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RESUMO

Desde o mapa da cidade Çatal Höyük da Turquia (6.200 a.C) e o grafito de 
Bedolina  (2.500 a.C.)  até  os  mapas  da era  da  informação,  a  história  da  cartografia 
temática ocupa um lapso de tempo bastante breve. O marco inicial ficou estabelecido 
com as elaborações de Halley de 1686 e de 1701. Essa cartografia não surgiu de forma 
espontânea; é historicamente sucessiva à visão topográfica do mundo. Desenvolveu-se a 
partir  da  sistematização  dos  ramos  de  estudos  operados  com a  divisão  do  trabalho 
científico,  no fim do século  XVIII  e  início  do  XIX.  Esta  nova  demanda  de  mapas 
norteou  a  passagem  da  representação  das  propriedades  apenas  “vistas”,  para  a 
representação das propriedades “conhecidas” dos fenômenos de cunho geográfico. O 
código analógico foi substituído paulatinamente por um código mais abstrato. Passou-se 
a representar categorias mentalmente e não mais visualmente organizadas. Confirmou-
se  o  mapa  como  expressão  do  raciocínio  que  seu  autor  empreendeu  diante  da 
compreensão  da  realidade.  Os  trabalhos  de  Halley  fixaram  o  marco  inicial  da 
implementação dos métodos de representação da cartografia temática. Com o mapa das 
declinações  magnéticas  de  1701  teria  constituído  o  Método  isarítmico. Contou-se, 
depois, em 1800, com os acréscimos temáticos propiciados pelo Método corocromático 
de  Milne.  Em 1826,  Dupin organizou  um procedimento  para  expressar  quantidades 
relativas, o  Método coroplético.  Frère de Montizon estruturou em 1830 o Método dos 
pontos de contagem para fenômenos dispersos. A Revolução Industrial promoveu em 
1845 o Método dos fluxos, que Minard propôs para representar movimentos. Em 1851 
efetivou também o  Método das  figuras  geométricas  proporcionais para  quantidades 
absolutas.  Os aportes  trazidos  ao Terceiro  Congresso Internacional  de Estatística  de 
1857,  em  Viena,  contribuíram  para  a  sistematização  metodológica  da  cartografia 
temática. Significativo acréscimo foi trazido pelo do Método de distribuição regular de 
pontos de tamanhos crescentes apresentado por Bertin em 1967. Esta reflexão sobre a 
história social da cartografia e da cartografia temática, fornece as bases metodológicas 
para um trabalho consistente no domínio dos mapas da geografia.

Palavras  chave: História,  Cartografia  temática,  Representação  gráfica,  Métodos  de 
representação.
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OS PRIMÓRDIOS

Desde o mapa da cidade Çatal Höyük da Anatólia, Turquia (6.200 a.C.), tido 

como o mapa autêntico mais antigo e o grafito de Bedolina da Itália, da idade do Bronze 

(2.500 a.C.),  até os mapas  da cartografia digital  da era da informação,  a história da 

cartografia  temática  ocupa  um  lapso  de  tempo  bastante  breve,  consolidando-se 

praticamente em épocas recentes.

Os  mapas  surgiram há  muito  tempo.  No  alvorecer  de  sua  existência,  o 

homem  gravou  em  pedra  ou  em  argila,  pintou  em  pele  de  animais  ou  armou  em 

estruturas diversas o seu lugar, o seu ambiente e suas atividades. Ao fazer isto não só 

representava  a  prática  de  suas  relações  espaciais,  em  terra  ou  mar,  como  também 

expunha o conteúdo das relações sociais de sua comunidade (Kish, 1980).

Os desenhos ou estruturas apresentavam desde então uma forma original de 

interpretação acerca de seus territórios ou domínios em mares, sempre servindo para 

satisfazer  necessidades que foram surgindo nas condições do trabalho humano,  para 

demarcar vias de comunicação, definir lugares de ação e outros (Salichtchev, 1979).

Porém, a finalidade maior e mais marcante em toda a história dos mapas, 

desde  o  seu  início,  teria  sido  aquela  de  estarem  sempre  voltados  à  prática, 

principalmente  a  serviço  da  dominação,  do  poder.  Sempre  registraram o  que  mais 

interessava  a  uma  minoria,  fato  este  que  acabou  estimulando  seu  incessante 

aperfeiçoamento.

Os mapas, junto a qualquer cultura, sempre foram, são e serão formas de 

saber socialmente construído; portanto, uma forma manipulada do saber. São imagens 

carregadas de julgamentos de valor. Não há nada de inerme e passivo em seus registros 

(Harley, 1988).

Como linguagem, os mapas conjugam-se com a prática histórica, podendo 

revelar diferentes visões de mundo. Carregam, igualmente, um simbolismo que pode 

estar associado ao conteúdo neles representado.  Constituem um saber que é produto 

social, ficando atrelados ao processo de poder, vinculados ao exercício da propaganda, 

da  vigilância,  detendo influência  política  sobre a  sociedade  (Harley,  1988;  Gould e 

Bailly, 1995).
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Os  mapas  sempre  têm  assessorado  a  geografia  desde  a  Antiguidade 

Clássica, junto ao pensamento grego, pois foi o que deu início às lucubrações acerca 

desta  área  do  saber.  Constata-se  esta  presença  em Cláudio  Ptolomeu,  que  escreveu 

provavelmente no inicio do século II, a Geographia1, na qual se incluía uma coletânea 

de mapas com um planisfério e vinte e seis representações elaboradas com dados do 

mundo conhecido da época.

Embora com importantes contribuições de outros povos, com sua história, 

cultura,  conhecimentos  acerca  da  Terra  e  dos  astros,  o  mais  marcante  avanço  da 

cartografia  ter-se-ia  dado  centrado  na  Europa,  estando  relacionado  com  o 

Renascimento.  Ficou  marcado  como  uma  revolução  cultural  que  ocorreu  entre  os 

séculos XIV e XVI nos domínios, de um lado, literário, artístico e científico e do outro, 

técnico, econômico e social, promovidos pelas grandes descobertas e o surgimento do 

capitalismo moderno. 

Com a  intensificação  do comércio  entre  Ocidente  e  Oriente,  exigindo o 

desenvolvimento  da navegação,  houve novamente  grande ímpeto  na  necessidade  de 

mapas. Com a bússola confirmaram-se os Portulanos, mapas para navegar, tendo para a 

coordenação das orientações,  uma rede de rosas-dos-ventos entrelaçadas,  cujos raios 

demandavam a localidades e portos nos recortes costeiros. 

A invenção  da  imprensa  foi  um marco  cultural  do  século  XV que teve 

grande influência no progresso da cartografia, porquanto possibilitou a fácil reprodução 

de mapas,  barateando seu custo unitário,  permitindo maior difusão.  Houve, assim,  a 

passagem do mapa registro, do mapa memória, para o mapa mercadoria. 

