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RESUMO 
 

Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do convênio ALFA-FARO, América 
Latina formações acadêmicas - Formação Acadêmica em Rochas Ornamentais e 
Geoprocessamento, com a participação da Universidade Federal de Minas Gerais (BR) e 
Università degli Studi di Bologna (IT). A proposta geral dessa parte do projeto visa 
compreender as relações de comunicação promovidas pelas mídias de “world wide 
web” - rede de alcance mundial, que propicia que documentos sejam interligados e 
executados na internet, no que se refere às consultas e análises de dados espacialmente 
localizados, com a finalidade de construção de informação sobre a realidade territorial. 
Nesse sentido, é nosso interesse compreendermos como se formam os processos de 
comunicação, para estudarmos mais particularmente este processo nos aplicativos de 
informática destinados à difusão e análise de dados espaciais. Uma vez estudado o 
fenômeno de comunicação nas geotecnlogias, estamos propondo a modelagem de um 
produto baseado em SIG (sistema de informações geográficas) que apoie a tomada de 
decisões através da mídia web, implementando, então, os chamados WEBGIS em três 
estudos de casos: mármore em Carrara (IT), xistos e granitos em Minas Gerais (BR). 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Os mapas são meios de comunicação que têm como objetivo fornecer informações 
espaciais sobre ocorrências e fenômenos geográficos para o usuário. Quando empregam 
técnicas computacionais nas diferentes fases do estudo técnico científico, os mapas são 
utilizados para dar suporte às tomadas de decisão e também apresentar resultados. O 
papel do mapa ultrapassa a simples comunicação da informação quando são utilizados 
na análise visual. Segundo Maceachren e Kraak (1997) o processo chamado de 
visualização cartográfica, ou seja, a preocupação com a comunicação na interface de 
exibição o mapa para o usuário final, tem uma importância essencial para a transmissão 
do conhecimento. Essa importância da comunicação cartográfica se destacou com a 
evolução da tecnologia e do aumento da demanda por produtos oriundos do 
geoprocessamento. 

Dentro do contexto de um programa de intercâmbio que envolve 6 países e 
diferentes culturas, todos com o objetivo de troca de experiências em caracterização, 



utilização e gestão de georecursos, sobretudo os georecursos de rochas ornamentais, o 
papel das geotecnologias e do WeBGis é funcionar como uma ferramenta de análise e 
representação de dados ambientais, para apoio às tomadas de decisão nas escolha de 
áreas e condições ótimas para a utilização dos recursos minerários. Destaca-se a 
comunicação cartográfica como uma linguagem comum de fácil acesso à compreensão 
de todos, quando são trabalhados os recursos de tratamento gráfico da informação. 
Destaca-se, ainda, o papel de difusão da informação produzida pelo projeto, uma vez 
que o WebGis visa o acesso a diferentes grupos de usuários na rede, em acessos 
múltiplos e remotos, de modo que cada consulta, em função da capacidade técnica de 
quem a elabora, pode ter diferentes níveis de complexidade de análise e interpretação 
dos resultados. 

A cartografia convencional está baseada na representação dos fenômenos espaciais 
de forma estática. Todas as informações são representadas por símbolos. O usuário, ao 
olhar para o mapa, precisa decodificar a mensagem e fazer as análises necessárias para 
entender o que está sendo representado. Com o advento da tecnologia computacional na 
produção e disseminação cartográfica, o usuário deixou de ser um ator passivo no 
processo de interpretação das informações e começou a interagir com a representação. 
Isso foi possível com os mapas interativos, SIGs (GIS) e WebGis. A interatividade 
permite, por exemplo, o usuário visualizar diferentes aspectos do fenômeno, visualizar 
os layers de seu interesse, visualizar diferentes escalas, com diferentes graus de 
detalhamentos ou até mesmo escolher a simbologia de representação. 

 
 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 
 
Com o crescimento exponencial de pessoas que estão conectadas à rede mundial de 

computadores, a World Wide Web se tornou um veículo muito importante na 
disseminação de informações por todo mundo. Suas atividades iniciaram com a 
dissipação de documentos contendo textos e algumas imagens de baixo padrão de 
qualidade, como as GIF e JPEG. O protocolo HyperText Transfer Protocol (HTTP) e o 
HyperText Markup Language (HTML) foram base do funcionamento e permitiram e 
envio de conteúdos online, aumentando a interatividade, embora bem limitada aos 
atuais padrões das aplicações gráficas convencionais. A forma mais básica da 
disseminação, em se tratando de dados geoespaciais, são os WebMaps. Segundo Ramos 
(2005), a partir do conceito de hipertexto, surgiram os hipermapas, definidos como 
mapas digitais interativos, que possibilitam ao usuário acessar uma série de informações 
georreferenciadas por meio dos links. Parte-se de um mapa índice, que permite 
consultas a diferentes escalas e diferentes conjuntos de informações. A constante 
evolução das tecnologias permitiu a criação das bibliotecas digitais para a publicação de 
dados. As bibliotecas digitais de informações geográficas são centros de dados 
geográficos que fornecem infra-estrutura para a criação, estruturação, armazenamento, 
processamento, recuperação e distribuição dos dados geográficos (Câmara et al., 1996). 
Pode-se dizer que os WebGis e os portais já fazem parte desse tipo de serviço. 

Os avanços tecnológicos resultaram em uma nova cartografia na qual os produtos 
são organizados mais rapidamente e a interação é quase em tempo real. Inicia-se o 
período da cartografia multimídia. A concepção da multimídia interativa e hipermídia 
foi introduzida para referir à mídia combinada com a estrutura de links interativos. A 
ênfase muda de “estático” para “dinâmico”. Com isso, a multimídia se tornou a 
interface de comunicação entre emissor e destinatário da informação, e a interação a 



chave para a formação do conhecimento. “Sistemas interativos estão virando caminhos 

para a comunicação da infindável informação espacial” (Rijken, 1996, p.37). 
Os WebGis então podem ser entendidos como sistema para disponibilização e 

construção cartográfica utilizando a interface da internet. Ele busca resolver a 
dificuldade de levar a informação de ponta a ponta, ou seja, decodificar a informação 
especialista para o usuário final. 

