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Mapamundi fisico y politico para imprimir. El mapa mundi politico y fisico. Mapamundi fisico politico para imprimir. Mapa mundi fisico y politico. Mapamundi mural fisico politico. Mapa mundi fisico e politico.
Mapa é uma representação gráfica de um terreno ou território. Os tipos de mapas existentes variam de acordo com sua escala, objetivo e aquilo que representam. Os mapas podem ser classificados como físicos ou humanos. Os mapas físicos são os que apresentam formações físicas presentes na natureza. Já os mapas humanos, são representações
baseadas na atividade humana (política, social ou cultural). Enquanto os mapas temáticos são representações de um território em função de algum tema. Por exemplo, mapas de desenvolvimento sócio-econômico, da violência, de fluxos migratórios, são representações temáticas. Os principais tipos de mapa são: 1. Mapa físico Os mapas físicos são
representações de elementos físicos e naturais de um território, que independem da ação humana. Nesse tipo de mapa, as escalas são respeitadas com a maior precisão possível para que o leitor tenha uma ideia completa das informações presentes nos mapas. Mapa físico do planeta Terra (planisfério físico). O relevo das regiões do planeta possuem
uma representação gráficaExemplos de mapas físicos: Mapa geomorfológico - representa as formações geológicas e de relevo de um território. Mapa hidrográfico - representa os rios, lagos, bacias e mares de uma região. Mapa climático - representação dos agentes do clima que atuam em uma determinada região. 2. Mapa político Os mapas políticos
possuem um foco nos limites e fronteiras definidos por convenções sociais e políticas. Em geral, as questões naturais não possuem representação ou são secundárias. Mapa mundi político, as cores representam o território dos paísesOs mapas políticos apresentam as divisões administrativas entre cidades, estados, países ou outras organizações
políticas. 3. Mapa demográfico Os mapas demográficos são representações da população que ocupa um determinado território. Nesse tipo de mapa, cria-se uma variação gráfica com cores ou formas que indiquem de que forma a população é distribuída na região. Mapa demográfico da população brasileira4. Mapa histórico Os mapas históricos são
informativos de um território de acordo com fatos históricos que possam ter influenciado algum tipo de mudança. Mapa do Brasil publicado em 1836. Note, que, entre outras diferenças, o Acre ainda não havia sido agregado ao território brasileiro.Em geral, os mapas históricos apresentam mudanças dos limites e fronteiras, agregação de territórios a
um país ou região. 5. Mapa econômico O mapa econômico é um exemplo de mapa temático que está fundamentado em questões econômicas ligadas à produção em territórios distintos, bem como a ocupação dos trabalhadores e o fluxo de produtos e serviços. Mapa da distribuição industrial do Brasil6. Mapa de vegetação O mapa da vegetação,
algumas vezes chamado de mapa biogeográfico apresenta o tipo de vegetação de uma determinada localidade, ou mesmo a distinção entre biomas em áreas mais extensas. 7. Mapa estilizado (anamorfose) Os mapas estilizados são aqueles que apresentam uma variação visual em função de seu tema. Por isso, os mapas estilizados são sempre mapas
temáticos. Anamorfose é o tipo de mapa que varia proporcionalmente de acordo com o tema proposto. Na imagem abaixo, temos o exemplo de um mapa da população brasileira seguido de sua anamorfose: Esquerda: Mapa demográfico do Brasil. Direita: Anamorfose representativa da população brasileiraNos mapas estilizados, em geral, as escalas
não são respeitadas, isso ocorre para criar uma representação mais forte e evidente da ideia que se quer transmitir. Veja também os significados de: 6x 6 reais con 51 centavos R$6,51sem juros2x 6 reais con 25 centavos R$6,25sem juros12x 22 reais con 29 centavos R$22,293x 6 reais con 14 centavos R$6,145x 5 reais con 54 centavos R$5,54sem
juros3x 5 reais con 14 centavos R$5,14sem juros6x 20 reais con 83 centavos R$20,83sem juros6x sem juros6x 14 reais con 42 centavos R$14,42sem juros124 reais con 90 centavos R$124,9012x 12 reais con 11 centavos R$12,116x 11 reais con 33 centavos R$11,33sem juros4x 6 reais con 19 centavos R$6,19sem juros105 reais con 90 centavos
