
X Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas                                                                                                 Curitiba, 06-08 de junho de2018 

 

AVALIAÇÃO DO PAPEL DA INTERATIVIDADE NA EFICIÊNCIA DE 
MAPAS INTERATIVOS COM TEMÁTICA AMBIENTAL 

 
ANDRÉ LUIZ ALENCAR DE MENDONÇA 1 

 
1 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA 
MANAUS - AM 

ANDREMALMS@HOTMAIL.COM 
 

 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo mensurar e avaliar o papel de diferentes níveis de 

interatividade em mapas/interfaces cartográficas construídas para o contexto de análises ambientais na 
Amazônia. O campo de pesquisa é baseado nos conceitos de interatividade em mapas (ROTH, 2015) e na 
agenda da comissão da ICA (Associação Cartográfica Internacional) em usos, usuários e usabilidade (ROTH 
et al. 2017). Trata-se de um campo de pesquisa que visa analisar e compreender como se dá a interação 
entre os usuários de mapas, e os mapas em si, sob a ótica do uso e abrange desde os mapas tradicionais em 
papel até aqueles que podem ser totalmente customizados e trabalhados em dispositivos ubíquos (como 
celulares, tablets e dispositivos de realidade virtual e aumentada). Estudar a relação entre usuários, usos e 
mapas envolve as características cognitivas do processo de análise e visualização da informação espacial, 
independentemente do meio/mídia em que tal processo ocorre. A escolha pela análise da investigação 
acerca do papel da interatividade na Cartografia implica na produção de novos conhecimentos técnico-
científicos para as ciências cartográficas, bem como no início do estabelecimento de pesquisas na região 
Amazônica que correlacionem aspectos ambientais com o projeto cartográfico e demais tecnologias de 
mapeamento inseridas no dia a dia da atividade de profissionais e estudantes da área ambiental e 
correlatas. Busca-se assim, integrar a questão ambiental, especificamente temática relacionada à 
problemática florestal e de saneamento básico urbano, à pesquisa cartográfica básica, alinhada com a 
agenda internacional acerca do tema, tendo como centro o uso de mapas aplicado a questões ambientais 
de forma a atender as demandas da região em que se insere a pesquisa. Em consonância à literatura atual 
do tema, considerou-se não apenas os dispositivos para os quais as interfaces são projetadas, mas também 
os seus usuários e as particularidades dos contextos de uso. A hipótese que norteia o trabalho é a que 
diferentes usos, usuários e contextos – aplicados ao recorte do uso de mapas ambientais na Amazônia – 
são influenciados em termos de eficácia e eficiência de uso por níveis de interatividade da interface 
utilizada nos mapas interativos utilizados como suporte a diferentes atividades acadêmicas, profissionais e 
colaborativas. A metodologia, em andamento, atualmente encontra-se na execução de testes de avaliação 
de uso, considerando um continuum de varíaveis: de usuários ordinários a especialistas; de ambientes in 
situ a análises ex situ; de respostas de tomada de decisão à mera comparação de símbolos cartográficos; de 
mídias variando da tela de computadores até o display de um smartphone. As avaliações foram planejadas 
de forma a garantir a validade ecológica no design das avaliações e a mensuração de elementos de 
usabilidade e aceitabilidade do mapa. Foram criados contextos que simulam os principais usos atuais de 
técnicos, estudantes e colaboradores (no contexto de usuários ordinários em mapas colaborativos) 
aplicados à tarefas de fiscalização, apoio à atividades de órgãos ambientais e conscientização ambiental no 
estado do Amazonas – Brasil. O design do método prevê ainda o isolamento da variável níveis de 
interatividade como elemento-chave para quantificação e análise de outros fatores sendo influenciados e 
modificados durante o uso. Os níveis de interatividade devem variar da mera visualização de mapas 
estáticos até a variaçao de simbologia, edição e modificação de parâmetros de visualização - dinâmicos. Os 
instrumentos de coleta e levantamento do uso incluem métodos derivados da engenharia de usabilidade, 
como aplicação de questionários, observação, análise de uso e data logging, até uso de instrumentos 
cognitivos, como a análise da carga de trabalho. Com os resultados, espera-se obter conhecimento sólido 
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acerca da metodologia mais adequada para realização de testes desta natureza, bem como um 
entendimento quantificável acerca de como o projeto cartográfico pode melhor aproveitar os elementos 
de interatividade e sua influência na aceitabilidade e efetividade para o uso de mapas voltados à diferentes 
contextos de análise ambiental. 


