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1. Introdução 

Nos últimos anos, o avanço crescente das novas tecnologias da informação e 
comunicação vem beneficiando a sociedade, uma vez que, encurta as distâncias, 
minimiza esforços e, principalmente, ampliando as possibilidades de acesso à 
informação.  

No âmbito educacional, a disseminação do uso dessas novas tecnologias tem 
possibilitado dinamizar os serviços administrativos e elaborar materiais didáticos mais 
atrativos. No entanto, há uma grande expectativa quanto às possibilidades de 
assessoramento desses recursos no processo de ensino e aprendizagem, o que irá 
produzir grande impacto no aprender a aprender 

A representação cartográfica no ensino de Geografia através de atlas escolares 
municipais é um importante instrumento didático no processo de ensino-aprendizagem 
ao subsidiar o aluno a construção cognitiva do espaço vivido. O aluno ao ser um leitor 
crítico de sua realidade local é capaz de transpor sua análise espacial em diferentes 
escalas geográficas. 

O lugar é a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade habitante 
– identidade – lugar. A cidade produz-se e revela-se no plano da vida e do indivíduo. 
Este plano é aquele do local. As relações que os indivíduos mantêm com os espaços 
habitados se exprimem todos os dias nos modos do uso, nas condições mais banais, no 
secundário, no acidental. É no espaço passível de ser sentido, pensado, apropriado e 
vivido através do corpo (CARLOS, 2007). Deste modo, o conhecimento do local e sua 
relação com o global é uma tarefa fundamental para entender o mundo moderno e 
globalizado. 

Segundo Almeida (2003), o mapa é utilizado tanto para investigação quanto para 
a constatação de seus dados. O aluno sendo o mapeador e leitor de mapas o torna capaz 
de ser um “alfabetizado” da linguagem cartográfica, pois o ato de mapear leva a 
formação de um bom leitor. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDB, “os 
currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada (...) por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais 
e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela” (BRASIL, 1996). Para o 
ensino de Geografia, os Parâmetros Curriculares Nacionais consideram que “a paisagem 
local e o espaço vivido são as referências para o professor organizar seu trabalho” 
(BRASIL, 1997).  

Grande parte dos municípios brasileiros carecem de materiais didáticos que 
contemplem o espaço vivido dos alunos, como é o caso dos atlas escolares municipais. 
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Diversos fatores são limitantes para o desenvolvimento de materiais do gênero como a 
deficiência de bases cartográficas em escala em nível municipal, além disso, o custo 
para aquisição dessas bases em escalas grandes é oneroso para a maioria dos 
municípios, outro ponto relevante são os softwares de Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG) que são pouco difundidos para fins escolares no Brasil, há também 
uma pequena quantidade de profissionais especializados. Constata-se através da 
literatura que hoje, grande parte das pesquisas e trabalhos que utilizam os SIG´s são 
voltados para o meio acadêmico e empresas privadas (PEZZATO & PASSINI, 2003). 

De modo geral, os atlas escolares são voltados para o ensino de Geografia, no 
entanto, a idéia do Atlas Histórico e Geográfico de Viçosa partiu da iniciativa conjunta 
dos departamentos de Geografia, História e Solos da Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), onde a partir de um projeto enviado a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) foi conseguido o investimento para subsidiar a 
elaboração do Atlas. Desta forma, o Atlas está sendo elaborado de forma 
multidisciplinar, integrando a história do espaço viçosense e sua realidade atual 
dialogando com as questões ambientais mais pertinentes no município. 

O Atlas Histórico e Geográfico de Viçosa é um material pioneiro na 
microrregião de Viçosa, visto que não existe um material cartográfico com conteúdo 
histórico e geográfico sistematicamente organizado sobre a realidade do município. 
Outro aspecto relevante são os textos referentes aos mapas, que além de descrever a 
paisagem física e a história do município, oferecerá ao leitor uma visão integrada do 
espaço urbano e rural de Viçosa, abordando assuntos como erosão do solo, inundações, 
desigualdade econômica, crescimento urbano e outros.  

O Atlas Histórico e Geográfico de Viçosa está em andamento com término 
previsto para o final de 2009. Portanto, o objetivo central deste trabalho é a produção de 
um material didático para subsidiar além do ensino de Geografia e História das escolas 
da rede pública e particular do município de Viçosa – MG visa atender a população 
viçosense, a comunidade universitária e incentivar o desenvolvimento de ações de 
educação ambiental e popularização da ciência.  

