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USO DE ESCALAS EM MODELOS 

Toda vez que criamos modelos temos que ter em mente a importância de garantirmos que essa 

redução (ou ampliação) esteja proporcional ao que ele retrata no mundo real. 

No caso de uma maquete que representam as partes do interior da Terra, temos alguns cálculos 

possíveis para realizarmos uma apresentação muito próxima à realidade, respeitando os 

eventuais arredondamentos.  

Esses cálculos envolvem basicamente os conceitos de operações com números inteiros e 

decimais e também proporção, conteúdo que será trabalhado em detalhes no 7º ano. 

 

DADOS 

Segundo o livro de Geografia, temos as seguintes informações, com relação aos tamanhos das 

partes internas da Terra: 

Núcleo: Segundo orientação do Prof. Rodrigo, vamos adotar o núcleo como sendo a soma das 

suas duas partes, assim ele tem a dimensão igual a 2250 + 1220 = 3470 km 

Manto: 2900 km 

Crosta: 40 km 

Raio total da Terra: 3470 + 2900 + 40 = 6410 km 
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COMO OS DADOS SERÃO UTILIZADOS 

Temos que traçar duas circunferências em uma semiesfera com o centro em seu meio, 

delimitando o final do Núcleo e o final do Manto. Assim, em relação ao centro, esses raios reais 

serão: 

Núcleo: 3470 km 

Manto: 3470 + 2900 = 6370 km 

Esses serão os números que vamos ter que reduzir em escala para sabermos os tamanhos que 

serão utilizados. 

 

ESCALA UTILIZADA 

A escala vai depender do tamanho de sua maquete, uma vez que a taxa de proporção varia de 

acordo com o valor escolhido para o seu modelo. Em geral, para esse trabalho, a sua escala 

será: 

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
𝑇𝐴𝑀𝐴𝑁𝐻𝑂 𝐷𝑂 𝑅𝐴𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑆𝑈𝐴 𝐸𝑆𝐹𝐸𝑅𝐴

𝑇𝐴𝑀𝐴𝑁𝐻𝑂 𝐷𝑂 𝑅𝐴𝐼𝑂 𝐷𝐴 𝑇𝐸𝑅𝑅𝐴
 

Assim, supondo que você queira usar uma esfera de raio igual a 6 cm, sabendo que o raio da 

Terra é igual a 6410, sua escala será: 

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =  
6

6410
≅ 0,0009 

Observação, o sinal ≅ significa aproximadamente 

Dessa forma, todos os números que vamos converter (nesse caso que a nossa esfera tem raio 

igual a 6 cm) temos que multiplicar por esse fator encontrado em nossa escala (0,0009) 

Assim, o cálculo do raio do Núcleo em nossa maquete será: 

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 = 3470 × 0,0009 ≅ 3,1 𝑐𝑚 

O cálculo do raio do Manto (que termina a 6370 km de distância do centro, com visto acima) em 

nossa maquete será: 

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 = 6370 × 0,0009 ≅ 5,7 𝑐𝑚 
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COMO FAZER NA SUA MAQUETE? 

Claro que a sua maquete não precisa ter os 6 cm de raio que usamos aqui no nosso exemplo, 

para facilitar, seguem abaixo os cálculos que você deve usar para esse trabalho, conforme 

explicado em sala de aula. Observação: para usar essas fórmulas, você deve ter em mãos o 

valor do raio de sua esfera (corte ela ao meio de meça com uma régua a distância entre o centro 

e a borda). Esse valor pode ser em centímetros. 

1º Método: 

Cálculo de sua Escala: 

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =  
𝑇𝐴𝑀𝐴𝑁𝐻𝑂 𝐷𝑂 𝑅𝐴𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑆𝑈𝐴 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐸𝑇𝐸

6410
 

Aqui use o número de casas que decimais que achar conveniente, lembrando-se de arredondar 

quando preciso.  

 

Cálculo do Raio do Núcleo em sua maquete: 

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑅𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 = 3470 × 𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐴 

  

Cálculo do Raio do Manto em sua maquete: 

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑅𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 = 6370 × 𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐴 

 

2º Método: 

Cálculo do Raio do Núcleo em sua maquete: 

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑅𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 =
3470 × 𝑇𝐴𝑀𝐴𝑁𝐻𝑂 𝐷𝑂 𝑅𝐴𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑆𝑈𝐴 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐸𝑇𝐸

6410
 

  

Cálculo do Raio do Manto em sua maquete: 

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑅𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 =
6370 × 𝑇𝐴𝑀𝐴𝑁𝐻𝑂 𝐷𝑂 𝑅𝐴𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑆𝑈𝐴 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐸𝑇𝐸

6410
 

Primeiro você calcula a multiplicação e o resultado, você divide pelo denominador.  


