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Histórico

1686 – Halley: 1o mapa temático – ventos oceânicos e 
monções – método de fluxos
1701 – mapa de declinação magnética – método 
isarítmico – isolinhas (linhas de igual valor)
1726 – método dos pontos de contagem
(quantificação)
1798 – cores: 1o mapa hipsométrico – meados do séc. 
XIX – curvas para representar o relevo (3D)
1786 e 1801 – Playfair: métodos para representar 
proporção – setograma
1817 – Humbolt: 1as isotermas – mapas climatológicos
1826 – Dupin: ordem visual do claro ao escuro – classes 
– série (agrupamentos de dados)



Histórico

1950 – Psicofísica – relações entre estímulo-resposta e 
símbolos individuais
Final dos anos de 1960 e início da década de 1970 – teorias 
sobre a comunicação cartográfica (Comunicação visual : 
representações cartográficas; sobreposições entre as ciências 
da informação e a da comunicação), a fim de formalizar o 
processo cartográfico . Psicologia cognitiva : como os mapas 
eram processados mentalmente e lembrados pelo cartógrafo e 
usuário.
1980 – microcomputadores : novas ferramentas para novas 
formas de comunicação cartográfica
1990 – cognição na Cartografia: processo mental que envolve 
a dinâmica de display associada à visualização. Computadores: 
maior flexibilidade para estocar dados matriciais, vetoriais e 
textos os quais podem ser acessados e combinados; 
exploração de novas alternativas de representação cartográfica 
sem adicionar custos.



Conceituação
Cartografia
Ciência e Arte. Ciência pois abrange um conjunto de operações que 
visam desde a transformação da superfície curva da Terra sobre o 
plano até a busca da melhor simbologia para representar os diversos 
aspectos da mesma superfície. Arte à medida em que o cartógrafo 
busca fornecer uma informação de forma adequada, por meio de 
uma linguagem gráfica, com base em regras da Semiologia 
Gráfica 1, sem desconsiderar a estética (Martinelli, 1991)

“Cartografia é a ciência da representação e do estudo da distribuição 
espacial dos fenômenos naturais e sociais, suas relações e suas 
transformações ao longo do tempo, por meio de representações 
cartográficas – modelos icônicos – que reproduzem este ou aquele 
aspecto da realidade de forma gráfica e generalizada”. (Salichtchev, 
1973 apud MARTINELLI, 1991)
Cartografia Temática tem função tríplice: registrar, tratar e comunicar 
informações. 

1ciência que estuda os signos utilizados em 
comunicação (Duarte, 1991)

1ciência que estuda os signos utilizados em 
comunicação (Duarte, 1991)



Mapa

Mapas são veículos de comunicação – Comunicação Cartográfica
representa num plano os objetos observados sobre a superfície 
terrestre, ao mesmo tempo na sua posição absoluta e nas suas 
relações em distâncias e direções.
Coordenadas geográficas: X (longitude) e Y (latitude)
Oferece uma visão global, localizada e mensurável dos fenômenos, 
sugerindo novas medidas, novos dados e novos desenvolvimentos.
Z – componente de qualificação – característica do lugar: qualitativa ou 
quantitativa ou ambas. Implantação da mancha sobre o plano. Devido 
a extensão do objeto há 3 modos de implantação: pontual, linear e 
zonal. (Joly, 1990) 

Os mapas devem dirigir o discurso e não ilustrá-lo; devem 
revelar o que há a dizer e que decisão tomar diante dos 
resultados descobertos.

Conceituação



Imagem cartográfica : combinação de 2 componentes geográficos e 
de um componente de qualificação. Um mapa pode ser uma imagem 
cartográfica simples ou uma figura formada pela associação de várias 
imagens cartográficas percebidas ao mesmo tempo pelo leitor. (Joly, 
1990)

Representação Cartográfica : trabalho técnico que visa transmitir uma 
idéia, evitando-se interpretações contraditórias, buscando a beleza 
através da harmonia dos diversos componentes (símbolos, cores, 
letreiro), de modo a fornecer informações corretas.

Para o desenvolvimento dos trabalhos de Cartografia Temática , 
utiliza-se um mapa base para a informação ser dada sobre certo tema 
por meio de simbologia adequada.