Em particular, os grandes descobrimentos e os interesses pela expansão do 

mercantilismo europeu  engendraram  enorme  revolução  espacial,  principalmente  no 

início do século XVI. As novas rotas marítimas acabariam por motivar uma articulação 

entre  as  várias  partes  do mundo de  então.  Desta  feita,  povos de outros  continentes 

tornaram-se  submissos  ao  modo  de  produção  da  burguesia  européia.  Navegantes, 

colonizadores e comerciantes exigiam mapas cada vez mais corretos. A busca crescente 

de  mapas  para  registrar  o  mundo  inteiro,  bem como  a  procura  de  novos  tipos  de 

1 A  “Geographia”  de  Ptolomeu,  do  século  II,  é  o  mais  antigo  manuscrito  de  geografia  -  inclui  as 
orientações para se fazer um Atlas com planisférios e mapas regionais e uma lista de coordenadas de 
lugares. Conserva-se em Monte Santo, na Grécia (Monte Athos).
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representações para questões específicas forçou a entrada da cartografia na manufatura, 

passo decisivo para ela integrar o processo capitalista de produção. 

Avanço  digno  de  nota  foi  dado  na  cartografia  do  século  XVIII,  com a 

instituição de academias científicas, marcando, assim, o início da ciência cartográfica 

moderna. Grandes inovações foram propostas pelo astrônomo francês César François 

Cassini de Thury, que elaborou a primeira série sistemática de mapas topográficos para 

a França na escala 1: 86.400, a pedido do rei Louis XV, a  Carte de Cassini, tendo-a 

iniciado em 1760. Após sua morte, em 1784, foi completada pelo seu filho Jacques-

Dominique, em 1789. Foi publicada somente em 1815. Foi a primeira no mundo a ser 

elaborada com base numa triangulação geodésica.

Entretanto, o maior impulso transmitido aos mapeamentos, como apoio aos 

novos conhecimentos, se deu com o avanço do  imperialismo, no fim do século XIX. 

Cada  potência  necessitava  de  um  inventário  cartográfico  preciso  para  as  novas 

incursões  exploratórias,  incorporando assim também esta  ciência,  às  suas  investidas 

espoliativas nas áreas de dominação (Palsky, 1984). 

Contribuiu  também  para  isso,  o  florescimento  e  sistematização  dos 

diferentes ramos de estudos operados com a divisão do trabalho científico, no fim do 

século XVIII e início  do século XIX, fazendo com que se desenvolvesse,  mediante 

acréscimos sucessivos, outro tipo de cartografia,  proveniente de um amadurecimento 

progressivo  desde  os  primeiros  ensaios  operados  nos  séculos  XVII  e  XVIII,  a 

Cartografia temática, domínio dos mapas temáticos. 

Embora  a  cartografia  temática  seja  considerada  como  um  ramo  da 

cartografia,  ao  lado  da  cartografia  topográfica,  as  visões,  topográfica  e  temática  do 

mundo são historicamente sucessivas. Não há passagem brusca, não são dois setores 

autônomos:  as  representações  temáticas  não  substituíram  as  topográficas  e  sim,  se 

acrescentaram a elas.

Esta  inovação  norteou  a  passagem  da  representação  das  propriedades 

“vistas” para a representação das propriedades “conhecidas” dos fenômenos. A visão 

topográfica  era  essencialmente  analógica,  delimitando  exatamente  os  objetos 

circunscritos à face da Terra. A nova construção mental na cartografia ficou evidente 

com uma preocupação mais voltada à busca do conhecimento. 
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Com certa antecedência, já no século XVII se dera algum início direcionado 

à  produção  de  mapas  temáticos,  os  ditos  mapas  singulares.  Dentre  os  primeiros 

destacaram-se  os  mapas  das  rotas  dos  postos  de  descanso  e  troca  de  cavalos  dos 

viajantes. Em 1632 Sanson elaborou a “Carte géographique des postes qui traversent la 

France” (Palsky, 1984, 1996). 

Em  pleno  século  XVIII,  um  momento  significativo  dos  acréscimos 

propriamente ditos foi marcado pelos mapas mineralógicos de Buache feitos para os 

estudos geológicos de Guettard de 1746. Símbolos acerca das informações do subsolo 

foram superpostos à base cartográfica, além de contar com o registro da diversidade das 

ocorrências geológicas com manifestação em área. 

Passaram-se, a representar, categorias mentalmente e não mais visualmente 

organizadas. Confirmou-se, assim, o mapa como expressão do raciocínio que seu autor 

empreendeu diante da realidade, apreendida a partir de um determinado ponto de vista: 

sua opção de entendimento de mundo. Deu-se a afirmação de uma postura metodológica 

na  elaboração  de  uma  cartografia  temática  para  todas  as  áreas  que  a  solicitariam 

(Robinson, 1982; Clutton, 1983; Joly,1976; Palsky, 1996).

Deve-se  ter  presente,  ainda,  que  todos  estes  fatores  de  renovação  se 

incluíam  em um novo  contexto  intelectual:  o  homem  tornara-se  objeto  de  ciência, 

passando a solicitar sua representação, seja na sua distribuição espacial como no seu 

desenrolar de atividades (Palsky, 1996).

Assim com a asseveração da cartografia temática confirmada, mormente no 

século XIX e aglutinando nessa época, além das abordagens qualitativas e ordenadas, 

também a variante das representações quantitativas, romperam-se os esquemas clássicos 

de  mapeamento  consolidados  desde  o  Renascimento,  voltados  essencialmente  aos 

registros gerais de cunho topográfico. 

 

A SISTEMATIZAÇÃO DE UMA PROPOSTA METODOLÓGICA

Embora tivesse havido produções anteriores,  os trabalhos  elaborados  por 

Edmund Halley são considerados como o marco inicial do estabelecimento dos métodos 
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de representação para a cartografia temática. Ao fazer o “Mapa dos ventos alísios e das 

monções” para o Oceano Atlântico, em 1686 e o “Mapa das declinações magnéticas” 

para o mesmo oceano, em 1701, o cientista teria lançado as bases para a representação 

de fenômenos que se manifestam, visivelmente ou não, à superfície dos oceanos e dos 

continentes.  Para  a  concretização  daquele  das  declinações  magnéticas,  tendo  o 

magnetismo  terrestre  como  fenômeno  contínuo2,  estabelecera  linhas  de  igual  valor, 

constituindo, assim, o Método isarítmico [Figura 1].

                         Figura 1. Mapa das declinações magnéticas de Halley
                         (1701): “A new and correct chart shewing the variations
                         of the compass in the western and southern oceans”.

Percebe-se  que  com estas  representações,  deu-se  claramente  o  início  da 

ruptura com o mundo visível e a busca da exploração da variação perceptiva em terceira 

dimensão visual, dissociada do espaço em duas dimensões de base, intrínseca ao mapa 

como figura do terreno, como é feito na cartografia topográfica.

Junto  a  esses  primeiros  acréscimos  temáticos  em mar,  porém agora  em 

terra,  foi  proposto  o  Método corocromático,  bem simples  na  sua  concepção.  É  um 

método para representações qualitativas ou ordenadas, que se sobreporiam aos mapas 

topográficos  como  referência.  Deixando  de  lado  os  mapas  das  diferentes  divisões 

2 Fenômeno contínuo: fenômeno tal que, se em qualquer ponto da Terra for mensurado apresenta uma 
medida.

6



político-administrativas, das hierarquias civis ou religiosas, que são apenas inventários 

sinóticos,  que  originaram  os  atuais  mapas  políticos,  as  verdadeiras  representações 

corocromáticas  se  deram no século  XVIII  com o  registro  da  vegetação  e  de  dados 

mineralógicos.

