
6- Qualidade da representação gráfica – Uma relação entre a escala car tográfica, a generalização, a simbologia e os 
demais elementos d o mapa.

Para a construção de um mapa deve-se levar em consideração uma série de fatores de ordem metodológica. Entre 
esses fatores podemos citar:
- A simbologia correta, ou seja, a adequação do símbolo (ponto, linha ou área) ao conteúdo representado (estáticos e dinâmicos);
- A presença de todos os elementos externos ao mapa: título, fonte, legenda, orientação e escala;
- A proporcionalidade estética entre os  elementos visíveis do mapa (gráficos e escritos).

Além das questões citadas, a compatibilização entre a escala, a generalização e a simbologia é que garantirá a 
qualidade do conjunto do mapa, uma vez que a cartografia é um meio de comunicação, no qual a mensagem deve ser 
inequívoca.

Façamos,  alguns testes, para analisar diferentes possibilidades, de generalização de acordo com a escala 
utilizada no mapeamento.

No mapa base 1 representamos vinte e seis das principais vias urbanas da cidade de Cáceres. Duas delas foram 
identificadas no mapa e na legenda (BR 070 e Avenida 7 de Setembro), as demais foram representadas, porém não foram 
identificadas nem no mapa e nem na legenda.

1- Faça o que se pede:

a- Determine cores para identificar no mapa e na legenda as demais vinte e quatro vias urbanas.

b- Determine três cores para identificar no mapa e na legenda três classes de vias urbanas: Avenidas, ruas simples e vias de 
maior movimento.

2- Faça duas cópias do mapa base e represente as informações:

a) Na primeira base, aplique a palheta de 24 cores (para todas as vias urbanas).

b) Na segunda base, aplique a palheta de três cores (identifique e divida as vias urbanas em três classes - Avenidas, ruas simples 
e vias de maior movimento.).

3- Compare os dois mapas e veja qual representação ficou melhor. Por quê?



1- Principais Vias Urbanas



O mapa base 2 representa o município de 
Cáceres e seus biomas – Cerrado e Pantanal. Na página 
ao lado podemos observar as principais espécies que 
fazem parte da fauna do município de Cáceres, divididas 
por classes – Anfíbios e Répteis, Aves, Mamíferos e 
Peixes.

Assim como os seres humanos, os animais 
se movem constantemente no espaço. No entanto, por 
necessidades específicas e/ou por incapacidade de 
modificar o espaço – alimentação, morada, entre outros –
eles se adaptam melhor em determinados ambientes –
seco, úmido, Alto, baixo. Isso nos possibilita representá-
los espacialmente no mapa. 

Nesse sentido, como representar essas 
espécies no mapa base 2? Temos várias possibilidades, 
como:
- Representar todas as espécies, não se esquecendo que 
algumas freqüentam dois ou mais ambientes;
- Representá-las por classes – Anfíbios e Répteis, Aves, 
Mamíferos e Peixes;
- Representar em bases cartográficas individuais as 
quatro classes (reproduzindo a base);
- Ampliar a base e trabalhar com uma escala maior.

a- Você poderá utilizar símbolos pictóricos ou abstratos 
para representar as informações e corresponder com  a 
legenda;

b- Após os mapeamentos, compare os mapas e veja qual 
representação ficou melhor. Por quê?

Temas a serem trabalhad os: a relação 
entre fauna e os biomas do município de Cáceres.

2- Biomas do Município de Cáceres



FAUNA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES


