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RESUMO 

 

Nos dias de hoje quando falamos ou realizamos mapas que contemplam a natureza em seus componentes, 
desponta uma série de questões. Entram em jogo as relações entre natureza e sociedade. É preciso levar 
em conta que as considerações sobre tais relações tiveram suas raízes na antiguidade. Em épocas mais 
recentes, na visão do materialismo histórico e dialético, na busca da integração, a relação entre o homem 
e a natureza se faz mediante uma mediação operada pelo trabalho dos homens, membros de uma 
sociedade, dispondo de determinadas relações sociais historicamente definidas entre eles. Entretanto, o 
capitalismo industrial de hoje converteu o trabalhador em objeto, alienando-o de seus produtos, das 
maneiras de fabricá-los e da própria natureza a que tem direito, sendo ele também natureza. No campo da 
cartografia vamos contar com grande profusão de mapas temáticos da natureza, principalmente a partir 
dos anos 1860. Lembramos que foi o mundo natural que deslanchou a reivindicação de mapas especiais, 
até mesmo singulares, desde o desabrochar dos primórdios da cartografia temática, na metade do século 
XVII. Mesmo com lento desenvolvimento durante o século XVIII, verificamos que os mapas temáticos vinham 
se voltado, mormente aos fenômenos da natureza, como o magnetismo da terra, a circulação dos ventos e 
das correntes marítimas, solicitações cobradas pela navegação. A história social da cartografia temática 
para a geografia da natureza atesta que o aparecimento e aperfeiçoamento de seus mapas foram sendo 
sedimentados as partir das necessidades sociais em seu progredir no tempo. Assim, contamos com 
representações da atmosfera, das águas, do geomagnetismo, da geologia, do relevo, das formas do relevo, 
do solo, da flora e da fauna e, finalmente, a representação do meio ambiente. Mesmo que estes ramos da 
cartografia da natureza apresentem características singulares e pretendam alcançar escopos específicos 
bem distintos, devemos salientar dois aspectos que passam a tem grande peso na elaboração de 
representações eficazes: o correto uso da sintaxe da linguagem da representação gráfica e a coerente 
organização da legenda. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje quando falamos ou realizamos mapas que contemplam a 
natureza em seus componentes, desponta uma série de questões. Entram em jogo as 
relações entre natureza e sociedade. É preciso levar em conta que as considerações sobre 
tais relações tiveram suas raízes na antiguidade. 
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Na época pré-socrática (século X a.C.) o humano integrava o natural, sendo o 
natural a totalidade de tudo o que existia. Era a physis. A ela pertencia o céu, a terra, a 
pedra, a planta, o animal, o homem em suas elaborações e os deuses. 

No oriente, na pintura da China do início do século III, sob os Han, o homem 
ocupava seu justo lugar na natureza, mostrando a perfeita integração das personagens às 
linhas complexas da paisagem. (ROUGERIE e BEROUTCHACHVILI, 1991) 

Já com Platão e Aristóteles (séculos IV e III a.C.) assistimos a uma valorização do 
homem e da idéia. A concepção da natureza passa a ser de uma natureza não-humana, 
lucubrada num momento em que assistimos à crise da democracia grega. 

Porém u’a maior afirmação da oposição homem-natureza se deu por conta da 
influência judaico-cristã. Para judeus e cristãos, o homem goza de privilegio perante a 
natureza; ele foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. 

Esta oposição se consolidará ainda mais com Descartes (século XVII), que delineou 
as orientações de todo o pensamento, orientação que acabou chegando até os nossos 
dias. Passou-se a ver a natureza como um recurso, sendo o seu conhecimento útil à vida, 
e o homem como o centro do mundo, sendo considerado sujeito em oposição ao objeto. 
Podemos verificar que estas posturas do pensamento cartesiano estão inseridas no 
contexto do mercantilismo (séculos XV – XIX). Pelo fato de a natureza ter sido despojada 
dos deuses, pôde, ser considerada objeto e, portanto, não tendo alma, pode ser 
dissecada como na anatomia. (GONÇALVES, 1990). 

Para o Iluminismo do século XVIII, em plena afirmação do capitalismo, a 
compreensão da realidade partiria dela mesma, deixando de lado dogmas religiosos.  

No século XIX a civilização capitalista industrial cristalizou a visão de um mundo 
com uma natureza objetiva exterior ao homem. Assim, as ciências do homem se 
separariam das ciências da natureza. 

Serão a Ecologia e, principalmente, os hodiernos movimentos ecológicos a 
promover e forjar novas concepções de mundo mais integradoras, apontando novas 
abordagens para os estudos científicos dos tempos atuais. (GONÇALVES, 1990). 

A preocupação com o meio ambiente numa visão integrada da realidade 
proporcionou a compreensão dialética das reações entre homem e natureza, superando 
a questão da dualidade. 

Com o advento da Teoria Geral dos Sistemas proposta por Bertalanffy na década 
de 1950, sistematizou-se uma concepção integrada da realidade, pois ela estabeleceu 
que os sistemas podiam ser considerados como conjuntos de elementos que se 
relacionam entre si, com um certo grau de organização, procurando atingir um objetivo 
ou uma finalidade. (BERTALANFFY, 1950; 1968) 

A Ecologia foi a primeira área de estudo a absorvê-la. Tansley, utilizando tal 
fundamentação teórica criou o conceito de Ecossistema em 1935.  
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Para a Geografia, tal teoria trouxe um grande alento, principalmente, junto ao 
estudo de questões ambientais: possibilitou a aproximação do homem com a natureza, 
nas suas interdependências, quebrando a postura dicotômica e confirmando a unidade 
dialética. 

O primeiro a trabalhar nesta concepção foi o russo Sotchava em 1962, criando 
um método de estudo para a geografia física – o Geossistema. Apresentou assim sua 
conceituação: “geossistema é a expressão dos fenômenos naturais, ou seja, o potencial 
ecológico de determinado espaço no qual há uma exploração biológica, podendo influir 
fatores sociais e econômicos na estrutura e expressão espacial, porém, sem haver 
necessariamente, face aos procedimentos dinâmicos, uma homogeneidade interna”. 
(SOTCHAVA, 1976). 

A partir desta proposta, a abordagem geossistêmica passa a adotar a análise 
integrada da realidade, isto é, considerando a conexão entre a natureza e a sociedade 
humana. 

Em 1968, Bertrand propôs o estudo da paisagem, o que só pode ser feito no 
âmbito de uma geografia física global. Ele coloca que a paisagem não é a soma de 
elementos geográficos. É, “numa determinada porção de espaço, o resultado da 
combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos 
que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único 
e indissociável, em perpétua evolução”. (BERTRAND, 1968) 

Outro campo de pesquisa muito próximo às temáticas, natureza, ambiente, 
paisagem, e ecologia foi o da Ecologia da Paisagem proposto por Troll na década de 
1950, visto como ciência da estrutura e do funcionamento da paisagem. É o estudo dos 
sistemas de ecossistemas inter agentes. Aborda as relações verticais entre os elementos da 
biocenose (concepção ecológica) e sua distribuição no espaço (concepção geográfica). 
Com as contribuições da geobotânica em base fitossociológica, as pesquisas sobre 
paisagem reconheceram no território, não apenas as associações vegetais unitárias, mas 
também seus arranjos em séries de vegetação. (TROLL, 1950) (TUXEN, 1951) (GEHU, 
1991). 

Outra proposta integrativa foi a da abordagem Ecodinâmica de Tricart em 1977. 
É o estudo da paisagem mediante seu comportamento dinâmico. Estabelece unidades de 
paisagem que são as unidades ecodinâmicas. O trabalho desemboca no estabelecimento 
de tipos de unidades ecodinâmicas baseadas nos graus de estabilidade-instabilidade 
morfodinâmica. São três grandes categorias: meios estáveis, meios intergrades (de 
transição) e meios fortemente instáveis. (TRICART, 1977) 

Um pouco mais tarde, surge a proposta da Ecogeografia formulada pelos 
naturalistas Tricart e Kilian em 1979, voltada ao planejamento do meio natural. Os 
autores defendem métodos para o conhecimento global do ambiente natural e recursos 
oferecidos, bem como de sua dinâmica. Não deixam de lado a busca de uma integração 
harmônica da sociedade com os ecossistemas, no sentido dela co-existir, sem o risco de 
degradação, ultrapassando os limites de sensibilidade. Trata-se de uma obra prática, 
onde se coloca toda a ajuda para melhor realizar o planejamento do meio natural, com 
o fim de permitir, nas justas condições, a necessária apropriação, sem ser devastadora. 
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Para tanto, deveremos buscar conhecer o grau de desigual sensibilidade dos ecossistemas 
nos quais a sociedade articula suas ações. (TRICART e KILIAN, 1979) 

A Teoria de Gaia elaborada por James Lovelock em 1960 também foi uma 
proposta integradora. Coloca que o planeta e a vida compõem um processo 
indissociável, Mesmo que pedras, águas, e céus não estejam exatamente impregnados de 
vida, são vistos como integrados totalmente aos processos da vida, não sendo, assim, 
componentes passivos, porém ativos e participantes. Nesta teoria há regulagem entre 
componentes com vida e sem vida. 

No presente momento da história da sociedade humana, o modo de produção 
capitalista, hoje hegemônico no mundo, instituiu a natureza em oposição ao homem e 
como objeto, fonte inesgotável de recursos para a sociedade. Porém sabemos que esta 
postura se encaminha para situações com conseqüências desastrosas para a natureza e 
para o ambiente, como um todo. 

Nas décadas de 1960 e 1970 teve início, junto à sociedade, uma crescente 
conscientização acerca de uma natureza que teria seus recursos esgotáveis e, portanto, 
com tendência a participar de um desenvolvimento que se revelaria insustentável frente a 
um crescimento econômico sem controle. 

Na visão do materialismo histórico e dialético, na busca da integração, a relação 
entre o homem e a natureza se faz mediante uma mediação operada pelo trabalho dos 
homens, membros de uma sociedade, dispondo de determinadas relações sociais 
historicamente definidas entre eles. Entretanto, o capitalismo industrial de hoje converteu 
o trabalhador em objeto, alienando-o de seus produtos, das maneiras de fabricá-los e da 
própria natureza a que tem direito, sendo ele também natureza. 

Apesar disto, é bom lembrar que desde o aparecimento e desenvolvimento do 
homem, o que se deu no meio natural, a história da humanidade é a continuação da 
história da natureza, havendo, assim, uma interação dialética, confirmando o homem 
como ser natural, porém emergindo, agora, como ser social. Há assim, reciprocidade. 
(MARX e ENGELS, 1970). 

O que a sociedade produz a partir da natureza passa a participar da história 
humana, acontecendo em seu espaço e tempo. 

Desde o século XVI a ciência e a técnica intervêm na natureza com metas, cada 
vez mais práticas e econômicas, em busca da melhoria da vida humana. 

Mesmo com sintomas brandos emergindo a partir do final do século XIX, no auge 
da Segunda Revolução Industrial, com suas grandes indústrias, a questão ambiental 
eclodiu após a Segunda Guerra Mundial, despertando novas considerações acerca da 
realidade. A sociedade se conscientizou da característica finita dos recursos naturais e 
começou a questionar os avanços científicos e tecnológicos concebidos principalmente 
nos últimos tempos. 

Na consideração determinista da Geografia Tradicional, a natureza impunha 
condições ou obstáculos ao desenvolvimento da sociedade. Com a Geografia Crítica dos 



  -5- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

anos 1970 abrir-se-iam os horizontes para uma transformação social da qual o próprio 
saber seria seu próprio artífice. (MORAES, 1981). 

Com uma incorporação cada vez maior de ciência, técnica e informação ao 
território, estratagema cunhado com mais nitidez a partir do século XIX e com forte 
incremento no século XX, ao mesmo tempo em que o meio natural se transforma em 
meio técnico-científico-informacional, na presente época, evolui com maior ímpeto a 
conscientização sobre o debate ambiental. Movimentos de resistência, assim, surgem 
buscando formas de controle dos riscos que o ambiente se submete. (SANTOS, 1991) 
(SANTOS e SILVEIRA, 2001) (SANTOS, 2002) (CUNHA e GUERRA, 2003). 

Hoje assistimos a uma marcante presença de Organizações Não-Governamentais 
(ONG’s), que despontam desde o final da década de 1960. Entretanto, o discurso 
ecológico mostra-se altamente diversificado, apresentando até mesmo inúmeras 
contradições. 

 

A CARTOGRAFIA NA REPRESENTAÇÃO DA NATUREZA 

No campo da cartografia vamos contar com grande profusão de mapas temáticos 
da natureza, principalmente a partir dos anos 1860. Lembramos que foi o mundo natural 
que deslanchou a reivindicação de mapas especiais, até mesmo singulares, desde o 
desabrochar dos primórdios da cartografia temática, na metade do século XVII. Mesmo 
com lento desenvolvimento durante o século XVIII, verificamos que os mapas temáticos 
vinham se voltado, mormente aos fenômenos da natureza, como o magnetismo da terra, 
a circulação dos ventos e das correntes marítimas, solicitações cobradas pela navegação. 

A história social da cartografia temática para a geografia da natureza atesta que o 
aparecimento e aperfeiçoamento de seus mapas foram sendo sedimentados as partir das 
necessidades sociais em seu progredir no tempo. 

 

A Representação da Atmosfera 

Esta cartografia temática básica para a navegação foi a primeira a despontar.  

O mapa dos ventos oceânicos de Halley de 1686 é considerado não só como o 
primeiro mapa temático, como também, o primeiro relacionado com este componente da 
natureza.   

Foi só no fim do século XVIII que, observações de temperatura e de outros 
fenômenos meteorológicos foram registrados em mapas, porém, ainda, apenas mediante 
a inserção dos valores numéricos inscritos sobre o mesmo. Em 1817 Humboldt, 
adaptando o conceito de isolinha idealizado por Halley em 1701 para a declinação 
magnética no Oceano Atlântico, traçou isotermas para representar a distribuição em área 
das temperaturas em mapa.  
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O uso de isolinhas para a pressão, as isóbaras, foi confirmado somente em 1864 
por Renou. O primeiro mapa da precipitação em isoietas foi realizado por Olsen em 
1839.   

Outra tentativa de representação da precipitação pluviométrica em mapa foi 
apresentada por Clark em 1851 para as Ilhas Britânicas e arredores. Porém, a 
quantidade de chuva foi indicada, nos postos, pela variação de tamanho de círculos 
proporcionais implantados nestes lugares.  

Por volta de 1850 as isolinhas com ordem visual intercalar tornaram-se 
praticamente convencionais para a representação dos fenômenos da atmosfera. 

Verificaremos, assim, que o Método isarítmico confirmar-se-á como apropriado 
para abordar elementos do clima com manifestação em área, avaliados através de uma 
grande variedade de indicadores, mediante dados absolutos ou relativos, inclusive de 
medidas de tendência central, dispersão e de extremos sazonais, de comparações, 
tendências e correlações, além de múltiplos índices idealizados por estudiosos do assunto 
em bases teóricas, como o caso da evapotranspiração potencial proposta por 
Thornthwaite e Matter em 1955.  

Outra forma de cartografia bastante difundida hodiernamente para a 
representação dos elementos do clima, seja numa visão instantânea, como diacrônica, é 
a que implanta diagramas de variadas concepções, às vezes até de múltiplos 
componentes, nos lugares que são postos meteorológicos. Estes mapas são chamados 
por muitos teóricos da cartografia de cartodiagramas. São exemplos, aqueles que 
adotaram os diagramas direcionais (anemogramas) e os diagramas evolutivos (gráficos 
termo-pluviotérmicos ou ombro-térmicos). 

Estas soluções se estabeleceram e se confirmaram a partir da emancipação da 
cartografia quantitativa, na segunda metade do século XIX, como resultado da aplicação 
da aritmética linear estabelecida por Playfair em seus trabalhos de 1786 a 1801. 

Outra variedade de mapa temático resultante do clássico mapa dos ventos 
oceânicos de Halley é o que representa as direções dos ventos e das correntes de ar, bem 
como do deslocamento das massas de ar e as trajetórias dos ciclones.  

Um gênero de mapa bastante particular, utilizado pela meteorologia, é o mapa 
sinótico. É uma representação bastante convencional dos dados das condições 
atmosféricas levantadas sistematicamente para cada dia, com pano de fundo das 
isóbaras.  

Às representações para fenômenos meteorológicos individuais seguiram-se 
aquelas mais elaboradas, dando maior atenção a uma questão mais complexa desta 
temática: a representação do clima. Esta cartografia, no nosso entender, só pode ser 
concebida dentro de um raciocínio de síntese. O mapa não mostrará mais os elementos 
atmosféricos em justaposição ou superposição, mas sim a fusão deles em tipos, revelando 
os agrupamentos de lugares que se formaram, sendo caracterizados por agrupamentos 
de atributos ou variáveis meteorológicas. 
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A Representação das Águas 

O interesse pelos conhecimentos sobre os oceanos para a navegação seguiu 
aquele acerca da atmosfera. 

Sua cartografia, no entanto, teve um certo atraso em relação aos avanços feitos 
para os registros dos ventos devido às dificuldades de obtenção de dados, na época.  

O primeiro mapa desta temática foi o das correntes marítimas devido a Kircher, 
um planisfério onde constavam os movimentos das águas oceânicas, representados 
apenas com as direções, sem os sentidos. 

A cartografia para os rios teve e tem como principal característica a capacidade de 
proporcionar um registro suficientemente preciso de suas redes. Quando completada 
pelo traçado das curvas de nível, proporciona um instrumento de análise para o estudo 
das bacias hidrográficas.  

Tendo por base esta cartografia podemos representar dados hidrológicos. Estes 
podem ser mapeados mediante cronodiagramas localizados para mostrar a variação das 
vazões durante um período de tempo estabelecido, ou através de vetores de espessuras 
proporcionais para ressaltar a articulação dos fluxos. 

 

A Representação do Geomagnetismo 

Este tema compareceu como objeto de cartografia temática dentro do domínio da 
Geofísica, quando se vislumbrou o conhecimento da declinação magnética de forma 
sistemática. 

A cartografia da declinação magnética é devida a Edmond Halley, como dito no 
início.   

No contexto da geofísica se inserem outros mapeamentos de fundamental apoio 
para uma variada gama de disciplinas, como, o da Gravidade feito mediante isolinhas da 
anomalia de Bouguer e o da Sismicidade com isolinhas do grau de intensidade de sismos 
na escala Mercalli. 

 

A Representação da Geologia 

Foi no século XIX, por conta das exigências da engenharia para a construção de 
estradas e para a instalação de dispositivos para o abastecimento de água, que teve 
início uma forte demanda de mapas dedicados às estruturas geológicas e aos tipos de 
rochas, bem como daqueles para o registro das jazidas de carvão. 

A partir das idéias sobre a deposição horizontal elaborada por Steno, a Geologia 
foi um dos primeiros objetos de mapeamento temático acerca do subsolo. 



