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Introdução 

“Desde o século II o homem agrupa mapas e organiza Atlas”1,mas, foi somente a 

partir da segunda metade do século XX que a Cartografia Digital se desenvolveu juntamente 

com os sistemas de computadores no mundo todo. 

Os Atlas também seguiram estes avanços e atualmente buscam melhores formas 

para exibição de seus mapas, por meio de Hipermapas, Hiperdocumentos e Multimeios. Os 

Hipermapas permitem maior interação com o usuário; suportando uma alta resolução e 

podendo ser acessados em poucos segundos. 

Entretanto, muitos dos Atlas disponibilizados atualmente em CDROM e na internet 

não acoplam recurso da multimídia, como o som, por exemplo. Sua interatividade consiste 

em ativar ou desativar "layers", o que na realidade não é muito interativo. 

Um Atlas Digital Interativo é mais complexo e permite que haja maior interface com o 

usuário ao possibilitar que ele construa mapas a partir de informações em um Banco de 

Dados. Pois interatividade significa "exercer ação mútua com outra pessoa ou alguma coisa, 

afetando ou influenciando no desenvolvimento ou na condição um do outro. É ainda ter 

comunicação, diálogo e intervir ou controlar o curso das atividades..." 

(HOUAISS,2001:1632). Ou seja, interatividade dentro de um Atlas significa permitir que o 

usuário altere mapas, manipule dados e faça seus próprios mapas. Essa rapidez de acesso 

à informação pode também ser útil à Educação e em especial ao ensino e à aprendizagem 

da Geografia. 

Tendo esta questão como problema, o objetivo deste artigo é a concepção de um 

Modelo de Atlas Geográfico Escolar Digital Interativo em constante construção, no qual, os 

estudantes do Ensino Fundamental poderão participar de sua concepção fazendo mapas do 

meio em que vivem e depois os acrescentando ao Atlas. A primeira hipótese é de que o 

retorno para o ensino ocorra de forma positiva, no qual os educandos poderão construir 

seus próprios mapas. 

                                                 
1 Tese de Doutorado em andamento. 
2 Profa.Ms.IG/UFU. Doutoranda Geografia pela UFRJ/Email: adrianyavila@ig.ufu.br 
3 Prof. Dr.IG/UFRJ.email: pmenezes@acd.ufrj.br 
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O computador, o ensino e a aprendizagem da Geografia 

Quando se pensa em aprendizagem, em cognição e desenvolvimento sensório 

motor, o primeiro referencial é PIAGET (1974). Segundo ele a criança ao desenvolver-se vai 

se apropriando do espaço em que vive. Este processo ocorre lentamente a partir da tomada 

de consciência do próprio corpo até o domínio do seu meio mais próximo. Este processo é 

contínuo na criança, e é construído desde o nascimento até a adolescência, quando ela 

passa a ter domínio sobre seu esquema corporal, devido ao amadurecimento do sistema 

nervoso. Além do desenvolvimento biológico pelo qual a criança passa, ela também sofre 

interferência do meio social em que está inserida, o que se reflete, também na vida adulta. 

Assim, a partir destas questões, como a da influência do meio e a representação que a 

criança faz do mundo, pode-se fazer relações entre o desenvolvimento do educando e o 

domínio da fala, da escrita e até das Ferramentas do Computador. Porque o fascínio que 

esta máquina tem sobre as pessoas é o mesmo que o lápis, o papel e as tintas coloridas. As 

crianças, os jovens e também os adultos têm fascínio pela grafia e pelas novas tecnologias. 

Apesar deste entendimento, em geral, os livros didáticos, e também alguns Atlas 

Geográficos, “limitam-se à reprodução de mapas, em sua maior parte desprovidos dos 

elementos necessários à sua identificação, tais como título, orientação, escala, legenda”, 

sistema de projeção, entre outros. E o que é pior: “são elaborados sem que haja 

preocupação em pautar-se em referenciais teórico-metodológicos que norteiam o processo 

ensino/aprendizagem do mapa” (AGUIAR, 1996:147). 

Esta questão apresentada por AGUIAR, pode também ser transposta para os Atlas 

Geográficos Digitais, que, avaliando e generalizando, continuam tão superficiais quanto os 

Livros Didáticos e Atlas impressos. Parecem mais cópias eletrônicas de seus antecessores. 

Pois ainda não usam todo o potencial que o meio digital proporciona, e não se preocupam 

com o processo de desenvolvimento cognitivo dos educandos. 

Além disso, é sabido que em ensino de geografia deve-se partir do é que mais 

próximo da realidade do estudante para depois ampliar o espaço abrangido. E este é outro 

obstáculo, pois nas propostas didáticas, elas ainda são muito gerais, têm um público alvo 

muito diversificado, e por isso continuam superficiais. 

Uma outra questão que se apresenta é que os professores do Ensino Fundamental ainda 

não sabem utilizar as propostas de PIAGET(1974), OLIVEIRA(1977), SIMIELLI(1986), 

ALMEIDA & PASSINI(1991), entre outros. E tão grave quanto não saber utilizar as 

propostas, é que a maior parte destas teorias ainda não chegaram até os professores que 

atuam nas escolas de ensino fundamental. Em outras palavras, há um vácuo entre o que já 

existe de proposta de alfabetização cartográfica e o que a maioria dos professores realiza 

em sala de aula. E é pensando nesta distância entre o ideal e o que existe de fato, que entra 
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nossa proposta de Atlas Digital interativo, pois será que um Atlas em meio computacional 

supriria esse vazio? Será que ele conseguiria facilitar o processo de ensino e aprendizagem 

de Geografia? Será que um Atlas Digital e Interativo conseguiria respeitar as etapas de 

desenvolvimento cognitivo dos educandos? Como isso seria possível? Só a existência dele 

seria suficiente, ou teríamos que construí-lo junto com os professores? 

Para responder a estas questões teremos que pesquisá-las. E nesse sentido 

discutiremos um possível modelo de Atlas. 

Concepções Teórico-Metodológicas sobre a Organização de Atlas Geográficos 
Digitais Interativos 

A organização de Atlas Digitais, assim como a de Atlas Convencionais requer: uma 

base cartográfica, dados confiáveis, textos informativos, mapas temáticos diversos, 

glossário, índice e figuras para ilustração. 

Os Atlas Digitais são desenvolvidos no meio computacional e, devido a isso, o custo de um 

projeto assim é muito elevado. Todavia, seu produto final é mais barato, tem maior 

qualidade e quase que infinitos recursos de visualização dos temas. 

Um Atlas que se proponha digital e também interativo deve permitir que qualquer 

usuário tenha acesso e possa manuseá-lo. A interatividade em um Atlas Geográfico Digital 

não é sempre encontrada. A interação ocorrerá quando houver troca entre informações 

disponibilizadas pelo Atlas e a manipulação do usuário final de forma a criar novas 

possibilidades de visualização. 

O Atlas pode ser digital e continuar sem interagir com o usuário. Assim como, um 

Atlas Geográfico impresso pode ser muito interativo. Como um exemplo tem-se os Atlas 

Escolares Municipais de LE SANN et al. (2000), que trazem a possibilidade dos alunos de 

cada município completarem as informações e assim ajudar a construir o Atlas do lugar 

onde moram. 

Possibilidades dos Atlas Geográficos Digitais 

Atlas Digitais têm muitas possibilidades de inovação na apresentação dos mapas e 

das próprias informações geográficas que os compõem. 

A animação para colocar a imagem em movimento é um dos recursos mais 

utilizados. Junto às imagens há ainda possibilidades auditivas com narrações 

acompanhadas de textos e mapas. O Atlas de Quebec (CARRIÈRE, 1999), por exemplo, 

utilizou a animação para mostrar a ocupação da população naquela região, a cada dez 

anos, no período entre 1871 a 1996. 
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LAMBRECHT & TZSCHASCHEL (1999) consideram o gerador de mapas como 

sendo o elemento mais importante do Atlas Digital. Nele, Bancos de Dados Independentes 

armazenam dados para a construção de mapas. 

Um Atlas Digital Interativo também pode ter níveis diferentes para usuários diferentes 

como o de FRAPPIER & WILLIAMS (1999) com três níveis de interface: 1) iniciante, para os 

que só desejavam visualizar mapas pré-definidos; 2) avançado, para os que querem 

escolher suas próprias camadas de informações; e 3)mais avançado, para os que podem 

querer combinar uma ampla variedade de informações para fazer seus próprios mapas. 

