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Mapas

O mapa foram criado no ano 1507 pelo 
cartógrafo alemão Martin Waldseemüller Este 
mapa dividia a terra entre o Oriente e 
Ocidente. Waldseemüller também foi o 
primeiro a utilizar também o termo “América” 
e baseou-se nos desenhos de Ptolomeu (90-
168 d.C.), cientista considerado o pai da 
cartografia.



O mapa mais antigo que se tem 
conhecimento, foi feito pelos 
babilônios 600 anos antes do 
nascimento de Cristo. Ele mostrava 
Babilônia cercada por uma massa de 
terra, mostrando várias cidades, 
como Assíria, Urartu e outras.



Século 1 d.C
Um século mais tarde, o filósofo
grego Posidonius (150 – 130 a.C.) 
publicou um trabalho “sobre o 
oceano e as áreas adjacentes“. Este 
trabalho não era apenas uma
representação global das questões
geográficas de acordo com os
conhecimentos científicos, mas serviu
para popularizar suas teorias sobre as 
conexões internas do mundo, para 
mostrar como todas as forças tiveram
um efeito sobre os outros e como a
interconexão também aplicadas na
vida humana, para a política assim
como para as esferas pessoais.



O geógrafo romano Pomponius Mela propôs 
um mapa único do mundo no ano 43 d.C. Ele 
dividiu a terra em cinco zonas, sendo somente 
duas delas habitável. Ele afirmou que 
os antichthones, as pessoas que habitavam a 
zona temperada do sul, não tinham contato 
com os povos das regiões temperadas do 
norte, devido ao calor insuportável no cinto 
tórrido entre as áreas. Sobre as divisões e 
fronteiras da Europa, Ásia e África, ele repete 
Eratóstenes; como todos os geógrafos clássicos 
de Alexandre, o Grande (exceto Ptolomeu), ele 
diz respeito ao Mar Cáspio como uma entrada 
do Oceano do Norte, correspondentes aos 
golfos persas e árabes (Mar Vermelho) no sul.



Em 1490, Heinrich 
Hammer, um cartógrafo 
alemão, criou um mapa 
que era notavelmente 
semelhante ao globo 
terrestre produzida 
mais tarde por Martin 
Behaim em 1492, o 
Erdapfel. Ambos 
mostram influências 
pesadas de Ptolomeu, e 
ambos possivelmente 
derivam de mapas 
criados por volta de 
1485 em Lisboa por 
Bartolomeo Columbus.



Século 16 d.C
Juan de La Cosa, um cartógrafo 
espanhol, explorador e 
conquistador, fez vários mapas 
dos quais o único sobrevivente 
é o Mappa Mundi de 1500. É a 
primeira representação 
cartográfica europeia conhecida 
das Américas.



O mapa de Cantino é o mapa mais antigo existente mostrando os descobrimentos portugueses no leste e no oeste. Ele 
mostrava as ilhas do Caribe e da costa da Flórida, bem como a África, Europa e Ásia. O mapa é particularmente notável
pelo registro fragmentado da costa brasileira, descoberto em 1500 pelo explorador Português Pedro Álvares Cabral. O 
mapa perdeu-se em algum momento de sua história até que, em um dia de 1859, o diretor da Biblioteca Estense em

Módena, na Itália, Giuseppe Boni, entrou em uma salsicharia



O Mapa Caverio, também
conhecido como Caveri Mapa ou
Canerio Mapa, de cerca de 1505 
mostra a costa leste da América do 
Norte com detalhe surpreendente
e foi uma das principais fontes
usadas para fazer o mapa de 
Waldseemüller em 1507.



O mapa de Waldseemüller foi o 
primeiro mapa a utilizar o termo 
“América”, representado como um novo 
continente que Amerigo Vespucci tinha 
descoberto em sua viagem e não 
apenas algumas ilhas menores como 
Christopher Columbus fez nas Índias 
Ocidentais. A riqueza e alto grau de 
detalhe do mapa resultante falam por si.



Diogo Ribeiro, um cartógrafo 
português trabalhando para a 
Espanha, fez o que é considerado 
o primeiro mapa do mundo 
científico em 1527 com base em 
observações empíricas de latitude. 
O mapa de Diogo delineia muito 
precisamente as costas da 
América Central e do Sul. No 
entanto, nem a Austrália nem 
Antártica aparecem, e o 
subcontinente indiano é muito 
pequeno. O mapa mostra, pela 
primeira vez, a extensão real do 
Oceano Pacífico. Ele também 
mostra, pela primeira vez, a costa 
norte americana numa linha 
contínua.