Os dois mapas mineralógicos, as “Cartes minéralogiques” preparadas por 

Buache para constar de um artigo de geologia publicado por Guettard em 1746 foram 

tidos  como  os  primeiros  verdadeiros  mapas  geológicos.  Adotou-se  o  método 

corocromático.

No entanto, no campo da cartografia geológica o maior crédito foi dado a 

William Smith pelo seu primeiro mapa feito em 1799 para o distrito de Bath (Inglaterra, 

GB). Porém sua mais importante produção foi aquele cobrindo a Inglaterra e o País de 

Gales (GB) de 1815, sendo completado por MacCulloch e Griffith, acrescentando-lhe 

em 1882, a Escócia e a Irlanda do Norte (GB).  

Contudo, apesar dessas iniciativas, como primeiro mapa corocromático foi 

considerado aquele desenhado por Milne em 1800, para a região de Londres e seus 

arredores. Apresentou como originalidade a codificação das utilizações da terra em 17 

categorias por meio de cores e letras.

Fletcher, em 1847, confeccionou também para os territórios da Inglaterra e 

do País e Gales (GB) um mapa da mesma temática com oito rubricas em cores.

Na  cartografia  médica  também  houve  destaque  das  elaborações 

coropléticas, como o Plano da cólera do Dr. Baker de 1833 para a cidade de Leeds 

(GB), registrando por hachuras e cores a extensão dos quarteirões atingidos. Em 1848 o 

Dr. Ormerod fez o mesmo para Oxford (GB).

Uma questão deveras importante que deve ser salientada foi que, antes do 

fim do século XVIII a cartografia ignorava os fenômenos econômicos ou demográficos, 

muito menos se preocupava com a dimensão quantitativa dos acontecimentos junto às 

ciências  do homem, como a geografia.  As representações quantitativas da sociedade 

aconteceram com atraso,  tendo-se consolidado somente  após  1820.  De início,  esses 

mapas registravam apenas a distribuição e a extensão da área dos lugares habitados, 

mas sem exprimir a ordem de grandeza da sua população. A quantificação começou 

timidamente,  justapondo-se  ao  lugar  de  manifestação,  o  dígito  do  número  de  seus 

habitantes ou incluindo junto aos mapas quadros estatísticos. 
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Para  dar  um  enorme,  seguro  e  definitivo  salto  na  metodologia  das 

representações temáticas, com mais atenção à quantificação, entrou em cena o escocês 

William Playfair. Ele inventou a “Aritmética Linear”, sistema de gráficos estatísticos 

desenvolvidos para ilustrar suas obras de 1786 e 1801. Foi a partir de seus gráficos, que 

uma  parte  dos  métodos  quantitativos  da  cartografia  temática  ganhou  vida.  Como 

gráficos idealizou círculos de tamanhos proporcionais para representar a extensão de 

países,  bem  como  a  divisão  de  tais  figuras  geométricas  em  setores:  o  gráfico 

denominado setograma. 

O mapa que introduziu pela primeira vez a figuração da quantidade foi obra 

de um anônimo que concebeu em 1726 a “Carte générale des Sévennes”. Não a fizera 

pelo  número  de  pessoas,  mas  sim,  pelo  número  de  habitações,  as  quais  foram 

representadas  mediante  símbolos  figurativos  de  valores  unitários  cumulativos:  uma 

casinha para cada 10 habitações. 

A  partir  deste  impulso  dado  às  quantificações  gráficas  concretizou-se  a 

primeira proposta para um método de representação quantitativa, o Método coroplético. 

A moção surgiu como a primeira idealização do mapa estatístico. Foi concebido por 

obra  de  Dupin  em  1826,  bem  depois  dos  primeiros  gráficos.  Ele  o  empregou  na 

confecção da “Carte figurative de l’instruction populaire de la France”. Neste mapa, o 

autor fez corresponder uma ordem visual – do claro para o escuro – a uma sequência 

crescente de dados agrupados em classes significativas de uma série estatística. Com 

sua  invenção  obteve-se,  pela  primeira  vez,  a  idéia  de  representar  quantidades  por 

variações visuais dissociadas do significado de localização intrínseco às duas dimensões 

do plano do mapa. 

O  mais  importante  a  ser  ressaltado  nesta  proposição  foi  o  fato  de  ter 

colocado  em  evidência  a  relação  entre  a  instrução  popular  e  o  desenvolvimento 

econômico.  A oposição  claro-escuro tornou-se símbolo,  colocando lado a  lado uma 

França já esclarecida contra uma França ainda no obscurantismo.  Assim,  este  mapa 

constituiu uma imagem eloquente em favor da indústria  e das doutrinas inglesas de 

civilização econômica e política. Esta cartografia temática se associou desta maneira, ao 

discurso do capitalismo industrial e liberal emergente (Palsky, 1996) [Figura 2].
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                           Figura 2. O mapa de Dupin de 1826: “Carte figurative 
                           de l’instruction populaire de la France”.

O método coroplético encontraria firme aplicação, mais tarde, na Geografia 

do fim do século XIX com Levasseur, sendo recomendado para valores relativos, com 

ampla difusão na representação da densidade demográfica, que fora tema clássico da 

Geografia.  Outros  valores  relativos,  como  os  índices  e  as  taxas  seriam igualmente 

apresentados  desta  forma.  Variações  relativas  no  tempo  encontrariam  também 

representação segura quando se fizesse corresponder às classes de dados positivos em 

oposição aos negativos, duas ordens visuais opostas.

Uma importante variante desse método foi colocada por Harness. Em uma 

sua publicação de 1837 apresentou uma nova forma de resolver os mapas coropléticos. 

Num mapa  da  população  da  Irlanda  do Norte  mostrou  o  que  teria  sido o primeiro 

exemplo de  mapa dasimétrico.  O autor  propôs tal  novo procedimento por não estar 

satisfeito  com  os  cortes  estatísticos  para  se  obter  as  classes  de  valores  relativos, 

preenchendo  com  determinada  cor  por  igual  toda  a  extensão  de  dada  unidade  de 

observação.  Tratou  de  considerar  valores  estimados  das  partes  que  poderiam  ser 

divididas a área de observação, isto é, em duas partes, refazendo o cálculo em reiteradas 

vezes a partir do valor dado para a unidade de observação tomada como inteira. 
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A partir dos trabalhos de Halley de 1701 para as isógonas, as linhas de igual 

valor  passaram  a  ser  vislumbradas  para  sua  aplicação  à  representação  do  relevo 

terrestre. 

Contudo, o emprego de tais linhas para figurar esse aspecto foi tentado bem 

antes de 1701, porém não para o relevo emerso, pois não havia ainda uma idéia segura 

de qual superfície de referência deveria ser considerada, mas sim, especificamente para 

as profundidades. O Rio Spaarne nos Países Baixos foi o primeiro a ser contemplado 

numa concepção lucubrada por Bruinsz, em 1584. O ensaio seguinte foi experimentado 

por  Ancellin  em  1697  para  as  profundidades  do  New  Maas,  com  o  mesmo 

procedimento e no mesmo país. Em 1730 Cruquius editou um mapa das profundidades 

do Rio Merwede (NL), empregando isolinhas, as isóbatas. Para o mar aberto contou-se 

com o “Mapa da Nova Escócia” (CA) de 1715 elaborado por Blackmore.

