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Resumo

a infografia é uma forma de representação de informação que combina imagem e texto com o 
objectivo de tornar a informação mais compreensível para o leitor. o crescimento do número de 
utilizadores da internet e a consequente adaptação dos meios difusores de informação a este meio, 
possibilitaram a modernização da infografia, nomeadamente através da introdução das característi-
cas multimédia (som, animação, vídeo, entre outras).

algumas vantagens da infografia multimédia advêm da possibilidade de organizar uma grande quan-
tidade de informação num só ecrã, integrar interactividade e fornecer ao utilizador formas de con-
trolar a aplicação. todavia, estas vantagens só se verificam quando as interfaces das aplicações são 
desenvolvidas tendo em conta os processos de cognição do utilizador e lhe facultam métodos de 
interacção para o uso da interface. deste modo a aplicação dos princípios de usabilidade, ou seja, 
as normas que permitem a fácil utilização de uma interface, é fundamental para que o utilizador 
usufrua de uma experiência de utilização agradável e capaz de corresponder às suas expectativas.

o objectivo deste trabalho foi o teste e avaliação do conceito da infografia multimédia aplicada aos 
portais de informação, especificamente aos vitivinícolas. no contexto nacional o infovini – vinhos 
de Portugal é o portal vitivinícola mais completo, apresentando um conjunto de informações vitivi-
nícolas vastas e consistentes, muitas delas de carácter técnico. deste modo, o infovini afirmou-se 
como a plataforma natural e mais adequada para aplicar os conceitos teóricos do desenvolvimento 
de infografias.

a concretização prática desta investigação foi iniciada através da criação de três infografias multi-
média que apresentam enfoques distintos (tecnológico, gráfico e movimento) para permitir a adap-
tação de diferentes conteúdos do portal. outro dos objectivos principais deste trabalho consistiu 
na realização de testes de usabilidade às infografias desenvolvidas, bem como à quantidade de 
conteúdos apreendidos pelos utilizadores a partir da sua utilização, em comparação com o uso dos 
textos disponíveis no portal infovini. 

actualmente a forte competitividade no sector vitivinícola internacional exige que os vinhos portu-
gueses sejam alvo de uma estratégia de marketing consistente tanto nos meios tradicionais, como 
na internet. as infografias multimédia constituem-se como uma forma dinâmica e contemporânea 
de cativar novos consumidores e, quando inseridas num portal sectorial como o infovini, podem 
contribuir decisivamente para a inovação na promoção dos vinhos portugueses.
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Abstract

infographics mix image and text, providing an easier access to information for every user. today’s 
growing number of internet user’s led to the modernization of the media creating a new and updated 
infographics concept, mainly through multimedia applications such as sound, and video.

some of the advantages provided by multimedia infographics come from its ability to organize large 
quantities of information on one screen, allocating the user to control the applications through 
interactive solutions. However, these advantages only apply when the interfaces are constructed be-
aring in mind the user’s cognitive aptitude, as well as his interaction skills. using the widely known 
accessibility principles is the key factor for the fulfillment of a pleasant user experience.

the major aim of this project was to test and evaluate the multimedia infographics concept when 
applied to information portals, particularly to a major wine portal known as infovini- Wines of 
Portugal, the most complete of the Portuguese wine industry and the only one providing detailed 
information to different target audiences. therefore, infovini emerged as the perfect platform for 
the usage and testing of infographics concepts.

the implementation of this project consisted in the development of three multimedia infographics, 
targeting specific concepts: one centered in the usage of technology, mainly on distinct sourced 
content, other exploring how graphics can stimulate the recall memory and the last one calculating 
how movement can aid to explain the wine producing processes. all of them were based in informa-
tion already available through infovini, and the overall objective was to evaluate how very distinct 
content can be transformed through the use of infographics. 

usability tests were developed for all infographics, in order to carefully evaluate the amount of 
information a user can absorb through interaction with applications, versus information retained 
through more traditional text-based information displayed in infovini.