Conceituação



Cartografia de Base e 
Cartografia Temática

Cartografia de Base
� Referência Geométrica 

para análises espaciais
� Base cartográfica –

fonte de dados (rios, 
estradas, limites, 
cidades) – referência 
de localização para os 
dados temáticos a 
serem mapeados

Cartografia Temática
Atualmente produzida em 
meio digital, a base 
cartográfica – localização 
geográfica
Planejamento do Mapa 
Temático: 

Qual a sua finalidade? A que 
público se destina?
Definição da base 
cartográfica, dos dados e da 
forma de representação dos 
mesmos



Duração mais limitada, à medida em que os 
dados são superados com mais rapidez

Geralmente, os documentos podem ser usados 
por longo tempo

Significado qualitativo e quantitativoGeralmente, tem significado qualitativo

Quanto ao significado das cores

Documentos podem ser elaborados por 
pessoas não especialistas em Cartografia

Documentos elaborados por especialistas em 
Cartografia

Quanto ao preparo do executor

Na maioria das vezes, exige conhecimentos 
especializados

Não exige necessariamente conhecimentos 
específicos para compreensão dos 
documentos

Quanto ao preparo do leitor

Dados quantitativos e qualitativosMaior destaque aos dados qualitativos

Quanto ao nível da informação

Quanto à durabilidade da informação

Qualquer elemento, inclusive os de natureza 
abstrata

Elementos físicos ou a eles relacionados

Quanto aos elementos representados

Assuntos mais restritosGrande diversidade

Quanto aos propósitos

Especializado e reduzidoAmplo e diversificado

Quanto ao público que atende

Cartografia TemáticaCartografia Geral

Fonte: DUARTE, 1991: 22



Cartografia Temática

Cartografia Temática : parte da Cartografia que diz respeito ao planejamento, 
execução e impressão de mapas sobre um Fundo Básico, ao qual serão 
anexadas informações através de simbologia adequada, visando atender as 
necessidades de um público específico. (DUARTE,1991)
A cartografia pode ser considerada como uma linguagem universal à medida 
em que utiliza ampla variedade de símbolos conhecidos por todos. Mais do que 
isso, é uma linguagem estritamente visual, ou seja, de percepção de imagens. 
Conhecer as propriedades dessa linguagem para melhor utilizá-la é o objeto da 
Semiologia Gráfica (JOLY, 1990).
A Semiologia é a ciência que estuda os sistemas de sinais que o homem utiliza 
na vida social: línguas, códigos, sinalizações, etc. É um método de trabalho 
cartográfico que envolve “a parte racional do mundo das imagens” – Sistema 
Monossêmico, ou seja, quando o conhecimento do significado de cada símbolo 
antecede a observação do conjunto de símbolos; não dá margem a 
ambigüidades, demanda somente um instante de percepção e expressa-se 
mediante a construção da imagem. (CASTRO, 1996)



CARTOGRAFIA TEMÁTICACARTOGRAFIA TEMÁTICA

Quantitativa Qualitativa

Séries 
Estatísticas

Representação
Gráfica

Matriz ou Tabela 
de Dupla Entrada

Semiologia
Gráfica

Banco de 
Dados

Geoprocessamento
(SIG)

Histórica
Geográfica
Categórica
Múltipla

Mapas
Gráficos
Redes

Fonte: Castro, 1996



Sistema de 
Símbolos

Sistema 
Lógico

Sistema 
Monossêmico

Memória
Artificial

Instrumento
de Pesquisa

Línguas
Códigos

Sinalização

REPRESENTAÇÃOREPRESENTAÇÃO
GRÁFICAGRÁFICA

MapasMapas
DiagramasDiagramas

RedesRedes

ReterReter
CompreenderCompreender
ComunicarComunicar

Parte racional
do mundo 

das imagens

Propriedades
de ubiquidade

Percepção visual

Fonte: Castro, 1996



MAPAS

GRÁFICOS

REDES

Gerais ou 
Sistemáticos

Especiais ou
Temáticos

Mapas Topográficos
Mapas Geográficos

Mapa-múndi

REPRESENTAÇÃOREPRESENTAÇÃO
GRÁFICAGRÁFICA

Diagramas
Simples

Composto

Fonte: Castro, 1996

Mapas Políticos
Mapas Urbanos

Mapas Rodoviários
Mapas Científicos
Mapas Econômicos

Mapas Náuticos
Mapas Aeronáuticos

Cartogramas

Estereogramas

Mapa + Gráfico
Mapa Temático

Volume (3D)

Organogramas

Dendogramas

Cronogramas

Fluxogramas



Cartografia Temática

Cartografia Temática – mapear temas variados; a confecção 
deve ser eficiente.
Função: o quê, onde e como ocorre certo fenômeno geográfico, 
utilizando símbolos gráficos, planejados para facilitar a 
compreensão de diferenças ou semelhanças, pelo usuário a 
quem se destina.
Elaboração de mapas nos computadores: experimentação, 
refazer, aceleram a construção dos mapas.
Na atualidade, o Mapa Temático consiste numa ferramenta de 
informação espacial interativa dinâmica em contraste com o 
tradicional mapa estático.