Um Atlas Digital Interativo pode ainda atender a demanda escolar específica, como por 

exemplo: 

“O projeto Atlas de Comunidades Canadenses[que] prevê poder ser 

adaptado para o currículo de qualquer escola, em qualquer lugar do 

Canadá. Os alunos poderão aprender a desenvolver sua pesquisa, 

fazer projetos e desenvolver habilidades de tecnologia, enquanto 

trabalham, sozinhos, o Atlas de suas comunidades locais. Um Atlas 

de Comunidade ainda poderá crescer e se tornar um compêndio 

geográfico completo de um lugar” (PALKO, 1999:06) 

A proposta apresentada por PALKO (1999) pode ser considerada a versão digital 

interativa dos Atlas Escolares Municipais de LE SANN et al. (2000), pois, apresentam em 

seu bojo a construção pelo próprio educando. 

Como o ambiente é amplo no Atlas Digital, no sentido de que há espaço para 

arquivos dos mais diversos, e a Internet que tem “espaço ilimitado”, é possível organizar e 

editar a impressão de todos os temas de interesse do usuário final. 

Com o Atlas Digital Interativo é possível gerar informações rápidas sobre 

mapeamentos existentes, subsidiando consultas específicas ao que existe na área de 

abrangência do Atlas, em termos de divisões político administrativas, feições geográficas 

(rios, cidades, pontos turísticos, hotéis e pousadas, rotas, etc), assim como torna possível 

identificar o tipo de mapeamento, a data da execução, a conversão digital, entre outras 

possibilidades; e permitindo um Sistema de Buscas interno. 

Atlas Digitais Interativos permitem o trabalho com diferentes escalas integradamente 

associados a opções de Zoom e links entre mapas de escalas maiores e menores. Eles 

podem trazer também Índices de nomes, facilitando a consulta, e Glossários que estimulem 

a aprendizagem, Fotos, figuras ilustrativas2 e textos informativos3. 
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O meio digital ainda permite a Navegação sobre terrenos e visualização em três 

dimensões, recurso que pode ser visualizado em VRML4, e também há espaço para Jogos 

de Geografia5, possibilitando também a disponibilização em DVD. 

Organizar um Atlas envolve trabalho em Equipe 

Em geral, os Atlas Digitais são organizados em equipes multidisciplinares com 

experiência em Cartografia, Geografia, Estatística, entre outros. Contam ainda com algum 

tipo de apoio financeiro e editorial, o que os torna aptos ao mercado consumidor. 

Segundo PALKO (1999), estas equipes multidisciplinares são chamadas Sociedades 

e são algumas das condições essenciais para a publicação de Atlas Digitais de grande 

abrangência. Para o autor, as "sociedades" são imprescindíveis em todas as fases de 

preparação de informações para o Atlas. 

O futuro de um Atlas Digital de domínio público deve ser constantemente assegurado 

pelas Sociedades que o mantém. 

Observe, nos QUADROS 1 e 2 (a seguir), algumas "sociedades" ou equipes que 

foram organizadas em favor de Atlas Digitais: 

QUADRO 1: Algumas Sociedades organizadoras de Atlas Digitais Temáticos  

Atlas Abrangên
cia 

Sociedades 

Atlas Ambiental do Município de São Paulo Municipal Equipe Multidisciplinar da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de São Paulo  

Atlas dos Recursos Minerais Brasileiros Nacional Equipe Multidisciplinar da CPRM
Atlas of United States Mortality Nacional Equipe Multidisciplinar 

Australian Coastal Atlas Nacional Equipe Multidisciplinar 
HRW World Atlas Nacional Equipe Multidisciplinar 

United Nations Atlas of the Oceans Nacional Equipe Multidisciplinar 
Atlas da História dos Incêndios Florestais de 

Ontário (EUA-CAN) 
Regional Equipe Multidisciplinar 

Atlas Eletrônico dos Recursos Hídricos e 
Metereológicos do Estado do Ceará 

Regional Equipe Multidisciplinar da 
Secretaria dos Recursos 
Hídricos do Estado do Ceará  

Eletronic Atlas of Central Indiana Regional Equipe Multidisciplinar 
Portal do Meio Ambiente do Estado do Paraná Regional Equipe Multidisciplinar 

Fonte: DELAZARI(2003). Organizado pelos autores, 2004. 

