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9- Simbolização Cartográfica – Limites – Fronteiras

Todo e qualquer lugar – bairro, cidade, município, Estado ou país – localizado em qualquer parte do planeta Terra, 
com exceção dos territórios ilhas (Austrália por exemplo), faz limite ou fronteira com outro. Esta é uma condição que nos foi 
imposta pelo mundo moderno. Os limites de um município, por exemplo, podem ser físicos, como um rio ou uma cadeia de 
montanhas, ou também uma seqüência de coordenadas geográficas interligadas por linhas imaginárias e sem qualquer relação 
com ambientes físicos. Nas representações cartográficas, são necessários, quando representamos recortes espaciais “políticos”, 
a exemplo de cidades, Estados e países. Na página ao lado temos dois mapas base para serem explorados.  

1- O mapa 01 mostra a posição do município de Cáceres, no Estado de Mato Grosso, os Estados limítrofes e os países que 
fazem fronteira.

a- Oriente o município de Cáceres, a partir do centro do Estado de Mato Grosso.

b- Indique quais os Estados que fazem limite com o estado de Mato Grosso.

c- Determine quais os países que fazem fronteira com o estado de Mato grosso.

d- Utilizando cores diferenciadas, identifique os estados e países limítrofes e faça correspondência com a legenda.

2- O mapa 02 representa o município de Cáceres, os municípios limítrofes, os Estados limítrofes e os países que fazem fronteira 
com o município.

a- Indique quais os municípios que fazem limite com o município de Cáceres.

b- Oriente os municípios, Estados e países que fazem limite com o município de Cáceres, a partir da sede deste município.

c- Utilizando cores diferenciadas, identifique, no mapa, os municípios vizinhos de Cáceres e faça correspondência com a legenda.

Temas a serem trabalhados: Conceitos de município, Estado, limite e fronteira. As relações políticas, comerciais e 
de serviços entre o município de Cáceres, os municípios vizinhos e o estado de Mato Grosso. 


