25.000 até

1:250.000
Geográfica – 1:1.000.000 e 

menores

Temática
Especial



CLASSIFICAÇÃO DE MAPA/ CARTAS

• Cadastral
Representação em escala grande, geralmente

planimétrica e com maior nível de detalhamento, 
apresentando grande precisão geométrica. 

Normalmente é utilizada para representar cidades e 
regiões metropolitanas, nas quais a densidade de 

edificações e arruamento é grande.
As escalas mais usuais na representação

cadastral, são: 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 e 
1:15.000.

Classificação
Geral
Cadastral – até 1:25.000
Topográfica – de 1:25.000 até

1:250.000
Geográfica – 1:1.000.000 e 

menores

Temática
Especial



CLASSIFICAÇÃO DE MAPA/ CARTAS

• Topográfica
Carta elaborada a partir de levantamentos
aerofotogramétricos e geodésicos ou compilada
de outras cartas topográficas em escalas
maiores. Inclui os acidentes naturais e
artificiais, em que os elementos planimétricos
(sistema viário, obras, etc) e altimétricos
(relevo através de curvas de nível, pontos, etc)
são geometricamente bem representados.

Classificação
Geral
Cadastral – até 1:25.000
Topográfica – de 1:25.000 até

1:250.000
Geográfica – 1:1.000.000 e 

menores

Temática
Especial



TOPOGRÁFICA

CLASSIFICAÇÃO DE MAPA/ CARTAS

•1:25.000
Áreas específicas com forte densidade demográfica. Planejamento sócio-
econômico e ante-projetos de engenharia. Cobertura nacional: 1,01%..
•1:50.000
Como a anterior, planejamento sócio-econômico e ante-projetos de 
engenharia. Cobertura nacional: 13,9% (principalmente Sul e Sudeste).
•1:100.000
Áreas com notável ocupação, priorizadas para os investimentos
governamentais. Cobertura nacional: 75,39%.
•1:250.000
Subsidia o planejamento regional, auxilia na elaboração de estudos e 
projetos ambientais. Cobertura nacional: 80,72%.
Mapa Municipal
Um dos principais produtos cartográficos do IBGE. Representação
cartográfica de um município. Para fins de planejamento e gestão
territorial.



CLASSIFICAÇÃO DE MAPA/ CARTAS

• GEOGRÁFICA

Carta em que os detalhes planimétricos e altimétricos são generalizados, os
quais oferecem uma precisão de acordo com a escala de publicação. A
representação planimétrica é feita através de símbolos que ampliam muito
os objetos correspondentes.

A representação altimétrica é feita através de curvas de nível, cuja equidistância
apenas dá uma idéia geral do relevo. São elaboradas na escala 1:500.000 e
menores.

Mapeamento das Unidades Territoriais: Representa, a partir do mapeamento
topográfico, o espaço territorial brasileiro através de mapas elaborados
especificamente para cada unidade territorial do país.

Produtos gerados:
Mapas do Brasil (1:2.500.000, 1:5.000.000,etc)
Mapas regionais (escalas geográficas diversas)
Mapas estaduais (escalas geográficas e topográficas diversas)

Classificação
Geral
Cadastral – até 1:25.000
Topográfica – de 1:25.000 até

1:250.000
Geográfica – 1:1.000.000 e 

menores

Temática
Especial



CLASSIFICAÇÃO DE MAPA/ CARTAS

• Temática

São cartas, mapas ou plantas em qualquer escala, destinadas a um tema
específico, necessária às pesquisas sócio-econômicas, de recursos
naturais e estudos ambientais. A representação temática, distintamente
da geral, exprime conhecimentos particulares para uso geral.

Principais produtos: 
- Cartogramas temáticos das áreas social, econômica, territorial, etc.
- Cartas do levantamento de recursos naturais.
- Mapas da série Brasil 1:5.000.000 (Escolar, Geomorfológico, Vegetação, 

Unidades de Relevo, Unidades de Conservação Federais).
- Atlas nacional, regional, estadual.

Classificação
Geral
Cadastral – até 1:25.000
Topográfica – de 1:25.000 até

1:250.000
Geográfica – 1:1.000.000 e 

menores

Temática
Especial



CLASSIFICAÇÃO DE MAPA/ CARTAS

• Especial

São cartas, mapas ou plantas para grandes grupos de usuários muito
distintos entre si, e cada um deles, concebido para atender a uma
determinada faixa técnica ou científica.

São documentos muito específicos e sumamente técnicos que se
destinam à representação de fatos, dados ou fenômenos típicos. Por
exemplo: cartas náuticas, aeronáuticas, para fins militares, mapa
magnético, astronômico, meteorológico e outros.