the severe competition the wine industry faces today, demands innovation on product promotion, 
particularly through the internet. infographics emerge as a dynamic solution to seduce the consu-
mer, when used wisely, on a specific-sector portal as infovini.
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1. Introdução

a infografia é um método de representação visual que permite transmitir informação de forma sim-
ples e rápida utilizando texto e símbolos gráficos. segundo William s. Cleveland (1993) a utilização 
mais frequente da infografia faz-se através de gráficos estatísticos (barras, tartes, entre outros). 
estes gráficos permitem transmitir uma grande quantidade de informação e, inclusivamente, possi-
bilitar que o leitor compreenda parte da mensagem apenas com uma leitura breve do gráfico.

a sociedade actual, caracterizada por excesso de informação e pouca disponibilidade do indivíduo 
para se dedicar à leitura da informação, necessita de desenvolver novas formas de atingir o públi-
co-alvo, que anseia por métodos de organização de dados cada vez mais sofisticados e de acesso 
simples através de métodos de interacção imersivos. 

Possivelmente pela infografia se aplicar tão eficazmente ao género jornalístico, esta é uma das áre-
as que mais usufrui das potencialidades da infografia, especialmente quando trabalha conteúdos 
com uma forte componente quantitativa e espácio-temporal (Cairo, 2008).

a ligação da infografia com o jornalismo começou no papel, tendo vindo a evoluir significativamen-
te nos últimos anos, especialmente depois da difusão do uso da internet. a relação dos detentores 
da informação com a internet, um novo meio de acesso facilitado, relativamente barato e com a 
possibilidade do leitor opinar e criar os seus próprios jornais iniciou uma série de previsões apoca-
lípticas que ditavam o fim do jornal impresso. segundo Philip Meyer (2004), o primeiro trimestre de 
2043 será o momento em que o jornal impresso morrerá nos estados unidos. assim, a adaptação do 
jornalismo ao meio on-line abriu uma mão cheia de oportunidades para o desenvolvimento da info-
grafia: nos temas tratados, na possibilidade de integrar múltiplos meios e de oferecer ao utilizador 
mecanismos que permitem modificar a informação.

actualmente vários sites de jornais apostam na infografia multimédia, dos quais se destacam o “new 
York times”1 e os espanhóis “el Pais”2 e “el Mundo”3 que produzem trabalhos de elevada qualidade e 
cada vez mais interactivos. o utilizador parece ter aderido bem ao conceito de infografia multimé-
dia, uma vez que esta permite uma análise e contextualização mais aprofundada da história.

um caso particular dos portais Web são os de informação vitivinícola, que divulgam informação so-
bre vinhos e toda a sua cultura. no contexto nacional, o portal infovini é um instrumento ao ser-
viço da divulgação e promoção de vinhos portugueses e assume-me como candidato interessante 
à aplicação da infografia para apresentar maior quantidade de informação num ecrã e organizá-la 
com o objectivo de se tornar mais apelativa ao utilizador.

1 http://www.nytimes.com/pages/multimedia
2 http://www.elpais.com/graficos
3 http://www.elmundo.es/graficos/multimedia
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o desenvolvimento e integração de infografias no infovini constituí-se como uma forma de agregar 
informação relacionada que se encontra dispersa no portal, aplicar as potencialidades da multimé-
dia aos conteúdos disponíveis e oferecer ao utilizador um meio mais interactivo e confortável de 
aceder à informação.

apesar das vantagens da infografia multimédia, é importante perceber se o leitor beneficia com a 
sua utilização no portal infovini. deste modo, o objectivo desta investigação é desenvolver info-
grafias e avaliar a interacção do utilizador com as mesmas, através de uma análise comparada da 
interacção do utilizador com páginas do portal. 

| 1.1. Enquadramento

o tema central da investigação realizada é a utilização da infografia como prática adequada à di-
vulgação de informação complexa, nomeadamente na internet. assim, serão abordadas as carac-
terísticas da infografia (impressa e online), a sua relação com o jornalismo, o estado actual da 
produção de infografia e a sua aplicabilidade ao portal infovini – vinhos de Portugal.   