  -8- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Esta Cartografia teve em Packe, em 1743 seu iniciador. Seu mapa foi considerado 
como o primeiro mapa geológico. Nele, o autor ressaltou as inter-relações entre os 
canais de drenagem, montanhas e vales do leste do Kent (Inglaterra - GB).  

Entretanto, os primeiros estudos geológicos de peso, os quais desembocaram em 
dois notáveis mapas, motivando subseqüentes realizações, foram, o da Bacia de Paris por 
obra de Cuvier e Brongniart, de 1811 e o de William Smith, de 1815, este cobrindo 
extensa área da Inglaterra e do País de Gales, sendo complementado por um perfil 
topográfico associado ao corte geológico. 

O mapa geológico moderno representa sobre uma base topográfica a distribuição 
das formações geológicas, podendo ser complementadas pelas substâncias minerais, 
vistas como jazidas e recursos minerais.  

Na literatura especializada distingue-se, o mapa geológico propriamente dito do 
mapa litológico. O primeiro preocupa-se mais com as idades das formações geológicas 
e a natureza delas. O segundo atem-se às fácies das formações geológicas e sua 
natureza.  

Diretamente ligada ao estudo da geologia encontramos também a representação 
em mapa das Jazidas e das ocorrências minerais, de forma específica. Esta cartografia 
pode evidenciar famílias de signos pontuais para os grupos de bens minerais, metálicos, 
energéticos, pedras preciosas e águas minerais, tendo como pano de fundo a base 
geológica. 

Um outro assunto intrinsecamente associado à geologia que também tem buscado 
na cartografia temática as diretrizes para uma representação adequada, é o que trata dos 
Aqüíferos. 

Além das representações já citadas, outra contribuição do saber geológico é a que 
está aplicada na organização da Carta Geotécnica. Este mapa registra os processos 
dominantes, tanto exógenos como endógenos, para o controle dos terrenos. 

 

A Representação do Relevo 

Esta Cartografia passou por uma história longa e difícil. A transcrição da 
tridimensionalidade do modelado da superfície da Terra para a bidimensionalidade do 
mapa sempre foi tarefa dos cartógrafos, porém, tanto os mapas primitivos como os da 
Idade Média não apresentaram grandes inovações. Esta representação também foi 
sempre considerada uma questão particular da cartografia, um tanto quanto distinta das 
demais simbolizações de que ela trata.  

As primeiras representações do relevo consideravam desenhos figurativos 
estilizados vistos frontalmente. A visão perspectiva oblíqua, uma realização mais 
sofisticada, confirmou-se somente no período entre o século XV e XVIII, desenvolvendo-se 
paralelamente aos avanços da pintura da paisagem da época. (ROBINSON e SALE, 
1969). 
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O desafio foi sempre o de colocar no mapa as elevações do terreno de forma 
apurada.   

A partir destas propostas rudimentares, na virada do século XVIII para o XIX 
assistimos à concepção das hachuras, uma forma melhorada de representação, bem 
mais sugestiva.  

Assim, o traçado das hachuras, subentendendo, evidentemente, a existência de 
níveis de altitude, se dispunha perpendicularmente a estes. 

A primeira definição matemática das hachuras foi proposta em 1799 pelo major 
Lehmann: todas as hachuras mantinham a mesma distância, porém com a espessura do 
traço aumentando e o comprimento diminuindo, conforme a declividade fosse crescendo 
- Lei de Lehmann. 

Outro sistema foi apresentado por Benoit em 1818, preconizando a Lei do 
Quarto: todas as hachuras teriam traços de mesma espessura, porém distanciados com 
intervalos proporcionais aos comprimentos, que seriam cada vez mais curtos, conforme a 
declividade fosse aumentando, sendo que a distância entre duas hachuras seria igual ao 
quarto do comprimento. (CUENIN, 1972). 

As hachuras forneceram, desta feita, a ilusão do efeito de luz e sombra, podendo-
se considerar na sua construção, uma fonte luminosa provinda ortogonalmente ou 
obliquamente. 

Os mapas assim realizados tiveram grande difusão por quase um século, 
principalmente aqueles voltados aos fins militares traçados em escalas grandes. 

Entretanto, a grande precisão almejada na representação do relevo só foi possível 
com a idealização da curva de nível. Ela teve suas raízes nos trabalhos de Halley de 
1701.  

As primeiras tentativas de concepção da curva de nível foram empreendidas no fim 
do século XVI, na forma de linhas de igual profundidade, aplicadas ao Rio Spaarne, na 
Holanda, por obra de Bruinsz, em 1584.  

Em 1729 Cruquius editou um mapa das profundidades do Rio Merwede (NL), 
empregando essas isolinhas.  

Maiores interesses no registro das altitudes começaram a se concretizar no início 
do século XIX para atender as demandas solicitadas pela construção de estradas, canais, 
relação entre vários fenômenos físicos e necessidades militares. 