Classificação
Geral
Cadastral – até 1:25.000
Topográfica – de 1:25.000 até

1:250.000
Geográfica – 1:1.000.000 e 

menores

Temática
Especial



ESCALA CARTOGRÁFICA

A escala é uma proporção matemática, ou seja, uma 
relação numérica entre o mapa e a realidade que ele 
representa 

A proporção entre a terra e seu
mapa chama-se escala.



ESCALA CARTOGRÁFICA

Qual mapa tem menor escala? E maior?

GRANDE ESCALA

MÉDIA ESCALA

PEQUENA ESCALA



ESCALA CARTOGRÁFICA

• Escala de Ampliação: quando as dimensões do desenho (d) são 
maiores que as dimensões do objeto original (D)
� E = d / D > 1

• Escala Natural: quando as dimensões do modelo (d) são iguais as 
dimensões do objeto original (D)
� E = d / D = 1

• Escala de Redução: quando as dimensões do desenho (d) são 
menores que as dimensões reais do terreno (D)
� E = d / D < 1

• Em função de sua utilização no desenho, a escala classifica-se em 
ESCALA NUMÉRICA e ESCALA GRÁFICA.

CLASSIFICAÇÃO DAS ESCALAS



SE A ESCALA INDICA UMA PROPORÇÃO A RELAÇÃO É 
INVERSA, OU SEJA, UMA PEQUENA ESCALA COBRE UMA 

GRANDE PORÇÃO DO TERRENO

Por exemplo, uma escala de 1/25.000 significa que 1 centímetro ou 
qualquer outra unidade de comprimento, no mapa, está representado 
25.000 vezes menor do que no terreno.

Assim podemos transformar as unidades (cm; m; km)

Este número pode parecer estranho, mas um metro tem 100
centímetros; assim, cada centímetro neste mapa representa
exatamente 250 metros no terreno.

ESCALA CARTOGRÁFICA



ESCALA CARTOGRÁFICA



ESCALA CARTOGRÁFICA



ESCALA CARTOGRÁFICA

Considere os mapas A, B e C 

Pode-se dizer que

a) os três mapas apresentam a 
mesma riqueza de detalhes.
b) os mapas A e B apresentam 
maior riqueza de detalhes que 
o mapa C.
c) o mapa B é 
proporcionalmente cinco vezes 
maior que o mapa C.
d) o mapa C apresenta maior 
riqueza de detalhes que o 
mapa A.
e) os três mapas possuem o 
mesmo tamanho.



ESCALA CARTOGRÁFICA

TIPOS DE REPRESENTAÇÃO DA ESCALA

Escala numérica

É representada por uma fração:

O numerador representa uma distância no mapa
O denominador, a distância correspondente no terreno. 

Assim, escala (E) é: E = d / D, 

onde: 

d é a distância entre dois pontos no mapa e 

D a distância entre esses mesmos dois pontos no terreno.



ESCALA CARTOGRÁFICA

OBSERVAÇÕES
�Numerador e denominador têm que ter a mesma unidade de medida
� Assim, quanto MAIOR o denominador, MENOR será a escala

• É a relação matemática constante entre o comprimento de uma linha 
medida na planta (d) e o comprimento de sua medida homóloga no 
terreno (D)

N é omódulo da escala

ND

d
Escala

1==

Escala numérica



ESCALA CARTOGRÁFICA

EXEMPLO

Uma escala 1/100.000

Qualquer medida linear no mapa (d) é, no terreno (D), 
100.000 vezes maior. 

A escala numérica pode ser representada por qualquer uma 
das seguintes formas (grafia): 

1:100.000 

ou 

1/100.000

ESCALA NUMÉRICA



ESCALA CARTOGRÁFICA

ESCALA NUMÉRICA



ESCALA CARTOGRÁFICA

ESCALA NUMÉRICA

• Uma escala de 1:500 informa que, o comprimento de um segmento 
representado em uma planta, equivale a quinhentas vezes este 
comprimento no campo. 
– Exemplos

a)1m em planta representa uma linha de 500m no terreno
b)10 cm em planta representa uma linha de 5.000cm (= 50m) no

terreno:

mmD
D

m
Escala 5005001

500

11 =×=→==

mcmcmD
D

cm
Escala 50500050010

500

110 ==×=→==



ESCALA CARTOGRÁFICA

ESCALA NUMÉRICA

• Usualmente são representadas por uma fração de mesmo valor,
com numerador igual a unidade