R$105,906x 17 reais con 65 centavos R$17,65sem juros6x 24 reais con 60 centavos R$24,60sem juros6x sem juros6x 6 reais con 65 centavos R$6,65sem juros6x 14 reais con 82 centavos R$14,82sem juros12x 14 reais con 39 centavos R$14,396x 12 reais con 50 centavos R$12,50sem juros6x 14 reais con 98 centavos R$14,98sem juros12x 12 reais con
36 centavos R$12,366x 24 reais con 74 centavos R$24,74sem juros124 reais con 64 centavos R$124,646x 20 reais con 77 centavos R$20,77sem juros6x 5 reais con 98 centavos R$5,98sem juros6x 6 reais con 33 centavos R$6,33sem juros7x 6 reais con 32 centavos R$6,326x 7 reais con 50 centavos R$7,50sem juros6x 5 reais con 83 centavos
R$5,83sem juros6x 10 reais con 82 centavos R$10,82sem juros6x sem juros12x 15 reais con 50 centavos R$15,5012x 11 reais con 05 centavos R$11,056x sem juros12x 10 reais con 90 centavos R$10,906x 6 reais con 58 centavos R$6,586x 10 reais con 67 centavos R$10,67sem juros6x 18 reais con 17 centavos R$18,17sem juros12x 12 reais con 64
centavos R$12,6478 reais con 90 centavos R$78,9012x 7 reais con 65 centavos R$7,6512x 12 reais con 59 centavos R$12,5912x 13 reais con 52 centavos R$13,526x 6 reais con 33 centavos R$6,33sem jurosO frete grátis está sujeito ao peso, preço e distância do envio. Mapas Geográficos: diversos tipos O que são - definição geográfica Os mapas são
elaborados para nos mostrar determinados aspectos do nosso planeta e de determinadas regiões. Eles são importantes na orientação e entendimento dos diversos aspectos físicos, econômicos, sociais e culturais. OS PRINCIPAIS TIPOS DE MAPAS E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 1 - Mapa Físico Os mapas físicos são aqueles que representam
as formas do território, ou seja, montanhas, rios, lagos, planaltos e planícies e outras formas de relevo. Eles são elaborados em diversas cores e tonalidades para facilitar a visualização dos elementos geográficos. A água (rios, lagos, oceanos, etc.) é representada na cor azul. A cor marrom é, geralmente, usada para planaltos e montanhas, sendo que
quanto mais escura, maior é a altitude. A cor verde é usada em áreas de planícies. Nestes mapas físicos são usados também elementos gráficos para representar determinados aspectos geográficos. Neste sentido, pequenos triângulos pretos podem ser usados para indicar montanhas, cordilheiras e montes. Nos mapas físicos também são usados
números para indicar altura de montanhas, extensão de rios, profundidade de oceanos e etc. Atualmente, com a ajuda dos satélites, os mapas físicos são elaborados com grande precisão e realismo. Mapa físico da Europa, destacando o relevo do continente. 2 - Mapa Político Indica a divisão administrativa de países, estados, províncias e cidades. O
mapa político do Brasil, por exemplo, mostra a divisão do Brasil em estados. O mapa mundi político nos apresenta a divisão do território do planeta em países. Nos mapas políticos são mostrados nomes de cidades, países, estados, regiões e outros elementos administrativos. Nestes mapas o nome das capitais de países e estados ganham destaque.
Nestes mapas, as fronteiras são demarcadas e são usadas cores de forma que não haja coincidência delas em países ou estados vizinhos (com presença de fronteiras). Mapa politico dos EUA com nome dos Estados e capitais. 3 - Mapa temático São usados para mostrar, em certos territórios, determinados elementos ou fenômenos específicos. Nestes
mapas são de grande importância a presença de símbolos (com seus significados) e legendas explicativas. São exemplos de mapas temáticos: - Mapa rodoviário: apresenta as estadas e distâncias importantes. - Mapa turístico: apresenta os principais pontos turísticos de uma determinada região. - Mapa econômico: apresenta o desenvolvimento
econômico de uma região, mostrando as áreas industriais, agrícolas e de serviços. - Mapa étnico: mostra a localização das etnias de um país ou região. - Mapa linguístico: mostra a incidência das línguas e dialetos de uma região. - Mapa populacional (ou demográfico): apresenta a concentração de habitantes em uma determinada região. - Mapa
religioso: mostra a distribuição das religiões em determinadas áreas. - Mapa climático: informa os climas que atuam em determinadas regiões. Curiosidades geográficas sobre mapas: - O primeiro mapa mundi retratando o território do planeta Terra, mais próximo do que conhecemos hoje, foi elaborado em 1507 pelo cartógrafo alemão Waldseemüller.