A história da representação do relevo teve início mais precisamente em 1780 com 
Dupain-Triel que publicou um volume sobre a proposta de Du Carla, o primeiro a sugerir 
o uso da curva de nível para a representação do relevo emerso, visto como um “método 
novo para exprimir rigorosamente sobre mapas terrestres e marinhos as altitudes e 
configurações do terreno”. (DAINVILLE, 1970) 



  -10- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Porém, só foi na década de 1820 que, fruto de farta coleta de dados altimétricos 
realizada por Olsen, foi possível compor um mapa do relevo em curvas de nível, agora 
para toda a Europa, Assim, a partir da década de 1840 a curva de nível confirmou-se 
com ampla difusão.  

A dificuldade do leitor em conseguir ter a rápida visualização da imagem da 
superfície do terreno vista em seu volume, sempre lançou um grande desfio para a 
cartografia. Assim, desencadeou-se uma busca para uma melhor solução, o que deu 
origem à proposta de um grande número de considerações. Esta ansiedade pela 
melhoria da qualidade gráfico-visual do mapa desembocou na idealização do emprego 
de cores como signos em área dispostos entre as curvas de nível selecionadas, prática 
que ficou conhecida como “colorido hipsométrico”.  

Embora já experimentado por Dupain-Triel em 1798, quem verdadeiramente 
marcou o ponto de partida para a aplicação deste novo método de representação do 
relevo, foi o cartógrafo alemão Sydow em 1838, ao explorar cores na representação do 
relevo, a fim de obter efeitos plásticos surpreendentes com a produção de mapas físicos 
murais dos continentes, seguidos por uma série de atlas escolares. 

Apesar das várias iniciativas empreendidas, a efetiva proposta convencional 
mundial desta representação prendeu-se ao projeto da Carta Internacional do Mundo, o 
International Map of the World, na escala 1:1.000.000, apresentado pelo geomorfólogo 
alemão Penk, durante o V° International Geographical Congress  realizado em Berna, na 
Suíça, em 1891.   

Já em pleno século XX, nos anos de 1950, com origem na América do Norte, 
assistimos à proposta de novas formas de representação do relevo.  

Seguidores dos trabalhos de William Morris Davis feitos com blocos-diagrama, 
elaboraram símbolos derivados destes e os aplicaram aos mapas. Raisz estabeleceu, 
assim, o “Morphographic method” para traçar os mapas das formas do relevo, muito 
ilustrativo e difundido em aplicações didáticas. Esta teria sido uma elaboração, das mais 
elucidativas do resultado da percepção e cognição do meio ambiente. (RAISZ, 1938). 

 

A Representação das Formas do Relevo 

Com este intuito, entramos, agora, no âmbito da geomorfologia, estudo das 
formas do relevo terrestre. 

Para a elaboração da representação geomorfológica, Joly (1965) recomenda que 
ela deve coordenar entre si, os seguintes fatos: 

1. A estrutura, isto é, a natureza do substrato rochoso e sua influência no relevo 
(litologia e tectônica). O mapa deve ser morfoestrutural;  

2. Os tipos de processos de alteração, de erosão e de acumulação responsáveis 
pelo modelado. O mapa deve ser morfogenético;  
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3. A fisionomia das formas resultantes e as características das formações 
superficiais. O mapa deve ser morfográfico;  

4. A cronologia dos eventos, permitindo apreciar a evolução do relevo no tempo. 
O mapa deve ser morfocronológico; 

5. A dimensões absolutas e relativas das formas do terreno, a espessura dos 
depósitos, as altitudes, os desníveis, as declividades, etc. O mapa deve ser morfométrico. 
(JOLY, 1965) (RCSP-77, 1971) 

 

A Representação do Solo 

Próximo aos conhecimentos geomorfológicos e básico para estes estudos, estão 
aqueles referentes aos solos, os da Pedologia. 

O solo é definido como o resultado da ação dos fatores de formação ativos (clima 
e organismos) agindo sobre o material de origem num determinado tempo. Este é tido 
como fator importante na formação daqueles, porquanto participa incisivamente em sua 
tipologia. Assim, podemos contar com solos desde muito jovens até bastante velhos. 

Classicamente, a cartografia dos solos ou cartografia pedológica, cuidou para que 
seus mapas indicassem a distribuição, a profundidade e as características físicas e 
químicas da camada superficial do terreno, resultante da transformação das rochas-mãe 
ou de aportes naturais por acumulação. 

No fim da década de 1970 e início da de 1980 abriram-se novos horizontes da 
pesquisa pedológica e de sua cartografia sob a coordenação do Prof Boulet, pesquisador 
da ORSTOM em Caiena, Guiana Francesa. 

Esta linha de estudos concatenou três níveis de raciocínio, que se lastrearam na 
análise estrutural, na organização tridimensional e no estudo das coberturas pedológicas. 
(BOULET et al., 1978; 1982). 

