




Ivanilton José de Oliveira
Loçandra Borges de Moraes

[ Organização ]

GOI ÂNI A   |  2022

COLEÇÃO APRENDER COM A CIDADE

Nova edição,  
revisada e atualizada



C&A ALFA
COMUNICAÇÃO

Presidente
Luiz Carlos Ribeiro

Comunicação cartográfica
Ícaro Felipes Soares Rodrigues
Loçandra Borges de Moraes

Ilustrações:
Rute Athayte A. Vasconcelos

Fotos:
Acervo da Rede de Pesquisa em  
Ensino de Cidade – REPEC
Acervo Grupo de Estudos e  
Pesquisas em Cartografia Escolar – GECE

Projeto gráfico
Adriana da Costa Almeida

Revisão-geral
Maria de Fátima Toledo
Jéssica Lopes

Apoio técnico
Larissa Bárbara Borges Drumond

Conselho Editorial
Andréa Coelho Lastória 
(USP/Ribeirão Preto)
Carolina Machado R. B. Pereira (UFT)
Denis Richter (UFG)
Eguimar Felício Chaveiro (UFG)
Lana de Souza Cavalcanti (UFG)
Loçandra Borges de Moraes 
(UEG/Anápolis)
Vanilton Camilo de Souza (UFG)
Carla Cristina Reinaldo G. de Sena  
(UNESP/Ourinhos)

CARTOGRAFIA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE GOIÂNIA

Coordenação Geral Lana de Souza Cavalcanti – UFG
(Coleção Aprender com a Cidade) 

Coordenação de 
Atualização/Fascículos Karla Annyelly T. de Oliveira – UFG

Coordenação/Fascículo Ivanilton José de Oliveira – UFG
(1ª ed. e 2ª ed. atualizada) Loçandra Borges de Moraes 
 – UEG/Anápolis –CSEH

Equipe de Atualização Denis Richter – UFG
(2ª edição) Heitor Silva Sabota – UFG
 Miriam Aparecida Bueno – UFG

© Autoras e autores – 2022

A reprodução não autorizada desta publicação, por qualquer meio, 
seja total ou parcial, constitui violação da Lei n. 9.610/98. 

Depósito legal na Biblioteca Nacional, conforme decreto n. 1.825, 
de 20 de dezembro de 1907. 

Comissão Técnica do Sistema Integrado de Bibliotecas Regionais (SIBRE), 
Catalogação na Fonte

C328  Cartografia escolar [recurso eletrônico ] : região metro-
politana de Goiânia / Ivanilton José de Oliveira, Loçandra Borges 
de Moraes (Orgs.). – 2. ed., rev. e atual. – Goiânia : C&A Alfa 
Comunicação, 2022. 

  55 p. – (Coleção Aprender com a Cidade). 

   ISBN 978-65-990156-1-8 (físico) 
 ISBN 978-65-89324-50-8 (digital)

  1. Cartografia escolar. 2. Goiânia. 3. Região metropolita-
na - Goiânia. I. Oliveira, Ivanilton José de. II. Moraes, Loçandra 
Borges de.

CDU: 911(817.3)    

Dados Internacionais de Catalogação na Fonte (CIP)
(Elaboração: Filipe Reis – CRB 1/3388)



5CARTOGRAFIA ESCOLAR DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

Caros professores

Nós membros da Rede de Pesquisa em Ensino de Cidade do Estado de 
Goiás – REPEC, constituída por professores da Universidade Federal 
de Goiás – UFG, da Universidade Estadual de Goiás – UEG e Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás – PUC-Goiás, alunos de graduação e pós-
graduação dessas universidades e professores de Geografia da Rede Estadual de 
Goiás, apresentamos a vocês esse material de uso escolar. Sua primeira edição 
foi publicada anteriormente, e agora estamos apresentando essa nova edição, 
revisada e atualizada. 

A ideia de investir nossos esforços na construção desse material, no formato de 
fascículos didáticos, surgiu da nossa aposta na fecundidade de um relacionamento 
mais estreito e colaborativo entre professores da universidade e da escola. 
Entendemos, aliás, que essa relação de integração deve fazer parte das políticas 
e metas mais amplas das instituições envolvidas e dos projetos pedagógicos dos 
cursos de formação de professores e das escolas. 

A equipe se propôs a elaborar materiais didáticos temáticos sobre a Região 
Metropolitana de Goiânia e sobre Goiás acreditando ser esse um caminho para 
aprimorar o trabalho docente com a Geografia Escolar e para estreitar os vínculos 
entre os professores da escola e os professores da universidade. Um princípio 
orientador desses fascículos é o de que se a cidade é o lugar da vida cotidiana de 
professores e alunos, ela deve ser uma referência espacial importante na formação 
escolar e cidadã, especialmente no ensino de Geografia, que está voltado para a 
formação do pensamento geográfico. 

Estabelecemos como eixo principal desse trabalho a Região Metropolitana 
de Goiânia e, a partir daí, foram produzidos alguns fascículos com temáticas 
relevantes para o processo de ensino-aprendizagem da Geografia. Os temas são 
abordados de modo a possibilitar a construção de conhecimentos dos alunos, 
com atividades problematizadoras voltadas para seu cotidiano, para seu lugar 
de vivência mais imediato, ao mesmo tempo em que procura fornecer dados, 
informações e conhecimentos mais sistematizado sobre essa Região. 

Esperamos que façam bom proveito desse material nas aulas de Geografia; que ele 
possa contribuir com o seu trabalho, sendo incluído ao longo do ano, juntamente 
com outros materiais e atividades já planejados e que propicie boas reflexões e 
boas análises sobre o espaço urbano da grande Goiânia.
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Caro aluno

É com imensa satisfação que nós apresentamos a você essa coleção de 
fascículos que traz importantes conhecimentos, informações e atividades 
para que construa seus próprios conhecimentos sobre Goiás, Goiânia e sua 

Região Metropolitana. 

Cada fascículo dessa coleção aborda uma temática diferente, sendo apresentada 
em vários capítulos interdependentes. Esses capítulos estão organizados em 
cinco partes distintas, porém, complementares entre si, denominadas: Converse 
Comigo, Traços e Retratos, Mergulhando no Tema, O que foi que eu aprendi 
mesmo? Antenado com a realidade. 

Na primeira parte de cada capítulo você será convidado a conversar sobre o 
tema abordado e receberá as primeiras informações sobre ele. Na seção Traços e 
Retratos você começará a interagir com o assunto produzindo textos e desenhos 
sobre a sua realidade. No item Mergulhando no Tema será nossa vez de apresentar 
mais informações de maneira que você amplie seus conhecimentos sobre o tema 
tratado no capítulo. Na seção O que foi que eu aprendi mesmo?, você encontrará 
um resumo de tudo o que foi estudado. No final, para mostrar que está antenado 
à realidade, o desafio é relacionar ao seu dia-a-dia aquilo que você aprendeu em 
cada capítulo. 

Esse fascículo tem o objetivo de contribuir com o ensino de Geografia, 
especificamente com os conteúdos sobre o urbano, oferecendo material escolar 
que tem como base o cotidiano do aluno nas cidades de Goiás e, especialmente, na 
Região Metropolitana de Goiânia. Espera-se que ele ajude o professor a orientá-
los a compreender sua cidade e, com isso, elaborar seus próprios conceitos, além 
de desenvolver um pensamento geográfico referente a esse espaço. O fascículo 
está organizado em três capítulos. 

Esperamos que após o estudo dos conteúdos presentes em cada capítulo você 
seja capaz de compreender o tema abordado no fascículo. Então, mãos à obra e  
bom trabalho!
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LOCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO 
NA REGIÃO METROPOLITANA 

DE GOIÂNIA

1
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Para iniciarmos nossa conversa, você sabe o que é uma Região 
Metropolitana? Quando a Região Metropolitana de Goiânia foi criada 
e por quê? Você mora em um município da Região Metropolitana de 
Goiânia? Você conhece outro município dessa região? Você já pensou em 
que lugar da Terra se localiza seu município? Ou qual direção tomar para 
ir de um município a outro? 

Região Metropolitana é uma área composta por municípios que mantêm 
estreitas relações com um grande centro urbano, chamado metrópole. 
Geralmente, esses municípios fazem limites com a metrópole e podem 
estar conurbados a ela, ou seja, diferentes municípios podem ter suas 
áreas urbanas unidas à principal cidade da região. 

A Região Metropolitana de Goiânia (RMG) foi criada por legislação 
estadual complementar com o objetivo de facilitar a administração de 
demandas, como a gestão dos transportes, serviços de saneamento, saúde 
e abastecimento de água, entre outros, que afetam vários municípios, 
cada vez mais interligados ao município de Goiânia. Ela é constituída 
pelos seguintes municípios: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 
Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, 
Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, 
Nerópolis, Nova Veneza, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, 
Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade. Observe a seguir a 
localização desses municípios na Figura 1 – Mapa da Região Metropolitana 
de Goiânia, e veja as fotografias de alguns deles nas Figuras 2 a 8 nas 
páginas de 8 a 11. 

O fato de a legislação ter estabelecido esses municípios como componentes 
da RMG não significa que não existam outros municípios que mantêm 
estreitas relações com Goiânia ou que esses vinte municípios são os que 
estão mais integrados à metrópole. Goianápolis, por exemplo, faz parte 
da Região Metropolitana de Goiânia, todavia mantém muito mais ligação 
com Anápolis do que com Goiânia. Esse exemplo demonstra que outros 
critérios, além dos científicos, interferem na escolha dos municípios que 
farão parte de uma região metropolitana.

Converse
comigo!
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Figura 1 – Mapa da Região Metropolitana de Goiânia (2019) 
Fonte: IBGE, Municípios, 20017. GOIÁS. Lei Complementar nº 149, 15/5/2019.

REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA (2019)
URBANIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO
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Você observou como as áreas urbanas de alguns municípios como 
Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo estão próximas ou até 
conectadas com a área urbana de Goiânia? Por que isso acontece? Quais 
as consequências dessa proximidade? 

Devido à sua importância para Goiás e mesmo para outros estados 
brasileiros, Goiânia é considerada uma metrópole regional. Isso significa 
que ela exerce influência administrativa, política, econômica e na oferta de 
serviços, empregos, meios de comunicação e transporte, estabelecimentos 
educacionais e culturais. É uma metrópole que, de acordo com a contagem 
estimada da população, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), em 2019, possui 1.516.113 habitantes. 

Figura 2 – Foto de um parque infantil,  
Santo Antônio de Goiás/GO
Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008.

Figura 3 – Lago Municipal de Goianira/GO
Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008.

Figura 4 – Foto de uma praça,  
Senador Canedo/GO
Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008.
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Nas últimas décadas muita gente mudou-se para Goiânia e para as cidades 
de seu entorno em busca de trabalho, de saúde ou educação. As pessoas 
que tinham melhores condições financeiras puderam escolher onde 
morar. Já aquelas que não tinham como fazer essa escolha adquiriram 
suas residências em lugares menos valorizados, geralmente distantes 
do centro da cidade e até em outros municípios ou, ainda, acabaram 
ocupando terrenos impróprios, em margens de córregos. 

Para essas pessoas que não tiveram condições de morar em regiões 
próximas ao centro da capital, ir ao trabalho, à escola ou fazer um 
tratamento com um médico especialista, geralmente significa deslocar 
dezenas de quilômetros. Nos finais de semana, quem quiser aproveitar 
o dia num dos locais de lazer, localizados na cidade, que concentra a 
maioria deles, também terá que dispor de algumas horas só para os 
deslocamentos. Vamos conhecer alguns desses locais de lazer de Goiânia 
e descobrir como chegar até eles?

Antes de continuarmos estudando a localização e a orientação na RMG, a partir dos 
locais de lazer, vamos voltar ao mapa da Região Metropolitana de Goiânia e às fotos de 
alguns de seus municípios para resolver as seguintes atividades:

1. Observando o mapa da Região Metropolitana (página 7) desenhe em uma folha o mapa 
de sua cidade e escreva os nomes dos municípios vizinhos. Observe também a locali-
zação da Região Metropolitana de Goiânia no mapa de Goiás e do Estado de Goiás no 
Brasil (página 7). Descreva essas localizações. 

2.	 Procure	em	seu	livro	de	Geografia,	ou	em	outros	livros,	um	mapa-múndi	e	veja	qual	é	
a localização do Brasil. Descreva essa localização.

3. Quantos municípios compõem a Região Metropolitana de Goiânia? Escreva os nomes 
deles em seu caderno.

4.	 Quais	desses	municípios	 estão	 conurbados	 com	Goiânia?	 Explique	o	que	 significa	
estar conurbado.

5.	 Escreva	duas	características	dos	lugares	que	você	conhece	na	Região	Metropolitana	
de Goiânia.

Tracos
e retratos!
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Cidade – lugar e lazer

A região metropolitana de Goiânia é composta por pequenas, médias e 
grandes cidades, onde a maioria das pessoas vive de acordo com o “modo 
de vida urbano”, que pode ser compreendido como a forma de habitar a 
cidade, ou seja, consumir, pensar, divertir-se, agir e viver.

Considerando-se esse modo de vida, todas as cidades do Brasil e do 
mundo possuem algumas semelhanças, como, por exemplo, ruas, praças, 
igrejas, hospitais, escolas. Contudo, elas possuem também características 
próprias que as diferenciam. A maneira como as pessoas convivem, 
trabalham, estudam, se divertem, assim como a linguagem, os costumes, 
formas de agir, são alguns elementos que podem variar entre as cidades. 
O lazer, por exemplo, pode ser realizado numa praça, em casa, na rua, no 
cinema, no teatro, na biblioteca, no shopping, no campinho de futebol, 
no córrego, no clube, dependendo que cada cidade oferece. O que a sua 
cidade oferece para o lazer de seus moradores? Ela tem muitas praças, 
bosques e clubes? E cinema, ela tem?

Os lugares destinados ao lazer são locais onde os moradores podem 
desfrutar de seu tempo livre. A qualidade e a frequência com que as pessoas 
utilizam esses espaços estão relacionadas a vários fatores, dentre eles, a 
limpeza, a segurança, as condições de acesso, o tempo livre, os serviços 
oferecidos. Esses fatores estão relacionados às boas condições de uso desses 
espaços, o que depende da iniciativa do poder público (prefeito, vereadores), 
da comunidade local e também das condições econômicas da sociedade.  
A preservação dos espaços públicos é de responsabilidade dos governantes 
e de todos os cidadãos, porque o lazer deve ser um direito garantido a todos.

Figura 5 – Parque Mutirama, localizado em Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008.

Figura 6 – Morro Santo Antônio, localizado  
em Senador Canedo/GO
Fonte: Acervo GECE, 2016.
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Figura 7 – Foto da Praça da Matriz, localizada 
no centro de Aparecida de Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008.

Figura 8 – Santuário do Divino Pai Eterno, 
localizado em Trindade/GO
Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008.

Agora, vamos explorar o próximo mapa, o da Figura 9, na página 12, que 
representa a região central de Goiânia e contém a localização de alguns 
lugares públicos de lazer da nossa capital. São eles: Parque Zoológico, 
Teatro Goiânia, Parque Mutirama, Palácio da Cultura (Gibiteca e Cine 
Cultura) e Bosque dos Buritis.

Observe	 atentamente	o	mapa,	 identificando	nele	 os	 locais	 que	podem	ser	 utilizados	
para	o	lazer,	tanto	os	que	foram	citados	anteriormente	quanto	as	praças.	Veja	em	que	
ruas	eles	estão	localizados,	qual	é	o	bairro	e	de	que	outros	lugares	eles	estão	próximos.	
Depois dessa observação, faça as atividades solicitadas:

1.	 Escolha	dois	desses	lugares	(pode	ser	praça,	bosque,	parque,	teatro,	etc.)	e	pesquise	
sobre	as	opções	de	lazer	que	eles	oferecem.	Com	os	resultados	da	pesquisa	elabore	
um texto em seu caderno.

2.	 Escreva	o	endereço	completo	de	um	dos	lugares	pesquisado	por	você.

3.	 Descreva	o	trajeto	que	você	faria	para	chegar	ao	Parque	Mutirama	caso	partisse	da	
Praça	Cívica.	E	se	você	estivesse	na	rodoviária	de	Goiânia,	que	direção	deveria	seguir	
para	ir	até	o	Bosque	dos	Buritis?	Descreva	o	trajeto.

4.	 Qual	o	endereço	completo	do	lugar	onde	você	mora?	Descreva,	por	meio	de	desenho,	
o	percurso	que	você	deve	seguir	para	ir	da	sua	casa	até	a	praça	mais	próxima.

5. Faça um desenho demonstrando como são os lugares de lazer do seu bairro.

6.	 Produza	um	relato	sobre	os	lugares	de	seu	bairro	que	são	utilizados	para	o	lazer.
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MAPA DA REGIÃO CENTRAL DE GOIÂNIA

Figura 9 – Mapa da Região Central de Goiânia (2019) 
Fonte: Museu Antropológico / UFG. Setor de Geoprocessamento (Adaptado).
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Mergulhando
no tema!

 

  

 
8 horas

 
18 horas

 

 

 

A partir do exercício anterior, explique como você se orientou para 
descrever o percurso da sua casa até a praça mais próxima! E como você 
se orientou para descrever os deslocamentos até os lugares de lazer de 
Goiânia? Geralmente utilizamos termos como à esquerda, à direita, abaixo, 
acima, ao lado, para situar a direção de coisas e lugares. 

Como se orientar e se localizar 
nos lugares da cidade

Geograficamente devemos nos ori en tar por meio das direções cardeais: 
Norte, Sul, Leste, Oeste; e das colaterais: Nordeste, Sudeste, Noroeste e 
Sudoeste. Elas são determinadas em relação à observação do movimento 
aparente que os astros fazem no céu, como é o caso do Sol e das demais 
estrelas. Durante o dia temos a impressão que vemos o Sol nascer numa 
direção e se pôr na direção oposta. À noite outras estrelas “fazem” o mesmo 

movimento. Na verdade, é o nosso planeta 
que gira (movimento chamado de rotação) 
e, por isso, nós temos a impressão de que 
os astros se movem – embora eles também 
tenham seus próprios movimentos. Volte ao 
seu livro de Ciências ou de Geografia para 
relembrar esses conhecimentos. 

Para nos orientar, utilizando o Sol, podemos 
fazer o seguinte procedimento: se nos 
posicionarmos de frente para a direção do 
nascer do Sol (nascente), veremos o Leste. 
Logo, às costas, na direção em que o Sol se 
põe (poente), estará o Oeste. Assim, à nossa 
direita, estará o Sul, e à nossa esquerda estará, 
o Norte. Vamos fazer esse exercício no pátio 
antes de realizar as outras atividades?! Fique 
na posição indicada anteriormente. Depois, 
repita o exercício, mas ficando de frente para 
a posição onde o Sol se põe (poente). O que 
ficou à sua esquerda? E à sua direita?
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Figura 10 – Nascer do Sol no solstício de inverno (junho), 
visto a partir do Centro de Goiânia/GO
Fonte: Repec, 2007.

Figura 11 – Nascer do Sol no equinócio de outono (março), 
visto a partir do Centro de Goiânia/GO
Fonte: Repec, 2007.

Figura 12 – Nascer do 
Sol no solstício de verão 
(dezembro), visto a partir 
do Centro de Goiânia/GO
Fonte: Repec, 2007.

Agora que você já experimentou realizar essa atividade no pátio da escola, 
vamos utilizar os desenhos a seguir para continuar aprendendo como se 
orientar geograficamente. Para tanto, identifique as direções cardeais de 
cada objeto ou paisagem, tendo como referência a menina, na primeira 
figura, e o menino, na segunda figura, e também a hora que é indicada 
(manhã ou tarde).

Ao longo do ano, há uma variação da posição do nascente e do poente. 
Veja isso nas Figuras de 10 a 12. Mas, em pelo menos dois dias do ano, o 
nascer do Sol coincide exatamente com a direção leste e o pôr-do-sol com a 
direção oeste. Esses dias são os chamados equinócios, que ocorrem em 20 
de março e em 23 de setembro. Já os dias em que há o maior afastamento 
do sol em relação às direções leste e oeste são chamados solstícios. Eles 
ocorrem nos dias 21 de dezembro e 21 de junho. Observe nas fotos do 
centro de Goiânia as mudanças na posição do nascer do Sol, de acordo 
com a época do ano.
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Você	sabia	que	com	uma	rosa-dos-ventos	você	poderia	descobrir	a	localização	de	coisas	
e	objetos	considerando	sua	posição	no	planeta?	Vamos	fazer	essa	experiência?	

1.	 Com	a	ajuda	do	seu	professor,	desenhe	em	uma	folha	de	papel	transparente	a	rosa-
dos-ventos,	use	as	cores	de	que	você	gosta.	Você	poderá	utilizar	a	 rosa-dos-ventos	
para ver a direção e a localização em vários momentos, em diferentes mapas.

2. Em grupo, utilizando o giz, observe as direções do nascer e do pôr-do-sol e faça esse 
desenho em vários lugares da escola. Com o auxílio de seu professor, realize vários 
exercícios de orientação e localização.

3.	 Volte	ao	mapa	da	Região	Metro	politana	de	Goiânia,	na	pá	gi	na	7.	Observe	e	identifi-
que	com	a	sua	turma	qual	é	a	posição	geográfica	de	cada	município	que	aparece	nas	
fotos,	tendo	como	referência	o	município	de	Goiânia.	

4. Para exercitar mais um pouco, responda:

a)	 Qual	a	posição	geográfica	de	Abadia	de	Goiás	em	relação	a	Goianápolis

b)		Qual	a	posição	geográfica	de	Aragoiânia	em	relação	a	Bela	Vista?

c)	 Ao	fazer	esses	exercícios,	você	percebeu	que	uma	cidade	pode	estar	em	posições	
diferentes,	dependendo	da	referência	considerada?	Por	exemplo:	Goiânia,	em	rela-
ção	a	Aparecida	de	Goiânia,	localiza-se	ao	norte;	em	relação	a	Nerópolis,	localiza-se	
ao	sul.	Volte	ao	mapa	e	exercite	outras	localizações,	assim	você	aprenderá	mais	sobre	
a localização dos municípios da Região Metropolitana.

d)		Agora	responda	novamente:	qual	é	a	posição	geográfica	de	sua	casa,	em	relação	à	
praça	mais	próxima	dela?

As direções e a rosa-dos-ventos

As direções cardeais e colaterais podem ser representadas pela rosa-
dos-ventos, veja logo a seguir dois exemplos. No primeiro desenho, 
temos a abreviatura dos pontos cardeais e colaterais em inglês, seguindo 
a norma internacional. No segundo, as abreviaturas se encontram na 
língua portuguesa.

N

NW NE

W E

SW SE

S
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A orientação é uma necessidade antiga do ser humano. Desde que ele 
começou a se deslocar pelo espaço, passou a inventar formas de se orientar 
e de registrar nos mapas os locais visitados. A orientação a partir dos 
astros, que você acabou de aprender, é uma delas. 

Atualmente, um dos mais modernos equipamentos utilizados para a 
localização é o GPS (Sistema de Posicionamento Global). Trata-se de 
um sistema americano de posicionamento por satélite, utilizado para 
determinar a posição de um receptor na superfície da Terra, no espaço 
ou em órbita. O sistema GPS foi criado, em 1978, pelo Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos da América, para uso exclusivo militar. Hoje, 
esse sistema é aberto para uso civil, requerendo apenas um receptor 
capaz de captar o sinal emitido por, pelo menos, três dentre os vinte e 
quatro satélites que fazem parte do sistema. Com o receptor é possível 
descobrir a localização e a hora exata de um lugar, sob qualquer condição 
atmosférica, de dia ou de noite, em qualquer lugar do mundo, sem limite 
de número de usuários. 

Por causa de sua capacidade de registrar informações sobre a posição 
de diferentes locais na Terra, o GPS é utilizado atualmente na aviação 
e na navegação marítima. Diferentes profissionais como geógrafos, 
geólogos, arqueólogos, bombeiros, agricultores, entre outros, são também 
enormemente beneficiados por essa tecnologia. 

Um dos tipos de coordenadas registradas pelo GPS são as coordenadas 
geográficas ou a latitude e a longitude de um lugar. Essas coordenadas 
são estabelecidas no formato de graus (º), minutos (‘) e segundos (“). Você 
pode encontrar exemplos desse tipo de coordenada na Figura 1, na página 
7 e na Figura 9, na página 12. 

Podemos utilizar também a bússola solar (Gnomon) e a bússola magnética. 
Pesquise em livros de Geografia sobre essas formas de se localizar e de 
se orientar. Você também poderá consultar alguns sites indicados no final 
desse fascículo.
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O que foi que eu
aprendi mesmo?!??

 

Estamos	quase	chegando	ao	final	dessa	seção	e	nesse	momento	
vamos	 refletir	 sobre	 o	 que	 aprendemos	 até	 agora.	 Para	 isso	
vamos cantar e ouvir uma canção?!	Você	encontrará	essa	canção	
acessando o QR Code.  

A Bicicleta
Toquinho e Mutinho

B-I-C-I-C-L-E-T-A 
Sou sua amiga bicicleta.

Sou	eu	que	te	levo	pelos	parques	a	correr, 
Te	ajudo	a	crescer	e	em	duas	rodas	
deslizar. 
Em	cima	de	mim	o	mundo	fica	à	sua	
mercê	 
Você	roda	em	mim	e	o	mundo	embaixo	
de	você.	 
Corpo ao vento, pensamento solto pelo 
ar,  
Pra	isso	acontecer	basta	você	me	pedalar.	
 
B-I-C-I-C-L-E-T-A 
Sou sua amiga bicicleta.

Sou	eu	que	te	faço	companhia	por	aí,	 
Entre ruas, avenidas, na beira do mar.  
Eu	vou	com	você	comprar	e	te	ajudo	a	
curtir  
Picolés,	chicletes,	figurinhas	e	gibis.	 
Rodo a roda e o tempo roda e é hora de 
voltar,  
Pra	isso	acontecer	basta	você	me	pedalar.	

B-I-C-I-C-L-E-T-A 
Sou sua amiga bicicleta.

 
Faz bem pouco tempo entrei na moda pra 
valer,  
Os executivos me procuram sem parar.  
Todo mundo vive preocupado em 
emagracer, 
Até mesmo teus pais resolveram me 
adotar. 
Muita gente ultimamente vem me pedalar  
Mas	de	um	jeito	estranho	que	eu	não	saio	
do lugar. 

B-I-C-I-C-L-E-T-A 
Sou sua amiga bicicleta. 

Fonte: CD Casa de Brinquedos, Ariola, 1983.
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Depois de ver o vídeo, ouvir e cantar a canção, faça as seguintes atividades:

1.		 Comente	com	a	turma	sobre	o	que	compreendeu	dessa	música.

2.	 Aproveite	essa	bicicleta	deso	cupada,	imagine	que	você	está	pedalando	pelos	lugares	
da	sua	cidade	e,	lembrando-se	do	que	aprendeu,	desenhe	esses	lugares.

3.	 Coloque	as	direções	cardeais	para	informar	a	orientação	geográfica	do	seu	passeio.	
Lembre-se da direção do nascente e do poente!

4. Utilize o Google Maps para atender às solicitações a seguir:

a)	 Localize	a	rua	em	que	você	mora,	a	sua	escola,	a	praça	mais	próxima	de	sua	casa,	a	
rua	da	feira,	o	ponto	de	ônibus,	as	lojas	comerciais,	os	lugares	de	lazer	do	seu	bairro	
e	outros	lugares	que	você	achar	importante.	

b)	 Muito	bem!	Agora,	trace	na	planta	o	caminho	que	deve	ser	percorrido	para	ir	da	sua	
casa	à	praça	mais	próxima.	Descreva	quais	são	as	direções	geográficas	(cardeais	e	
colaterais)	que	você	deve	seguir	para	chegar	ao	seu	destino.	

c) Retorne ao item “Traços e retratos” (página 9) e faça uma comparação entre o dese-
nho	que	 você	 fez	naquele	momento	para	mostrar	 o	percurso	entre	 sua	 casa	 e	 a	
praça	mais	próxima	e	o	trajeto	que	você	acabou	de	demarcar	no	mapa.

5.	 Volte	à	figura	9	–	Mapa	da	Região	Central	de	Goiânia,	na	página	12,	e	registre	a	posi-
ção	geográfica	de	dois	 lugares	de	 lazer	em	relação	à	Praça	do	Trabalhador	 (Setor	
Norte Ferroviário) e a direção desses mesmos lugares em relação à Praça Santos 
Dumont (Setor Aeroporto).

vá de bicicleta
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O	conhecimento	que	você	adquiriu	nessa	seção	
pode e deve ser usado na sua vida diária. Sem-
pre	que	você	andar	pela	cidade	procure	orien-
tar-se de acordo com a sua aprendizagem sobre 
localização	e	orientação	geográfica.

Sugerimos,	também,	que	você	conheça	o	acervo	
da Gibiteca Jorge Braga e da Biblioteca Municipal 
de	Goiânia,	que	se	localizam	no	Palácio	da	Cul-
tura,	que	se	encontra	na	Praça	Cívica,	no	centro	
da	capital.	Lembre-se	que	você	já	verificou	essa	
localização	na	figura	9	–	Mapa	da	Região	Central,	
na página 12. 

Pesquise	na	biblioteca	da	sua	escola	e	da	sua	ci-
dade,	publicações	que	contenham	informações	
sobre	a	cidade	em	que	você	vive.	

Para	finalizar	essa	parte	de	nosso	estudo,	que	
na	realidade	só	está	começando,	consulte	a	lista	
de	sites	no	final	desse	fascículo.	Lá	você	encon-
trará alguns endereços eletrônicos onde estão 
disponíveis mais informações sobre os municí-
pios da Região Metropolitana de Goiânia. Visite-
-os	e	descubra	quanta	coisa	você	ainda	poderá	
aprender.

Antenado
com a realidade

6.	 Com	base	no	desenho	que	você	fez	de	seu	município,	com	os	nomes	dos	municípios	
vizinhos,	escreva	a	posição	geográfica	de	cada	um	deles,	 tendo	como	referência	o	
município	onde	você	mora.

7.	 Pense	 no	 que	 foi	 estudado	 e	 escreva	 um	 texto	 sobre	 o	 que	 você	 aprendeu,	
comentando sobre a importância dessa aprendizagem para sua vida.

8.	 Faça	um	desenho	para	 ilustrar	o	seu	texto	e	demonstrar	o	que	 foi	compreendido	
sobre orientação e localização dos lugares da cidade.
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MAPEANDO PAISAGENS 
DA REGIÃO METROPOLITANA  

DE GOIÂNIA

2
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Observe ao seu redor. O que você vê? O que seus sentidos percebem?  
Os nossos sentidos apreendem cotidianamente imagens, sons, sabores, 
texturas e odores. No caminho para a escola você vê casas, lojas, ruas, 
pessoas, carros, árvores e jardins, que mudam ao longo do tempo os seus 
coloridos, sons, movimentos e cheiros. 

Tudo o que você vê, cheira, toca e ouve faz parte de uma paisagem.  
A paisagem que você vê todos os dias é agradável? É familiar? É acolhedora? 
Qual a sensação frente a uma paisagem desconhecida em sua cidade, em 
outra cidade ou no campo? Podemos chamar de paisagem o que o ser humano 
tem construído? Como compreender o significado de uma paisagem?

Os nossos sentidos são capazes de captar o que é momentâneo ou 
instantâneo nas paisagens. É como se fosse uma fotografia. Mas, quando 
olhamos a paisagem ou sua fotografia será que somos capazes de entender 
seu significado? Podemos dizer que não totalmente. Se soubermos observá-
la, atentamente, descobriremos seu sentido. Para compreender melhor a 
paisagem que você vê no seu dia-a-dia é necessário ter informações para 
responder a algumas perguntas como: onde ela se localiza? Quais são 
suas formas? Quando, por que e para quem ela foi construída?

Figura 1 – Foto contendo vista parcial 
da região Central de Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008. 
Foto: Siqueira, 2008 (ASCOM/UFG).

Converse
comigo!
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Figura 2 – Foto contendo vista parcial da região 
Sudoeste de Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008.  
Foto: Siqueira, 2008 (ASCOM/UFG).

Observe as Figuras de 1 a 3, procurando refletir sobre a aparência dos 
lugares. Para compreender o significado das paisagens que você está 
vendo nas fotografias, tente então responder as perguntas colocadas 
anteriormente. Estas são algumas paisagens que podem ser observadas 
de três dos pontos mais elevados da cidade de Goiânia. A Figura 1 foi 
obtida no Morro do Além, a número 2 do Morro do Medanha e a última a 
partir no Morro da Serrinha, no mês de março de 2008. Observe na Figura 
4, na página 24, a identificação dos locais que aparecem nas fotografias.

Observando as fotos podemos identificar diferentes tipos de constru-
ções: casas (de diferentes tamanhos), prédios de diferentes alturas, al-
guns em construção e locais onde ainda não há casas ou prédios. Se es-
ses mesmos locais forem fotografados após alguns anos, será que apre-
sentarão as mesmas coisas? O que possivelmente ocorrerá com as áreas 
que ainda estão desocupadas? Quem são as pessoas que habitam essas 
casas e apartamentos? 

O olhar atento pode revelar, além dos aspectos presentes, as marcas 
deixadas pelas sociedades que construíram as paisagens. Estas marcas 
podem ser identificadas por meio de aspectos técnicos (como a arquitetura 
das construções), econômicos e sociais (como o tamanho e a aparência das 
casas e prédios, dentre outros). Não devemos esquecer que uma paisagem 
construída pelo homem corresponde à transformação de uma paisagem 
originalmente natural ou intocada pelo ser humano. 

Figura 3 – Foto contendo vista parcial da região 
Sul de Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008.  
Foto: Siqueira, 2008 (ASCOM/UFG).
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Paisagens marcadas por diferentes aparências podem ser transformadas 
em mapas. Para isso teríamos que separar as áreas ocupadas por prédios 
e casas das áreas que não têm construções, desenhar os córregos e o 
contorno das áreas verdes, os lugares mais elevados e os mais baixos, 
entre outras coisas. Entretanto, teríamos que utilizar um tipo de visão da 
paisagem diferente daquela que está registrada nas fotografias, que você 
acabou de observar. Você vai descobrir como construir mapas utilizando 
um tipo específico de visão da paisagem, lendo atentamente e executando 
as tarefas solicitadas nos próximos itens dessa seção. 

Figura 4 – Mapa dos locais registrados nas fotografias
Fonte: ARAÚJO, M. J. 2005, P. 31 (Adaptado)
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Vamos começar a descobrir esses diferentes tipos de visões da paisagem, 
observando as Figuras 5 e 6 (fotos da Marginal Botafogo.)

Quando estamos parados e olhamos uma rua como as das Figuras 5 e 6, 
até parece que ela vai diminuindo, desaparecendo no horizonte! Mas se 
caminharmos por essa rua veremos que isso é apenas uma impressão. 
Isso ocorre porque a nossa visão nos mostra as paisagens em perspectiva, 
que pode ser frontal ou oblíqua, dependendo da nossa posição em relação 
ao local observado. 

Você sabe o que significa visão frontal e oblíqua? 

Visão frontal é aquela que enxergamos quando estamos no mesmo 
nível ou altura que o objeto observado, como é o caso da foto 5 que foi 
registrada da Marginal Botafogo, no limite entre os setores Central e 
Sul. A visão oblíqua, por sua vez, é aquela que obtemos quando estamos 
numa posição elevada em relação ao local observado. Veja que a foto da 
Figura 6 foi tirada a partir de um local mais alto que a Marginal Botafogo. 
Ela foi tirada de cima da ponte da Rua 10, também chamada de Avenida 
Universitária porque dá acesso ao Setor Universitário, na região Leste de 
Goiânia. Volte ao mapa da região central de Goiânia, presente na página 
12, e identifique esses bairros.

Para você entender melhor a diferença entre uma visão frontal e uma visão 
oblíqua, observe as Figuras 7 e 8, na página 26, com bastante atenção. 

Figura 5 – Foto da Marginal Botafogo  
obtida na visão frontal
Fonte: Repec, 2007.

Figura 6 – Foto da Marginal Botafogo  
obtida na visão oblíqua 
Fonte: Repec, 2007.

Tracos
e retratos!
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1.	 Quais	as	diferenças	entre	as	fotos	dos	parques	de	diversão	na	visão	frontal	e	na	visão	
oblíqua?	

2.	 Agora	escreva	um	texto	relacionando	as	fotos	das	figuras	5	a	8	com	o	poema	a	seguir.

3.	 Qual	a	visão	do	autor	José	Paulo	sobre	a	roda	gigante?	Em	que	parte	do	poema	ele	
descreve	a	visão	frontal?	E	a	visão	oblíqua?

Conforto
José Paulo Paes

A roda-gigante 
É	maior	que	um	elefante.

Ela gira sem parar
Mas não sai do lugar.
Lá do alto dela a gente
Vê	o	mundo	diferente.
Fica tudo anão 

Como	quando	se	olha	do	avião.
 
Só	que	com	mais	conforto:
Nem se precisa ir ao aeroporto. 

PAES, J. P. Um passarinho me contou. São Paulo: 
Ática, 1996.

Figura 7 – Foto da roda gigante do Parque Mutirama 
obtida na visão frontal
Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008.

Figura 8 – Foto da roda gigante do Parque Mutirama 
obtida na visão oblíqua
Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008.
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Você sabe qual a importância de observarmos as paisagens da cidade 
de diversas perspectivas ou de diferentes pontos de vista – de frente, do 
alto de um prédio ou ainda de um balão ou de um avião? Se tivermos 
como observar a cidade e suas paisagens de várias formas e perspectivas 
poderemos desenhá-las de diferentes modos e inclusive transformar 
essas paisagens em mapas. Vamos experimentar fazer essas diferentes 
representações da paisagem?

Tente se lembrar dos lugares e das coisas que você vê quando vai de sua 
casa até a escola. Faça um desenho dos seguintes lugares: da rua onde 
mora, do caminho que faz para ir à escola e do seu bairro. Você teve 
dificuldades ao fazer os três desenhos solicitados? Qual deles foi mais 
fácil fazer? Qual foi mais difícil? 

Provavelmente você encontrou mais dificuldades ao fazer o desenho 
do seu bairro porque você não conhece todas as paisagens que existem 
nele. Vamos experimentar fazer o desenho de um bairro utilizando uma 
imagem obtida por um satélite e você verá como não será difícil colocar, 
no desenho, as paisagens existentes nele.

Imagem de satélite é uma imagem que foi captada por um sensor a bordo 
de um satélite artificial. O sensor lê a quantidade de energia refletida 
pelos objetos na superfície, codifica e transmite esses dados para uma 
estação localizada na Terra. Para transformar essa imagem em um mapa 
faça o seguinte: observe bem a Figura 9, na página 28, do Conjunto Nova 
Morada, em Senador Canedo, na Região Metropolitana da Goiânia. Veja 
na Figura 10 a localização desse bairo. 

Procure descobrir o que está presente nela. Observe que há construções 
de diferentes tamanhos e que há também locais sem construção. Por que 
isso acontece? Além de construções, o que mais você vê? 

Faça uma lista de coisas que estão presentes nessa imagem e que você 
poderá desenhar. Agora pegue um papel transparente, daqueles que tem 
no seu caderno de desenho, coloque-o sobre a imagem (deixando uma 
parte do papel livre para colocar outras informações além do desenho) 
e comece a fazer os contornos dos objetos que estão na sua lista. Depois 
disso, retire o papel transparente de cima da imagem e observe o desenho 
que acabou de fazer. Veja que, separado da imagem, o desenho fica difícil 
de ser compreendido. Vamos então identificar os lugares desenhados? 
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Figura 9  – Imagem do Conjunto 
Nova Morada, Município  

de Senador Canedo/GO
Fonte: Google  Earth (2019).

Figura 10 – Mapa de Localização  
do Conjunto Nova Morada

Fonte: Araújo, M. J. 2008, p. 31 (adaptado).
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Mergulhando
no tema!

1.	 Pinte	da	mesma	cor	os	objetos	iguais	ou	que	se	repetem	no	desenho.	Por	exemplo:	
pinte de marrom o traçado das ruas, de vermelho as construções, de amarelo os 
locais	que	estão	sem	construção	e	assim	por	diante.	

2.	 No	espaço	do	papel	que	está	em	branco,	logo	abaixo	de	seu	desenho,	faça	peque-
nos	quadrados	e	linhas,	um	abaixo	do	outro,	correspondendo	a	cada	tipo	de	coisa	
que	você	representou	no	desenho.	Pinte	cada	um	com	a	cor	utilizada	e	na	sua	frente	
escreva	o	que	aquela	cor	 representa	 (ruas,	 construções,	 vegetação,	córregos	etc.).	
Essa é a legenda do mapa.

 Legenda é a parte de uma repre sentação, geralmente situa da den tro de uma moldura, 
que	explica	o	uso	das	cores,	das	linhas	e	dos	pontos	utilizados	no	mapa	para	re	pre-
sentar	objetos,	lugares,	fenômenos	etc.

	 Se	estiver	em	dúvida	de	como	fazer	isso,	volte	ao	mapa	da	Região	Metropolitana	de	
Goiânia	e	dê	uma	olhada	na	legenda	dele.

3.	 Agora	dê	um	título	para	seu	desenho.	

Olhe	bem	para	o	desenho	que	você	acabou	de	fazer.	Além	de	estar	colorido,	ele	agora	
tem	um	título	e	uma	legenda.		Na	verdade	ele	se	transformou	num	mapa.	Você	sabe	por	
quê	isso	ocorreu?

Já conseguiu responder à pergunta do item anterior? Então, comente com 
os seus colegas de sala. Você acabou de construir um mapa porque para 
fazer o desenho do Conjunto Nova Morada você utilizou uma imagem do 
bairro na perspectiva vertical, que é a visão utilizada para fazer os mapas. 
O mapa pode ser definido como a representação bidimensional (em duas 
dimensões), da realidade que é tridimensional. 

Diferentemente das visões frontal e oblíqua (inclinada), que você viu 
nas Figuras 5 a 8 (páginas 25 e 26), a visão vertical é obtida quando o 
observador olha os objetos de cima para baixo. Observe as Figuras 11 
a 13, na página 30, que são 3 imagens do Estádio Serra Dourada em 
diferentes perspectivas. Veja que a primeira apresenta uma perspectiva 
frontal, a segunda, uma perspectiva oblíqua e a terceira foi obtida de 
cima para baixo e, portanto, apresenta a visão vertical do Estádio Serra 
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Dourada, localizado na região Sudeste de Goiânia. Veja na Figura 14, na 
página 31, a localização desse Estádio.

Se quiséssemos fazer um mapa do estádio Serra Dourada teríamos que 
utilizar a última imagem, porque, dentre as três, ela é a que melhor 
permite desenhar os locais ou objetos, que na realidade têm três dimensões 
(comprimento, largura e altura), transformando-os em representações 
bidimensionais (apenas com comprimento e largura). 

Para entender melhor isso vamos fazer a seguinte experiência: pegue 
sua borracha e coloque-a na altura de seus olhos; observe que é possível 
enxergar seu comprimento, sua largura e sua espessura, ou seja, três 
dimensões. A mesma coisa acontecerá se agora você colocar a borracha 
sobre sua carteira e observá-la de onde você está (sentado na cadeira). 
Você continuará enxergando o comprimento, a largura e a espessura 

Figura 11 – Imagem do Estádio Serra Dourada obtida 
na visão frontal
Fonte: Repec, 2007.