uma vez que se pretende avaliar as diferenças e o nível de eficácia da visualização de informação 
através de infografia multimédia e conteúdos estáticos, esta investigação integra também o estudo 
de áreas como a cognição, visualização de informação e usabilidade. a cognição corresponde ao pro-
cesso do ser humano obter conhecimento, elemento relevante para compreender quais as formas de 
visualização de informação a utilizar, para que o leitor apreenda uma informação correctamente e o 
mais rápido possível. na área da visualização de informação inclui-se também o estudo das formas 
de manipulação da informação que uma aplicação oferece ao utilizador, daí a sua ligação ao concei-
to “usabilidade”, que está intrinsecamente associado aos métodos de interacção homem-máquina. 

a usabilidade diz respeito à facilidade de uso de uma interface permitindo ao utilizador uma expe-
riência de utilização agradável e capaz de preencher as suas necessidades (nielsen, 2003). sendo 
assim, é muito importante realizar testes de usabilidade para quantificar o nível de usabilidade de 
qualquer aplicação. Havendo uma grande diversidade de métodos de avaliação de usabilidade re-
feridos na literatura, seleccionaram-se dois que se julgaram mais apropriados aos objectivos da 
investigação: avaliação heurística e testes com utilizadores. os testes com utilizadores servirão 
também para avaliar se a utilização da infografia promove a correcta assimilação de informação e 
facilita a memória de reconhecimento.

| 1.2. Objectivos

o portal infovini – vinhos de Portugal é um excelente suporte para experimentar a aplicação da in-
fografia on-line aos conteúdos do portal e comparar a aquisição de conhecimentos a partir do su-
porte multimédia contrapondo-o com o obtido através das páginas do site. apesar do conteúdos do 
portal se dirigirem a um público vasto, um dos público-alvos que o infovini mais pretende cativar é 
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o consumidor novato que considera a informação sobre vinho bastante técnica e que necessita de 
algum esforço para ser compreendida. o desenvolvimento de infografias para o portal pretende, en-
tão, facilitar o acesso à informação e torná-la apelativa e compreendida. assim, esta investigação 
pretende avaliar o efeito da infografia na compreensão dos conteúdos no portal infovini.

Para tal, definiram-se os seguintes objectivos principais: 
– Compreender as formas de assimilação de conteúdos através de interfaces;
–  Conhecer os princípios que fundamentam a correcta interacção do utilizador com aplica-

ções informáticas;
– entender a evolução da infografia desde a sua génese até à actualidade;
– avaliar quais os conteúdos do portal infovini que podem beneficiar com a infografia;
– desenvolver infografias que adaptam os conteúdos do portal;
–  realizar testes de usabilidade e de quantificação de conteúdos apreendidos pelos utilizadores.

o primeiro objectivo relaciona-se com a necessidade de avaliar o comportamento humano na assi-
milação e apreensão de informação através de texto e imagem quer pelos meios tradicionais quer 
por aplicações informáticas. no contexto de uma aplicação informática, é imprescindível que esta 
seja dotada de meios de interacção eficazes que permitam aceder à informação. deste modo, o se-
gundo objectivo é justificado pela necessidade de identificar os princípios de interacção e de usa-
bilidade capazes de rapidamente preencher as necessidades do utilizador.

o terceiro objectivo envolve a pesquisa e síntese do estado da arte da infografia e tenta com-
preender as tendências de utilização actual para que, posteriormente, sejam aplicadas no por-
tal infovini. o quarto objectivo abrange a avaliação do portal de forma a compreender quais as 
secções que mais poderão beneficiar com a utilização da infografia. o quinto objectivo envolve a 
maior parte da componente prática da investigação, uma vez que compreende o desenvolvimento 
de três infografias de assuntos distintos que serão incluídas no portal. 

o sexto objectivo inclui a realização de testes para validar as infografias desenvolvidas. a par da 
avaliação de usabilidade, os testes de apreensão de conteúdos serão constituídos como uma ferra-
menta indispensável para contabilizar o efeito da utilização da infografia na apreensão da informa-
ção em comparação com a mera utilização dos conteúdos estáticos do portal.

| 1.3. Organização da dissertação 

a presente dissertação é constituída por 8 capítulos, desde o actual capítulo de introdução até ao 
capítulo de exposição das conclusões consequentes da investigação realizada.