O geógrafo e cartógrafo 
flamengo Gerardus 
Mercator em 1569, 
desenvolveu 
matematicamente a 
famosa projeção cilíndrica 
do globo terrestre, sobre 
uma carta plana, 
revolucionando a 
cartografia da época, 
embora apresentasse 
distorções. De fato as 
cartas tradicionais 
inspiradas nos trabalhos 
de Mercator e destinadas 
à navegação dão uma 
ideia errada das áreas 
ocupadas pelas diferentes 
regiões do mundo. O 
desenvolvimento da 
projeção Mercator 
representou um grande 
avanço na cartografia 
náutica do século 16.



O Theatrum Orbis Geographica Ac 
Hydrographica Tabula criado por Hendrik 
Hondius em 1630 foi o primeiro mapa 
amplamente disponível, incluindo partes da 
Austrália. O litoral australiano mostrado é parte 
da costa oeste da Península do Cabo York, 
descoberto por Jan Carstensz em 1623.



Século 17
• Nova totius Terrarum 
Orbis Geographica Ac 
Hydrographica 
Tabula criado por 
Hendrik Hondius em 
1630 foi o primeiro mapa 
amplamente disponível, 
incluindo partes da 
Austrália. O litoral 
australiano mostrado é 
parte da costa oeste da 
Península do Cabo York, 
descoberto por Jan 
Carstensz em 1623.



Cartografia moderna

No século 17, os cartógrafos começaram a aplicar novas teorias do universo físico para determinar com precisão as dimensões da 
Terra. A invenção de novos instrumentos, como o relógio de pêndulo, o telescópio, bem como ferramentas mais teóricas, como
tabelas de logaritmos, o cálculo diferencial e integral, e a lei da gravidade, permitiu aos cientistas fazer as observações
necessárias. O avanço da cartografia foi favorecido pela medição de um arco sobre a superfície da terra.
No século 18, os avanços em matemática e astronomia associados com o trabalho de Sir Isaac Newton 

ajudou a aperfeiçoar o método de determinar a longitude dentro de um grau. Os resultados destes avanços
técnicos foram vistos no aumento da precisão do esboço geral dos continentes e as suas posições precisas. 

Mapas da América do Norte e do subcontinente indiano começou a ser esboçado. O progresso do 
assentamento da América do Norte, a organização de colônias, e uma contínua rivalidade anglo francesa criou

uma crescente demanda por mapas de maior confiabilidade.



O globo terrestre é uma representação
em escala reduzida do planeta Terra. 
Com seu formato esférico, ele representa
a superficie terrestre de maneira
mais fiel« que o planisfério..
Sua forma é arredondada, porém, não
permite a visualização de toda a 
superfície ao mesmo tempo, Se 
observamos o Brasill, por exemplo, não
conseguimos ver o Japão, que fica no 
lado oposto do globo. Já no Mapa 
planisférico conseguimos ver o mapa-
mundi em plano, vendo todos os países.
Um globo terrestre tem às vezes relevo, 
mostrando a topografia. Se usar uma
escala exagerada para o relevo, de forma 
que resulte visível.
A maior parte dos globos terrestres
modernos incluem também paraleloss e 
meridianos, de modo que se possa
efetuar uma localização na
superfície do planeta.[

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


Em Nuremberg, em 20 de junho de 1492, ou seja, 
algumas semanas antes da descoberta do "Novo 

Mundo", o cartógrafo e navegador Martin Behaim
conclui a construção do primeiro globo terrestre. Em

colaboração com o pintor Georg Glockenthon, 
Behaim o construiu entre 1491 e 1493 quando da sua

permanência em Nuremberg, denominando-o de 
“Erdapfel”, ou seja, “maçã do mundo”. O original está
hoje em exibição no Germanisches Nationalmuseum

de Nuremberg e é uma das obras de arte mais
descritas da Europa.



Bases de apoio

Os globos terrestres típicos são construídos de forma que, ao apoiarem-
se, o plano da órbita (plano eclíptico) apresente-se sempre representado 
na horizontal local, e o eixo de rotação apresente-se inclinado em relação 
à vertical de forma a refletir a "inclinação do eixo da Terra" em relação ao 
plano de sua órbita.



Ortofotomapas



Os ortofotomapas são fotografias aéreas 
onde são corrigidas algumas distorções e 
se acrescenta alguma informação, como a 
toponímia (nomes locais)



Fotografias aéreas



Fotografias 
aéreas são 
fotografias 
tiradas de um 
avião ou 
helicópetro, que 
permite fazer 
uma observação 
pormenorizadde 
uma aréa muito 
grande



Mapas Mentais

•Mapas mentais são 
representações da 
imagem mental que cada 
um adquire de uma 
determinada área da 
superfície terrestre.



Imagens de satélites



Imagens de satélites são imagens de parte da superfície 
terrestre, captadas através de sensores colocados num satélite.
São muito utilizadas como instrumento de trabalho da 
Cartografia e Meteorologia