Modelo de Comunicação na 
Cartografia

CONFECÇÃO DO 
MAPA

Informação de fonte
Direta/Indireta

Percepção
Conhecimento
Experiência

CARTÓGRAFO
(emissor)

Modelo mental 
de mapa. Criação da 

mensagem

R

R

R1

MAPA
(mensagem)

USO DO MAPA

Modelo imaginado
da realidade

USUÁRIO
(receptor)

Percepção
Imaginação

Conhecimento
Motivação



A REPRESENTAÇÃO 
GRÁFICA

Representação Gráfica – linguagem de comunicação visual (bidimensional e 
atemporal), monossêmica (significado único), não há ambiguidade – comunicação 
social.
Mapas e gráficos – representação gráfica – aprender a ver .
Representação gráfica: diversidade (   ),     ordem (O) e proporcionalidade (Q). A 
diversidade será transcrita por uma diversidade visual, a ordem por uma ordem 
visual e a proporcionalidade por uma proporcionalidade visual. (Martinelli, 1998)
O mapa deve constituir-se num conjunto harmonioso de símbolos, letras e cores, de 
forma que sua mensagem possa ser entendida com facilidade. Este, é um 
documento que transmite informações numa linguagem gráfica, devendo ser 
estudado considerando-se todo o processo de comunicação – Semiologia Gráfica
Quatro regras básicas orientadoras da representação temática:
a. Um fenômeno se traduz somente por um sinal;
b. Um valor forte ou fraco se traduz por um sinal forte ou fraco;
c. As variações qualitativas se traduzem pela variação da forma dos sinais;
d. As variações quantitativas se traduzem pela variação do tamanho dos sinais     
(DUARTE, 1991).

argila grafite areia cobre

0-9 10-19



Expressa-se através da construção da imagem
Imagem visual: duas dimensões do plano (X, Y) e a terceira 
dimensão visual (Z). Desse modo, X, Y e Z são os três 
componentes da imagem

Níveis de leitura: conjunto e seqüência

Fonte: MARTINELLI, 1991: 10

(Y)

(Z)
(X, Y) são as duas
dimensões do plano
da folha de papel;
definem a posição
(Xi, Yi) da mancha
elementar no papel.

(Z) é a variação
visível da mancha
inscrita na posição
(Xi, Yi)

(X)
Tamanho Valor

A REPRESENTAÇÃO 
GRÁFICA



Gramática Cartográfica
Modos de Implantação

Modos de Implantação: Ponto , Linha e Superfície

Linear - elementos que demandam um traçado 
(estradas, rios, correntes marinhas, ventos, 
etc.). Geralmente, a espessura do traço tem 
somente um valor convencional, considerando-
se que sua largura, em muitos mapas, não tem 
relação com a escala do documento. Os traços 
podem variar em espessura, podem ser duplos 
e descontínuos. A descontinuidade é usada 
para representação de obras em realização ou 
projetadas, elementos não materializados na 
natureza (como limites administrativos) e rios 
intermitentes.
Temas: falhas geológicas, temperatura 
(isotermas), precipitação (isoietas), pressão 
atmosférica (isóbaras), ventos, correntes 
marinhas (quentes: vermelho; frias: azul), fluxo 
de transporte, estradas, rios, rede geográfica, 
exportação e importação, migrações, etc. 
(DUARTE, 1991)

Fonte: Loch, 125, 2006



Pontual – elementos cuja 
representação simbólica pode ser 
reduzida à forma de um ponto.
Os símbolos pontuais – localização 
exata na superfície terrestre (ponto, 
figuras geométricas e evocativas, 
que procuram retratar o elemento 
que está sendo mostrado)
Temas: localização de vulcões, 
cidades, portos, aeroportos, 
parques ecológicos, reservas 
indígenas, centros industriais, 
usinas hidrelétricas, jazidas 
minerais, distribuição da população, 
dentre outros.