Figura 12 – Imagem do Estádio Serra Dourada obtida 
na visão oblíqua
Fonte:  <http://globoesporte.globo.com.

Figura 13 – Imagem do Estádio Serra Dourada 
obtida na visão vertical
Fonte: Google Earth (2008).
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VISÃO FRONTAL

VISÃO OBLÍQUA

VISÃO VERTICAL

VISÃO FRONTAL

VISÃO OBLÍQUA

VISÃO VERTICAL

VISÃO FRONTAL

VISÃO OBLÍQUA

VISÃO VERTICAL
Figura 15 – Desenhos de uma igreja nas perspectivas frontal, oblíqua e vertical

Figura 14 – Mapa de Localização do Estádio Serra Dourada
Fonte: ARAÚJO, M. J. 2008, p. 31 (adaptado).

dela. Agora, levante-se e observe a borracha diretamente de cima. Veja 
que nesse momento você só consegue enxergar seus contornos, ou seja: 
seu comprimento e sua largura. Será impossível identificar espessura da 
borracha se você estiver olhando para ela na perspectiva vertical. E, se 
você desenhar o contorno da borracha olhando-a diretamente de cima, 
podemos dizer que você fez o mapa dela, ou melhor, representou-a 
em duas dimensões. Veja na Figura 15, a imagem que obteríamos se 
observássemos uma igreja nas três perspectivas descritas para a borracha. 
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Siga esses passos:

1.	 Coloque	 uma	 folha	 transparente	 sobre	 a	 imagem	do	 bosque	 (não	 se	 esqueça	 de	
deixar espaço para construir a legenda).

2.  Desenhe o contorno da vegetação, da área residencial, dos lagos e o traçado das 
avenidas.

3. Utilize cores para representar cada elemento selecionado (alguns representados 
como áreas e outros como linhas).

4.	 Faça	a	legenda	utilizando	o	espaço	que	você	reservou	para	isso.

5.	 Coloque	um	título	no	seu	mapa.

6.	 Retorne	a	figura	9	–	Mapa	da	região	central	de	Goiânia,	na	página	12,	e	identifique	
nele	a	localização	do	Bosque	dos	Buritis.

Vamos ampliar a compreensão sobre a construção dos mapas explicando 
um pouco mais como devemos “passar” para o papel a realidade de um 
local e o que devemos fazer para construir o mapa de um lugar. 

Como o mapa não é a realidade e sim sua representação, não devemos 
colocar nele tudo o que existe, senão ele perderia seu objetivo que é 
apresentar uma visão sintética ou resumida da realidade. Para fazermos tal 
resumo é necessário generalizar a realidade ao desenhá-la. Vamos explicar 
esse processo de generalização utilizando a Figura 16 – Imagem do Bosque 
dos Buritis, na página 33, para construir um mapa. Para transformar essa 
imagem em um mapa teremos que selecionar os objetos que serão mapeados, 
e desenhá-los de forma a suavizar as irregularidades ou nuanças, juntá-los 
em grupos e, por fim, criar uma legenda (utilizando cores e linhas) para 
representar os locais mapeados. Que tal fazer esta experiência? 

Compare seu mapa com o que está apresentado na Figura 17, na página 
34, e discuta com seus colegas as diferenças entre eles. Com a ajuda do 
seu professor, organize formas de apresentação e discussão dos mapas 
produzidos pela turma, com o objetivo de verificar quais foram as 
dificuldades encontradas no momento de generalizar as informações para 
construir as representações do Bosque dos Buritis.
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Figura 16 – Imagem de Satélite do Bosque dos Buritis, Goiânia (2005)
Fonte: Google Earth (2019).
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MAPA DO BOSQUE DOS BURITIS

Figura 17 – Mapa do Bosque dos Buritis
Fonte: REPEC.
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Nessa	 seção	 você	 descobriu	 que	 podemos	 chamar	 de	 paisagem	 tudo	 aquilo	 que	 os	
nossos	sentidos	são	capazes	de	captar	(imagens,	sons,	texturas	e	odores),	seja	quando	
estamos em lugares aprazíveis ou desagradáveis; naturais ou transformados; em lugares 
construídos há muito tempo ou recentemente; em lugares onde o antigo e o novo se 
misturam.

Você	aprendeu	também	que	se	pode	enxergar	as	paisagens	em	diferentes	perspectivas	
(frontal,	oblíqua	e	vertical),	dependendo	de	nossa	posição	em	relação	à	paisagem	obser-
vada.	 Se	estivermos	no	mesmo	nível	ou	altura	que	o	 local	observado,	enxergaremos	
a paisagem frontalmente; se estivermos numa posição mais elevada (em cima de um 
morro	ou	de	um	prédio)	que	o	ponto	observado,	poderemos	vê-la	numa	perspectiva	
oblíqua	ou	inclinada;	e	se	estivermos	num	balão	ou	avião	e	olharmos	diretamente	para	
baixo, poderemos enxergar a paisagem numa perspectiva vertical.  

Você	desenhou	vários	lugares	que	conhece	utilizando	as	diferentes	perspectivas	estu-
dadas	(frontal,	oblíqua	e	vertical).	Verificou	que	é	justamente	essa	última	que	deve	ser	
utilizada	para	a	produção	de	mapas,	pois	é	ela	que	melhor	permite	transformar	a	reali-
dade,	 que	é	 tridimensional	 (ou	 seja,	 possui	 comprimento,	 largura	 e	 espessura)	 numa	
representação	bidimensional	–	o	mapa.	

Você	aprendeu	também	que	além	de	apresentar	os	 locais	e	objetos	em	apenas	duas	
dimensões	–	comprimento	e	largura	–	o	mapa	deve	ter	um	título	e	uma	legenda	(caso	
seja	necessário	explicar	o	conteúdo	do	mapa).

O que foi que eu
aprendi mesmo?!??
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Antenado
com a realidade

Após	criar	mapas	utilizando	imagens	de	satélite	
de dois locais da Região Metropolitana de Goiâ-
nia:	Estádio	Serra	Dourada	e	Bosque	dos	Buritis,	
você	poderá	 ter	 concluído	que	 fazer	 um	mapa	
não é coisa apenas para especialistas, pois todos 
podem	realizar	essa	experiência.	

Além de usar imagens de satélite e outras ima-
gens obtidas na perspectiva vertical, também 
podemos fazer mapas utilizando as informações, 
registradas em nossa mente, sobre os lugares. É 
isso mesmo, os mapas podem ser construídos 
com base na imaginação. Esses são chamados 
mapas	mentais.	Foi	um	desse	tipo	que	você	fez	
quando	desenhou	seu	bairro	na	seção	Traços	e	
Retratos.	 A	 diferença	 é	 que	 naquele	momento	
você	ainda	não	tinha	estudado	sobre	as	diferen-
tes perspectivas ou formas de visão. Então, faça 
novamente o mapa de seu bairro, mas agora na 
perspectiva	vertical.	Para	isso	imagine	que	você	
está sobrevoando e vendo todos os lugares e 
coisas	exatamente	de	cima	deles.	Ao	finalizar	o	

desenho	compare-o	com	o	que	você	já	havia	fei-
to	e	veja	as	diferenças.	

Aproveite também para construir mapas de ou-
tros lugares utilizando imagens disponíveis no 
Google Earth. Pode ser do seu bairro, de sua 
escola, do bairro onde moram seus avôs. Como 
fazer	 isso?	Peça	a	ajuda	de	seu	professor	para	
baixar e instalar o programa no computador de 
sua	 escola.	 Você	 pode	 visualizar	 o	mapa	 aces-
sando o link: https://www.google.com.br/earth/
download/gep/agree.html.	Nesse	endereço	você	
e seu professor encontrarão as instruções de 
como proceder.

Depois	 de	 instalar	 o	 programa	 viaje	 pelo	 pla-
neta	e	pesquise	os	endereços	de	seu	interesse	
utilizando a função Pesquisar. Assim	 que	 en-
contrar	 aqueles	 que	 te	 interessam,	 utilizando	
a função Copiar e Colar Imagem,	 transfira	 as	
imagens	que	estão	na	tela	para	dentro	do	com-
putador. Agora é imprimir e fazer seus mapas. 
Experimente!

Figura 18 – Print da tela de acesso ao Google Earth, com Goiânia ao centro
Fonte: Google Earth (2019).
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3
O AMBIENTE METROPOLITANO

EM DIFERENTES ESCALAS
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Olá! Para iniciarmos o estudo desta seção observe a figura a seguir.

Nesta imagem é apresentada a Praça Pedro Ludovico Teixeira, mais 
conhecida como Praça Cívica, uma das primeiras construídas em Goiânia. 
Você conhece essa praça?