QUADRO 2: Algumas Sociedades organizadoras de Atlas Geográficos Digitais: 

Atlas Abrangência 
 

Sociedades 

Atlas Mundial Global Equipe Multidisciplinar da Editora Dorkling 
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Kundersley, editado no Brasil pela Globo 
Multimídia (GLOBO,1999) 

Atlas Universal 
Escolar 

Global Equipe Multidisciplinar (VIVA,1999) 

Atlas Mundial 
Encarta 

Global Equipe Multidisciplinar da Microssoft Corporation 
(ENCARTA,2000) 

Atlas 3D Global Equipe Multidisciplinar da Global star Software 
(DELAZARI, 2003) 

Rio Atlas 98 Municipal Equipe Multidisciplinar da Secretaria Municipal de 
Urbanismo do Município do Rio de Janeiro(RIO 
DE JANEIRO,1998) 

Atlas da China Nacional Equipe multidisciplinar (DU & TIAN, 1999) 
Atlas da Suíça Nacional NEWMANN & RICHARD (1999) e seus alunos 

Atlas da 
Tanzânia 

Nacional MTARONI, 1999 

Atlas de Barnaul 
(Rússia) 

Nacional Alunos alemães e russos (WOLODTSCHENKO & 
RUDSKY, 1999) 

Atlas de Quebec 
e suas Regiões 

Nacional 70 Pesquisadores das Universidades de Quebec 
(CARRIÈRE, 1999) 

Atlas Geográfico 
do Brasil 

(Melhoramentos)

Nacional Setor Privado( JCS Multimídia, SISGRAPH, 
Editora Ática) e Instituições Públicas(IBGE e Inpe) 
(PINA & CRUZ, 1999) 

Atlas Nacional da 
Alemanha 

Nacional Comunidade Científica Nacional e Associação de 
Professores de Geografia (LAMBRECHT & 
TZSCHASCHEL, 1999) 

Atlas Nacional do 
Canadá 

Nacional Pesquisadores das Universidades + Governo + 
Setor Privado (PALKO, 1999) 

Atlas de México Nacional Equipe Multidisciplinar do Instituto Nacional de 
Estadísitca, Geografia e Informática (INEGI,2000) 

Atlas Nacional 
dos Estados 

Unidos 

Nacional Equipe Multidisciplinar da United States 
Geological Survey (DELAZARI, 2003) 

Cidades@ Nacional Equipe Multidisciplinar do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE,2003), (DELAZARI, 
2003) 

Atlas Poloneses Nacional A maior parte é publicada pelas firmas de 
software. (ANDREZEJEWSHA et al., 1999)  

Atlas Interativo 
do Pontal do 

Paranapanema 

Regional Equipe Multidisciplinar coordenada por 
MENEGUETTE (2001) 

Atlas de 
Arkansas 

Regional Equipe Multidisciplinar (KELLER,1995) 

Fonte: Pesquisa Bibliográfica. Organizado pelos autores, 2004. 

Um Atlas deve atender as necessidades dos usuários finais 

KELLER (1995), um pesquisador preocupado com a opinião dos leitores, tinha a 

hipótese de os usuários de Atlas, também estavam entusiasmados com os novos Atlas 

Digitais. Assim, para confirmar sua idéia, ele propôs uma pesquisa que visualizasse estas 

perspectivas: as dos usuários finais: 
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“Nós devemos perguntar aos leitores de Atlas que conteúdos de 

informação e quais as capacidades de questionamento e análise nós 

devemos acrescentar ao futuro Atlas, e nós devemos dar aos usuários 

uma chance par nos dizer seus métodos preferidos de acesso e 

recuperação da informação”. KELLER (1995:25) 

Para KELLER (1995) um produto apoiado pela comunidade usuária empresta 

credibilidade e peso para um esforço de obtenção de investimento, além é claro, da maior 

satisfação do público mais interessado. 

Com a mesma intenção de saber o que os usuários do Atlas querem, MELO & 

MENEZES(2002) realizaram um pesquisa com Usuários Goianos com a mesma intenção de 

saber o que eles gostariam de encontrar no Atlas do Estado de Goiás. 

Foram entrevistados 19 professores de Geografia, sendo o grupo formado por 

professores do Ensino Fundamental, Médio e Superior, caracterizando um grupo de 

usuários específicos. Em suas respostas ficou claro que eles gostariam de encontrar em: 1º 

lugar, informações gerais referentes ao Estado, incluindo que estas informações fossem 

atuais; e em 2º, Informações Detalhadas, incluindo informações sobre Micro Regiões e 

Municípios, nomenclaturas regionais, assim como textos informativos sobre como se deu a 

divisão político administrativa no estado. 

