
1- Situação do Município de Cáceres
no Contexto Microrregional

2- Situação do Município de Cáceres
no Contexto Mesorregional



10- Simbolização Cartográfica – Regiões Homogêneas

Para um uso responsável e significativo do ambiente, tanto dos recursos naturais, quanto humanos, é necessário 
que os governantes façam um planejamento para o uso e ocupação do espaço.

Dividir o espaço em unidades coesas é uma técnica muito utilizada no planejamento, pois facilita o trabalho de 
fiscalização, arrecadação de impostos, e uso. As cidades, por exemplo, dependendo do tamanho, são divididas em bairros, zonas 
e regiões. 

Existem diferentes formas de se compartimentalizar o espaço geográfico. Os critérios utilizados em um processo 
de divisão do espaço, atendem a uma série de fatores, necessidades e interesses.   O critério pode ser apenas ambiental, no qual 
o espaço é dividido em áreas fisicamente homogêneas. Pode ser também por necessidades econômicas ou, simplesmente, por 
interesses políticos estratégicos. Na página ao lado temos dois mapas base para serem explorados.

1- O mapa 1 representa a microrregião do Alto Pantanal, com destaque para o município de Cáceres, a cidade de cáceres e, 
Cuiabá, a capital do estado de Mato grosso.

a- Além de Cáceres, quais os dois municípios, identificados no mapa com os números 1 e 2, que pertencem a essa microrregião? 
Faça correspondência com a legenda.

b- Pesquise que fatores e/ou aspectos foram levados em consideração, para a definição dos três municípios como uma 
microrregião do estado de Mato Grosso.

2- O mapa 2 representa a mesorregião Centro Sul mato-grossense, com destaque para o município de Cáceres, a cidade de 
cáceres e, Cuiabá, a capital do estado de Mato grosso.

a- Além de Cáceres, quais os outros municípios que fazem parte da mesorregião Centro Sul mato-grossense?

b- Que fatores e/ou aspectos foram levados em consideração, para a definição desses dezessete municípios como uma 
mesorregião homogênea do estado de Mato Grosso?

Temas a serem explorados: Pesquisar o conceito de região; pesquisar e comparar se o princípio para a definição 
de uma região no Mato Grosso é o mesmo para as regiões brasileiras (Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste); pesquisar 
outras classificações regionais, tanto estaduais quanto nacionais.