Nela estão loca li zados o Palácio do Governo do Es  ta do de Goiás, algumas 
secretarias dos governos estadual e municipal, além de um mu seu, um 
cinema e uma biblioteca. Tem tam bém o chamado “Monumento às Três 
Ra   ças”. Ele representa três etnias que fazem parte da com posição da 
população brasileira (negro, branco e índio). Você já visitou algum desses 
prédios? Já viu o monumento? 

Observe a Figura 1, você notou alguma coisa estranha na foto? O quê? 

O Monumento às Três Raças está muito grande em relação às outras coisas 
que apa recem na fotografia. Também os mastros e as bandeiras, eles estão 
mais altos que o prédio do Centro Administrativo. Isso aconteceu porque 
esses lugares não foram fotografados em suas verdadeiras escalas. O que 
isso quer dizer? Vamos descobrir ao longo da seção.

Figura 1 – Foto de detalhe da Praça Cívica em Goiânia/GO
Fonte: Trabalho de campo, Repec, 2008. 
Foto: SIQUEIRA,2008 (ASCOM/UFG).

Converse
comigo!
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Em uma representação, os objetos podem ser desenhados em seu 
tamanho real e, também, podem ser ampliados ou reduzidos, dependendo 
da necessidade e/ou do interesse de quem faz o desenho. Para fazer a 
redução ou ampliação utilizamos a escala. Veja na Figura 2, o exemplo da 
representação do Cartão do Estudante utilizado na Região Metropolitana 
de Goiânia. Graças ao uso correto da escala, a imagem do Cartão do 
Estudante foi reduzida de maneira proporcional. Assim, o cartão manteve 
sua forma, mesmo pequeno; diferentemente da imagem da Praça Cívica. 
Nela os objetos que compõem a paisagem foram fotografados com 
proporções diferentes da realidade. 

A escala estabelece uma relação entre o objeto/lugar representado e o seu 
tamanho real. Por exemplo, o Cartão do Estudante, por ser um objeto 
pequeno, pode ser representado em uma folha de papel em seu tamanho 
real. Isso seria possível na representação de grandes áreas, como a Praça 
Cívica, seu bairro, sua cidade, um país ou um continente? Imagine o 
tamanho de papel que seria necessário para representar esses lugares 
em seu tamanho real. É reduzindo proporcionalmente as dimensões dos 
lugares que con seguimos, por exemplo, representar cartograficamente 
todo o planeta numa folha de papel do tamanho de seu caderno.

Figura 2 – Imagens do Cartão do Estudante no tamanho real e reduzido, respectivamente, 
utilizado no sistema de transporte da Região Metropolitana de Goiânia

Fonte: Acervo GECE.
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Tracos
e retratos!

Para aprender mais sobre a escala você irá descobrir agora algumas coisas 
sobre as áreas verdes na Região Metropolitana de Goiânia. 

Para preservar o pouco de vegetação natural que ainda existe nos 
municípios que fazem parte da Região Metropolitana, o governo de 
Goiás, as prefeituras municipais e alguns proprietários de áreas verdes 
criaram parques e bosques. Dentre os que foram criados pelo estado estão: 
o Parque Estadual Telma Ortegal, no Município de Abadia de Goiás, e 
o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, que recobre áreas dos 
municípios de Goiânia, Goianápolis, Nerópolis e Terezópolis. Dentre os 
que foram criados pelos municípios que compõem a Região Metropolitana 
de Goiânia, podem ser citados, em Goiânia: o Parque Mutirama, o Parque 
Zoológico, o Parque Vaca Brava, o Parque Botafogo, o Bosque dos Buritis, 
o Parque Carmo Bernardes, o Parque Areião, o Parque Flamboyant e 
o Jardim Botânico; e no município de Aparecida de Goiânia, o Parque 
Municipal Serra das Areias. Além dos parques estaduais e municipais há 
ainda áreas verdes particulares.

A cidade de Goiânia possui muitas áreas verdes, geralmente bem 
cuidadas, localizadas nas regiões Central, Sul e Sudeste, onde se concentra 
a população de renda mais elevada da cidade. Nas demais regiões nem 
sempre há os mesmos investimentos públicos e cuidados diários com os 
parques e bosques. Precisamos ficar atentos para modificar essa prática.

A Figura 3 – Mapa de Localização do Parque Mutirama e a Figura 4 – 
Mapa de Localização de Parques e Bosques da Região Metropolitana de 
Goiânia, nas páginas 41 e 42, apresentam o Parque Mutirama em duas 
escalas diferentes. Observe esses mapas e responda às questões indicadas.



43CARTOGRAFIA ESCOLAR DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

Figura 3 – Mapa de Localização do Parque Mutirama, Região Central de Goiânia
Fonte: Mapa Urbano Básico de Goiânia, 2001. Google Earth, 2019.
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1.		 Identifique	e	escreva	os	lugares	representados	em	cada	mapa.

2.	 Descreva	o	que	você	observa	no	primeiro	e	no	segundo	mapa.	

3.	 Qual	dos	dois	mapas	apresenta	maior	quantidade	de	detalhes	do	Parque	Mutirama?	
Por	quê?	

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE PARQUES  
E BOSQUES DA RMG (2006)

Figura 4 – Mapa de Localização de Parques e Bosques da RMG (2006)
Fonte: Prefeitura de Goiânia. Plano Diretor Participativo de Goiânia. 2006. Semarh/Saneago. Plano de Manejo da APA João Leite e do Parque 
Estadual Altamiro de Moura Pacheco, 2007. Pinto, J. V. C. Expansão urbana desordenada em Aparecida de Goiânia e impactos sócio-ambientais 
na Serra das Areias, 2006.
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Exercite esse raciocínio na escala do bairro.

1.	 Identifique	a	rua	mais	movimentada	do bairro onde se localiza a escola.

2.	 Identifique	o	número	aproximado	de	estabelecimentos	comerciais	existentes	nele.	
Descreva	o	movimento	que	há	nesse	ambiente.

3. Agora, vamos mudar a escala, passaremos a analisar a cidade. 

	 a)	Novamente,	defina	qual	o	lugar	ou	rua	mais	movimentada	de	sua	cidade.

	 b)	Identifique	os	motivos	para	tanto	movimento.

	 c)	Compare	o	movimento	que	há	nesse	local	com	o	lugar	que	você	elegeu	como	o	
mais movimentado do seu bairro. Qual dos dois é mais agitado?

Note que, em relação à cidade, o ponto central do seu bairro pode não ser 
tão movimentado como havia imaginado, uma vez que a cidade possui 
outras áreas, com grande trânsito de pessoas e veículos. Mas, nem por 
isso, podemos dizer que o centro do seu bairro é pouco frequentado. Isso 
vai depender da escala de análise que estamos utilizando. 

A escala possibilita observar maiores ou menores detalhes do mesmo 
fenômeno ou lugar. Assim, os problemas, os fenômenos, os objetos e os 
lugares assumem significados diferentes de acordo com a escala em que 
eles são representados e analisados.

Mergulhando
no tema!

A noção de escala e seu uso no cotidiano

A escala refere-se ao tamanho que determinado objeto ou lugar assume 
conforme o seu contexto. Em outras palavras, a escala funciona como 
uma lente, a partir da qual olhamos para o mundo em que vivemos. No 
dia-a-dia a escala possibilita estabelecer relações entre objetos e lugares 
de modo a ampliar ou reduzir a importância dos objetos analisados. Veja 
um exemplo: um parque próximo à sua escola pode ser considerado a 
principal área verde do bairro (setor). Assim, na escala em que o bairro é 
representado, o parque assume uma posição de destaque. De outro modo, 
na escala em que a cidade é representada, o parque próximo à sua escola 
talvez não seja a principal área verde, pois a cidade possui outros parques 
que podem ser mais importantes ou maiores que ele.
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Complete	o	quadro	a	seguir	utilizando	as	palavras	maior	ou	menor	(para	a	área	incluída	
no mapa) e mais ou menos (para os detalhes observados no mapa), de acordo com o 
tamanho	da	escala	identificada	(grande	ou	pequena).

Tamanho  
da escala Área incluída no mapa Detalhes  

observados no mapa

Escala	pequena

Escala grande

O uso da escala nos mapas

Conforme você já aprendeu, o mapa é a representação vertical reduzida 
de uma determinada localidade. Voltemos às Figuras 3 e 4, nas páginas 
41 e 42. Localize o Parque Mutirama nos dois mapas. Na construção 
do mapa da Figura 4, que representa os parques e bosques da Região 
Metropolitana de Goiânia, utilizou-se de uma escala pequena. Por isso não 
é possível perceber detalhes dos locais mapeados. O Parque Mutirama, 
por ser pequeno, comparado a outros parques, ficou tão reduzido que 
quase se transformou em um ponto, não sendo possível identificar seus 
contornos ou sua forma. Na imagem de satélite da Figura 3, a escala 
utilizada aumentou tanto que podemos enxergar não apenas a área do 
Parque Mutirama como também detalhes como vegetação e as áreas não 
vegetadas onde estão os brinquedos. Para conseguirmos ver em detalhes 
o Parque Mutirama, foi necessário limitar a área representada a apenas a 
área do parque e seus arredores. 

