CARTOGRAFIA

Escala
Para a representação da realidade no mapa, é necessário estabelecer uma
correspondência entre as dimensões do terreno e as do papel. Essa relação é feita por
meio de uma escala, que expressa quanto os elementos do espaço geográfico foram
reduzidos para caberem numa folha de papel ou numa tela de computador.
A escala é considerada pequena quando se reduzem muito os elementos (imagine quantas
vezes o planeta Terra tem de ser reduzido para se produzir um planisfério do tamanho desta
folha) e grande quando os elementos não são muito reduzidos. Por exemplo, é impossível
encontrarmos uma rua de qualquer cidade num mapa-múndi, porque na escala utilizada
nesse tipo de representação até mesmo uma metrópole se torna apenas um ponto. Para
representar uma rua, é preciso usar uma escala adequada, como, por exemplo, a escala
1:10.000.
Representações em escala pequena mostram áreas muito extensas, com poucos detalhes
e são geralmente chamadas de mapas; já representações em escala grande mostram áreas
menores, porém com maior grau de detalhamento, e são chamadas de cartas.
Representações em escalas muito grandes e com alto grau de detalhamento são
chamadas de plantas. Assim, para localizar uma cidade, como Rio de Janeiro, por exemplo,
podemos utilizar o mapa do Brasil; entretanto, se quisermos localizar ruas e avenidas,
dessa mesma cidade, devemos consultar a planta da cidade para obtermos maior riqueza
de detalhes.

TIPOS DE ESCALA
Numérica – representada por uma fração
Ex.: 1 : 500.000 onde 1cm no mapa corresponde a 500.000 na realidade.
(1cm = 5km)
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Gráfica – representada por uma linha reta dividida em partes iguais.

TE LIGA CRIATURA!

CLASSIFICAÇÃO DAS ESCALAS
Escala Grande
- até 1:20.000
- menor denominador
- pequena área representada
- muita riqueza de detalhes
- plantas urbanas e fotografias aéreas
Escala Média
- entre 1:20.000 e 1:200.000
- representa uma área de tamanho médio
- cartas topográficas

Escala Pequena
- mais de 1:200.000
- maior denominador
- grande área representada
- menor riqueza de detalhes
- planisférios e mapas do Brasil
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Para resolver cálculos escalares basta lembrar da fórmula.
E = escala
D = distância real
d = distância gráfica

EXEMPLO

Duas cidades estão afastadas em um mapa por 7 cm. Sabendo-se que a distância
real entre elas é de 35 km, qual a escala do mapa?
D = 35 km  3.500.000 cm
d = 7 cm
E = ??

Resposta = 1 : 500.000

TESTES
1. (UPF) Os urbanistas de uma cidade estão planejando um loteamento
residencial sobre o um mapa na escala de 1: 50.000. Para melhorar a colocação de
detalhes, precisam de um novo mapa com escala cinco vezes maior do que a do
mapa em que trabalham.
O novo mapa terá a escala de:
(A) 1: 2.500
(B) 1: 10.000
(C) 1: 25.000
(D) 1: 100.000
(E) 1: 250.000
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2. (UNIGIBA-2009) Em uma carta topográfica de escala 1:25.000, a distância
entre dois pontos é representada por 6 cm. Indique a distância real entre os dois
pontos?
(A) 15 km
(B) 41,6 km
(C) 150 km
(D) 1,5 km
(E) 1.500 km
3. (UFRGS) Considere dois mapas do Brasil e assinale a alternativa correta:
mapa A: escala 1:10.000.000
mapa B: escala 1:50.000.000
(A) Ambos os mapas apresentam a mesma riqueza de detalhes.
(B) O mapa ''A'' apresenta menor riqueza de detalhes que o mapa ''B''
(C) O mapa ''A'' apresenta maior riqueza de detalhes que o mapa ''B''
(D) O mapa ''B'' é cinco vezes maior do que o mapa ''A''
(E) É impossível a confecção de um mapa nas duas escalas
4. (UNIGIBA) Considere que a Terra tem um raio médio de 6300 km e que um
globo que representa a Terra tem 24 cm de diâmetro, é correto afirmar que a escala
do globo corresponde a
(A) 1: 12.600.000
(B) 1: 52.500.000
(C) 1: 6.300.000
(D) 1: 26.250.000
(E) 1: 24.000.000
5. (EsPCEx-02) Uma pessoa comprou um terreno medindo 137,5m2, em uma
área residencial, representada na planta abaixo. Nela estão destacados cinco
terrenos numerados de I a V.

Utilizando a escala gráfica, pode-se afirmar que o terreno citado está
representado pelo número
(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V
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Gabarito: 1.b / 2.d / 3.c / 4.b / 5.b
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