 

A Representação da Flora e da Fauna 

Plantas e animais também são objetos de mapeamentos, referentes à natureza. O 
setor de estudos mais especializado e abrangente neste campo é o da Biogeografia 

Podemos considerar os fenômenos que integram a cartografia para a biogeografia 
agrupados em três grandes categorias: fenômenos abióticos (mapas geomorfológicos, 
geológicos e climatológicos), os fenômenos bióticos naturais (mapas da vegetação, das 
migrações dos pássaros e da ocorrência de pragas) e os fenômenos ligados à ação do 
homem (mapas do uso das terras, dos fatos econômicos, sociais, políticos, dos impactos 
ambientais, etc.). (OZENDA, 1986). 

O mapeamento sistemático de plantas e animais teve início com dois especialistas, 
Zimmerman, com o seu Mapa da distribuição de animais de 1777 e Ritter, com o seu 
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mapa das árvores e arbustos da Europa de 1805. Este último, em particular, ressaltava as 
faixas de latitude para enfatizar relações com os climas zonais. 

No início do século XIX, os mapas da vegetação ganharam novas contribuições 
mediante perfis da vegetação que se anexaram aos mesmos, principalmente para 
evidenciar sua variação segundo os planos de altitude. 

A primeira e verdadeira tentativa na área da cartografia para o mapeamento da 
vegetação foi empreendida por Schouw, botânico dinamarquês que publicou os 
fundamentos da geobotânica em 1823, trabalho complementado por um Atlas com doze 
mapas coloridos. Com a mesma obra o citado autor foi o pioneiro a estabelecer a 
descrição e registro sistemático da vegetação do globo. Outro mapeamento notável 
deveu-se a Carl Ritter, o autor da Antropogeografia, com a classificação da vegetação 
para a Europa, em 1805. 

As espécies da flora não estão distribuídas ao acaso, mas sim agrupadas em 
formações vegetais ou fitocenoses em equilíbrio com o solo, clima, além de contar com a 
concorrência de ações por parte da sociedade humana. 

Vegetação é a forma de agrupamento das espécies vegetais em consonância com 
o ambiente, incluindo a participação da ação do homem na sucessão de seus modos de 
produção. 

Uma primeira distinção das fitocenoses (agrupamentos de espécies) pode ser feita 
em base fisionômica, levando em conta o tipo de estrutura sem considerar a flora: 
formações herbáceas, arbustivas e arbóreas. 

Entretanto é mais consistente considerar a vegetação quando as fitocenoses são 
vistas, além de sua fisionomia, também sob o aspecto florístico. Assim, notamos que 
aquelas são constituídas de espécies diferentes, com exigências similares em termos 
ecológicos. 

Desta maneira poderemos evoluir para a individualização das associações 
vegetais - agrupamento de plantas em equilíbrio entre si e com o meio ambiente - as 
quais se distinguem em base florística e ecológica. 

A cartografia da vegetação consiste em transpor para o mapa os limites entre as 
associações vegetais distinguidos por suas características (composição florística, ecologia 
e dinamismo). 

No contexto da cartografia da vegetação podemos discernir duas linhas principais 
que coordenam sua representação. Aquela fiel à cartografia clássica (cartografia 
fitosociológica), onde as unidades de mapeamento são associações afins (tipos de 
florestas, de arbustos e de campos) e aquela que almeja a cartografia integrada 
(cartografia dinâmica), na qual as unidades de mapeamento são as séries de vegetação 
decompostas nas respectivas associações, desde as pioneiras até as climaces. (PEDROTTI, 
1983; 1987; 2004). 
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No domínio da Zoologia, os mapas apareceram mais tarde, na metade do século 
XIX, constando, principalmente, dos atlas de geografia física. Entretanto, o já citado Mapa 
da distribuição de animais de Zimmerman, de 1777, se antecedera. 

 

A Representação do Ambiente 

Em épocas mais recentes, em pleno século XX, um setor da cartografia da natureza 
que está sendo bastante trabalhado é o da Cartografia Ambiental. 

A temática ambiental tem ganhado posição de destaque além de motivar debates 
acirrados em foros das mais variadas instâncias. Por conta disto, o questionamento que é 
feito ao ambiente não deve ser direcionado apenas à natureza, mas também, e 
principalmente, à sociedade. Os problemas ambientais da atualidade são nitidamente 
sociais, pois emergem do interior da sociedade e não de dentro da natureza. A forma 
como os homens se relacionam com a natureza depende do modo como eles se 
relacionam entre si, o que é determinado pelas relações sociais vigentes em certo modo 
de produção, em dado momento do percurso da história da sociedade humana. Neste 
sentido, a reflexão para a sistematização consciente de uma metodologia para a 
cartografia ambiental deve considerar as bases para a definição de uma cartografia 
crítica que incorpore todas as relações, mediações, contradições, oposições, entre os 
componentes que perfazem a sociedade compondo com a natureza. Estas, ainda, devem 
ser vistas à luz do entendimento de que junto à sucessão dos diferentes estágios do 
conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico foram se produzindo e 
reproduzindo com a modernização, ambientes espaciais que adquiriram certas 
características que a sociedade as detectou como problemáticas. (MOREIRA, 1986). 