Atualmente, a construção do pensamento da geoinformação está centrada na fase de 
preocupação com a comunicação entre o especialista produtor das informações e o 
usuário final que pode, muitas vezes, não conhecer muito sobre os conceitos 
cartográficos. Isso se deve ao fato da percepção de que a produção da informação não 
significa necessariamente a transmissão do conhecimento, uma vez que o dado só se 
torna um ganho de conhecimento se trouxer uma nova perspectiva e um novo olhar. 
Conseqüentemente crescem os estudos sobre formas de visualização e modelos 
comunicacionais voltados para o diálogo correto entre as duas pontas do conhecimento. 
Com isso, a modelagem da comunicação entra como uma importante ferramenta para 
estudar e compreender como os diversos tipos de usuários utilizam os browsers e como 
eles decodificam as informações geradas no âmbito do geoprocessamento. Com isso, é 
possível criar sistemas de informação geográfica com interfaces com grande grau de 
comunicabilidade e usabilidade e prontos para serem publicados na internet. 

 
 

3. MODELOS COMUNICACIONAIS 
 
Dentro do contexto da cartografia e dos modelos comunicacionais, os mapas se 

colocam como importantes meios de comunicação para fornecer ao usuário informações 
sobre fenômenos geográficos desempenhando funções de suporte para tomadas de 
decisões e análises espaciais. O papel dos mapas ultrapassa a comunicação quando são 
utilizados como instrumentos para análises visuais, no processo denominado de 
visualização cartográfica (International Cartographic Association, 2001). De maneira 
simplificada, visualização significa utilização de métodos gráficos para análise e 
apresentação de dados (DiBiasi et al, 1992).  

Na utilização dos mapas como meio de comunicação, existem três elementos 
envolvidos: o cartógrafo, na qualidade de emissor; o mapa, na qualidade de canal de 
transmissão; o usuário final na qualidade de receptor. Há sempre o risco de ruído na 
comunicação se o emissor não usa bem o código, se o código não é compartilhado por 
emissor e receptor, e se o canal não comporta adequadamente o código. 
O interesse sobre a produção de mapas não é recente. Um dos estudos mais importantes 
foi de Kolacny (1977) que propõe um modelo de comunicação cartográfica mostrado na 
Figura 1.  

Esse modelo assume que deve existir uma sobreposição das realidades dos 
cartógrafos e dos usuários para que estes últimos entendam o significado das 
representações das informações. Para a confecção de um mapa, o cartógrafo observa o 
mundo sobre a sua ótica e representa no mapa. O usuário extrai uma mensagem desse 
mapa. Para que o mapa possa comunicar de forma eficiente, é preciso avaliar todas as 
condições de influência nesse processo, ou seja, as necessidades do usuário, meio de 
apresentação, o nível de compreensão dos usuários, a circunstância de uso, a percepção 
do usuário, possibilidade de técnicas e seus custos além da complexidade da 
informação. Somado a essas preocupações, o processo envolve duas etapas: aparência e 
forma do conteúdo e na segunda fase os detalhes, como por exemplo, a simbologia 
utilizada.  



 

 
Figura 1 – Modelo de Comunicação Cartográfica – Fonte: KOLACNY (1977, p. 42) 

 
Como o mapa em papel não conseguia atender todos os usuários devido aos 

diferentes níveis de conhecimento e percepções, inicia-se uma nova etapa no processo 
de comunicação cartográfica: 

“O computador, que até há pouco tempo era utilizado para automatizar a 

produção dos mapas em papel, começa a incorporar uma forma de 

cartografia interativa e passa a ser, neste caso, não somente um meio de 

produção de mapas, mas um meio de comunicação.” (Peterson, 1995, p. 
147) 

Os mapas interativos, ou que utilizam alguma multimídia, foram entendidos como 
uma nova forma de manipular as informações, de forma que as características e 
fenômenos de mundo real fossem melhores percebidas: 

“Mapas em papel somente podem representar um mundo de forma estática 

e imutável, as representações mentais que são derivadas a partir dele 

delimitam as interações do usuário com a realidade.” (Peterson, op.cit., 
p.20) 

À medida que o usuário pode alterar o mapa para adequá-lo à sua percepção do 
mundo, o mapa deixa de ser um elemento estático e passa a ser uma Obra Aberta, 

transformando-se em uma apresentação interativa e controlada pelo usuário. O conceito 
de Obra Aberta é proposto por Humberto Eco (1962), grande lingüista italiano e 
importante autor dos estudos de Semiótica, que foi professor da Universidade de 
Bologna. O autor defende a importância da participação interpretativa por parte dos 
leitores (no nosso caso usuários de cartografia), o preenchimento de sentido que os 
leitores fazem da obra segundo o contexto em que se inserem.  

Peterson apresenta a proposta de um novo modelo de comunicação cartográfica 
onde o controle do processo de comunicação tem a participação do usuário e não está 
mais só nas mãos do cartógrafo. Nesse modelo existe um ambiente para a utilização do 
mapa preparado pelo cartógrafo, bem como as bases e camadas de visualização, mas é o 
usuário quem decide como e quais informações serão apresentadas. (Figura 2). 



 
Figura 2 – Modelo de Comunicação Cartográfica para mapas interativos – Fonte: Peterson, 1995, p 249. 

 
Um grande esforço tem sido feio para o desenvolvimento de aplicativos para 

mapeamento interativo. Essas pesquisas tiveram inicio em 1979 como o sistema DIDS 
(Domestic Informations Display System) e vêem aumentando até hoje com a criação de 
sistemas como o i3geo que pode ser incorporado na classe dos sistemas abertos por 
terem o código fonte à disposição dos desenvolvedores para darem início ao processo de 
customização dos dados. Esse é um sistema aberto tanto para o cartógrafo quanto para o 
usuário: 

“Talvez a mudança mais importante na prática do mapeamento interativo, 

nos últimos dez anos, seja o surgimento do “usuário-produtor” de mapas.” 
(Fairbain, 1994, p 11). 

Com base nessa visualização dinâmica e interação cartógrafo e usuário, segundo 
Cowen (1990), há quatro fases marcantes na construção do pensamento da 
geoinformação: a modelagem dos processos, o desenvolvimento de aplicações, a ênfase 
em ferramentas e os interesses na base de dados. Acrescenta-se a estas quatro etapas 
uma quinta, surgida da preocupação com o diálogo entre os produtos gerados pelo 
geoprocessamento e os seus usuários. Isto justifica a modelagem de dados visando 
comunicabilidade das informações.  