o capítulo 2 analisa as formas do utilizador assimilar informação, os princípios que fundamentam a 
visualização de informação e ainda a necessidade dos métodos de avaliação da usabilidade para va-
lidar as formas de interacção com uma aplicação.
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no capítulo 3 é apresentada a definição de infografia, o seu contexto histórico e áreas de aplica-
ção, com especial destaque para o jornalismo. o capítulo 4 é complementar ao capítulo 3, na medi-
da em define o conceito infografia multimédia, enquadra-o cronologicamente e apresenta o estado 
da arte da infografia multimédia internacional e nacional. no capítulo 4 são também descritas as 
principais considerações a ter no desenvolvimento de infografias multimédia. 

no capítulo 5 descreve-se o portal infovini e a sua aplicabilidade à infografia. neste capítulo são enu-
meradas as tecnologias utilizadas no portal e a sua influência no desenvolvimento das infografias. 

o capítulo 6 compreende a exposição pormenorizada dos métodos de produção das infografias de-
senvolvidas para o infovini.

no capítulo 7 são descritos os métodos de avaliação da usabilidade das aplicações desenvolvidas e re-
aliza-se a análise dos dados obtidos através da avaliação heurística e dos testes com os utilizadores.

Por último, o capítulo 8 é constituído pelas conclusões do trabalho desenvolvido e potenciais de-
senvolvimentos futuros.
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2. Cognição e visualização de informação

Compreender as formas do utilizador assimilar a informação é uma tarefa útil para o desenvolvi-
mento adequado dos métodos de interacção da aplicação. uma aplicação que considera a forma de 
percepcionar do utilizador, a formação dos seus modelos mentais e dota o sistema multimédia com 
interfaces e formas de interacção reconhecidas pelo utilizador terá grandes probabilidades de pre-
encher as necessidades do público-alvo.

uma das formas de validar os métodos de interacção de uma aplicação é a avaliação da sua usabili-
dade. os métodos de avaliação da usabilidade de uma aplicação são extensos e podem visar a equi-
pa de desenvolvimento, especialistas em usabilidade e os utilizadores. 

| 2.1. Assimilar a informação

no desenvolvimento de uma aplicação multimédia é fundamental ter em consideração as caracte-
rísticas do ser Humano no que diz respeito ao tratamento da informação. os utilizadores não são 
todos iguais e existem vários factores que alteram a forma de cada um tratar a informação: idade, 
conhecimentos pré-existentes, capacidade de assimilar informações novas, entre outros. sendo as-
sim, é fundamental compreender o funcionamento dos processos cognitivos sempre que o utilizador 
executa uma determinada tarefa na aplicação. 

no campo da Psicologia existem duas vertentes relativas ao tratamento da informação. a teoria 
behaviorista debruça-se sobre as leis gerais do comportamento humano, nomeadamente a relação 
entre o estímulo e resposta a esse estímulo, sem estudar a forma como as informações são proces-
sadas pelo organismo humano. o construtivismo estuda os mecanismos de processamento da in-
formação, principalmente os modelos mentais que o ser humano constrói a partir do meio que o 
rodeia. apesar de distintas, é comum que partes das duas teorias sejam integradas e utilizadas na 
concepção e avaliação de interfaces4.

o sistema cognitivo do Homem caracteriza-se pelo tratamento de informações simbólicas, ou seja, 
cada indivíduo elabora e controla a realidade através de modelos mentais ou representações que 
foram construídas a partir da sua vivência. segundo Ballone (2003) é através dos processos de per-
cepção, aprendizagem e memória que surgem os conceitos, sendo estes uns dos componentes mais 
relevantes para a construção do conhecimento.

no contexto de uma aplicação interactiva, cada indivíduo possui os seus modelos mentais únicos 
baseados em experiências anteriores que permitem reconhecer os meios de interacção apresentados. 
Possivelmente, o utilizador poderá evoluir os seus modelos mentais quando a aplicação apresenta 

4  Conjunto de meios através dos quais o ser humano interage com uma máquina, dispositivo, programa de 
computador ou outra ferramenta complexa. 
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algo que não lhe é familiar. deste modo, no desenvolvimento de interfaces é particularmente impor-
tante ter em conta as diferenças dos modelos mentais entre utilizadores novatos e experientes.

