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1º Ano – Geografia na Quarentena – Atividade 6 
 

A REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO: A CARTOGRAFIA 
 

Queridos alunos, agora temos um e-mail para contato, dúvidas, abraços virtuais ou só para matar as saudades: 
cp2materialgeografia@gmail.com  
Não esqueçam de dizer o nome e a turma de vocês no assunto do e-mail, para melhor identificação. 

 
Os mapas topográficos e as curvas de nível. 
Como já vimos, os mapas são representações planas e bidimensionais da superfície terrestre. 
Entretanto, a superfície da Terra não é lisa, homogênea, plana. O relevo terrestre possui diferentes 
altitudes, como cordilheiras elevadas e vales profundos. Para representá-lo utilizamos o Mapa 
Topográfico, uma representação detalhada e precisa da superfície, que permite ter uma visão 
tridimensional da paisagem projetada sobre uma superfície bidimensional. Ou seja, é uma 
representação plana, em escala, de uma porção da superfície terrestre, que abrange informações 
altimétricas das características geográficas naturais.  
 
Veja os mapas topográficos do Brasil e do mundo em: https://pt-br.topographic-
map.com/maps/gn43/Brasil/

 
Ao entrar no site sugerido, explore o mapa e observe que as cores podem ser usadas para definir as 
altitudes no mapa. 
 
1) Escolha 6 localidades de diferentes partes do globo e diga a sua altitude: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2) Qual a cor e a faixa altimétrica predominante no mundo? E no Brasil? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

https://pt-br.topographic-map.com/maps/gn43/Brasil/
https://pt-br.topographic-map.com/maps/gn43/Brasil/


3) Qual a altitude do Cristo Redentor? E dos Oceanos? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
A graduação altimétrica do o relevo, é representado por curvas de nível, linhas com as cotas referidas 
ao nível médio do mar. São chamadas isolinhas de altitude, ou seja, linhas que representam todos os 
pontos do terreno de mesma altitude. As curvas de nível constituem a forma mais utilizada para 
representação do relevo nas cartas topográficas. Relevos de maiores altitudes com encostas íngremes 
possuem curvas de níveis mais próximas umas das outras, enquanto as mais distantes uma das 
outras, representam terrenos mais planos, de curvatura suave. A partir da visualização de uma curva 
de nível é possível identificar se o relevo de uma determinada área é acidentado, plano, montanhoso, 
íngreme. Observe as figuras a seguir para uma melhor compreensão das curvas de nível e sua 
aplicação em um mapa topográfico. 
 

 

 



 

 

 



 

 
 
 

No Brasil, o mapeamento topográfico foi elaborado pelo Exército Brasileiro e pelo IBGE. As cartas 
topográficas elaboradas pelo Exército são das áreas de interesse da segurança nacional, como as 
regiões de fronteira internacional e de maior detalhe. O IBGE produziu as demais regiões e ainda as 
de menor escala como a de escala 1:1.000.000 para todo o território nacional. Essas cartas foram e 
continuam sendo fundamentais para conhecermos e planejarmos o nosso território.  
Abaixo segue a carta Iporanga, na escala 1:50.000, do IBGE. Observe as curvas de nível e as 
informações contidas na parte inferior da carta, como legenda, localização, escala, projeção. 
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Fonte: https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2156890 
 
Dica encontrada no material elaborado pela professora Mariana Abdalad (Campus Realengo II) 
 

https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2156890


Atividades: 
 
4) Observe na imagem uma feição de relevo em escarpa, área de 
desnível acentuado de altitude, encontrada geralmente nas 
bordas de planalto, como os trechos da Serra do Mar no estado 
do Rio de Janeiro. 
 
 
Utilizando a técnica das curvas de nível, uma representação 
aproximada dessa imagem em uma carta topográfica está 
indicada em:  
 

a)         b)          c)           d)     
 
 
5) A figura ao lado é o recorte de uma carta 
topográfica contendo dois possíveis traçados 
para uma rodovia estadual, com elevado fluxo de 
caminhões. Considerando os traçados 
sugeridos, aponte o mais adequado à rodovia, 
justificando a escolha a partir da análise do 
recorte da carta topográfica.  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 
6) A imagem abaixo corresponde a um fragmento de uma 
carta topográfica.  
a) Em que direção correm as águas do rio?  
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
b) Usando o rio como referência, qual o lado da encosta mais 
íngreme?  
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 



7) Monte sua maquete. Crie seu relevo! 
 
A Construção de uma maquete permite a concreta manipulação e visualização em terceira dimensão 
(3D), de diferentes dados e informações, construída a partir de uma base cartográfica plana, em duas 
dimensões (2D). 
A maquete pode ser feita em papelão ou outro material que você tiver em casa, como isopor, E.V.A, 
até material de caixa de sapato. O essencial é manter a equidistância e o mesma espessura do 
material, para cada curva. Siga as etapas: 
1. desenhar em folha fina o contorno geral; 
2. desenhar no mesmo tipo de folha toda curva de nível de menor altitude 
3. desenhar em folhas separadas cada uma das curvas de nível mapeadas 
4. cole cada uma dessas folhas sobre o material que vai usar (papelão, isopor...); 
5.  recorte as curvas do material utilizado, 
6. cole as peças (as curvas), montando o relevo: as curvas de maior altitude sobre as de menor, até 
o topo das montanhas mais altas; 
7. Você pode atenuar os desníveis entre as curvas, cobrindo com papel “machê” (papel toalha ou  
higiênico embebido de mistura cola branca-água) – opcional. 
 