Gramática Cartográfica
Modos de Implantação

Fonte: Martinelli, p. 15, 1998



Gramática Cartográfica
Modos de Implantação

Modo de implantação 
zonal - elementos que 
ocupam certa extensão 
territorial. Distribuição de 
certo fenômeno no espaço.
Temas: relevo, geologia, 
glaciações, clima, tipos de 
solos, vegetação, religiões, 
densidade demográfica, 
bacias hidrográficas, etc. 
(DUARTE, 1991)

Fonte: Ferreira, p. 11, 2002



Variáveis Visuais (Jaques Bertin, 1960) – determinam a representação 
gráfica compondo uma linguagem bidimensional e atemporal destinada 
a visão humana.

a) Tamanho: ordenada; pode ser proporcional ao objeto; variação de 
superfície

b) Valor: intensidade; seletiva e permite diferenciar os subgrupos de um
conjunto do mesmo tamanho ou da mesma forma e também um bom 
meio de classificação para ordenar uma série progressiva;

c) Granulação ou Textura: seletiva e de classificação de uma série 
ordenada;

d) Cor: seletiva e facilmente perceptível;
e) Orientação: seletiva, especialmente na implantação zonal; e,
f) Forma: qualificação precisa dos objetos e percepção de sua 

semelhança e diferença (Martinelli, 1991 e Joly, 1990)
Essas variáveis visuais tem propriedades perceptivas

Obs.: as variáveis mais fortes que criam a imagem. A arte do cartógrafo 
está na escolha daquelas que tornarão a informação tão inteligível e 
transmitível quanto possível. (JOLY, 1990)

Semiologia Gráfica



Relações fundamentais entre objetos:
similaridade /diversidade ( ), ordem (O) e de 
proporcionalidade (Q)

a) Percepção DISSOCIATIVA (   ): a visibilidade é variável; 
afastando da vista tamanhos diferentes, eles somem 
sucessivamente.

b) Percepção ASSOCIATIVA (    ): a visibilidade é constante –
as categorias se confundem; afastando-as da vista não 
somem.

c) Percepção SELETIVA (    ): o olho isola elementos.
d) Percepção ORDENADA (O): as categorias se ordenam 

espontaneamente
e) Percepção QUANTITATIVA (Q): a relação de proporção é

imediata



Tamanho e valor –
Variáveis da Imagem
Granulação, Cor, 
Orientação e Forma -
Variáveis de Separação 
(MARTINELLI, 1991)

Fonte: Joly, 1990

Modos de Implantação

Variáveis Visuais

Pontual Linear Zonal

Propriedades Perceptivas



Modalidades de Construções Gráficas

Mapas – explorar sobre o plano as correspondências entre todos 
os elementos de um mesmo componente da informação -
componente locacional - coordenadas geográficas: ONDE? 
(ordem geográfica). 
O QUE? EM QUE ORDEM? QUANTO? – componentes temáticos
- variação visual (Z) a posição em (X, Y): ponto, linha e área

Gráfico ou Diagrama – explorar sobre o plano as 
correspondências entre todos os elementos de um componente e 
todos os elementos de outro componente da informação
Rede (organograma, dendograma, cronograma e fluxograma) –
explorar sobre o plano as correspondências entre todos os 
elementos de um único componente da informação

(X, Y)
POSIÇÃO

ONDE?

(Z)
QUALITATIVO

(Z)
ORDENADO

(Z)
QUANTITATIVO

O QUÊ? (#) EM QUE
ORDEM? (O)

QUANTO? (Q)

Ponto

Linha

Superfície



Organograma

Fonte: www.direito.usp.br/info/organograma.html

ORGANOGRAMA DA USP



TEORIA DA VARIÁVEL VISUAL COR

Loch (2006) destaca dois aspectos que devem ser 
considerados em relação à cor:

1) Se refere às respostas das cores do espectro visível
2) Se vê as cores refletidas pelas feições, pois parte da energia 

eletromagnética é absorvida e outra refletida.
A percepção humana da cor se inicia com a sensação visual, 
ou seja, quando cones e bastonetes dos olhos, que são 
células responsáveis pela percepção da cor, localizadas na 
retina, são estimulados pela radiação eletromagnética de 
determinados comprimentos de onda, cuja variação é de 
400nm a 700nm. Tal fonte de radiação eletromagnética tanto 
pode ser o Sol como outra fonte qualquer que emita luz 
visível.
Em decorrência das propriedades de cada cor - intensidade 
e comprimento de onda - elas transmitem sensações ao 
cérebro humano, quando são identificadas diferentes cores e 
tons.