• Problemas relativos à relação matemática

– Conhecido “N” (módulo) e “d” (dimensões do desenho), obtém-
se “D” (dimensões no terreno)

– Conhecido “N” e “D” , obtém-se “d”

– Conhecido “D” e “d” , obtém-se “N”

NDdD

d
EEscala

11
)( ===

ND

d 1=



ESCALA CARTOGRÁFICA

Escala gráfica 

• As escalas gráficas são representações gráficas que, geralmente, vêm 
desenhadas nas margens das cartas geográficas e/ou plantas 
topográficas;

• É muito utilizada em desenho cartográfico, onde o denominador da escala 
numérica é um número elevado;

• As escalas gráficas possibilitam a realização de determinações rápidas no 
desenho;

• As escalas gráficas apresentam a grande vantagem de experimentar, sob a 
influência do calor ou da umidade, as mesmas variações que as 
dimensões do desenho. Isto propicia maior precisão nas determinações 
gráficas.



ESCALA CARTOGRÁFICA

Escala gráfica 

Representa as distâncias no terreno sobre uma linha graduada. 

Normalmente, uma das porções da escala está dividida em 
décimos, para que se possa medir as distâncias com maior 
precisão. 

É mais indicada para se visualizar a escala e para medir 
distâncias.



ESCALA CARTOGRÁFICA

Escala gráfica 

• Elementos de uma escala gráfica

– Título: fração 1/N indicativa da escala numérica.

– Divisão Principal: grandeza tomada para representar a unidade de 
comprimento escolhida no desenho.

– Talão: particionando-se a divisão principal em dez partes iguais, 
obtém-se o talão da escala gráfica.

– Exemplo

– Título da escala gráfica é 1/500

– Divisão principal é 10 m

– O segmento AB é o talão da escala, que permite determinações 
precisas de 1 m. 



ESCALA CARTOGRÁFICA

PONTOS IMPORTANTES 

- A ESCALA ESTÁ RELACIONADO COM A RESOLUÇÃO ESPACIAL DA CARTA;

-1:1.000, SIGNIFICA DIZER QUE O ELEMENTO ESTÁ REPRESENTADO 1000
VEZES MENOR DO QUE ELE REALMENTE É.

-O QUE É ESCALA MAIOR E ESCALA MENOR? A ESCALA 1:1.000.000 É MAIOR
QUE A ESCALA 1:5.000?

-UM MAPA EM ESCALA PEQUENA NÃO PODE SER IMPRESSO EM UMA
ESCALA MAIOR, O INVERSO É POSSÍVEL.

> Resolução > nível de detalhes > maior a escala



ESCALA CARTOGRÁFICA

-LIMITAÇÃO GRÁFICA DE 0,2 mm: ou seja nenhum elemento poderá ser
representado em escala com menos de 0,2 mm na carta.(erro admissível)

-Fixado esse limite prático, pode-se determinar o erro tolerável nas medições
cujo desenho dever ser feito em determinada escala pela seguinte forma:

e = 0,0002 m x N
N ou M = denominador da escala
e = erro tolerável em metros
0,0002 = erro máximo desejável no papel

-Logo a escolha da escala depende da menor feição no terreno que deseja-se
representar, portanto:

N = menor feição(m) / 0,0002 mm

PRECISÃO GRÁFICA DE UMA ESCALA



ESCALA CARTOGRÁFICA

N = menor feição(m) / 0,0002 mm

– Erro admissível: (ea) = 0,0002 x N (N = denominador da escala adotada)
• Exemplo: se N = 100 ���� (ea) = 0,0002 x 100 = 0,02 m

Escala Erro gráfico (ea)

1/100 0,02 m

1/500 0,10 m

1/1000 0,20 m

1/5000 1,00 m

PRECISÃO GRÁFICA DE UMA ESCALA



ESCALA CARTOGRÁFICA

CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DA ESCALA DE UMA PLANTA

• O Tamanho da Folha Utilizada
– Medição das distâncias reais em uma porção bidimensional (área) do 

terreno;
– Medição das dimensões x e y do papel onde a porção será projetada;
– Aplicação da relação fundamental de escala para duas direções;
– Escolha da escala: aquela que apresentar maior módulo M 

OBSERVAÇÕES
– Os tamanhos de folha para a representação da superfície terrestre 

seguem as normas da ABNT, que variam do tamanho A0 (máximo) ao 
A5 (mínimo)



