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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: Formas de representação e pensamento espacial. 

Objetos de conhecimento: Mapas e imagens de satélite. 

 

TIPOS DE MAPA 

 

Os mapas são todos iguais, certo? Errado. Existem vários tipos diferentes de se representar uma 

determinada porção do espaço. Assim, temos os mapas temáticos, que costumam ser divididos 

em: econômicos, políticos, demográficos, históricos e físicos, além daqueles estilizados. 

 

Mapas Históricos: são mapas antigos, geralmente com uma aparência mais rústica, envelhecida. 

A maioria deles foi elaborada quando não existiam as tecnologias que temos hoje em dia, por isso 

alguns são muito imprecisos. Mesmo assim, foram muito importantes em suas respectivas 

épocas. São muito utilizados, atualmente, para descobrir como as pessoas em outros tempos 

concebiam o seu espaço. 

Também são chamados de mapas históricos aqueles que foram produzidos no presente, mas que 

representam um acontecimento no passado. 

 

Detalhamento da costa brasileira até a foz do rio da Prata, com destaque da atividade de 

exploração do pau-brasil pelos povos nativos para os portugueses. 

Fonte: https://achistorico.blogspot.com/2016/09/mapas-antigos-do-brasil.html 
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Mapas Físicos: são mapas utilizados para representar o espaço físico de um determinado 

ambiente, apresentando informações como os rios, o relevo, a vegetação, a altitude, entre outros 

elementos. 

 

Mapa que mostra o relevo do Brasil 

Fonte: https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-e-cartografia/altitude.html 

 

Mapas econômicos: são aqueles mapas que representam as atividades produtivas e financeiras, 

bem como trazem informações e dados socioeconômicos, como a pobreza, a fome, entre outros 

fatores. Assim, temos mapas da distribuição das indústrias, da localização de matérias-primas, de 

determinados tipos de serviços, entre outros temas. 

 

Mapa que mostra o processamento de suínos e bovinos no Brasil 

Fonte: https://ri.jbs.com.br/a-jbs/unidades-de-negocios/ 
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Mapas políticos: são os mapas que representam a distribuição dos territórios nacionais, com as 

fronteiras que delimitam os países e as divisas entre os estados, cidades ou províncias. 

 

Mapa político do Brasil 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/mapa-brasil.htm 

 

Mapas demográficos: são aqueles utilizados para representar temas referentes às populações, 

como número de habitantes, concentração de moradias, divisão de agrupamentos étnicos e 

densidade demográfica. 

 

Mapa demográfico do Brasil 

Fonte: https://www.infoescola.com/mapas/mapa-da-densidade-demografica-do-brasil/ 

 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/tipos-de-mapa.htm 

Acesso em 26/05/2020 
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Vocabulário:  

Impreciso: Ausência de clareza. 

Concebiam: Criavam 

Relevo: Superfície terrestre. 

Vegetação: Flora. 

Altitude: Elevação vertical, como montanhas. 

Socioeconômicos: Que envolve a sociedade e a economia. 

Matéria- prima: A principal substância utilizada na fabricação de algo. 

 

Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades. 

 

1- Escreva as principais características dos tipos de mapas a seguir: 

 

a) Político:   

  

b) Demográfico:   

  

c) Físico:   

  

d) Econômico:   

  

e) Histórico:   

  

 

 

2- Qual desses mapas você já conhecia? 

  

 

 

3- Escreva 3 situações em que os mapas são utilizados. 

  

  

  