Com isso, a nova comunicação cartográfica vai ao encontro aos conceitos da Obra 

Aberta, já que pode ser entendida como um modelo de possibilidades comunicacionais 
que nunca se esgota totalmente. Para Erwin Panofsky (1955, p.29) as informações 
emitidas em uma comunicação não são como um dado fixo e resolvido, e sim como 
uma proposta de significação no sentido de que a interpretação se dará por cada um de 
maneiras diferentes. Sintetizando, o emissor da informação produz uma forma 
comunicacional acabada em si e deseja que ela seja usufruída e compreendida da forma 
como a produziu. Porém, a reação a estímulos e entendimento das relações, trás uma 
situação existencial concreta, uma sensibilidade condicionada a determinados gostos, 
vivências, experiências que permitem que a compreensão da informação seja verificada 
segundo uma perspectiva particularmente individual. Em tese, a forma final da 
comunicação pode ser compreendida segundo múltiplas perspectivas sem deixar de ser 
ela mesma. 

Dentro da Obra Aberta, o código não é oculto, ou seja, permite a continuidade da 
construção por outras pessoas que queiram incorporar ao projeto. Bons exemplos são os 
softwares livre disponíveis na internet para a criação de WebGis, como é o caso citado 
do i3geo. Esse software fornece os códigos abertos para que um usuário utilize os dados 



criados até o momento e prossiga o trabalho a partir de um determinado ponto podendo 
criar um novo padrão de comunicação e disponibilização dos dados.  
 
 
4. COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA E CARTOGRAFIA MULTIMÍDIA 

 
Com a revolução eletrônica na era da informação permitindo a manipulação de 

grandes quantidades de dados, somados ao aumento dos problemas ambientais de 
crescente complexidade, e diante da necessidade de dados para conhecer e gerenciar 
essas questões ambientais, houve uma grande difusão da cartografia. Com um público 
cada vez maior e variado quanto ao conhecimento da ciência, iniciou-se um processo de 
preocupação com o tratamento das informações gráficas para garantir a correta 
interpretação da informação observando as propriedades inerentes à percepção visual. 

Ao longo da história mais recente da cartografia foram desenvolvidos estudos 
relacionados ao tratamento gráfico da informação espacial, com o objetivo de reduzir os 
ruídos de comunicação entre redator gráfico e o usuário. Entre os conceitos propostos, 
um dos mais importantes é o estudo da relação entre os elementos componentes da 
expressão gráfica, sobretudo o estudo das relações entre as partes de composição de um 
sistema. Este conceito de que “o todo é mais do que a soma das partes” é explicado por 
Moura (2006, p. 4): 

“Isto equivale a dizer que "A + B" não é simplesmente "(A+B)", mas sim 

um terceiro elemento "C" que possui características próprias. Na 

cartografia isto está relacionado à justaposição dos muitos elementos, pois 

caso não seja estudada a relação de hierarquia entre os componentes, 

haverá ruído na comunicação.”  
Em um contexto mais geral, pode-se perceber que a comunicação visual estudada 

por todas essas teorias está intimamente ligada à percepção visual gerando o que 
podemos chamar de visualização. O termo visualização significa construir uma imagem 
visual na mente humana, e isto é mais do que uma representação gráfica de dados ou 
conceitos. Card (1999, p.21) define de forma mais específica, a visualização como 
sendo “o uso de representações visuais de dados abstratos, suportadas por computador e 
interativas para ampliar a cognição”. 

Nessa concepção, a visualização é considerada um complemento da comunicação. 
Até nesse momento, a pesquisa da comunicação cartográfica evidencia o uso de mapas 
estáticos tendo como foco o consumo público enfatizando extração de parte específicas 
da informação. Já os estudos atuais dentro da cartografia buscam associar ferramentas 
multimídias aos produtos cartográficos para gerar visualizações que atendam a 
exploração e análise dos dados. 

As inovações trazidas pela visualização cartográfica exigem que algumas novas 
pesquisas sejam realizadas para que novas técnicas computacionais sejam aplicadas 
dentro do contexto das geoinformações. Programas computacionais para cartografia 
permitem que o usuário interaja desde a seleção de características até a definição de 
simbologia a ser aplicada na visualização do mapa, trazendo, com isso, o conceito de 
Obra Aberta e um novo conceito dentro dos modelos comunicacionais cartográficos. 

A multimídia deu suporte à consolidação desse novo modelo comunicacional. Ela é 
a integração de múltiplas formas de representação disponibilizadas pelo computador e é 
a responsável pela criação do conceito da interatividade. Foi a interatividade que 
permitiu que a comunicação fosse feita de forma aberta e dinâmica conforme o usuário. 
A multimídia e interação resolveram o problema de restrição dos mapas a uma única 
percepção, permitindo aos usuários testarem métodos representativos mais 



significativos segundo a sua percepção do mundo e de acordo com suas velocidades de 
compreensão. A world wide web, por sua vez, mudou a forma como os mapas são 
distribuídos e usados além de ter um potencial de melhora de qualidade desses mapas 
como uma forma de comunicação. Hoje existem milhões de pessoas conectadas a web 
que estão procurando por todos os tipos de informação. Com tudo isso, a cartografia 
multimídia é o novo momento no processo evolutivo da cartografia que veio no intuito 
de trabalhar as questões de visualização e disseminação da ciência unindo a internet 
com conceitos de interatividade. 

 
 

5. INTERFACE E INTERAÇÃO 
 
Segundo Freitas (2005), o conceito de interface se expressa pela presença de uma 

ou mais ferramentas para o uso e movimentação de qualquer sistema de informações, 
seja ele material, seja ele virtual. 

Segundo Leite (2000) considera-se que uma interface homem-máquina é a parte de 
um artefato que permite a um usuário controlar e avaliar o funcionamento deste através 
de dispositivos sensíveis às suas ações e capazes de estimular sua percepção. No 
processo de interação usuário-sistema a interface é o combinado de software e hardware 
necessário para viabilizar e facilitar os processos de comunicação entre o usuário e a 
aplicação. O projetista de interface deve conhecer o funcionamento da atividade 
cognitiva do usuário para projetar interfaces efetivas e fáceis de usar (Eberts, 1994 apud 
Lucena, 1998). 

“A interface de usuário deve ser entendida como sendo a parte de um 

sistema computacional com a qual uma pessoa entra em contato - física, 

perceptiva ou conceitualmente.” (Moran, 1981, p.7). 
A interação é um processo de ação exercida pelo usuário no sistema e as 

interpretações do mesmo sobre as respostas oferecidas pela interface desse mesmo 
sistema. Um dos principais requisitos de uma interface é que ela seja comunicativa e de 
fácil usabilidade. Quanto mais a interface guiar o passo-a-passo do usuário, 
principalmente aquele inexperiente, mais eficaz ela é. Geralmente, projetar uma 
interface é um trabalho longo e com várias etapas. Além de todo trabalho de 
conceituação, operacionalização e implantação, é imprescindível que se faça a validação 
do sistema com testes de usabilidade com diferentes tipos de usuários.  

As interfaces devem ser intuitivas. O uso de imagens é um ponto positivo. Ele 
permite uma facilidade no aprendizado. A redundância texto e imagem é a composição 
ideal. Além de a ferramenta possuir o nome, se ela ainda possui um desenho a fixação 
do significado para o usuário será mais rápida. 

Segundo o Common Front Group (1995), projetar uma interface é uma combinação 
de arte e ciência. Além disso, necessita de se apoiar em aspectos da cognição para que 
sua eficiência seja plena. Outro fator importante no projeto de interfaces é assegurar a 
consistência da aplicação com o uso de ícones, nome das funções, localização de botões 
de diferentes janelas sempre da mesma forma, etc. Alguns dos elementos importantes na 
composição de uma interface são: comunicabilidade e interatividade; navegabilidade e 
usabilidade; acessibilidade; e aplicabilidade. 

 
5.1. Comunicabilidade /Interatividade 

 
O conceito de comunicabilidade (Souza, 2005) refere-se ao correto diálogo, através 

das interfaces, a mensagem do designer sobre o que é o sistema (que pode ser uma 



página da internet, um programa de computador, um vídeo-game ou a interface do 
telefone celular), além de deixar claro para que serve esse sistema, para quem se 
destina, como funciona, etc. A hipótese subjacente ao conceito de comunicabilidade é 
que, se um usuário entende as decisões que o projetista tomou ao construir a interface, 
aumentam suas chances de fazer um bom uso daquele sistema. 

A interatividade, então, se torna um fator essencial para que exista o correto diálogo 
do sistema com o usuário. Segundo Makedon (1994, p.41) é a interatividade que 
“coloca o usuário no controle do sistema, manipulando as diversas mídias nos 

diferentes modos de interação”. E que permitirá a cooperatividade dos múltiplos 
autores. 

 
5.2. Navegabilidade e Usabilidade 

 
É comum, ao se tratar do conceito usabilidade, o uso do termo “fácil de usar”. 

Também é freqüente perceber que “fácil de usar” rapidamente se confunde com “menos 
cliques para chegar a uma resposta esperada”. Resumindo, as pessoas confundem 
arquitetura de informação com usabilidade. 

Usabilidade é o termo técnico usado para descrever a qualidade de uso de uma 
interface (Bevan, 1995). Essa é uma qualidade importante, pois interfaces com 
usabilidade aumentam a produtividade dos usuários, diminuem a ocorrência e erros (ou 
a sua gravidade) e, não menos importantes, contribuem para a satisfação dos usuários. A 
satisfação é um critério importante, embora não o único, para determinação da 
qualidade global da aplicação. De um modo geral, este é um critério final para que o 
usuário adquira um software ou visite regularmente um site. 

Navegabilidade e usabilidade fazem parte do mesmo conceito, qual seja: o grau de 
facilidade que o usuário possa ter no contato, manutenção do interesse, navegação e uso 
da hipermídia, indo desde o uso dos ícones, e dos menus até a busca por palavras-chave. 

 
5.3. Acessibilidade 

 
Acessibilidade é o termo usado para descrever problemas de usabilidade 

encontrados por usuários com necessidades especiais como, por exemplo, usuários que 
têm algum tipo de dificuldade auditiva ou visual. Acessibilidade implica em tornar 
utilizável a interface por qualquer pessoa, independente de alguma deficiência física, 
sensorial, cognitiva, condição de trabalho ou barreiras tecnológicas. 

Acessibilidade e usabilidade são conceitos fortemente relacionados, pois ambos 
buscam melhora a satisfação e eficiência de uso da interface. Contudo, acessibilidade 
diz respeito a uma população muito mais ampla e genérica. 

 
5.4. Aplicabilidade 

A aplicabilidade de um sistema também determina sua qualidade de uso. Este 
conceito está relacionado com a utilidade deste sistema em uma variedade de situações 
e problemas (Fischer, 1998). Este conceito permite determinar o quanto o sistema é útil 
para o contexto em que foi projetado e em que outros contextos o sistema pode ser útil.  

 
5.5 Testes de Usabilidade 

O teste de usabilidade é executado em laboratório e tem por objetivo permitir que se 
apreciem os fatores que caracterizam a usabilidade de um software, ou seja, facilidade 
de aprendizado, facilidade de uso, eficiência de uso e produtividade, satisfação do 
usuário, flexibilidade, utilidade e segurança no uso (Preece et al., 2002). Através do 



teste procura-se quantificar o desempenho do usuário. Nessa medição, tenta-se 
quantificar a medição do tempo e ações do usuário, como por exemplo, tempo gasto 
para se executar uma tarefa, número de erros executados, porcentagem de usuários a 
conseguirem se recuperar de um erro, ou porcentagem de usuários a se dizerem 
satisfeitos com a aplicação, ou a preferirem a aplicação a outro sistema sendo utilizado. 

A análise dos resultados coletados identifica problemas segundo sua gravidade. O 
resultado da análise permite encontrar as deficiências do aplicativo em relação à 
interface e uso do mesmo, sendo importante para consertar defeitos graves da aplicação.  

Os testes são: 
- Problemas catastróficos: impede que o usuário termine de executar a tarefa. 
- Problemas sérios: atrapalha a execução da tarefa. 
- Problemas cosméticos: atrasa a execução ou irrita o usuário. 

 
5.6. Teste de comunicabilidade 

 
Assim como os testes de usabilidade, os testes de comunicabilidade também devem 

ser executados em laboratório. Todavia, o seu objetivo é avaliar a qualidade da 
comunicação entre o projetista e o usuário: “O teste de comunicabilidade é analisado 

através de um pequeno conjunto de expressões que o usuário potencialmente pode usar 

para se exprimir em uma situação onde acontece uma ruptura na sua comunicação com 

o sistema”. (Prates et al., 2000, p. 34). 
No caso de testes de comunicabilidade, a gravação da interação do usuário com o 

sistema durante o teste deve ser feita, pois a análise será feita principalmente a partir 
deste registro. Além das anotações do observador durante o teste, as gravações em vídeo 
também podem ser feitas para enriquecer os dados, e permitir a verificação da reação do 
usuário relativa a algum trecho da interação observado. 

A analise é dividida em três etapas, segundo Prates et al., 2003: Etiquetagem, 
Interpretação e Perfil Semiótico, descritas as seguir. 

 
5.6.1. Etiquetagem: Consiste em assistir às gravações da interação e atribuir a 
expressão apropriada nos momentos de ruptura da interação. Na etiquetagem, o 
avaliador assiste as gravações feitas da interação do usuário com a aplicação. Ao 
observar uma ruptura da interação o avaliador associa à seqüência de ações 
problemática uma das expressões de comunicabilidade. Descreveremos alguns 
conjuntos de expressões, seus significados e algumas ações de interface que 
caracterizam cada uma delas. 

• Cadê? - Ocorre quando o usuário sabe a operação que deseja executar, mas não a 
encontra de imediato na interface. Um sintoma freqüente é abrir e fechar menus e 
submenus e passar com o cursor de mouse sobre botões, inspecionando diversos 
elementos de interface sem ativá-los. 

• O que fazer? – O usuário não sabe o que fazer e procura se orientar sobre qual é 
o próximo passo a ser seguido. Os sintomas incluem vagar com o cursor do mouse 
sobre a tela e inspecionar os menus de forma aleatória ou seqüencial. 

• O que é isso? – Ocorre quando o usuário não consegue compreender o 
significado de um elemento da interface. O sintoma principal é quando o usuário deixa 
o mouse sobre o elemento para ver se ele obtém alguma dica. 

• Onde estou? - O usuário efetua operações que são apropriadas para outros 
contextos, mas não para o contexto atual. Um sintoma típico é desfazer a ação incorreta 
e mudar em seguida para o contexto desejado. 



• O que fiz de errado? - A operação efetuada não produz o resultado esperado, 
mas o usuário não entende ou não se conforma com o fato. O sintoma típico consiste em 
o usuário repetir a ação. 

• O que houve? - O usuário não percebe ou não entende a resposta dada pelo 
sistema para a sua ação. Os sintomas típicos incluem repetir a ação, buscar uma forma 
alternativa de alcançar o resultado esperado ou procurar um help que o auxilie na 
execução da tarefa. 

• Para mim está bom... - Ocorre quando o usuário acha equivocadamente que 
concluiu uma tarefa com sucesso. O sintoma típico é encerrar a tarefa e indicar na 
entrevista ou no questionário pós-teste que a tarefa foi realizada com sucesso. 

• Desisto. – O usuário não consegue executar determinada função e desiste. O 
sintoma principal é a interrupção da tarefa prematuramente. 

• Vai de outro jeito mesmo! - O usuário não consegue realizar a tarefa da forma 
como o projetista gostaria que ele o fizesse, e resolve seguir outro caminho, geralmente 
mais longo ou complicado. Sintoma clássico é a utilização de varias ferramentas e mais 
tempo na execução da tarefa. 

• Socorro! - O usuário não consegue realizar sua tarefa através da exploração da 
interface. O sintoma é recorrer à documentação ou pedir explicação a outra pessoa. 

Para conseguir determinar o conjunto de expressões e ações, é importante observar 
o usuário e fazer anotações ou mesmo gravar as feições do usuário através de uma 
webcam ou um câmera. É indispensável fazer anotações sobre suas ações no aplicativo 
para determinar qual o problema na comunicação e conseguir ajustar os ruídos.  

 
5.6.2. Interpretação: Consiste em tabular e consolidar a informação obtida, ou seja, as 
expressões obtidas, associando-as a classificações de problemas de interação ou 
diretrizes de design. A classificação genérica define os problemas de interação como 
sendo de navegação, atribuição de significado, percepção, falha de execução da tarefa, e 
incompreensão ou recusa de affordance

1.  
Problemas de falha na execução da tarefa são os mais graves, uma vez que o usuário 

não consegue atingir o objetivo que o levou a usar a aplicação. Os de navegação se 
referem àqueles nos quais os usuários se “perdem” durante a interação com o sistema. 
Os de atribuição de significado, conforme o nome diz, acontecem quando o usuário não 
é capaz de atribuir um significado relevante para os signos encontrados na interface. Os 
de percepção são quando os usuários não conseguem perceber alguma resposta do 
sistema ou seu estado corrente. No caso do problema de incompreensão de affordance, 
o usuário não consegue entender uma solução oferecida pelo designer, e acaba por 
executar a tarefa desejada de uma forma mais complicada, que não caracteriza a solução 
principal do designer. Finalmente, no caso de recusa de affordance, o usuário entende a 
solução principal oferecida, mas escolhe não utilizá-la e em seu lugar utilizar outra 
forma de interação que julga ser melhor.  

 
5.6.3. Perfil semiótico: Consiste em interpretar os resultados do passo anterior, dentro 
do quadro teórico da semiótica na tentativa de se reconstruir a meta-mensagem sendo 
transmitida pelo designer ao usuário através da interface. Através da tabulação dos 
resultados, esse último passo acrescenta à avaliação problemas identificados na 
linguagem de interface da aplicação, podendo fazer considerações sobre possíveis 
premissas de design e conhecimentos táticos utilizados. 

                                                 
1 Termo que se refere às propriedades percebidas e reais de um artefato, em particular as propriedades 
fundamentais que determinam como este artefato pode ser utilizado (Norman, 1988, p.67). 



 
5.7. Teste de Usabilidade X Teste de Comunicabilidade 

 
A diferença dos dois testes está na qualidade de uso que eles pretendem propiciar 

para a interface. Os testes de usabilidade pretendem avaliar a solução do designer 
quanto às facilidades de manipulação do aplicativo, enquanto o teste de 
comunicabilidade avalia a comunicação feita sobre essa solução. Para isso, os testes de 
usabilidade normalmente coletam dados quantitativos e buscam informar designers 
durante o ciclo de desenvolvimento quais critérios não correspondem ao objetivo 
almejado para o software. Testes de comunicabilidade, por sua vez, coletam dados 
qualitativos e têm por objetivo informar designers sobre pontos da sua aplicação que 
não estão sendo transmitidos com sucesso aos usuários. É importante que se faça os dois 
testes para conseguir deixar a aplicação funcional no sentido de facilidade de uso e de 
compreensão comunicacional. 