Foi só depois desses mapas  e com a produção do “Mapa batimétrico do 

Canal da Mancha e de parte do Mar do Norte” de Buache publicado em 1752, que se 

confirmaram as isóbatas como verdadeiras auxiliares à navegação (MacEachren, 1979). 

A história da representação do relevo emerso teve início mais precisamente 

em 1780 com Dupain-Triel  que publicou um volume sobre a proposta  de Du Carla 

apresentada  à Academia  de Ciências  de Genebra em 1711, tendo sido o primeiro  a 

sugerir  o  uso  das  linhas  de  igual  valor,  tidas  como  curvas  de  nível,  para  tal 

representação.  Foi por este visto como um método novo para exprimir  sobre mapas 

terrestres, as altitudes, reportando as respectivas configurações (Dainville, 1964).

Esta  realização  mereceu  aperfeiçoamento  numa  publicação  posterior  de 

1798, onde a configuração do terreno foi confiada à aplicação de cores entre as curvas 

selecionadas. Teria sido a primeira idéia para a posterior produção de mapas do relevo 

em cores hipsométricas.

Deve  ser  lembrado  que  na  representação  do  relevo,  o  major  alemão 

Lehmann desenvolveu em 1799 um sistema científico, dito  Lei de Lehmann, para tal 

figuração  usando  hachuras,  no  qual  a  espessura  dos  traços  seria  diretamente 

proporcional  às  declividades  e  o  espaçamento  entre  eles  lhe  seria  inversamente 

proporcional. Ficava claro que o procedimento se apoiava em curvas de nível, porém 

imaginárias. 
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Distinto sistema foi apresentado por Benoit em 1818, preconizando a Lei do 

quarto: todas as hachuras teriam traços de mesma espessura, porém distanciados com 

intervalos proporcionais aos comprimentos, sendo que a distância entre duas hachuras 

deveria ser igual ao quarto do respectivo comprimento. Aquelas longas representariam 

setores mais  suaves  do relevo,  enquanto as  curtas  figurariam as  partes  mais  altas  e 

íngremes (Cuenin, 1972).

Uma grande  inovação  derivada  das  contribuições  iniciadas  por  Halley e 

trabalhadas por Dupain-Triel foi a criação da isoterma por Alexander von Humboldt em 

1817. 

Lalanne com base em suas teorias sobre a representação gráfica das leis a 

três variáveis, estabeleceu em 1845 a teoria dos mapas de população por curvas de igual 

densidade.  Para  tanto,  substituiu  as  duas  primeiras  variáveis  de  sua  lei  pelas 

coordenadas geográficas.

Em 1857, Ravn realizou para a Dinamarca,  dois  mapas  de densidade de 

população por isolinhas. Eles deram oportunidade a Sydow de batizar tais linhas como 

isopletas.

Com uma passagem de uma escala de detalhe para uma escala pequena e 

com farta coleta de dados altimétricos, Olsen, em 1833, trabalhou a representação do 

relevo para a Europa com um todo. 

A  representação  do  relevo  prosseguiu  com  os  avanços  tecnológicos  da 

segunda metade  do século XIX junto à  cartografia  topográfica,  quando se passou a 

atender exigências atinentes a uma representação geométrica mais precisa e em grande 

escala, emergindo assim sucessivas gerações desses mapas. Foi assim que, só por volta 

de  1810  os  engenheiros  geógrafos  sob  a  direção  do  Capitão  Leclerc  iniciaram  o 

mapeamento detalhado em curvas de nível para toda a França. Outros países, europeus 

ou não, também realizaram tal empreendimento.

As  propostas  de  representação  do  relevo  apresentadas  até  então  não 

satisfaziam as elaborações para as escalas pequenas. Foi quando o cartógrafo alemão 

Adolf Stieler indicou uma figuração por cores, intercalando-as às curvas de nível. Seus 

primeiros ensaios foram feitos num atlas de sua autoria, em 1831, depois de ter vindo à 

luz  a  citada  publicação  de  Dupain-Triel  de  1798.  Tiveram,  assim,  início  as  várias 

sugestões sobre quais cores seriam colocadas entre as curvas e nível.  Certos autores 
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sugeriram aplicar  matizes  escuros  nas  partes  planas  e  baixas  e  claros  nas  altitudes 

elevadas, pois estas recebem mais luz do que os fundos dos vales. Porém resultou o 

inconveniente  de  se  obter  um  contraste  muito  forte,  acrescentando  uma  extensa 

escuridão nas partes baixas. Esse resultado sugeriu a solução inversa. 

Pouco depois, em 1838, Sydow constatando que as cores mais difusas na 

natureza são o verde e o marrom, com predomínio do primeiro nas partes baixas e dos 

marrons nas montanhas, empregaria uma gama de cores colocando aqueles dois matizes 

nas extremidades e decrescendo-as em valor visual para se encontrarem no meio da 

série num matiz branco. A partir de seus trabalhos a curva de nível se firmou como 

procedimento ideal para a figuração do relevo nos mapas topográficos (Libault, 1960, 

1975; Cuenin, 1972).

Em seguida, Debes sugeriu substituir o branco por um amarelo.

Por outro lado, Peucker verificando a analogia dessa última gama de cores 

com o espectro das radiações  do visível,  sugeriu a aplicação  da sequência  de cores 

exibidas pelo mesmo.

Imhof,  por  sua  vez,  recomendou  uma  sequência  de  cores  parecida  à  de 

Peucker, porém baseada no efeito da atmosfera, colocando nas altas altitudes um tom 

azulado claro.

Dada a falta de coordenação na produção de mapas topográficos no mundo, 

Albrecht  Peck,  por  ocasião  do  V  Congresso  Internacional  de  Geografia  da  União 

Geográfica Internacional de 1891 sediado em Berna (CH), propôs a produção da Carta 

Internacional  do  Mundo  ao  Milionésimo  (CIM),  com  projeção  única  e  simbologia 

convencional  padronizada,  tendo  para  a  representação  do  relevo  emerso  uma  gama 

dupla de cores. A sequência de matizes para as cores hipsométricas diferiria um pouco 

da proposta de Imhof. Iniciaria com um verde escuro para baixas altitudes seguido de 

uma verde claro, preparando a passagem para as altitudes médias com um amarelo de 

valor visual próximo a esta última cor. Em sucessão viria uma série de terras de Siena, 

de claros  para escuros,  terminando a  série  pela  cor  da flor da malva,  uma cor  rosa 

bastante clara.

Para  as  profundidades  a  Carta  adotou  uma  convenção  também  para  a 

representação dos oceanos, de acordo com as faixas profundidades. 
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Teria sido Ritter von Hauslab, em 1830, ávido defensor do uso da curva de 

nível,  a  propor  as  faixas  de  profundidades  oceânicas  coloridas  numa  ordem visual 

crescente,  que vai do azul  claro para o azul-escuro,  conforme se acentuam as cotas 

negativas. Esta resolução toma o nome de cores batimétricas.

Neste contexto, não se pode deixar de mencionar o trabalho de Dufour para 

os mapas topográficos da Suíça, nos quais, tendo empregado hachuras, estas mostravam 

um sombreado bastante evocativo, resultante de uma iluminação provinda obliquamente 

de noroeste. Trata-se da Carte Dufour, que na escala 1: 100.000 cobriu todo o território 

com base em medidas geométricas precisas. Foi realizada entre 1845 e 1864.