O grupo de usuários Goianos Gerais é composto também por 19 pessoas, sendo que 

o grupo tinha uma formação variada, indo do Ensino Fundamental à Pós Graduação. Neste 

grupo, MELO & MENEZES (2002) identificaram que a maioria gostaria de visualizar 

informações gerais e mapas de todo o estado com ênfases em seus próprios municípios. 

Ficando evidenciado que um Atlas Estadual deve preocupar-se com as especificidades 

locais. 

Procedimentos Metodológicos e Recursos Materiais para organização de um 
Modelo de Atlas Geográfico Escolar Digital Interativo 

Os materiais para inclusão no Atlas Digital Interativo deverão ser selecionados,a 

partir de análise do conteúdo. Serão usados como Equipamentos: a)Microcomputadores, 

b)Scanner de mesa, c)Impressora, d)Softwares: diversos; e) Mapas Temáticos diversos, f) 

Imagens de Satélite. g)Mídia para armazenamento de dados (disco Zip, CD-ROM e DVD). 

Deverão ser utilizados Inventários e Relatórios Técnicos, entre outros. 

A Base Cartográfica e a Qualidade dos Dados: 

Para CUNHA (1999) a maior dificuldade para a elaboração da base cartográfica 

digital é a fonte dos dados quase sempre incompleta. Por isso, torna-se necessário uma 
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busca de detalhes sobre a área de estudo, para que se evite maiores problemas no futuro, 

assim como sua futura atualização. 

A preocupação com a qualidade dos Dados deve estar dentro do controle da 

generalização da informação. Pois os dados são a base de todo o Atlas, dados errôneos 

trarão informações e análises também errôneas. 

Etapas seguintes para a organização do Atlas Geográfico Digital Interativo Estadual 

A Organização do Banco de Dados será processado pelo software Access, e o 

processamento das bases digitais de dados espaciais serão processados pelo software 

ArcView, no qual será organizado os Mapas Temáticos. 

Delimitando a Pesquisa: 

O Modelo do Atlas Geográfico Escolar Digital Interativo abrangerá o Estado de Minas 

Gerais e seu enfoque privilegiará o processo de Ensino e aprendizagem da Geografia no 

Nível Fundamental da Educação Básica. Para esta discussão a pesquisa será realizada na 

cidade de Uberlândia, em 5 escolas de nível fundamental, sendo que uma é federal, uma 

estadual, uma municipal(urbana e rural) e uma privada. 

Para a organização do Atlas Digital Interativo do Estado de Minas Gerias serão 

utilizadas 49 Cartas Topográficas na Escala de 1:250.000, confeccionadas pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e pela DSG (Diretoria do Serviço Geográfico 

do Exército), conforme Mapa Índice do Brasil e discriminadas na QUADRO 3. 

QUADRO 3: Cartas Topográficas do Estado de Minas Gerais na Escala de 1:250.000  

 Folhas  Folhas  Folhas  Folhas  Folhas 
1 SE22-ZA 11 SE23-XB 21 SE23-ZD 31 SD23-YD 41 SF23-YB 
2 SE22-ZB  12 SE23-XC 22 SE24-VA 32 SD23-ZA 42 SF23-XA 
3 SE22-ZC 13 SE23-XD 23 SE24-VB 33 SD23-ZB 43 SF23-XB 
4 SE22-ZD 14 SE23-YA 24 SE24-VC 34 SD23-ZC 44 SF23-XC 
5 SF22-XB 15 SE23-YB 25 SE24-VD 35 SD23-ZD 45 SF23-XD 
6 SE23-VA 16 SE23-YC 26 SE24-YA 36 SF23-VA 46 SF23-ZA 
7 SE23-VB 17 SE23-YD 27 SE24-YB 37 SF23-VB 47 SF23-ZB 
8 SE23-VC 18 SE23-ZA 28 SE24-YC 38 SF23-VC 48 SF24-VA 
9 SE23-VD 19 SE23-ZB 29 SD23-YB 39 SF23-VD 49 SF24-VC 
1

0 
SE23-XA 20 SE23-ZC 30 SD23-YC 40 SF23-YA   
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Fonte: MIR - Mapa Índice do Brasil, Escala de 1:250.000. ORGANIZAÇÃO: Os autores, 

2003. Cartas que serão utilizadas na construção da Base Cartográfica do Atlas Digital 

Interativo do Estado 

Serão abrangidos pelo Atlas 853 Municípios. 