- Ptolomeu (90 – 168 d.C), importante cientista da Grécia Antiga, é conhecido como o “Pai da Cartografia”. - A maioria dos mapas é reduzida, mantendo a proporção (redução em escala), para que possam ser facilmente consultados e visualizados em livros e Atlas. - Um Atlas Geográfico possui uma grande quantidade de mapas. - A Cartografia é a
ciência dedicada ao estudo e elaboração de mapas. - Embora os mapas mais antigos (anteriores ao século XIX) não sejam muito precisos, eles nos fornecem muitas informações geográficas e históricas sobre o período e a região abordados. atualizado em 30/09/2020 O mapa múndi é uma representação do Planeta Terra em formado 2D, para a
visualização em superfícies, como no papel ou nas telas do computador e celular. Entretanto, transformar o globo em uma figura pode gerar distorções na imagem e, portanto, confusões. Mas, calma! Isso não quer dizer que a Terra é plana (veja aqui as provas), e sim uma facilitação gráfica para a visualização do nosso mundo. Aqui no Gestão
Educacional, vamos apresentar um pouco mais sobre o mapa-múndi, como ele é feito, para que ele serve e como ele funciona, além da planificação do globo. Como Funciona o Mapa-múndi? O mapa-múndi é uma planificação do globo terrestre. Ou seja, ele pega o território arredondado do planeta terra e o leva para uma superfície plana. Porém,
quando isso é feito, há um problema: continentes, países, estados e formas ficam um pouco distorcidos para que a impressão da esfera seja feita em um lugar plano. A palavra mapa vem do latim mappa, significando “lenço” e depois uma representação cartográfica, ou seja, mapa-múndi é o mesmo que a representação cartográfica do mundo. O mapamúndi mostra todos os hemisférios e continentes do planeta, que podem ser divididos entre 4 a 7, mas, geralmente, são divididos em 6. Essa é apenas uma representação de imagem, que simboliza onde se encontra cada país, não sendo 100% fiel à imagem real do planeta. Para demonstrar a forma com que foram representados, é obrigatório que os
mapa-múndi apresentem a escala cartográfica. Essa é uma relação matemática que representa as dimensões de um objeto real nas mesmas proporções, só que numa versão menor. Afinal, seria impossível criar um mapa do tamanho da Terra! Tome como exemplo a imagem abaixo, a escala do mapa é de 1: 25000.000, o que significa que para cada
centímetro do mapa equivalem a 25000.000 centímetros do espaço real. No caso da representação da terra, quase sempre será de 1:35.000.000. Além disso, também vale lembrar que o mapa-múndi pode ser representado de forma física ou política. Mapa-múndi Físico Ver Mapa em Tamanho Grande A representação do mapa-múndi físico mostra as
formas dos territórios, priorizando as informações geográficas. Por conta disso, possuem diversas tonalidades para diferenciar a representação das informações acerca daquele território. Nos mapas-múndi formato físico, pode-se aferir as seguintes informações: Separação territorial entre os países do mundo; Nome e indicação dos oceanos do mundo;
Representações geográficas (rios, montanhas, vulcões e afins); Planaltos, Planícies e outras formas de relevo. Dependendo da profundidade do mapa, pode haver informações para a profundidade de oceanos, alturas das montanhas, entre outros detalhes. Esses dados devem constar na legenda. Mapa-múndi Político Ver Mapa em Tamanho Grande O
mapa-múndi político é indicado para conferir o nome das cidades e capitais presentes em cada território. Nesse tipo de representação, há as seguintes informações: Nome e indicação dos países do mundo; Nome e indicação da capital de cada país; Divisão territorial e fronteira entre países; Nome e indicação dos Estados; Nome e indicação dos fusohorários do mundo; Nome e indicação dos Oceanos do Mundo. Linhas Imaginárias do Mapa-múndi Para facilitar a interpretação e localização dos objetos no mapa-múndi todas as representações possuem linhas imaginárias em branco, preto ou azul que cortam o mapa. Cada uma delas possui coordenadas geográficas e servem para devidos propósitos.