TEORIA DA VARIÁVEL VISUAL COR

Espectro eletromagnético – radiações visíveis (sensíveis ao olho humano) 
têm comprimentos de onda (380 a 760 nanômetros)

Cada faixa dessas radiações está relacionada a uma luz de certa cor. São 
elas:
Violeta 380-450nm
Azul 450-500
Verde 500-570
Amarelo 570-590
Laranja 590-610
Vermelho 610-760

Um nanômetro (1nm) = 10 -9, ou seja, um bilionésimo do metro (0,000 
000 001m).

Um nanômetro (1nm) = 10 -9, ou seja, um bilionésimo do metro (0,000 
000 001m).

RADIAÇÕES VISÍVEIS

UV Violeta Azul Verde Vermelho IV

400 500 600 700 800nm

A
m

L
a



De acordo com Young-Helmholtz : 
O olho humano obteria a sensação de cor através da excitação de 
três tipos de cones retinianos sensíveis às três principais regiões da 
porção visível do espectro de radiações eletromagnéticas: as 
regiões do azul-violeta, do verde e do vermelho. Quando há
excitação somente de um cone formam-se alternadamente as cores 
primárias: cyan (azul), amarelo e magenta (vermelho), cores puras.
Síntese aditiva: superpõe-se parcialmente três feixes luminosos 
numa câmara escura. Na superposição total das três luzes coloridas 
= branco . Na superposição parcial do verde com o vermelho-
alaranjado = amarelo . Na superposição parcial do azul-violeta com 
o vermelho-alaranjado = magenta . Na superposição parcial do 
verde com o azul-violeta = azul-esverdeado
Síntese subtrativa – bloqueio parcial da luz branca com filtros. Na 
superposição total dos três filtros (yellow, magenta e cyan) não há
passagem de luz = negro . Na superposição parcial do filtro yellow
com o magenta = vermelho-alaranjado . Na superposição parcial do 
filtro yellow com cyan = verde . Na superposição parcial do filtro cyan
com o magenta = azul-violeta .

TEORIA DA VARIÁVEL VISUAL COR



Teoria tricromática  de Robinson et al. (1995)
� Os olhos atuam como três câmaras de filtragem. Os 

receptores separam a luz em componentes de azul, 
verde e vermelho, julgando a intensidade de cada um. 
Essas cores são consideradas fundamentais e apenas 
um cone é excitado pela luz (BERTIN, 1986 apud 
LOCH, 2006). Quando dois cones são excitados 
surgem as cores primárias ciano, amarelo e magenta

TEORIA DA VARIÁVEL VISUAL 
COR

Para Bertin (1996) apud Loch (2006), o azul, verde e vermelho são cores 
fundamentais , o ciano, amarelo e magenta são cores primárias . Para 
outros autores, o azul, verde e vermelho são primárias, e o ciano , amarelo 
e magenta são cores secundárias, à medida em que se originam da 
mistura das cores primárias.



Três dimensões das cores:
1. Matiz : nuança cromática na seqüência 

espectral. Cor pura.
2. Saturação : variação que assume um mesmo 

matiz (vai do neutro absoluto – cinza até a 
cor pura espectral)

3. Valor : quantidade de energia refletida. 
Outros termos: brilho, escuridão, 
luminosidade, intensidade, claridade e 
tonalidade.
Na representação gráfica a variável visual 
cor é altamente seletiva, permitindo 
transcrever relações de diversidade entre 
objetos, especialmente na implantação 
zonal.

A Dimensão da Cor



Círculo Cromático
Variação contínua de cores 
intermediárias; e, nuances 
cromáticas diferenciadas 
pelos seus matizes.
A harmonia monocromática 
se dá quando usa-se somente 
uma cor, variando apenas sua 
tonalidade. Tal variação 
denota a intensidade de um 
fenômeno. Além dessa, existe 
outro modo de harmonizar as 
cores, a que usa as cores que 
se apresentam como vizinhas 
na Rosa Cromática, no 
sentido anti-horário. 
(DUARTE, 1991)

Fonte: Martinelli, 1991

O Círculo das Cores
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