Na sequência da evolução da representação do relevo, no fim do século XIX 

se  acrescentou  ao  colorido  hipsométrico  um  efeito  luminoso  de  sombreado. 

Representar-se-iam as sombras  próprias do relevo com uma iluminação provinda de 

Noroeste, segundo a diagonal de um cubo, combinada com outra zenital.

Dentro do espírito da cartografia estatística, no inicio do século XIX, Frère 

de Montizon estabeleceu o mapa estatístico por pontos. Confirmou-se assim o Método 

dos pontos de contagem ao aplicá-lo à “Carte philosophique figurant la population de la 

France”  de  1830.  Foi  a  primeira  tentativa  de  representar  a  população  em  valores 

absolutos, deixando de lado o procedimento do mapa colorido. 

Entretanto, o método se confirmou apenas no início do século XX, com as 

contribuições  de  Finch  e  Baker,  ao  publicarem  o  atlas  "Geography  of  the  world's 

agriculture", em 1917. Esta obra mostrava a destreza de se representar, com apreciável 

precisão, populações com efetivos reduzidos e padrão de distribuição dispersa.

Por  sua  vez,  Sten  de  Geer,  também  em  1917  idealizou  acoplar  à 

representação  por  pontos  de  contagem  esferas  proporcionais:  os  pontos  para  a 

população  rural  e  as  esferas  para  a  população  urbana.  As  esferas  já  tinham  sido 

experimentadas por ele para a representação da população da Suécia.   

Os pontos, além de possuírem um valor de localização, se implantados no 

endereço certo,  impõem um efeito visual capaz de revelar a informação. A imagem 

ressaltará  o  padrão  de  distribuição.  A representação  ganhou adesão indiscutível  por 

parte da geografia no estudo da população, em particular daquela dispersa, a população 

rural.  Além  das  populações  humanas,  este  método  foi  aplicado  com  sucesso  às 

populações  de  animais,  como  bovinos,  equinos,  bufalinos,  etc.  Eles  estariam  nas 
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respectivas  áreas  de  pastagem,  fornecendo  uma  imagem  clara  de  uma  eventual 

sobrecarga.

Na primeira metade do século XX, a combinação dos dois métodos proposta 

por Sten de Geer, seria sugerida, para a elaboração da “Carta da população do mundo”, 

na escala 1: 1.000.000, por obra da UGI (União Geográfica Internacional), empregando 

esferas  proporcionais  para  a  população  urbana,  que  é  concentrada,  e  pontos  de 

contagem para a população rural, que é dispersa, sobre um fundo hipsométrico, com 

cada ponto valendo 200 habitantes.  Esta seria uma clássica aplicação da  cartografia 

complexa, querendo demonstrar a relação da distribuição da população com a altitude 

no mundo. Para o Brasil contou-se com a folha da “Carta de distribuição da população 

do Brasil: Rio de Janeiro – São Paulo”, publicada pelo IBGE, em 1973. 

A recomendação de tal elaboração fundamentou-se na Carta Internacional 

do Mundo, proposta por Penck em 1891, em Berna. Porém o projeto completo, com as 

devidas especificações, foi apresentado ao Congresso de Londres de 1913.

A representação por pontos de contagem comparece também na cartografia 

médica. O grande expoente foi o Dr. Snow, que em mapa anexado à segunda edição de 

seu  tratado  “On  the  mode  of  communication  of  cholera”  de  1855,  apresentou  a 

distribuição dos casos fatais de cólera na epidemia de Londres, junto ao bairro de Broad 

Street,  onde a concentração desses estaria associada à localização de um poço, entre 

outros, mas que teria recebido água poluída. Utilizou assim, os dados para que o mapa 

lhe revelasse a informação. 

A primeira expressão de quantidades por meio de tamanhos proporcionais 

foi  atribuída  a  Charles  de  Fourcroy,  com  seu  “Tableau  Poléométrique”  de  1782, 

representando e comparando as superfícies  urbanas das cidades  da França dispostas 

num gráfico.  Essa  demonstração  foi  confirmada  por  Playfair  com seus  gráficos  de 

círculos  proporcionais  de  1801.  A  aplicação  desses  aos  mapas  foi  levada  a  efeito 

pioneiramente por Harness e Bollain para a cartografia da população realizada entre 

1837  e  1844.  Na  França,  a  primeira  transposição  dos  círculos  proporcionais  como 

gráficos idealizados  por Playfair  para os mapas,  deveu-se a Dupin em seu mapa de 

1843. 

Com a Revolução Industrial, deflagrada no século XVIII, confirmou-se uma 

cartografia  para o estabelecimento das ferrovias,  missão para os engenheiros.  Como 
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consequência incrementou-se uma ansiedade pela busca da avaliação da mobilidade dos 

homens e das mercadorias por estas vias. As redes de circulação constituiriam um fator 

básico  na  geração  de  riqueza  e  desenvolvimento  em  pleno  século  XIX.  Foi  neste 

contexto que Minard propôs uma cartografia econômica abordando a dinâmica espacial 

e  temporal.  Idealizou,  assim,  em 1850  o  Método  dos  fluxos.  Era  a  variável  visual 

tamanho, isto é, as larguras dos corpos das flechas que iriam fazer saltar aos olhos as 

proporções entre os dados quantitativos e assim oferecer um instrumental  de pronta 

aplicação  nas  questões  de  planejamento.  Tais  representações  refletiam  a  lógica  da 

economia política ao revelar as dinâmicas espaciais e temporais dos fenômenos. 

Apesar do grande empreendimento de Minard, Harness o teria precedido, 

tendo sido o primeiro a explorar tal lucubração em 1837 para representar o fluxo de 

passageiros  e  de  mercadorias,  onde  a  espessura  dos  traços  era  proporcional  às 

quantidades deslocadas.

É bom ressaltar que este método se desenvolveu a partir de representações 

em gráfico elaboradas pelo próprio Minard, onde todas as secções dos fluxos ao longo 

de uma rota se distribuíam, com as respectivas ordenadas em tamanhos proporcionais, 

sobre o eixo das abscissas. Verifica-se tal empreendimento em seu “Tableau figuratif de 

la circulation des voyageurs nationaux et internationaux, sur le chemin de fer entre la 

Belgique et la Prusse en 1844”, publicado anexo a um artigo de 1846.

Dentre os mapas de Minard se destaca um de grande impacto visual. Foi o 

de 1869, que retratou a sequência das devastadoras perdas sofridas pela campanha de 

Napoleão na Rússia,  em 1812/1813. Dos 422.000 soldados que partiram retornaram 

apenas 10.000 [Figura 3].
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                     Figura 3. O mapa de Minard de 1869: “Carte figurative des pertes successives en hommes 
                     de l’Armée Française dans la campagne de Russie – 1812/1813”.

O  método  dos  fluxos teve  forte  difusão em todas  as  áreas  da geografia 

acadêmica e até mesmo da aplicada, mormente no planejamento, quando se impunha a 

necessidade de visualizar o dinamismo dos movimentos. A busca da síntese regional 

teve nesta representação um grande aliado no momento da confecção de representações 

das relações dinâmicas entre cidades, indicadoras das relações espaciais procuradas.