Todo o material produzido pelo projeto será disponibilizado gratuitamente na 
homepage dos laboratórios responsáveis por sua execução, vinculados ao site da 
Universidade Federal de Viçosa. 

2. Área de estudo 

O município de Viçosa está inserido na mesorregião da Zona da Mata, no estado 
de Minas Gerais, Sudeste brasileiro. Localizado entre as Serras da Mantiqueira, do 
Caparaó e da Piedade, encontra-se a uma altitude média de 649 metros e tem como 
coordenadas geográficas o paralelo de 20°45’14” a 20º45’40”, latitude S, e o meridiano 
de 42º51’40” a 42°52’54”, longitude W. Limita-se ao norte com os municípios de 
Teixeiras e Guaraciaba, ao sul com Paula Cândido e Coimbra, a leste com Cajuri e São 
Miguel do Anta e a oeste com Porto Firme. O município é servido pelas rodovias BR 
12O, MG 280 e MG 356. (Figura 1) 

Atualmente é formado por quatro distritos: o da sede, Cachoeira de Santa Cruz, 
São José do Triunfo e Silvestre. A sede da cidade, que se originou no vale do rio Turvo 
Sujo, e depois se espalhou pelas encostas, ainda preserva algumas casas e sobrados do 
século XIX e início do século XX, no meio de inúmeros edifícios construídos nas 
últimas décadas. (Prefeitura municipal de Viçosa, 2008). 
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Figura 1 – Localização do município de Viçosa. 
 
De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

realizado no ano 2000 o município de Viçosa possui 92,2% de sua população na área 
urbana e 7,8% no meio rural, num total de 64.854 habitantes. 
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O setor da economia que prevalece na área urbana do município é o setor de 
prestação de serviços, fortemente influenciado pelos estudantes que o compõe. Já no 
meio rural do município prevalece à economia familiar, já que cerca de 90% das 
propriedades tem menos de 50 hectares e visto que nestas áreas o uso do solo 
predominante são as pastagens, onde a bovinocultura e a avicultura são atividades que 
se destacam. 

A comunidade de Viçosa tem desempenhado historicamente papel relevante na 
Zona da Mata mineira, dos pontos de vista econômico, político, social e cultural. 
Atualmente é conhecida regionalmente como a cidade educadora, contando com uma 
universidade federal de renome internacional, a Universidade Federal de Viçosa além de 
mais três faculdades particulares. Conta também com mais de 12 mil alunos distribuídos 
em 19 escolas estaduais, 12 escolas municipais e 11 escolas particulares (IBGE, 2007) 

3. Procedimentos metodológicos 

Para a realização do Atlas Digital do município de Viçosa (MG), primeiramente, 
foi-se imprescindível uma extensa revisão bibliográfica a respeito da história social, 
econômica e dos aspectos geográficos do município e da região. Por ser um município 
que possui um centro de ensino e excelência a Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
houve a facilidade de se obter estes dados na biblioteca central, através de artigos 
publicados, livros, teses de mestrado entre outros. Os dados históricos serviram como 
base para obter dados sobre o processo de ocupação, ciclos econômicos e seus reflexos 
no uso do solo, formação dos limites territoriais do município, a origem do nome do 
município, a influência do ex-presidente do Brasil (década de 1920) Arthur Bernardes 
para a cidade e a importância da UFV para a cidade. Os dados a respeito das 
características físicas do território viçosense e região foram buscados principalmente em 
(FONTES, L.E.F. et al, 2005; FERNANDES FILHO. E.I. et al, 2003; RESENDE, M. et 
al, 2006; REZENDE, S.B, 1971; VIEIRA, V, 2000; CORRÊA, G.F, 1984 e 
AB'SABER, A.N, 1958) auxiliando na compreensão dos aspectos climáticos, 
pedológicos, geológicos, geomorfológicos, hidrográficos e suas inter-relações. Além de 
aspectos sociais, populacionais e econômicos que foram vitais para a abrangência do 
todo. 

Foram adquiridas fotos antigas e recentes da cidade em museus da UFV como 
histórico, de zoologia e o de solos. Além disso, estão contidas no Atlas algumas fotos 
aéreas e imagens de satélite do município em diferentes épocas. 

A partir da pesquisa bibliográfica e reflexão sobre o material e documentos 
reunidos pode-se começar os trabalhos de elaboração dos textos. 

A produção dos textos que compõem o Atlas seguiu critérios pré-estabelecidos 
pela equipe como adequação da linguagem tendo em mente que este material pode ser 
utilizado por diversos públicos. 