ESCALA CARTOGRÁFICA

CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DA ESCALA DE UMA PLANTA



ESCALA CARTOGRÁFICA

EXEMPLO DE DETERMINAÇÃO DE UMA ESCALA PARA 
DESENHO DE UM TERRENO

• São dados:
– Dimensões da folha de papel

– Dimensões do terreno:

Resolução

• Escolha da escala para as
dimensões horizontais:

• Escolha da escala para as
dimensões verticais:

Escala escolhida: 1/250 (escala de
menor valor entre as escalas
vertical e horizontal)

0,80 m

0,40 m

200 m

60 m

250

1

200

80,01 →→=
ND

d

150

1

60

40,01 →→=
ND

d



ESCALA CARTOGRÁFICA

PRINCIPAIS ESCALAS E SUAS APLICAÇÕES

Aplicação Escala

Detalhes de terrenos urbanos 1:50

Planta de pequenos lotes e edifícios 1:100/1:200

Planta de arruamentos e loteamentos 
urbanos

1:500/1.1000

Planta de propriedades rurais 1:1.000/1:2.000/1:5.000

Planta cadastral de cidades e grandes
propriedades (rurais ou industriais)

1:5.000/1:10.000/1:25.000

Cartas de Municípios 1:50.000/1:100.000

Mapas de estados, países, continentes etc. 1:200.000 a 1:10.000.000



ESCALA CARTOGRÁFICA

EXERCÍCIOS
1- Entre as escalas seguintes, qual pode ser considerada “maior” e
“menor”? Justifique a resposta.

2- Tendo as seguintes escalas gráficas, determine as respectivas
escalas numéricas.

1:2.000 e 1:50.000



ESCALA CARTOGRÁFICA

EXERCÍCIOS
3- Num país, o mapa em escala 1: 250.000 apresenta a distância de 25 cm entre as duas principais 
cidades. A distância entre elas, no terreno é:
a) 10 km;
b) 625 km;
c) 100 km;
d) 62,5 km;
e) 6.250 km.

4- Imagine a seguinte situação: Você está no início de uma avenida e deseja ir até o “shopping 
center” que se situa no final dessa avenida. De posse da planta da cidade, você quer saber 
exatamente quantos metros terá de andar até chegar ao “shopping center”, sabendo que a planta da 
cidade está representada na escala 1:5000 e que a distância do ponto que você está até o “shopping 
center” representado mede 40 cm.
Assim, você terá de andar
a) 20 metros.
b) 200 metros.
c) 2000 metros.
d) 40 metros.



5 - Em um mapa de uma
cidade (ortofotocarta), a 
distancia entre duas
avenidas principais é de 7 
cm. Qual a distancia real 
entra ambas avenidas 
sabendo que a escala do 
mapa é 1/50.000

7 cm

ESCALA CARTOGRÁFICA

EXERCÍCIOS



ESCALA CARTOGRÁFICA

EXERCÍCIOS
6- Calcule a escala numérica de um determinado mapa, no qual dois pontos, que 
estão afastados por 1.200 quilômetros no terreno, estejam separados por 50 
milímetros.

7- "Em um mapa geográfico de escala não referida, a menor distância entre duas 
cidades é representada por 0,5 decímetro. Sabendo-se que a distância real entre 
ambas é de 500 km, em linha reta, determine a escala em que o mapa foi 
desenhado". 

8- Considerando uma região da superfície da Terra que se queira mapear e que 
possua muitos acidentes de 10 m de extensão, qual será a menor escala que se 
deve adotar para que esses acidentes tenham representação?



ESCALA CARTOGRÁFICA

EXERCÍCIOS
9- Para um agrimensor foi solicitado um mapeamento de uma trilha ecológica em 
linha reta de 11 km, que será construída em um parque. Todo o projeto de 
mapeamento foi impresso em folhas de tamanho A4 (210 x 297 mm). Dentre as 
escalas abaixo, qual foi utilizada para que toda a trilha fosse representada na
folha?
a) 1 : 1,1 b) 1 : 22 c) 1 : 1.100 d) 1 : 50.000 e) 1 : 60.000 

10 - Em uma fotografia aérea, cuja escala é de 1:10.000, fez-se uma medição de um curso 
d’água que atravessa uma área urbana, sendo obtidos valores de 1 mm para a largura em 
sua parte mais larga e comprimento de 12,7 cm da nascente até a foz. Quais as medidas 
reais de largura e comprimento desse córrego? 
a) 10 m de largura e 1270 m de comprimento 
b) 1 m de largura e 1270 m de comprimento 
c) 10 m de largura e 127 m de comprimento 
d) 100 m de largura e 1270 m de comprimento 
e) 1 m de largura e 1270 m de comprimento