Veja a ilustração abaixo: Você pode criar uma paisagem da sua imaginação, abaixo segue o desenho 
de uma colina em curvas de nível e como fazer uma maquete com ela. 
 
 
Agora copie as curvas: primeiro o contorno geral, que corresponde, aqui, à altitude mais baixa: os 200 
metros: em seguida faça cópia da curva subsequente (210 metros); depois as curvas superiores, até 
a última curva. 

https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/08/curvas-de-nivel.jpg


 
Cole cada “peça” sobre o isopor ou papelão e recorte 
peça por peça. Em seguida cole uma peça sobre a outra. 
 
Para uma maquete mais realista deve-se eliminar os 
degraus da colina, suavizando suas vertentes, utilizando 
para isso papel imerso na mistura cola-água. Se preferir, 
pode deixar como mostrado ao lado. 
 
Você pode partir para maquetes mais complexas. Esse é 
o exemplo de uma maquete simples, porém, as mais 
complicadas seguem os mesmos princípios, apenas 
requerem tempo maior de dedicação e mais acuidade… 
 
 
A seguir está mais um mapa para construção de maquete e a ilustração da maquete respectiva. 
Faça a sua.  
 
Detalhando: 
Em uma folha de papel em branco, desenhe as ilustrações do passo a passo abaixo, cada uma em 
uma parte do papel, pois você precisará cortá-las. Caso você tenha acesso a uma impressora, copie 
as imagens para seu computador e as imprima. Recorte-as do papel; coloque-as sobre o isopor/ 
papelão e recorte-as, depois cole uma sobre as outras: 
Essa primeira “prancha” é a base da maquete. 
 
 

https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/08/curva-separadas-para-maquete.jpg
https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/08/maquete.jpg


 

 

https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/09/curva-de-nivel1.jpg
https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/09/curva-de-nivel-base1.jpg


Esta segunda 
prancha representa 
toda a extensão do 
terreno mapeado 
acima do nível do 
mar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta outra prancha 
representa toda 
extensão mapeada 
que tem altitude 
superior a 200 metros 
(jogue fora a área de 
altitude inferior): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/09/curvas-zero-metros5.jpg
https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/09/curva-de-nivel-200-metros3.jpg


 

Agora, prancha 
de altitudes 
superiores aos 
400 metros, 
excluir altitudes 
inferiores (e 
assim por 
diante… 

https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/09/curva-de-nivel-600-m3.jpg
https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/09/curva-de-nivel-400-m3.jpg


 

 

https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/09/curva-de-nivel-800-metros-pg2.jpg
https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/09/curva-de-nivel-1000-metros1.jpg


 
 
Agora é colar peça sobre peça… 

 
 

https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/09/curva-de-nivel-21.jpg
https://cartografiaescolar.files.wordpress.com/2008/09/maquete-escolar.jpg


Você pode fazer o acabamento com massinha de modelar, papel machê, usar cores para altitudes 
diferentes ou deixar como está. Capriche nos desenhos dos rios e pronto, é utilizar das maneiras 
criativas de aprimorar sua maquete. 
 
Se você quiser se aventurar sobre o relevo do Rio de Janeiro, do seu bairro, ou de qualquer parte do 
mundo, você pode usar o Google Maps (https://www.google.com.br/maps/@-22.9452735,-
43.2037672,15z).  
Não esqueça de selecionar a opção para visualizar o relevo (como demonstrado pela seta na imagem 
a seguir) e as curvas de níveis aparecerão sobre a cidade. O procedimento é o mesmo do passo a 
passo exposto aqui. Boa sorte! 
 

 
 
Dando o zoom na imagem é possível ver as curvas. 

 
 
 
Fontes Bibliográficas: 
Cartografia Escolar. Disponível em: https://cartografiaescolar.wordpress.com/maquete/ Acesso em: 14 jun. 20 
OLIVEIRA, Barbara Renata; MALANSKI, Lawrence Mayer. O uso da maquete no ensino de geografia. In:Extensão em 
Foco. Curitiba, n 2, p. 181-189, jul./dez. 2008. Ed. UFPR.  Disponível em: 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/extensao/article/viewFile/24783/16618. Acesso em: 14 jun. 20 

 

https://www.google.com.br/maps/@-22.9452735,-43.2037672,15z
https://www.google.com.br/maps/@-22.9452735,-43.2037672,15z
https://cartografiaescolar.wordpress.com/maquete/
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/extensao/article/viewFile/24783/16618