Sempre  empenhado  na  representação  de  fenômenos  econômicos 

quantitativos e aos efetivos populacionais,  Minard em 1851 explorou representações 

por tamanhos proporcionais, ganhando assim, o crédito da efetivação do  Método das 

figuras geométricas proporcionais,  retomando os círculos proporcionais  já aplicados 

anteriormente  por  Bollain  ou  Harness  à  população.  Produziu  em  1851  a  “Carte 

figurative des principaux mouvements des combustibles minéraux en France en 1845”. 

Nesse mapa combinou os círculos proporcionais com os fluxos. Sem dúvida alguma, foi 

sob o impulso de Minard, que se consolidou a cartografia quantitativa.

Um pouco mais tarde, em 1858, o próprio Minard apresentou uma variante 

do  mesmo  método. Explorou  a  representação  com a  divisão  do  círculo  em setores 

proporcionais  às  parcelas  do  total,  coloridos  seletivamente  conforme  a  espécie  dos 

componentes considerados. Esta proposta acabou concretizando a aplicação da idéia do 

setograma de Playfair ao mapa. Com a divisão do círculo proporcional oferecer-se-ia à 

geografia, a oportunidade para a representação analítica de inúmeras estruturas.

A  proposta  dos  setores  apareceu  com  destaque  na  “Carte  figurative  et 

approximative de l’importance des ports maritimes de l’Empire français” composta em 

1859, com os círculos centrados exatamente sobre os portos.

Deve-se  assinalar  que,  um pouco antes,  em 1858  Minard  já  havia  feito 

representação similar, porém com círculos centrados nas unidades administrativas.

No progredir desta gestação de métodos para a cartografia temática, deve-se 

salientar  que  foi  exatamente  nesta  época,  início  do  século  XIX,  que  se  assistiu  à 

sistematização  do  conhecimento  geográfico.   Nesta  ocasião  se  somaram  também 

determinadas  condições  históricas  em  processo  de  afirmação,  que  acabaram  se 

consolidando na emancipação e domínio das relações capitalistas de produção (Moraes, 

2005).
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Na  sistematização  da  geografia,  participaram  Humboldt  e  Ritter.  O 

primeiro, com uma geografia da natureza e o segundo, com uma geografia regional e 

antropocêntrica. 

Pode-se considerar como movimento que deslanchou a cristalização de uma 

metodologia  para  a  cartografia  temática,  o  da  apresentação  de  uma  primeira 

classificação dos métodos gráficos até então estabelecidos, feita ao Terceiro Congresso 

Internacional  de  Estatística  realizado  em Viena,  em 1857,  idealizado,  como  outros 

anteriores e posteriores, por Quételet.

Neste  congresso  abordou-se  o  Método  Gráfico  apresentado  junto  ao 

relatório  da  comissão  organizadora.  Segundo  esse  documento  os  fenômenos 

susceptíveis de uma representação corresponderiam às costumeiras divisões do saber, 

isto é ao objeto (natureza, existência, propriedades – o “o quê”), à potencia (quantidade, 

intensidade  –  o  “quanto”),  ao  espaço  (posição,  extensão  –  o  “onde”)  ou  ao  tempo 

(movimento, progressão, modificação – o “quando”). A partir dessa postura apontou-se 

que seria prático classificar os Métodos Gráficos com base nessas categorias e arranjá-

los  em quadros sinóticos.  Estes  contemplaram como formas  de representação,  tanto 

mapas como gráficos, abarcando, além das representações estatísticas as demais formas 

gráficas, inclusive aquelas eminentemente topográficas [Figura 4].

                 Figura 4. Quadro sinótico dos métodos gráficos apresentado ao Terceiro Congresso Internacional 
                 de Estatística realizado em Viena, em 1857.
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A partir da comissão permanente estabelecida no congresso de estatística de 

São Petersburgo, que delegou a Mayr a organização de futuras reuniões, o estatístico 

elaborou dois escritos, o de 1874 e o de 1877, sobre os Métodos Gráficos, os quais 

serviram para classificar os Métodos Gráficos fundados na divisão básica entre gráfico 

e mapa.  

Em seguida, com base nos argumentos de Mayr, Cheysson organizou um 

catálogo dos métodos gráficos, que foram apresentados na exposição de 1878.

Levasseur, por sua vez, um pouco antes de 1878 relatou mapas de estatística 

e figuras de estatística. A novidade original ficou por conta de ele ter acrescentado uma 

terceira categoria aos gráficos, os estereogramas. 

Em 1882, Ratzel, com sua geografia Humana estudando a influência que as 

condições naturais exerciam sobre a humanidade, mostrava claramente a potencialidade 

dos mapas ao pesquisar a formação dos territórios, a difusão dos homens – migrações, 

colonizações – a distribuição dos povos, incluindo também monografias  sobre áreas 

habitadas. Tal autor elaborou suas pesquisas em bases empíricas, legitimando a vontade 

expansionista do Estado alemão recém estruturado (Moraes, 2005).

Em seguida,  na França,  nas últimas décadas do século XIX, firmou-se a 

escola  da  Geografia  Regional,  oposta  às  idéias  de  Ratzel,  dentro  de  um  quadro 

autoritário  de  dominação  burguesa,  veiculando  através  da  ciência,  o  interesse  das 

classes dominantes. Paul Vidal de La Blache propôs uma nova visão de geografia a 

partir de críticas feitas a Ratzel. Centralizou-a na relação homem/natureza projetada na 

paisagem. Na sua obra, a natureza passou a ser vista como possibilidades para a ação 

humana. 

Com  seu  trabalho  coletivo,  a  “Geografia  Universal”,  ficou  estabelecido  o 

conceito que balizaria a geografia francesa: - a  região. Era uma unidade espacial  de 

análise  geográfica  que  exprimiria  a  maneira  de  os  homens  organizarem  o  espaço, 

apresentando certa individualidade. Assim, a região passou a ser compreendida como 

um processo histórico de organização. Era preciso, então, descrevê-la e explicá-la. Foi a 

partir  da região que se firmou a Geografia  Regional,  forma de estudo que envolvia 

monografias para se chegar a um conhecimento cada vez mais profundo da realidade 

(Lencioni, 2003; Moraes, 2005).
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Foi com esta proposta que se estimulou uma ampla aplicação da estatística, 

da estatística gráfica, e da própria cartografia temática quantitativa. A conclusão das 

pesquisas geográficas, em geral, era constituída por uma coletânea de mapas temáticos, 

cada um resumindo um capítulo. Na superposição destes, vislumbrar-se-ia a síntese, que 

espelharia  a dinâmica da vida regional,  dando assim,  uma visão global da realidade 

(Claval e Wieber, 1969).

Por  outro  lado,  a  profusão  destes  estudos  motivou  especializações  que, 

através  do  levantamento  de  elementos  específicos,  acabaram por  concretizar  vários 

ramos da geografia: Geografia agrária, Geografia urbana, Geografia das indústrias, da 

População,  do  Comércio;  cada  um deles  demandando  mapas  temáticos  particulares 

(Moraes, 2005).

Foram  os  trabalhos  de  Levasseur,  contemporâneo  de  La  Blache,  que 

trouxeram a estatística para a geografia e com ela, suas representações, enaltecendo a 

posição dos  mapas  temáticos  quantitativos  diante  dela.  Como principal  contribuição 

deste estudioso teve-se a exaltação da noção de densidade demográfica na geografia. O 

“Método Levasseur” estipulava oito classes, quatro acima e quatro abaixo da média, 

representadas  mediante  duas  ordens  visuais  opostas.  Ao  aproximar  a  estatística  do 

estudo da demografia, o mesmo autor propunha outras representações coropléticas para 

números relativos, como a taxa de urbanização.