O segundo passo foi reunir toda a base cartográfica a respeito dos temas 
propostos. Grande parte deste material foi adquirido junto ao Laboratório de 
Geoprocessamento do Departamento de Solos da UFV (LabGeo – DPS – UFV); 
Laboratório de Geografia Física Aplicada do Departamento de Geografia da UFV; 
Prefeitura Municipal de Viçosa (PMV); IBGE; Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
(IGAM); Agência Nacional de Águas (ANA); Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE); Environmental Systems Research Institute (ESRI) e Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM). 

Para a elaboração dos mapas utilizou-se o Sistema de Informações Geográficas 
(SIG) ArcGis 9.2 (ESRI,2007) na confecção dos mapas temáticos e o software para 
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tratamento de imagens espaciais IDRISI Andes (CLARK UNIVERSITY, 2006) que foi 
o software que auxiliou a classificação de uso e cobertura vegetal das fotografias aéreas 
e imagens de satélite. 

A tabela 1 demonstra os temas abordados nos mapas político-administrativos 
bem como, a base de dados e a escala utilizada. 
 
Tabela 1 – Temas dos mapas político-administrativos 
 

Tema Base de dados Escala 
Viçosa – Ruas PMV 1:50.000 
Viçosa – Bairros PMV 1:50.000 
Viçosa – Localidades  IBGE 1:50.000 
Viçosa – Escolas e Serviços públicos IBGE e GPS 1:50.000 
Viçosa – Relação renda/rua na área urbana PMV 1:50.000 
Microrregião de Viçosa IBGE 1:150.000 
Mesorregião da Zona da Mata mineira IBGE 1:750.000 
Estado de Minas Gerais dividido por mesorregiões  IBGE 1:6.000.000 
Brasil – Regiões IBGE 1:12.500.000 
America do Sul ESRI 1:15.000.000 
Mapa Mundial ESRI 1:100.000.000 

 
O mapa Viçosa – Escolas e Serviços públicos, diferente da elaboração dos 

outros mapas houve uma etapa para além do laboratório, que foi o trabalho de campo. 
Foi utilizado o Sistema de Posicionamento Global - GPS do modelo Garmin Etrex Vista 
Color, para coleta das coordenadas de serviços públicos mais relevantes, como 
prefeitura, câmara dos vereadores, fórum, delegacias, hospitais, escolas, creches, 
correio, bancos, rodoviária, entre outros. 

A tabela 2 explicita os mapas elaborados das características físicas do município, 
a base de dados e a escala utilizada. 
 
Tabela 2 – Tema dos mapas físicos 
 

Tema Base de dados Escala 
Viçosa – Altimetria IBGE 1:50.000 
Viçosa – Uso e ocupação do solo LabGeo – DPS - UFV 1:50.000 
Viçosa – Imagem IKONOS LabGeo – DPS - UFV 1:50.000 
Viçosa – Imagem LandSat INPE 1:50.000 
Viçosa – Solos Departamento de Solos UFV 1:50.000 
Viçosa – Bacias hidrográficas ANA 1:50.000 
Viçosa – Declividade IBGE 1:50.000 
Viçosa – Susceptibilidade à inundação LabGeo – DPS - UFV 1:50.000 
Viçosa – Susceptibilidade à erosão do solo LabGeo – DPS - UFV 1:50.000 
Zona da Mata – Bacias hidrográficas ANA e IGAM 1:750.000 
Minas Gerais – Altimetria SRTM 1:6.000.000 

 
Outros mapas, não elaborados pela equipe, foram inseridos no Atlas, como o 

mapa político-administrativo de Viçosa e municípios do entorno de Viçosa 
confeccionado por autor desconhecido, datado da década de 1930. Este mapa é um 
documento interessante, pois, demonstra como as técnicas e ferramentas cartográficas se 
evoluíram no decorrer do tempo. Além deste mapa, o mapa de expansão da cidade de 
Viçosa será adquirido através da Prefeitura Municipal de Viçosa (PMV) e será inserido 
no Atlas. 
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Diferentes ferramentas computacionais foram empregadas no trabalho, como o 
software 3dem para confeccionar blocos diagramas que possibilitam demonstrar a 
relação do solo vs a  paisagem, através do modelo proposto por CORRÊA (1984) e um 
outro bloco diagrama scaneado da tese do mesmo autor que demonstra a evolução do 
relevo de Viçosa no tempo geológico. 