 
 

6. ROTEIRO METODOLÓGICO PARA A MODELAGEM DE UM WEBGIS. 
 
Esse trabalho se baseou na aplicação dos princípios de comunicação para a 

composição de aplicativo de WebGis. Para tanto, segue as etapas metodológicas de 
organização conceitual, operacional e implantação do sistema propriamente dito. 
 
6.1. Nível Conceitual: A Definição do Problema 

A crescente demanda por produtos oriundos do geoprocessamento por diversos 
tipos de usuários fez com que houvesse uma grande preocupação com a difusão da 
informação. Inicialmente, os produtos eram feitos de especialistas para especialistas. A 
divulgação da importância da utilização de mapas para a compreensão dos fenômenos 
territoriais colocou o geoprocessamento em foco. Surge um novo momento de 
preocupação não apenas com os métodos de confecção dos mapas e com a preparação 
das bases a serem utilizadas, mas sim com a forma de dissipação das geoinformações 
para que elas fossem do domínio público.  

Hoje o público em geral utiliza mapas diariamente como meio de aquisição de 
informações ou como ferramenta de localização. Os usuários são bombardeados com 
informações espaciais nas televisões, internet, jornais, revistas. A predominância de 
usuários leigos combinado com a produção de mapas destinados à interpretação por 
especialistas foi substituída pela necessidade de elaboração de produtos que seriam 
inseridos na media, na forma de mapas digitais, bases cartográficas e imagens de 
sensoriamento remoto (Forer, 1993). Perkins (2003, p.95) acrescenta: “There may well 

be a requirement to translate data to new media, in order to preserve its utility in the 

future.2” 
A multimídia interativa se estabeleceu como um meio no qual os produtos podem 

ser amplamente utilizados e distribuídos. Novos mapas utilizam recursos de animações, 
multimídia, hipertextualidade e interatividade. Com a multimídia, os usuários podem 
desenvolver um produto de forma a atender as suas necessidades pessoais. A 
multimídia, desenvolvida inicialmente para media discreta, como os CDs e disquetes, 
passou a abranger a distribuição via internet (World Wide Web). A tecnologia na 
cartografia sempre foi bastante divulgada, mas atualmente ela é mais uma forma de 
distribuição de mapas em tempo real, desenvolvimento de WebGis, acesso e grandes 
                                                 
2 Tradução: “Há uma exigência na tradução das informações em novas medias, a fim de preservar sua 
utilidade no futuro.” 



bancos de dados. A informática democratizou a cartografia. Todas as pessoas com 
acesso à internet são capazes de fazerem consultas sobre melhores rotas, localização de 
lugares e acesso a mapas de todos os tipos.  

Nosso objetivo em estudos de WebGis é possibilitar a representação espacial de 
informações de forma que as elas sejam compreensíveis para os diversos tipos de 
usuários, sendo eles casuais ou com conhecimento especialista. O protótipo também tem 
o intuito de fornecer para toda a comunidade virtual um espaço de divulgação de dados 
georreferenciados e uma ferramenta de subsídio para o conhecimento territorial e a 
tomada de decisões. Para o sistema, o objetivo principal é que ele seja customizado de 
forma a ficar comunicativo e acessível para diferentes tipos de usuários e, ao mesmo 
tempo, continue aberto para que cada usuário consiga fazer definições sobre a interface 
ou características de legenda de acordo com os seus anseios.  

No presente trabalho objetivamos publicar exemplos de WebGis no âmbito do 
convênio ALFA-FARO. Após a definição de qual aplicativo utilizar e da customização 
da interface, a etapa cumprida na Universidade de Bologna teve como objetivo fazer a 
publicação de três exemplos de WebGis relacionados com rochas ornamentais no intuito 
de dar apoio à gestão da prospecção e extração de rochas ornamentais. A publicação 
desses três exemplos se destina aos testes de usabilidade, navegabilidade, acessibilidade 
e comunicabilidade. Esses testes foram realizados via web, através de acessos remotos 
por diferentes usuários em diferentes locais do mundo, e se colocaram como um fator de 
importância para a avaliação do grau de aceitabilidade do aplicativo. 

 
6.2. Nível Operacional: Desenvolvimento do aplicativo: 

 
No nível operacional são cumpridos os objetivos propostos no nível conceitual e a 

partir de técnicas operacionais. Nesse estágio definimos o que os usuários gostariam de 
ter em um aplicativo de geoprocessamento na internet, quais as características visuais 
desses elementos para que eles sejam comunicativos, quais são as facilidades e 
dificuldades para mexer em softwares já existentes no mercado, etc. O procedimento é 
dividido em três etapas: definição das ferramentas, construção da interface e indicação 
das análises de interesse para serem contempladas pelo sistema.  

 
6.2.1. Ferramentas: Para definir quais as ferramentas seriam necessárias dentro do 
aplicativo, foram selecionadas vinte e sete pessoas com diferentes habilidades na 
utilização do computador e da internet para responder a um questionário e fazer alguns 
testes práticos a fim de avaliar onde existe a dificuldade de manuseio. Nesse contexto, 
após um estudo com esse grupo, definiram-se quais seriam as ferramentas de uso 
básico, quais seriam as de uso customizado e qual seria o melhor ícone gráfico para 
representar as ferramentas. Para as ferramentas de uso básico, ficaram definidos os 
botões de zoom, pan, refresh, fit view, informação. Para as ferramentas interativas, 
ficaram definidos: medir trecho, medir área, consulta a banco de dados, insere xy, insere 
gráfico, insere texto, lente, interface com Scielo (Scientific Electronic Library Online), 
interface com Google Earth, modelos 3d, interface com servidores de fotos e impressão 
de mapas temáticos.  

 
6.2.2. Interface: Para definir como deveria ser a interface, também foi selecionado um 
grupo de trinta pessoas com diferentes conhecimentos sobre o uso do computador e da 
internet. Eles discutiram tudo relacionado ao layout como, por exemplo, onde deveriam 
ficar localizado as ferramentas, onde deveriam estar localizado os menus, quais as 



características da legenda deveriam ser abertas, ou seja, quais dessas feições o usuário 
poderia customizar segundo seus interesses.  

 
6.2.3. Análises: Nessa etapa um grupo de quatro especialistas responderam um 
questionário dizendo quais seriam as análises territoriais mínimas. Foram citadas as 
análises territoriais de área de influência tais como centróides, buffer, agrupamentos, 
dissolve, além de distância entre pontos e consulta por atributo espacial. 

 

 
7. ESTUDOS DE CASO NO ÂMBITO DO PROJETO ALFA-FARO BRASIL E 
ITÁLIA 

 
Decidiu-se, como parte das atividades do projeto Alfa-FARO, pela organização de 

três estudos d caso, sendo um deles italiano (relativo ao mármore de Carrara) e dois 
deles brasileiros (relativo aos xistos em porção do Médio Jequitinhonha – MG e relativo 
aos granitos na região de Candeias – MG). 

Para a implementação dos três estudos de caso de WebGis junto à universidade de 
Bologna, foi preciso, inicialmente, montar o GIS (sistema de informação geográfica). 
As bases para Médio Jequitinhonha fazem parte da tese de doutorado de Marcela 
Mourão Moura (IGC, UFMG) e foram manipuladas de forma a atender os requisitos 
básicos para darem entrada em um sistema web. Para o médio Jequitinhonha, trabalhou-
se com dados de imagem de satélite, dados geológicos, dados cadastrais (rodovias, 
limites urbanos, sedes, ect.), dados de áreas de requerimento DNPM (Departamento 
Nacional de Produção Mineraria) dentre outros. Esse sistema teve o enfoque na 
exploração de áreas de xisto localizadas no médio Jequitinhonha, porção nordeste de 
Minas Gerais. 

O segundo estudo de caso teve o enfoque no granito. A área de estudo foi Candeias, 
porção sudoeste de Minas Gerais (BR). As bases de dados foram tiradas da tese de 
doutorado de Marcos dos Santos Campello, defendida em 2006 na Universidade Federal 
de Minas Gerais, Brasil. Foram usados dados cadastrais (rodovias, limites municipais, 
hidrografia, distritos, etc), geologia, imagens de satélite e áreas de proteção permanente.  

Por último, o exemplo utilizado da Itália foi de Carrara, porção noroeste do país. A 
base de dados foi toda criada a partir do processamento de imagens de satélite Landsat, 
Ikonos e SRTM. Alguns dados foram como pontos de interesse e estradas foram obtidos 
com o Openstreetmap Geofabrik e, por último, a camada de geologia do Dipartimento 
Difesa del Suolo.  

A contribuição do WEBGIS para o projeto ALFA-FARO está vinculada a 
divulgação dos dados geográficos produzidos durante a vigência do projeto e a 
disponibilização dos dados geoespaciais para a comunidade participante do convênio e 
para a comunidade virtual, de modo geral. Somado a isso, objetivou-se trazer para o 
convênio e para a Itália uma tecnologia não muito divulgada sobre geoprocessamento e 
cartografia digital. Além dessas questões, o desenvolvimento desses três estudos de caso 
permitiu os estudos de acessibilidade, navegabilidade, usabilidade e comunicabilidade 
do modelo e os testes sobre multi-acesso.  

 
7.1. O Nível de Implementação 

 
Inicialmente é necessário analisar as condições de hardware e software disponíveis 

para a implantação. Os objetivos traçados na fase conceitual e operacional definem o 
ambiente de desenvolvimento do aplicativo. Nessa fase forma definidas as interfaces e 



estilos de interação. Quanto a software, optou-se por utilizar o Mapserver, PHP, i3geo, 
Apache e algoritmos de softwares proprietários do geoprocessamento tais como o 
Grass. 

O aplicativo foi traduzido para italiano para ser depositado no servidor do DICMA 
(Dipartimento di Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali) da 
Universidade de Bologna.  

A base de dados utilizada foi o shapefile que armazena tanto a geometria como os 
atributos da feição espacial. Todas as bases estão no sistema de coordenada geográfica 
WGS84. 

Quanto à interface optou-se, a partir dos testes de comunicabilidade, que se trataria 
de uma interface limpa no qual grande parte da tela estivesse disponível para a 
visualização do mapa (Figura 3). 

 
Figura 3 – Interface do WebGis. 

 
Nessa interface customizada, a barra de ferramentas básicas fica posicionada no 

canto esquerdo da tela, as ferramentas interativas na barra superior e a área para 
manipulação das camadas no lado direito da tela. Existem três abas disponíveis junto ao 
controle de layer. A aba “adiciona” fica responsável pelo download e upload de 
arquivos e a aba “legenda” para a visualização dos componentes de legenda dos temas 
visíveis. 

 
7.2. As Ferramentas: 

 
Para as barras de ferramentas básicas como zoom e pan, foram testados alguns 

aplicativos já existentes para a determinação de qual melhor desenho gráfico de 
representação da ferramenta. Alguns softwares utilizados foram o SinGeo, i3geo, 
Geomedia e outros softwares que não se relacionam com geoprocessamento como, por 
exemplo, o Photoshop e o Corel Draw. Para determinação de qual o melhor ícone e o 
elemento mais comunicativo, foi feito um teste com 27 pessoas diferentes divididas nos 
grupos: pessoas que utilizam o computador esporadicamente – uma vez por mês, 
pessoas que usam o computador casualmente – uma vez a cada semana e pessoas que 
usam o computador diariamente. Os ícones mais entendidos pela grande maioria dos 
usuários foram os da Figura 4: 



           Figura 4 – Ferramentas Básicas 
 

Para a barra de ferramentas com elementos definidos como os mais interativos e 
diferentes dos usuais em diversos aplicativos, foram feitos os testes para avaliar quais 
dessas eram interessantes de se manter no protótipo. Dentre as ferramentas testadas, as 
escolhidas foram: medir trecho, medir área, consulta a banco de dados (seleção), Insere 
Gráfico, Insere Texto, Lente, Scielo, Conexão com o Google, 3D, Insere Fotos e 
impressão de mapas temáticos. Portanto, no teste de representação gráfica, os elementos 
mais aceitos foram as da Figura 5: 
 

 
Figura 5 – Ferramentas Interativas 

 
Como estamos tratando das ferramentas que serão de fato avaliadas pela sua 

capacidade interativa, cada ferramenta possui algum tipo de forma para atrair o usuário 
e ao mesmo tempo facilitar a usabilidade desta, mesmo para os usuários que têm o 
costume de utilizar aplicativos de geoprocessamento. 