Discípulos de Vidal de La Blache, como Emmanuel de Martonne, com sua 

Geografia Física e Jean Brunhes, com sua Geografia Humana, deram início às análises 

feitas  através  de  mapas  temáticos  quantitativos,  tomando  por  base  as  propostas  de 

Levasseur (Moraes, 2005; Palsky, 1996).

Outro  autor  que  mereceu  destaque  foi  Elisée  Reclus  que,  baseado  em 

Minard propôs a cartografia da densidade demográfica por quadrículas, bem como a 

representação da população urbana por círculos proporcionais, que foram aplicados em 

sua obra “Nouvelle géographie universelle”.

Pela  grande  difusão  do  emprego  do  Método  Gráfico  na  estatística 

confirmou-se  a  Estatística gráfica  que  acabou  participando  de  trabalhos  no  quadro 

institucional  aplicados  à  administração  pública.  São exemplos  convincentes  os  mais 

variados “Album de Statistique graphique” elaborados no último quartel do século XIX, 
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na  França,  consolidando  de  vez  a  participação  de  uma  cartografia  estatística  no 

planejamento.

Apesar de toda essa euforia com as estatísticas, uma reflexão crítica teve 

início,  na  época,  acerca  da  validade  dos  registros  numéricos  oficiais.  Os  geógrafos 

começaram a  perceber  que  as  representações  que  se  aproximavam da  exatidão  das 

estatísticas eram puramente numéricas, se afastando, portanto, da geografia. A crítica 

passava a ser feita sobre o fato de que os números acabavam substituindo os fenômenos 

propriamente  ditos,  mascarando  o  conteúdo  concreto  e  social.   Perdia-se,  assim,  o 

caráter geográfico das pesquisas (Palsky, 1996).

No final do século XIX, a cartografia temática já munida de um consistente 

leque de métodos de representação extravasou uma restrita aplicação científica e técnica 

para  tornar-se  progressivamente  um meio  de  educação  e  de  informação  geral.  Ela 

passou a  ser  utilizada,  também,  nos  atlas  geográficos  escolares,  nos  livros  texto de 

geografia e até mesmo na mídia, engendrando uma verdadeira revolução cartográfica. 

Na década de 1940 do século XX, para Max Sorre, numa geografia humana 

vista como desdobramento da concepção de La Blache, entendida como um Estudo da 

Ecologia  Humana,  a  cartografia  seria  imprescindível  para  compor  a  base  de  suas 

pesquisas.  Com  a  sobreposição  de  dados  da  observação,  num  determinado  espaço 

tomado na sequência histórica da formação de seus elementos, sejam eles da natureza 

como da sociedade, compor-se-ia um quadro de situação atual, que ofereceria um lastro 

adequado para o estudo de seu funcionamento. 

Cholley,  na  década  de  1950,  estudaria  as  combinações  existentes  na 

superfície da Terra, onde os mapas, sejam de análise, como de síntese, fariam parte da 

proposta metodológica.

No campo da cartografia, uma série de inovações foi colocada em prática 

até os dias de hoje. Vários autores, dentre tantos, em pleno século XX, como Rimbert 

(1964, 1968, 1990), Bertin (1967, 1973, 1977), Brunet (1967, 1987), Robinson e Sale 

(1969), Claval e Wieber (1969), Cuenin (1972), Imhof (1972), Libault (1975), Bonin 

(1975),  Joly  (1976),  Arnberger  (1977),  Lawrence  (1979),  Salichtchev  (1979,  1984), 

Muehrcke  (1983),  Dent  (1985),  Ratajski  (1989),  Bonin  e  Bonin  (1989),  Anson  e 

Ormeling (1993), Béguin e Pumain (1994), MacEachren e Taylor (1994), MacEachren 

(1995),  Paslawski  (1998),  apresentaram  consistentes  propostas  metodológicas. 
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Lucubrações  mais  recentes voltaram-se especificamente à participação da ciência  da 

computação aliada à informática nas realizações cartográficas de toda espécie.

Em particular, nos anos 1960, a cartografia como um todo, e a cartografia 

temática,  em  particular  ganharam  uma  intrigante  contribuição,  colocando-a  num 

contexto paralelo ao da Linguística de Saussure, ciência da linguagem verbal humana, 

sistematizada  bem no  início  do  século  XX,  dentro  do  pensamento  estruturalista.  O 

artífice deste feito foi o Professor Jacques Bertin, diretor do Laboratoire de Graphique 

da École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, que desde os anos 1950 

vinha  idealizando  tal  realização.  Ele  estabeleceu  a  Representação  gráfica ou, 

simplesmente,  Gráfica, como gramática da linguagem dos mapas, dos gráficos e das 

redes3. Portanto, ao instituir uma linguagem gráfica confirmou também uma semiologia, 

a  Sémiologie graphique, título dado à sua obra de 1967, na qual dispôs uma “Teoria 

geral da expressão gráfica”.

Ainda, deve-se a Bertin a invenção de um único método de representação 

realizada neste mesmo século. Ele o apresentou em 1967, como solução ideal para a 

expressão  quantitativa  de  fenômenos  com  manifestação  em  área.  Mostra  certa 

similaridade com o método dos pontos de contagem idealizado por Montizon em 1830 e 

o método das figuras geométricas proporcionais, proposto por Minard em 1851. É o 

Método  da  distribuição  regular  de  pontos  de  tamanhos  crescentes,  que  os  coloca 

regularmente dispostos em toda a extensão da área de ocorrência. Apesar de hoje não 

apresentar  dificuldades  de  construção  quando  executado  por  softwares 

convenientemente concebidos, não teve grande difusão como os outros métodos.

Este  procedimento  leva  imediatamente  a  uma  dupla  percepção:  a  das 

densidades, dada pela imagem binária construída mediante a relação entre o preto dos 

pontos em contraste com o fundo do mapa, e a das quantidades, obtidas multiplicando-

se o valor unitário do ponto pelo número deles existentes no interior de cada unidade de 

observação.  Tem  a  grande  vantagem  de  excluir  completamente  a  interferência  do 

tamanho da área observacional. É neste tópico que Bertin defende a supremacia deste 

método de representação quantitativo para fenômenos com manifestação em área, sobre 

os demais inventados até então. 

3 Redes: representações gráficas específicas, como os organogramas, os dendrogramas, os fluxogramas e 
os cronogramas.
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A  legenda  será  dupla.  Os  tamanhos  escolhidos  como  referenciais  se 

reportarão seja às quantidades, seja às densidades. Sua exploração é limitada pelo fato 

de  ter  tido  pouca  assimilação,  além  de  proporcionar  uma  leitura  combinada, 

encontrando, por conta disto, dificuldades no entendimento pelo público em geral.