O Atlas também é composto por outros tipos de linguagem, como gráficos e 
tabelas, referentes aos temas dos mapas e outros referentes a temas não espaciais. 

Cada mapa produzido é acompanhado de um texto descritivo e explicativo dos 
aspectos mais importantes de cada tema utilizando uma linguagem mais abrangente, 
assim, acessível à diversidade de usuários. Além disso, é intuito estimular o leitor do 
Atlas a compreender e relacionar as dinâmicas naturais e com os processos 
socioeconômicos. 

Serão realizadas algumas reuniões com os participantes do projeto e professores 
do ensino fundamental e médio de algumas escolas públicas e privadas da cidade. 
Adiante, os resultados parciais do Atlas serão levados às salas de aulas por professores 
que já interessados para verificar a aplicabilidade e a aceitação por parte dos alunos. A 
partir das respostas obtidas pelos professores, o material será reeditado e posteriormente 
levado a um designer contratado pela equipe para acabamentos finais. O Atlas tem 
previsão de conclusão em Setembro de 2009 

Entende-se que essas etapas descritas são cruciais no aperfeiçoamento do Atlas, 
visto que o objetivo central deste trabalho é fornecer um documento que auxilie 
professores e alunos a compreender melhor o espaço vivido. 

4. Resultados e Discussão 

Até o presente momento, grande parte do Atlas encontra-se finalizado, como 
exposto nas tabelas 3, 4, e 5. A estruturação dos conteúdos que irão compor o material 
estão expressos através da sequência das tabelas. A tabela 3 apresenta o primeiro 
capítulo, a tabela 4 o segundo capítulo com aspectos político-administrativos, 
econômicos e sociais e a tabela 5 o terceiro e último capítulo com os aspectos físico-
ambientais. 

A sistematização dos conteúdos de cada capítulo obedeceu a uma ordem que 
represente primeiramente o local e posteriormente o global. De forma a contextualizar o 
seu lugar no mundo. Isto facilita a compreensão dos diferentes níveis das escalas 
cartográficas, que no trabalho variou de 1:50.000 (escala local) à 1:100.000.000 (escala 
global). 

A produção de todos os mapas do Atlas foi realizada em formato A3, de forma a 
se minimizar os efeitos da generalização cartográfica e um tamanho de fácil manuseio 
no caso do material ser impresso. 
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Tabela 3 – Temas e conteúdos abordados no capítulo 1 
 

Tema Conteúdo 
O que é um atlas Conceitua atlas, sua importância e seus usos. 
Cartografia Define cartografia, sistemas de projeção, escalas gráfica e numérica, 

coordenadas, rosa dos ventos, paralelos e meridianos. 
Cartografia digital e 
Geoprocessamento 

Aborda os novos métodos de levantamentos cartográficos, como imagens de 
satélite, RADAR, GPS e as ferramentas que trabalham com estes dados, 
como os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e Sensoriamento 

Remoto. 
História Relata de forma resumida, a história da formação político-administrativa, 

cultural, educacional, econômica e social do município e as personalidades 
que marcaram a história da cidade. Apresenta fotos de diversas épocas, um 
mapa do começo do século XX, e fotos aéreas da década das décadas de 1960 
e 1970. 

Viçosa na atualidade Apresenta tabelas, gráficos e textos demonstrando os dados atuais de 
múltiplos assuntos do município. População, densidade demográfica, 
distribuição da população urbana e rural, Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), Produto interno Bruto (PIB) entre outros dados e o mapa 
político-administrativo do município. 

Universidade Federal de 
Viçosa (UFV) 

Apresenta a história de formação da UFV, que foi fundada em 1926, 
apresentando as personalidades, importância para cidade, bem como as 
transformações espaciais decorrentes de sua influência. Este capítulo exibe 
fotos de diversas épocas da UFV e fotos atuais. 

  
Tabela 4 - Temas e conteúdos abordados no capítulo 2 
 

Tema Conteúdo  
Viçosa – Ruas Apresenta um mapa com a distribuição espacial de todas as ruas do município. 
Viçosa – Bairros Apresenta um mapa com a divisão dos bairros 
Viçosa – Localidades  Apresenta um mapa com as localidades (vilarejos) da área rural do município. 
Viçosa – Escolas e 
Serviços públicos 

Apresenta um mapa com a distribuição espacial das escolas e serviços públicos 
urbanos. 

Viçosa – Ruas/renda Apresenta um mapa com a distribuição espacial das ruas e a renda per capita de 
cada rua, demonstrando as disparidades econômicas na área urbana. 