Poderão ainda vir a serem utilizadas Metodologias de Vetorização e Rasterização de 

mapas. Assim, os mapas analógicos selecionados serão convertidos para o formato 

matricial através de scanner com precisão cartográfica e alta resolução. 

A preocupação com a qualidade dos Dados está dentro do controle da generalização 

da informação. Estes dados são a base de todo o Atlas. Dados errôneos trarão informações 

e análises erradas. Deste modo existem alguns critérios que asseguram sua qualidade, 

como por exemplo O quadro 5: 

QUADRO 5 Qualidade dos Dados 

Qualidades Características Implicações no Atlas Eletrônico e 
Interativo do Estado de Minas Gerais 

Qualidade da 
Acessibilidade 

Diz respeito à disponibilidade das informações 
para os usuários; e de trocas de informações para 
que haja manutenção e atualização dos mapas 
digitais. 

Será necessário fazer convênios com 
outros órgãos para que as informações 
não se desatualizem. Assim como o 
Banco de Dados escolhido deve permitir 
múltiplos manuseios do usuário, além das 
propostas já elaboradas. 

Qualidade dos 
Atributos4

A qualidade está relacionada à precisão do valor 
dos atributos das feições e com a precisão dos 
níveis ou planos de informações que contém os 
dados.  

Os atributos serão qualificados: 1º) pelas 
fontes dos dados secundários utilizados e 
2º) pela necessidade que os usuários 
colocarem em utilizá-los.  

Qualidade 
Gráfica 

Está relacionada com o tipo de simbologia 
utilizada para a apresentação final da carta. Está 
normatizada pela DSG através do manual T34-
700, que também é referência para as tabelas da 
Base Cartográfica Digital(TBCD) que objetiva a 
adequação da simbologia para o meio digital. 

A expectativa é seguir o manual. 

Qualidade da 
Linhagem 

São as informações sobre os dados da carta. Diz 
respeito à história do mapeamento: o executor, 
tipo de método utilizado na produção, tipo de 
dado, data da produção, material utilizado, entre 
outros. 

Esta qualidade está assegurada pelo fato 
deste trabalho ser uma tese, cuja 
premissa implica demonstrar a 
metodologia empregada. 

Qualidade 
Posicional 

A digitalização degrada as representações da 
carta, à medida que esta é transposta do meio 
analógico para o meio digital.  

Para que o produto seja coerente é 
preciso informar este erro ao usuário final.

Qualidade da 
Resolução 

Em meio digital é definida pela escala para que se 
propõe a carta. As coordenadas armazenadas 
podem condicionar ou não a escala de saída ou 
visualização. Caberá ao organizador do Atlas 
eletrônico prever isso e esclarecer aos usuários 
finais quais as restrições na manipulação da 
escala. 

A princípio a escala máxima será a da 
base cartográfica. Entretanto, será 
necessário testes de zoom e impressão 
para definir melhor estes tipos de 
parâmetros.  

                                                 
4 Os atributos podem ser variáveis contínuas ou discretas. No Atlas proposto elas serão compostas 
pelos elementos representados nos mapas temáticos. 
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Qualidade 
Temporal 

Refere-se à data das informações e sua 
atualidade. Todavia dados atuais não significam 
dados com qualidade. 

Novamente serão importantes os vínculos 
entre instituições para que se tenha 
acesso a dados confiáveis de ontem e de 
hoje. 

Consistência 
Lógica 

Está relacionada ao tipo de relacionamento 
existente entre duas feições representadas no 
terreno, ou seja, qual a melhor lógica de 
representação entre elementos em que exista 
algum tipo de vínculo. 

Detalhes da fase de elaboração de mapas 
temáticos está relacionada também à 
necessidade do usuário.  

Completude Relacionado com a perfeições, com a quantidade 
de informações ausentes na carta ou que não 
devem estar presentes nas mesmas. 

De acordo com as necessidades dos 
usuários e para finalidade à que se 
propõem. No Atlas interativo será possível 
que o usuário faça outros mapas da 
mesma área alterando os tipos de dados 
e fazendo outros tipos de representações. 

