
 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: Formas de representação e pensamento espacial. 

Objetos de conhecimento: Representação das cidades e do espaço urbano. 

 

IMPORTÂNCIA DOS MAPAS 

 

Os mapas são representações da realidade, eles ilustram de forma reduzida uma determinada 

área da Terra ou do espaço geográfico. Mais do que simplesmente um desenho ou uma imagem, 

os mapas são uma forma de comunicação, uma maneira que as pessoas têm de expressarem e 

compartilharem informações. 

Diante disso, podemos enumerar a seguir as principais utilidades dos mapas: 

 localização: através dos mapas, podemos nos situar sobre os diferentes lugares do 

mundo, descobrir a rota de um determinado percurso a ser realizado ou descobrir onde 

nos encontramos caso estejamos perdidos (principalmente se conhecermos as 

Coordenadas Geográficas). 

 comunicação: como já afirmamos, os mapas são uma forma de comunicação. Através 

deles podemos dizer e descrever o espaço onde vivemos. 

 conhecimento: os mapas podem ser lidos, pois representam uma forma de linguagem. 

Sendo assim, além de simplesmente localizarem os pontos da Terra, podem caracterizá-

los, designando os seus significados através de cores e símbolos que devem ter os seus 

conteúdos expressos na legenda. Assim, observando os mapas, podemos aprender sobre 

várias coisas, como as vegetações do mundo, os índices de urbanização, entre outros 

incontáveis fenômenos terrestres. 

 medir distâncias: com os mapas, podemos calcular algumas distâncias, fazendo o uso da 

escala, que é a relação entre o tamanho do mapa e o tamanho real da área representada.  
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Existem vários sites em que você pode observar e conhecer melhor o mundo por meio dos 

mapas. Neles você pode ampliar ou diminuir a escala, percorrer ruas e conhecer lugares que você 

nunca foi sem sair de casa! Os mais conhecidos são o Google Maps e o Maplink, que fornecem 

informações sobre o trânsito e as ruas das cidades, além do IBGE Países, que oferece a 

localização e algumas informações sobre todos os países. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/importancia-dos-mapas.htm Acessado em 14/07/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Escala: 

Proporção entre as medidas e distâncias de um desenho, planta ou mapa geográfico e as 

medidas ou distâncias reais correspondentes. 

 Coordenada geográfica: 

Cada uma das duas linhas de latitude e longitude, cuja intersecção determina a posição 

geográfica de um ponto da superfície da Terra. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Se possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4naXR6xouXU 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4naXR6xouXU
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Como vimos no texto, observando os mapas, podemos aprender sobre várias coisas. Observe o 

mapa a seguir e responda: 

 

Imagem: https://blog.empresometro.com.br/importancia-da-industria-para-economia-brasileira/ 

 

 

1- Qual seria o assunto principal sintetizado no mapa? 

  

  

 

 

2- Qual fonte forneceu os dados e em que ano esses dados foram levantados? 
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3- Em qual estado brasileiro se situam mais de 300 mil indústrias?  

Utilize o mapa a seguir como referência para sua resposta, caso não se recorde sobre as 

posições e nomes dos Estados do Brasil: 

 

Estados do Brasil 

 

Imagem: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/estados-brasil.htm 

  

  

  

  


