Nota Técnica aos Usuários

Mapa Físico do Brasil na escala 1:2 500 000
O Mapa Físico do Brasil na escala 1:2 500 000 (1cm = 25km) é uma representação
cartográfica mural dos aspectos físicos da superfície terrestre do território brasileiro.
Esta base de referência territorial fornece uma visão do conjunto das características
fisiográficas do território possibilitando a identificação de macrobacias hidrográficas e
grandes estruturas de relevo. Estudantes e profissionais da educação são potenciais
usuários deste produto.
O Mapa Físico do Brasil na escala 1:2 500 000 é disponibilizado nas versões impressa
e digital. Devido a sua ampla dimensão (1800mm X 2250mm), está dividido em 4
partes, a fim de possibilitar impressão e manuseio. O produto completo e
particionado, no formato PDF, pode ser obtido no portal do IBGE.

Visão Geral da Parte NO do Mapa Político do Brasil 1:2 500 000
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O Mapa foi elaborado a partir da versão 2016 da Base Cartográfica Contínua do Brasil
ao Milionésimo – BCIM. Apresenta informações sobre a altimetria e elementos
fisiográficos do território, como picos, serras, morros, corpos d’água, dentre outros. O
Mapa ainda apresenta a organização político-administrativa do território nacional,
através dos seus 26 estados e respectivas capitais, e do Distrito Federal.
As informações cartográficas retratadas no Mapa Físico do Brasil na escala 1:2 500
000 se referem a:
Altimetria - cores hipsométricas, curvas de nível e pontos cotados;
Profundidade - cores batimétricas;
Hidrografia – corpos d’água e ilhas;
Localidades – capitais estaduais e federal;
Limites - internacionais (caráter informativo), estaduais e linhas náuticas;
Pontos de referência – pontos extremos;
Relevo – montes, morros, picos, serras, entre outros;
Nomes Geográficos – denominação dos aspectos físicos e das localidades.

As altitudes foram representadas segundo um sistema de graduação de cores
hipsométricas, que se inicia na cor verde, representando as altitudes mais baixas,
terminando na cor magenta, que representa as maiores altitudes.
As profundidades do Mar Territorial brasileiro estão representadas em azul dégradé,
onde o azul mais escuro corresponde às maiores profundidades. Essas informações,
assim como as linhas definidoras do Mar Territorial foram fornecidas pela Marinha do
Brasil, através da Diretoria de Hidrografia e Navegação.
As informações altimétricas e batimétricas representadas fora do território brasileiro
têm caráter meramente ilustrativo e não possuem nenhuma relação com as cores
utilizadas para retratar Brasil.
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Visão Geral do Mapa Político do Brasil 1:2 500 000
O critério adotado para toponímia de elementos fisiográficos exteriores ao Brasil,
países da América do Sul e suas respectivas capitais, segue recomendações do
UNGEGN - United Nations Group of Experts on Geographical Names (Grupo de Peritos
em Nomes Geográficos da ONU). Nesse contexto, foi respeitada a grafia dos países da
América do Sul como endônimos(1), também de acordo com o padrão preconizado pela
Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo (CIM). Assumiu-se que os exônimos(2)
que constarem nesse mapa tenham tradição em nossa cultura. Como definições
simplificadas, consideramos:
endônimos(1) - Nomes geográficos estrangeiros, que, quando grafados em publicações
nacionais obedecem à sua grafia original.
exônimos(2) - Nomes geográficos estrangeiros escritos de forma diferente da língua
oficial do país de origem.
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