Vamos ver se você entendeu o que acabamos de explicar? 
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Aprenda a interpretar  
e a utilizar as escalas dos mapas

Como você viu, quanto menor a escala, maior a área passível de ser 
representada e menor a quantidade de detalhes que poderão aparecer. 
E, quanto maior a escala, menor a área representada e mais detalhes 
apresentados. Você sabia que essa relação de proporção entre o tamanho 
da área representada e o tamanho dos objetos pode ser descrita 
matematicamente utilizando-se a escala? Que é possível saber quantas 
vezes a realidade foi “reduzida” para ser representada no mapa? 

Basta observar a escala cartográfica que aparece nos mapas. As escalas 
utilizadas podem ser indicadas de duas maneiras: gráfica e numérica.

Escala gráfica

A escala gráfica é representada por um gráfico, desenhado com retas 
divididas em pequenos segmentos, que indica a relação entre as distâncias 
medidas no mapa e sua correspondência com a realidade. Veja o exemplo 
a seguir no qual cada seguimento equivale a 10 km no terreno:

Escala numérica

A escala numérica apresenta a relação entre as distâncias, no mapa e 
na realidade, por meio de valores expressos na forma de fração; como 
no exemplo 1:50.000 (lê-se um para cinquenta mil). O número 1 indica a 
unidade de medida no mapa e o 50.000 indica o tamanho real.

Esclarecendo melhor, uma unidade de medida no mapa corresponde 
a 50.000 unidades, da mesma unidade de medida, na realidade. Por 
exemplo: 1cm no mapa corresponde a 50.000cm na realidade, 1m no 
mapa corresponde a 50.000m na realidade, e assim por diante. Também 
poderíamos dizer que, para ser representado no mapa, o local precisou 
ser “reduzido” 50.000 mil vezes. 
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Calculando distâncias com o uso da escala

Você sabia que a escala (gráfica ou numérica) nos permite medir as 
distâncias entre lugares no mapa? Vamos ver como isso pode ser feito?

Observe a Figura 5 – Mapa de localização dos terminais de ônibus de 
Goiânia e Aparecida de Goiânia, na página 47, e note que ele contém os 
dois tipos de escala cartográfica: a gráfica e a numérica. 

Figura 5 – Mapa de localização de terminais de ônibus na Região Metropolitana de Goiânia, 2020
Fonte: ARAÚJO, M. J. 2008, p. 31 (Adaptado). Google Maps Brasil. Disponível em: https://www.google.com.br/maps/. 
Acesso em: jan. 2020. 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS 
DA RMG (2020)
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Localize no mapa os terminais Praça da Bíblia e Praça A. Agora, vamos 
calcular a distância no terreno, entre esses dois terminais. Primeiramente, 
meça com a régua a distância entre as duas localidades no mapa e anote 
o resultado em seu caderno. A seguir, identifique a escala do mapa e 
anote-a também. Sabendo essas duas informações: a distância entre os 
terminais no mapa (d = distância no mapa) e a escala (E = escala do mapa), 
você poderá calcular a distância no terreno (D = distância no terreno) 
aplicando a seguinte fórmula.

D = d × E

Aplique na fórmula os valores obtidos, faça os cálculos e descubra a 
distância entre os terminais Praça da Bíblia e Praça A. Como você está 
utilizando o centímetro como unidade de medida, o resultado obtido 
estará em centímetros também. Agora que você aprendeu o raciocínio 
calcule a distância entre outros terminais. 

Além da escala numérica você poderá utilizar a escala gráfica para realizar 
esses cálculos. O procedimento é o seguinte: pegue um pedaço de papel e 
coloque-o sob os locais que você quer saber a distância. Marque um ponto 
para o primeiro local (A) e outro ponto para o segundo local (B).

Agora coloque esse papel com as duas marcações sob a escala gráfica e 
faça a leitura das distâncias. Experimente fazer esse cálculo tendo como 
referência os mesmos terminais (Praça da Bíblia e Praça A). Na Figura 6 
você poderá conferir como proceder para fazer esse cálculo. 

Mas atenção, se você quiser saber com maior exatidão a distância entre 
os lugares utilizando-se da escala gráfica, você não poderá fazer medidas 
em linha reta. Por exemplo, se você quiser saber a distância real entre o 
Terminal Padre Pelágio e o Terminal Praça da Bíblia, você deverá utilizar 
um cordão ou uma linha e seguir todo o trajeto que o ônibus faz na 
Avenida Anhanguera, indo de um terminal a outro. Agora é só esticar o 
cordão e fazer a leitura da distância utilizando a escala gráfica.

Figura 6 – Ilustração demonstrando como se faz cálculo de distância utilizando a escala gráfica
Fonte: Acervo GECE.
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O que foi que eu
aprendi mesmo?!

Nessa	seção	você	aprendeu	que	o	mapa	é	uma	representação	reduzida	da	realidade.	
Essa	 redução	 deve	 ser	 feita	 utilizando-se	 a	 escala,	 pois	 é	 ela	 que	 permite	manter	 a	
proporção	entre	os	objetos	representados.	Assim	como	o	zoom	da	câmera	fotográfica	
determina	como	os	objetos	aparecem	nas	fotos,	a	escala	utilizada	é	que	define	como	as	
informações aparecem no mapa. 

Você	verificou	também	que	a	informação	que	se	pretende	representar	é	fundamental	
na	escolha	da	escala,	pois	considerando	o	mesmo	tamanho	de	papel,	quanto	mais	deta-
lhes	de	um	 local	 quisermos	mostrar	 num	mapa,	maior	 escala	deveremos	utilizar.	 Se,	
ao	contrário,	não	quisermos	oferecer	detalhes,	poderemos	utilizar	uma	escala	menor.	
Lembre-se	do	exemplo	dos	mapas	Parque	Mutirama	e	Parque	e	Bosques	existentes	na	
Região	Metropolitana	de	Goiânia.	Comparando	um	com	o	outro,	você	percebeu	que	o	
primeiro	possui	uma	escala	grande	e	o	segundo	uma	escala	pequena.	O	segundo	mapa,	
que	possui	uma	escala	menor,	apresenta	uma	área	maior	e	com	menos	detalhes;	em	
compensação,	apresenta	uma	visão	global	do	todo.	Por	esse	mapa	foi	possível	identificar	
os	municípios	da	Região	Metropolitana	que	possuem	e	que	não	possuem	Unidades	de	
Conservação,	onde	estão	localizadas,	quais	são	suas	fronteiras	e	limites.	Já	o	primeiro	
mapa	apresenta	uma	área	bem	menor	(apenas	o	Parque	Mutirama)	e	por	isso	o	número	
de	detalhes	aumenta.	Você	teve	a	oportunidade	de	identificar	as	especificidades	desse	
parque,	os	elementos	que	o	compõem,	mas	a	visão	do	todo	se	perdeu.	

Por	fim,	 você	descobriu	que	há	dois	 tipos	de	escala	 cartográfica	 (a	escala	gráfica	e	a	
escala numérica) e, portanto, duas formas de calcular distâncias entre lugares no mapa.

Você sabia que é possível transformar os valores obtidos (em centímetros) 
nos cálculos que você fez, em outras unidades de medida como metro e 
quilômetro? Peça ajuda a seu professor de Geografia ou de Matemática e 
descubra como fazer isso.
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Antenado
com a realidade

Você	sabia	que	em	cidades	grandes,	como	São	
Paulo, os deslocamentos diários podem ser 
facilitados com o auxílio dos mapas (ou dos 
desenhos	reduzidos	e	simplificados)	das	ruas?	
O Google, site popular de buscas na Internet, 
possui	um	programa	que	disponibiliza	para	as	
pessoas as sugestões de roteiro para os seus 
deslocamentos, bem como as distâncias a 
serem percorridas. Para utilizar esse serviço, 
você	deve	acessar	o	site:	https://www.google.
com.br/maps. Aproveite para descobrir a dis-
tância	entre	a	sua	cidade	e	outras	cidades	que	
você	conhece	ou	gostaria	de	conhecer.

Com o auxílio do Google Earth	 você	 também	
pode observar o planeta Terra em várias esca-
las. Para fazer isso é preciso instalar o progra-
ma em seu computador utilizando o site https://
www.google.com.br/earth/download/gep/agree.
html.	Você	já	aprendeu	como	fazer	isso	no	final	
da seção anterior, lembra-se? Encontre sua casa, 
sua	escola	e	outros	lugares	que	sejam	de	seu	in-
teresse e explore-os, observando atentamente 
as	mudanças	que	ocorrem	quando	você	aumen-
ta ou diminui o zoom ou	a	escala.	Veja	como	os	
detalhes	aumentam	ou	diminuem	quando	você	
utiliza o botão scroll do mouse. Boa viagem e até 
a	próxima!
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