Na atualidade, as representações sobre a realidade espacial, a do espaço 
humano e do território usado, não pode ser concebida mais de forma analítica e 
fragmentada. Busca-se uma cartografia de reintegração, de reconstrução do todo. Esta 
realidade concreta desponta como paisagem.  

A questão metodológica fundamental da cartografia ambiental está na articulação 
das escalas temporo-espaciais. Sua adequação tem a ver com a categoria de estudo - 
paisagem, a parte da realidade de interesse, evidentemente compatível com a resolução 
dos fenômenos nela enquadrados, os quais, por sua vez, demandam certo tempo para a 
sua organização e conseqüente manifestação espacial característica. Portanto, a 
categoria espacial e concomitantemente temporal (tempo de duração envolvendo 
sucessões e coexistências para sua organização) de interesse, estaria inserida numa 
seqüência hierarquizada de escalas temporo-espaciais, a qual escalonaria as ordens de 
grandeza dos respectivos relacionamentos ou contradições de natureza física, biológica 
ou social, cada uma correspondendo à sugestão de uma escala cartográfica para a 
representação de sua materialidade no território. (JOLY, 1976) (LACOSTE, 1976) 
(RACINE et al., 1983) (HENNING, 1983) (GOMES, 1983) (CRUZ, 1985) (CONIAT, 
1985) (SANTOS, 1994, 1996) (CASTRO, 1995) (SANTOS e SILVEIRA, 2001). 
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Constituir-se-ia, assim o geossistema, um constructo teórico visto como unidade 
dimensional ideal que abarcaria a integridade da realidade concreta, um espaço que 
hoje tenderia a se confundir com o meio técnico-cíentífico-informacional. 

Esta entidade, vista como unidade de paisagem, é reconhecida como resultado da 
conjunção de fatores distintos, como a história geológica, a morfogênese do relevo, o 
clima em seu movimento, a dinâmica biológica e a participação da sociedade em sua 
evolução histórica. (BEROUTCHACHVILI e BETRAND, 1978) (MARFIL et al., 1993) 
(FERREIRA, 1997).  

Dentro do contexto da cartografia ambiental, a cartografia das unidades de 
paisagem se concebe como uma cartografia ambiental de síntese, uma vez que aquelas 
se comportam como geossistemas, portanto dotadas de morfologia (definida por 
estruturas verticais caracterizadas por fisionomia, massa e energia e horizontais, 
vislumbradas através de combinações espaciais de estruturas verticais, variáveis no 
tempo), funcionamento (visto como o conjunto de transformações devidas à intervenção 
de variados fatores) e comportamento (entendido como o conjunto das mudanças 
internas de estado que intervêm diacronicamente). (BEROUTCHACHVILI e BERTRAND, 
197) (FERREIRA, 1997). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo que estes ramos da cartografia da natureza apresentem características 
singulares e pretendam alcançar escopos específicos bem distintos, devemos salientar 
dois aspectos que passam a tem grande peso na elaboração de representações eficazes: 
o correto uso da sintaxe da linguagem da representação gráfica e a coerente 
organização da legenda. 

As diretrizes básicas para uma representação gráfica acertada é simples. Ela 
atingirá plenamente seu objetivo quando atentarmos com muito cuidado para que a 
transcrição das três relações fundamentais que podem dar-se entre os objetos que 
compõem a realidade a ser representada seja feita mediante relações visuais de mesma 
natureza. A transcrição será universal sem ambigüidades. Portanto, assegurando uma 
leitura imediata e sem dúvidas, revelando claramente o conteúdo da informação. 

Assim, a diversidade será transcrita por uma diversidade visual, a ordem por uma 
ordem visual e a proporcionalidade por uma proporcionalidade visual. 

A legenda, por seu turno, constitui, depois de assimilado o título, a porta de 
entrada para se ingressar no âmago do conteúdo do mapa em toda sua plenitude. Num 
primeiro contato, ela tem o papel de repertoriar todos os signos que estão no mapa 
decodificando-os.  

O arranjo das rubricas da legenda sugere uma ordenação. Mas não é só, a 
organização mental que o pesquisador fez acerca do assunto por ele estudado, exposto 
através da estruturação da legenda, desvendará sua postura metodológica. 



  -15- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Só assim, é que a representação da natureza em mapa, revelando o conteúdo da 
informação, estará proporcionando a busca da compreensão, confirmando a 
participação dos mapas que a expressam na produção do conhecimento. 
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