Veja, abaixo, quais são elas e suas características. Linha do Equador A linha do equador é a linha que divide o mundo em dois hemisférios – Norte e Sul. Ao todo, essa linha imaginária mede 6.380km e 40 mil quilômetros horizontalmente. Essa linha ajuda tanto na definição dos fusos horários como também na classificação dos climas, uma vez que os
países localizados acima possuem menor incidência do sol do que os que se distribuem abaixo dessa marcação. Trópico de Capricórnio O Trópico de capricórnio é a linha horizontal que fica localizada abaixo da linha do equador, no hemisfério Sul. Sua marcação se dá sobre a latitude -23º 37’, passando por 10 países. Trópico de Câncer O trópico de
capricórnio é a linha localizada horizontalmente no hemisfério norte, acima da linha do equador. Sua marcação se dá aos exatos 23°37′ de latitude e perpassa por 19 países da América, África e Ásia. Meridianos Os meridianos são as linhas verticais em cinza, que cortam o mapa-múndi. É por meio delas que se estabelecem os fuso-horários geográficos
e que é determinada a longitude entre cada um dos territórios mundiais. O principal meridiano é o de Greenwich, porque ele marca a longitude 0° e, por isso, é tido como uma marcação principal para a contagem dos demais meridianos e fuso-horários que cortam a Terra. Círculo Polar Antártico O círculo Polar Antártico é a marcação que define os
países do extremo sul do mundo, no caso, a Antártica. Nessa região do mundo, a incidência solar é diferente, podendo aparecer durante 24 horas no verão e não aparecer durante o inverno. Círculo Polar Ártico O círculo Polar Ártico é a marcação do mapa-múndi que separa os países localizados ao norte do mundo, no caso, Alasca, Canadá,
Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Nesse local do mundo, o sol se incide de forma diferenciada. No verão, permanece visível 24 horas por dia. Já no inverno, não aparece de maneira alguma. Tudo isso devido à localização desses territórios na Terra. Representações do Mapa-múndi Você sabia que não existe apenas um mapa-múndi?
Vários cartógrafos já criaram mapas que se aproximam daquilo que precisam, de acordo com seus estudos. Uma coisa é fato: todos sofrem um pouco de distorção e nenhum consegue representar 100% o planeta Terra. Alguns são mais fiéis em aspectos de tamanho territorial, enquanto outros representam melhor a localização de cada continente, por
exemplo. Conheça os vários mapas-múndi que existem e suas devidas características. Projeção de Mercator A projeção mais usada é a projeção de Mercator, porém ela sofre algumas críticas, por dar destaque e centralizar toda a Europa. Esse mapa também distorce ainda mais os hemisférios norte e sul. Quanto mais perto dos polos, mais distorcidas
serão as representações. Essa projeção foi feita no ano de 1596 e é utilizada até hoje, sendo a representação mais comum do mapa-múndi, feita por Gerardus Mercator, por isso recebe esse nome. Trata-se de um mapa antigo, eurocentrista, mas conhecido e bastante útil para estudos geográficos. Projeção de Gall- Peters A Projeção de Gall- Peters é
outra projeção que gera debates, conhecida como Projeção Peters, ela prioriza e traz para o primeiro plano o território dos países em desenvolvimento. Ele distorce e leva para o segundo plano os países do norte, como a Europa e o EUA. O mapa ainda distorce as formas dos continentes. A sua produção é mais fiel ao tamanho dos continentes, às retas
perpendiculares, aos intervalos dos meridianos e às próprias linhas dos meridianos, que possuem intervalos menores. Apesar de a área dos continentes ser mais fiel, o formato deles fica bastante distorcido. Projeção de Mollweide A projeção de Mollweide foi desenvolvida no ano de 1805, por Karl Mollweide, uma cartógrafo da época. Essa projeção foi
criada para corrigir os diversos erros da projeção de Mercartor. É bastante fiel aos continentes centrais, porém achata o Polo Norte e o Polo Sul, sendo uma projeção do mapa mais utilizada nos Atlas atuais. Suas características incluem os paralelos em linhas retas e meridianos em linhas curvas, para trazer o resultado de uma representação mais fiel