Microrregião de Viçosa Apresenta um mapa e um texto descrevendo a divisão político-administrativo da 
microrregião de Viçosa. 

Mesorregião da Zona da 
Mata mineira 

Apresenta um mapa e um texto descrevendo a divisão político-administrativa da 
mesorregião da Zona da Mata mineira. 

Estado de Minas Gerais 
dividido por 
mesorregiões  

Apresenta um mapa e um texto descrevendo a divisão do estado de Minas 
Gerais em mesorregiões. 

Brasil – Regiões Apresenta um mapa do Brasil dividido entre as cinco regiões político-
administrativas 

America do Sul Apresenta um mapa da America do Sul dividido entre os países, as capitais e 
principais cidades. 

Mapa Mundial Apresenta o mapa mundi dividido entre os cinco continentes e os países.  
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Tabela 5 - Temas e conteúdos abordados no capítulo 3 
 

Tema Conteúdo  
Viçosa – Relevo Descreve a geomorfologia do município. Apresenta um mapa de altitudes e 

outro de declividades. Exibe também fotos com cada feição geomorfológica e 
um bloco diagrama demonstrando a evolução do relevo no tempo geológico. 

Viçosa – Uso e ocupação 
do solo 

Exibe mapas, imagens de satélite e fotos aéreas com o uso e cobertura do solo 
atual e de anos anteriores. Além de fotos com cada tipo de uso e um texto 
apresentando a importância econômica e os impactos ambientais causados por 
cada tipo de uso. 

Viçosa – Solos Exibe um mapa de solos do município explicando o potencial agrícola de cada 
tipo de solo e suas principais características. Além de fotos de perfis de solos e 
um bloco diagrama com a distribuição padrão dos solos no relevo. 

Viçosa – Bacias 
hidrográficas 

Apresenta mapas com os cursos fluviais do município e a delimitação das 
bacias hidrográficas. Enfocando os dois principais cursos d´agua da cidade, o 
Ribeirão São Bartolomeu e o Rio Turvo Sujo e a importância destes para o 
abastecimento de água publico, bem como um texto abordando aspectos de 
conservação dos mananciais. 

Viçosa – Riscos 
ambientais 

Apresenta dois mapas: um de susceptibilidade à erosão do solo e outro de 
susceptibilidade à inundação. Contem textos explicando essas dinâmicas 
naturais e sua potencialização através do manejo incorreto dos solos. 

Viçosa – Clima Explica o clima do município. Apresenta uma tabela com as normais 
climatológicas de 1961-1990 que demonstra a distribuição média das 
temperaturas e chuvas ao longo do ano. Comenta sobre a formação dos 
microclimas da cidade, como “ilhas de calor”. 

Viçosa – Animais 
endêmicos e em extinção 
do município 

 Exibe uma serie de fotos coletadas no museu de zoologia da UFV com os 
animais endêmicos do município e os extintos e em processo de extinção. 

Zona da Mata – Bacias 
hidrográficas 

Apresenta um mapa com as grandes bacias hidrográficas contidas na zona da 
mata mineira, os principais rios e seus afluentes. 

Minas Gerais – 
Altimetria 

Apresenta um mapa de altitudes do estado de Minas Gerais, os pontos 
culminantes, as serras e outras formas geomorfológicas de maior expressão do 
estado. 

 

6. Conclusão  

 A participação de uma equipe multidisciplinar envolvendo profissionais da área 
de Geografia, História e Ciência do Solo juntamente com estudantes de Geografia foi 
fundamental para produção de um atlas que contemplasse com grande riqueza os temas 
abordados de acordo com a proposta do trabalho, tornando-se um material 
multidisciplinar. 

Até o presente momento, a metodologia adotada neste trabalho que perpassou 
desde o levantamento bibliográfico, a composição do banco de dados a-espacial e 
espacial e a confecção dos mapas atendeu com eficiência o objetivo da pesquisa. 

O uso do Geoprocessamento e suas ferramentas demonstrou um grande 
potencial para a construção e o aperfeiçoamento de atlas escolares, sendo hoje uma 
importantíssima ferramenta geográfica que contribui para a popularização das 
informações espaciais. 

Tendo em vista que a próxima e última etapa do Atlas será sua aplicação em sala 
de aula, algumas alterações poderão ocorrer. A interação entre os pesquisadores e os 
profissionais de ensino de Geografia e História contribuirão para o refinamento dos 
conteúdos, da linguagem escrita e linguagem cartográfica utilizadas. 
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