Qualidade dos 
Custos 

Dados com qualidade são caros. Os custos diretos 
estão vinculados aos dados que são adquiridos 
por determinado valor; e os custos indiretos 
incluem desde o tempo necessário para aquisição 
de material, como os equipamentos e recursos 
humanos. 

Até o presente momento, este tipo de 
critério está sustentado pelos 
Laboratórios GeoCart/UFRJ, 
Geoprocessamento/UFU e pelos órgãos 
públicos que fornecem dados ao público 
geral sem maiores despesas. 

FONTE: Burity et al., 1999. ORGANIZAÇÃO: Os autores, 2003. 

Para CUNHA (1999) a maior dificuldade para a elaboração da base cartográfica 

digital para o Estado da Bahia foi à fonte dos dados que estava incompleta. Já o Projeto do 

Atlas Estadual, conta a princípio, com uma fonte "assegurada" pelo IBGE, que já possui uma 

base cartográfica digitalizada de todo o Brasil na escala de 1: 250.000. Todavia, mesmo 

sendo de uma instituição de credibilidade, caberá uma busca de detalhes, para que se evite 

maiores problemas no futuro. Lembrando ainda, que a base do IBGE é baseada nas cartas 

topográficas produzidas na década de 1970. 

Outra questão que deverá ser vista é sobre a atualização da base cartográfica. 

Depois de pronto, quem será responsável pela atualização dos dados do Atlas Estadual? 

A título de Conclusão Provisória 

Na versão final do Modelo do Atlas Geográfico Digital Interativo, espera-se visualizar 

alguns mapas temáticos com níveis diferenciados de informação para consultas pré-

definidas,e também a geração de mapas de acordo com as necessidades do usuário a partir 

de dados fornecidos pelo Banco de Dados, baseado no terceiro nível de LAMBRECHT & 

TZSCHASCHEL (1999) 

Espera-se que os mapas possam ser impressos ou manuseados em arquivo digital, 

sempre em extensões que permitam maior acesso. 

Almeja-se que o retorno para o processo de Ensino e a Aprendizagem seja interativo 

na medida que os alunos poderão visualizar o que fizeram no próprio computador da Escola. 

Assim como, apresentar informações dinâmicas no mapa, como na proposta de PALKO 

(1999), 
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Na fase de implementação do Modelo serão valorizados as necessidades dos 

usuários finais e o trabalho em equipe. Esta equipe terá um caráter multidisciplinar, pois o 

material a ser produzido tem uma dimensão muito maior que a simples informação, e neste 

caso específico ele deve vir a ser pedagógico. Nesta equipe o geógrafo e o cartógrafo são 

fundamentais, mas necessitarão das habilidades do especialista em informática, do 

matemático e do estatístico, do desenhista gráfico, do psicopedagogo, e dos professores da 

Escola de Nível Fundamental. 

Finalmente, a questão do ensino e da aprendizagem da Geografia, por meio do 

Atlas, começará não com ele, mas antes, durante e depois de sua implementação. Pois a 

pesquisa da tese prevê, entre outras coisas, a investigação e uma atuação junto aos alunos 

e professores, com a finalidade de verificar as vantagens e desvantagens da utilização do 

mesmo como recurso didático nas aulas de Geografia. 
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1 (AGUIAR,1996) 
2 As Imagens de Satélite apresentam-se como um recurso a mais para a interpretação da realidade. 
Elas também podem ser acrescidas de movimento, mostrando os processos de tratamento das 
informações. 
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3 O Atlas Nacional da República Federal da Alemanha (LAMBRECHT & TZSCHASCHEL, 1999) pretende 
em seus doze volumes, incluir entre 40 e 50 artigos (de quatro páginas) por volume, nos quais serão 
publicadas pesquisas geográficas atuais sobre a Alemanha.  
4 O formato do arquivo VRML(aplicativo que significa Linguagem de Modelagem de Realidade Virtual, 
para a construção de Modelos Digitais do Terreno, possibilitando visualizar em três dimensões) foi 
testado por NEUMANN & RICHARD(1999) para navegar em espaços pré-definidos dentro do Atlas da 
Suíça disponibilizado em Internet. 
5 Provavelmente o destino dos organizadores de Atlas seja fazer convênios com as pessoas que 
elaboram jogos de videogame, para que o Atlas seja mais atraente para o Usuário Geral e em 
específico para as crianças ajudando o estudante a gostar de estudar Geografia. 
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