Todas as ferramentas que serão inseridas no protótipo passaram por um teste com 
os vinte e sete usuários para saber não só qual a melhor representação gráfica utilizar, 
mas também qual é a melhor forma de colocar a ferramenta disponível para que ela seja 
usada sem grandes dificuldades. Todas as ferramentas descritas foram planejadas de 
forma a atender as sugestões dos usuários e ajustadas a partir de nossa observação de 
erros de comunicação na usabilidade existentes em alguns softwares que disponibilizam 
as mesmas ferramentas. Para todas elas, ficou claro que a melhor forma de 
disponibilização é através da abertura de uma caixa de diálogo explicativa e indicando 
os passos a serem seguidos pelo usuário para a utilização correta da mesma. (Figura 6). 



 
Figura 6 – Exemplo de ferramenta que utiliza caixa de diálogo. 

 
7.3. A interface: 
 

As propriedades do mapa respondem como os elementos mais importantes de 
definição se o aplicativo é de fácil manuseio e se é comunicativo, ou seja: a interface do 
protótipo. Para conseguir determinar quais elementos da interface são importantes para 
a melhor visualização cartográfica, foi feita uma pesquisa com trinta pessoas de três 
níveis de conhecimentos digitais diferentes (pessoas que usam internet diariamente, 
pessoas que usam internet casualmente, pessoas que nunca usam a internet). Um 
questionário foi aplicado para saber o que os usuários gostariam de poder customizar 
conforme o seu interesse para criar os seus mapas temáticos. Como o sistema traz 
consigo a idéia da Obra Aberta para ser o mais comunicativo e acessível possível, essa é 
uma etapa muito importante na definição do protótipo. As alterações requisitadas pela 
maioria dos usuários nos questionários em relação à interface foram: cor de fundo, cor 
de seleção, tamanho, escala, legenda.  

Outra questão muito citada foi em relação à legenda das camadas visíveis no 
sistema. Ela foi um item muito observado por todos os tipos de usuários, independente 
do grau de intimidade com computador/internet. Todos mostraram o desejo de 
customização individual conforme os seus interesses de visualização. Os elementos de 
maior requisição para a customização foram: nome da camada, procurar (procurar 
alguma informação na tabela de dados), label ou texto (estampa no mapa os dados 
existentes em uma coluna da tabela) e edição da representação gráfica da camada. Além 
dessas possibilidades, outras customizações estão presentes, como: Tabela – Ferramenta 
que trabalha com os dados alfanuméricos. Aqui, se existe alguma coluna com dados 
numéricos, é possível trabalhar com algumas operações de estatística. 

 
 
8. TESTES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Muito pouco foi estudado e desenvolvido até hoje sobre os modelos 

comunicacionais associados à cartografia. Com a expressiva disseminação da 
informação, sobretudo as associadas à web, fica evidente a importância de se criar 
interfaces interativas para decodificar a linguagem que fará a ponte entre especialista e 
usuário. Esse projeto tem como característica inovadora um modelo de interface testado 
e aprovado por diferentes tipos de usuários. O modelo comunicacional proposto será de 
grande interesse para os avanços do estudo da visualização cartográfica e comunicação 
visual, uma vez que criará um sistema totalmente avaliado e testado por mais de 



cinqüenta usuários de diferentes níveis de conhecimento. Alguns resultados já foram 
alcançados, sobretudo os relativos às conceituações teóricas e definições operacionais.  

Os três protótipos implantados para fazer os testes das ferramentas e das 
propriedades da interface, usabilidade, comunicabilidade e multiacessos conseguiram 
responder algumas perguntas para a melhoria do modelo.  

Percebeu-se que existe ainda certa dificuldade do grupo de pessoas que não são 
habituadas ao uso do computador/internet. As pessoas que não possuem nenhum 
conhecimento sobre os conceitos cartográficos também tiveram uma resposta abaixo das 
expectativas em relação ao tempo para a realização de tarefas pré-estabelecidas. Os 
testes mostraram que apesar desse grupo de pessoas conseguirem atingir os objetivos, 
ele, às vezes, demoram demasiadamente a ponto de se cansarem de utilizar o sistema. 
Muitos deles se mostraram satisfeitos com a questão do sistema ser uma Obra Aberta e 
permitir a customização da quase todos os elementos da interface. 

O maior ganho de conhecimento se deu para o grupo dos que já usam o computador 
com certa freqüência, mas não diariamente e, principalmente, para as pessoas que têm 
conhecimentos básicos sobre cartografia e também têm o costume de mexer em outros 
sistemas na web diariamente. Essa constatação confirmou a idéia de que o grupo 
intermediário de conhecimento seria o grupo que teria mais ganhos de aprendizado. O 
grupo que teve mais tranqüilidade em manusear o software, como já esperado, foi o dos 
usuários que além de ter conhecimento profundo de computador conhecem alguns 
conceitos sobre cartografia, ou seja, os especialistas. Os testes de multiacesso 
simultâneos mostraram que a configuração ideal de hardware baseia-se em uma 
arquitetura de servidores redundantes de aplicação e um servidor de banco de dados, 
conforma ilustrado na Figura 7, e de software que seja armazenado em cima da 
plataforma Windows Server 2003, no mínimo. 
 

 
Figura 7 – Arquitetura de Infra-Estrutura para a solução WEBGIS de Alta disponibilidade. 

 
Os resultados alcançados com o sistema implantado foram satisfatórios e 

cumpriram a função de detectar os pontos positivos e negativos do modelo. O resultado 
do sistema como uma Obra Aberta foi muito recebido por todos os tipos de usuários.  

A participação no convênio ALFA-FARO foi de grande importância para as duas 
universidades envolvidas, pois permitiu a difusão dos dados de rocha ornamentais 
através das ferramentas de geoprocessamento, entregando um sistema com resultados 
finais do convênio. Para a Universidade Federal de Minas Gerais, os benefícios estão 



relacionados à finalização dos testes de usabilidade e comunicabilidade para a 
conclusão da etapa final de nossa Dissertação de Mestrado (Sheyla Aguilar de Santana) 
no curso de Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais. Um resultado do 
desenvolvimento desse trabalho foi a possibilidade de articulação interinstitucional e 
multidisciplinar entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de 
Bologna, através da troca de conhecimentos, proporcionando um produto e fornecendo 
resultados à comunidade de usuários de georecursos. 
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