No Brasil, junto ao Departamento de Geografia, da Faculdade de Filosofia, 

Letras  e  Ciências  Humanas  da  Universidade  de  São  Paulo,  contou-se  com  as 

contribuições trazidas da França pelo Professor Libault, no período de 1965 a 1972. O 

Mestre foi mais adiante que outros tantos autores da mesma época,  introduzindo na 

cartografia  temática  a  noção  de  complexidade.  Ela  já  era  trabalhada  pelo  soviético 

Salichtchev. A cartografia complexa era uma cartografia que se preocupava de expor 

sobre o mapa, as interações das variáveis entre si, o que se desdobrou mais tarde numa 

cartografia  multivariada,  propriamente  dita.  Seria  uma  cartografia  resultante  do 

processamento  de  múltiplas  variáveis,  que  iria  além  da  descrição  para  alcançar  a 

explicação. Trabalharia com muitos dados quantitativos considerados simultaneamente, 

descrevendo  agregados  de  unidades  geográficas  elementares  de  análise,  aplicando 

métodos gráficos ou de análise multivariada. Elaborada desta maneira, ela já estaria se 

encaminhando para uma cartografia, visando a análise numérica e objetiva dos padrões 

de distribuição  dispostos sobre os  mapas,  colocando em evidência  as  características 

espaciais dos fenômenos, com o apoio da topologia e da geoestatística.

Junto ao movimento de renovação da Geografia, iniciado desde a década de 

cinquenta  e  consolidado  a  partir  de  1970,  os  mapas  ganharam  status  de  modelos 

analíticos  ou  sintéticos,  principalmente  na  sua  vertente  pragmática.  Pelo  fato  desta 

vislumbrar  um  fim  utilitário,  informando  a  ação  do  planejamento  mediante  um 

diagnóstico sempre selado por uma síntese, não se podia fazer a menos dos mapas, os 

quais forneceriam um conhecimento acerca da área em questão, permitindo a escolha de 

estratégias de intervenção.

Porém o julgamento feito pelos geógrafos a esta abordagem, vista como 

meio  da dominação  burguesa,  um aparato  do  Estado Capitalista,  fez  brotar  a  outra 

vertente mais contenciosa da renovação da geografia – a Crítica. Nesta, a proposta se 

colocava na luta em prol de uma sociedade mais justa, deixando de lado as aparências e 

indo  a  busca  da  essência.  Os  mapas  teriam  que  ter  um  compromisso  social,  não 

bastando  participar  das  explicações  das  regiões,  apenas  mostrando  as  formas  e  sua 

22



funcionalidade.  Eles  deveriam  revelar  as  contradições  presentes.  Eles  deveriam  se 

constituir num instrumental em prol da transformação da realidade social.

Assim,  todos  os  métodos  da  cartografia  temática  deveriam  fazer  jus  à 

produção  de  mapas,  sejam  qualitativos,  ordenados,  quantitativos,  estáticos  ou 

dinâmicos, analíticos ou de síntese para um espaço mais igualitário organizado para os 

interesses da sociedade (Moraes, 2005).

Atualmente,  a  cartografia  entrou  na era  da  informação.  A automação  se 

introduziu na cartografia através das fases mais matemáticas do processo cartográfico, 

graças ao aparecimento dos computadores, por volta de 1946. As primeiras aplicações 

foram feitas aos cálculos astronômicos e geodésicos, ao estabelecimento das projeções 

e, mais tarde, aos tratamentos estatísticos de dados. Mas foi a partir da década de 1960 

que se pôde considerar uma cartografia assistida por computador, hoje dita cartografia 

digital, a qual passou a ser operacional em todas as etapas da elaboração dos mapas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do legado deixado pela história do conhecimento cartográfico e das 

contribuições trazidas pela informática e pela ciência da computação, assume-se uma 

proposta de orientação metodológica para a Cartografia Temática com uma estrutura 

lastreada  na tese em que os  mapas  temáticos  podem ser  construídos levando-se em 

conta métodos apropriados. Dentre estes, o método a ser indicado seria aquele adequado 

às características e às formas de manifestação (em pontos, em linhas, em áreas) dos 

fenômenos  considerados  em cada  tema,  seja  na  abordagem qualitativa,  ordenada  ou 

quantitativa. Pode-se empreender também uma apreciação sob o ponto de vista estático, 

constituindo a cartografia estática;  ou dinâmico,  estruturando a cartografia  dinâmica. 

Salienta-se ainda, que os fenômenos que compõem a realidade a ser representada em 

mapa  podem ser  vislumbrados  dentro  de  dois  níveis  de  raciocínio,  de  análise  e  de 

síntese. Neste sentido tem-se, de um lado uma cartografia analítica – abordagem dos 

temas  em mapas  analíticos,  atentando  para  seus  elementos  constitutivos,  através  de 

justaposições ou superposições: lugares, caminhos ou áreas caracterizadas por atributos 

ou variáveis. E de outro, uma cartografia de síntese – abordagem temática em mapas de 

síntese,  tendo  em  vista  a  fusão  dos  seus  elementos  constitutivos  em  “tipos”: 
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agrupamentos  de  lugares,  caminhos  ou  áreas  unitárias  de  análise  caracterizadas  por 

agrupamentos de atributos ou variáveis. Por fim, depois de prontos, os mapas podem 

propiciar, em termos de apreensão, ou uma leitura em nível elementar ou uma visão de 

conjunto.  

Apresentar-se-ia, assim, uma proposta de estrutura metodológica que articularia 

as  representações  da  cartografia  temática,  de  maneira  a  possibilitar  a  indicação  dos 

métodos apropriados a serem adotados:

     1. Formas de manifestação dos fenômenos

- em Ponto

- em Linha

- em Área

     2. Apreciação e abordagem dos fenômenos com seus métodos de representação

- apreciação estática

- representações qualitativas  (método de pontos diferenciados, método de linhas 

diferenciadas e método corocromático qualitativo)

-  representações  ordenadas  (método  de  pontos  ordenados,  método  de  linhas 

ordenadas e método corocromático ordenado)

-  representações  quantitativas  (método  das  figuras  geométricas  proporcionais, 

método dos pontos de contagem, método coroplético e método isarítmico)

- apreciação dinâmica4

-  representações  das  transformações  de  estados  e  das  variações 

quantitativas  absolutas  e  relativas  no  tempo  (método  corocromático 

qualitativo,  método  corocromático  ordenado,  método  das  figuras  geométricas 

proporcionais e método coroplético)

- representações dos movimentos no espaço (método dos fluxos)

     3. Nível de raciocínio

- representações analíticas: representação dos elementos constitutivos – lugares, 

caminhos  ou  áreas  caracterizadas  por  atributos  ou  variáveis  (qualitativos, 

ordenados, quantitativos)

4 Hoje se deve acrescentar também a animação cartográfica.
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- representações de síntese: representação da fusão dos elementos constitutivos 

em “tipos” – agrupamentos de lugares, caminhos ou áreas unitárias de análise 

caracterizadas  por  agrupamentos  de  atributos  ou  variáveis  (qualitativos, 

ordenados, quantitativos)

     4. Nível de apreensão

- mapa exaustivo: todos os atributos ou variáveis sobre o mesmo mapa – leitura, 

análise e interpretação em nível elementar (só responde à questão - “o que há em tal 

lugar?”)

-  coleção  de  mapas:  um mapa  por  atributo  ou  variável  –  visão  de  conjunto 

(responde  a  todas  as  questões,  inclusive a  –  “onde  está  tal  atributo ou variável?”;  “quais 

agrupamentos se formaram?”; “como se arranjam no espaço?”)
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