do planeta Terra. A área do mapa corresponde à área do globo terrestre e este tem forma elíptica. Projeção de Robinson Foi desenvolvido em 1961, por Arthur H. Robinson. Utiliza como base as coordenadas, para criar os mapas e não os cálculos. Sendo assim, mantém os ângulos e as áreas, sendo um mapa criado para corrigir as distorções existentes
nos mapas anteriores. Cada mapa-múndi prioriza um aspecto e distorce os continentes em outros. A projeção Robinson é a que propõe um meio termo entre as projeções existentes. Neste, os paralelos são linhas retas, mas os meridianos possuem linhas curvas. Nas mais comuns, como de Mercartor e Gall Peters, ambas são retas e encontram-se
perpendiculares. A projeção de Robinson do mapa-múndi é super conhecida por ser a mais utilizada em livros e atlas atuais. Esse mapa é uma combinação de todos os outros, que visa distorcer minimamente as massas das várias regiões do globo terrestre. Projeção de Winkel Tripel O principal objetivo desse mapa é transformar o globo redondo em
uma representação plana com as menores distorções possíveis, sendo criado no ano de 1921. A National Geographic utiliza-o como padrão desde 1998, substituindo a projeção Robinson, antes utilizada. Mapa-múndi de Fuso Horários Ver Mapa em Tamanho Grande O mapa-múndi de fuso horários é o que tem as marcações específicas dos fusos e das
longitudes, servindo para orientar qual é a hora correta em cada lugar do mundo. A contagem funciona da seguinte forma: sabe-se que demora 24 horas para passar um dia na Terra, ou seja, dar uma volta de 360°. Sendo assim, em 1 hora, a Terra se desloca 15°. Por isso, a cada 15° para o leste do meridiano de Greenwich, há o acréscimo de uma
hora. Já a cada 15° a oeste, têm-se a diminuição de uma hora. Continentes do Mundo (Mapas Temáticos) Os mapas-múndi temáticos são escalas menores do globo para que se possa ter uma melhor visualização de uma região em específica da Terra. Veja, abaixo, cada um deles: Mapa-múndi da Europa Ver Mapa em Tamanho Grande Mapa-múndi da
Oceania Ver Mapa em Tamanho Grande Mapa-múndi da Ásia Ver Mapa em Tamanho Grande Mapa-múndi da África Ver Mapa em Tamanho Grande Mapa-múndi da América Central Ver Mapa em Tamanho Grande Mapa-múndi da América do Norte Ver Mapa em Tamanho Grande Mapa-múndi da América do Sul Ver Mapa em Tamanho Grande
Curiosidades No mapa mais comum, o Mercator, a África está bem menor que a Antártida, mas o continente africano é, em média, 4 vezes maior que esta; Mecartor é o mapa mais utilizado até hoje; Outras projeções que deformam menos o mapa vêm sendo adotadas, como os mapas de Mollweide, Robinson e Winkel Tripel; As projeções são chamadas
de anamórficas, pois pegam uma geografia esférica e rugosa (devido à topografia) e transferem-na para uma superfície plana; O primeiro mapa-múndi que retrata o mundo foi criado em 1507 pelo cartógrafo alemão Martin Waldseemüller; A Projeção Descontínua de Goode apresenta um mapa-múndi deformado em função de “cortes” existentes em
áreas oceânicas, ela é um exemplo de como as projeções devem ser diferentemente aproveitadas. Agora que você já sabe um pouco mais a respeito do mapa-múndi, que tal testar os seus conhecimentos nos exercícios que preparamos para você? Basta rolar até o final da página e se divertir! Ah, e não deixe de compartilhar com os seus amigos,
desafiando eles também. Para você entender – FAQ resumo sobre “mapa-múndi” Entenda mais sobre o mapa-múndi e suas funções! Essas perguntas são as mais comuns entre as pessoas que buscam entender mais sobre esse assunto. Qual é a função do mapa-múndi? A principal função do mapa-múndi é reproduzir o globo terrestre em sua totalidade
ou suas partes assim como veríamos do espaço, porém, de forma plana. Graças ao mapa-múndi é possível observar todos os continentes e ilhas, assim como os rios e oceanos. Ele também pode ser conhecido como mapa global. O que tem no mapa-múndi? No mapa-múndi é possível visualizar os limites dos países e continentes com os oceanos. Porém,
é importante ressaltar que existem diferentes versões – como políticas, de vegetação, densidade demográfica e etc! Nele, é visto os seis continentes – Ásia, América (que é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul), África, Antártida, Europa, Oceania -, os cinco oceanos – Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico, Glacial
Antártico, e os 193 países!
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