assim, na concepção de interfaces multimédia devem ser considerados aspectos relacionados com o 
utilizador (a forma como percepciona e memoriza a forma de navegar na aplicação), a interligação 
de conteúdos distintos e a forma de os apresentar ao utilizador através de uma aplicação usável. 

 | 2.2. Percepção

em Filosofia, a percepção é definida como um método complexo de obter informação do mundo que 
nos rodeia, especialmente através dos sentidos. nesta teoria, consideram-se sempre correctas as 
informações provenientes do meio e captadas através dos sentidos (durozoi, roussel, 2000). 

o principal problema filosófico com esta noção de percepção é que não é possível garantir que as 
percepções estejam totalmente correctas, uma vez que é possível percepcionar incorrectamente os 
objectos. além disso, muitas vezes os sentidos cometem incorrecções e não é possível quantificar o 
valor epistemológico das percepções de cada indivíduo.

Há inúmeras teorias que tentam explicar o fenómeno da percepção, nomeadamente a teoria do 
senso comum ou a teoria representativa da percepção. a teoria do senso comum considera que o 
mundo é como o indivíduo o percepciona e assume que todos os objectos têm um lugar no mundo 
independentemente da percepção humana (Bacelar, 1998). este realismo nega que as experiências 
são subjectivas e também impede a simplificação da experiência percepcionada em relação ao ob-
jecto e à consciência do acto de percepcionar. 

a teoria representativa da percepção sustenta que a informação proveniente dos sentidos surge di-
rectamente dos objectos que nos rodeiam, apesar dos indivíduos não terem essa consciência. esta 
teoria baseia-se na doutrina do empirismo fundada por John Locke no século Xvii. Para Locke o 
espírito é uma tábua rasa que é preenchida com a experiência que provém das sensações e da re-
flexão. deste modo, as percepções chegam ao indivíduo pré-organizadas e não requerem estrutura-
ção cognitiva por parte daquele que percepciona. 

a percepção está intimamente ligada aos sentidos, por isso é comum dividir-se em visual (os olhos 
enviam informação que é processada pelo cérebro), auditiva (o sistema auditivo recolhe a infor-
mação e representa acusticamente a informação em “imagens auditivas”) e fala (a informação dos 
estímulos fonéticos é absorvida e comparada com os índices acústicos já existentes de uma lingua-
gem específica reconhecida pelo indivíduo). 

É importante distinguir o conceito de percepção do conceito de sensação. as sensações podem ser 
semelhantes em diferentes pessoas, contudo as percepções são sempre únicas e individuais. um in-
divíduo analfabeto não vê menos do que um alfabetizado: ambos vêem as formas das letras e a sua 
distribuição. no entanto, o analfabeto não consegue compreender o texto. assim, os dois indiví-
duos têm sensações idênticas, contudo no campo da percepção o indivíduo alfabetizado vê muito 
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mais do que o outro. deste modo, não há percepção sem sensações, contudo a percepção é muito 
mais do que meras sensações. 

Cada indivíduo nasce com determinadas sensações que são inalteráveis, no entanto a percepção 
educa-se: o ouvido pode ser musicalmente educado; exercita-se a vista; desenvolve-se o tacto; 
apura-se o gosto e aperfeiçoa-se o olfacto. Para aprender a percepcionar, é importante desenvolver 
todos os sentidos, uma tarefa árdua que cada indivíduo deverá realizar ao longo da sua vida. 

a análise de uma imagem do ponto de vista da percepção do olho humano foi desenvolvida pela teo-
ria da Gestalt (Wertheimer, Köhler e Koffka, 1913). esta teoria afirma, entre outras coisas, que o cé-
rebro humano tem tendência a decompor uma imagem em partes diferentes e organizá-las de acordo 
com as suas semelhanças (forma, tamanho, cor, entre outras) que são reagrupadas num novo conjun-
to gráfico que possibilita a compreensão do significado do elemento que o indivíduo visualiza.

a teoria da Gestalt atribui muita importância à percepção e desvaloriza a interpretação. esta te-
oria também contribuiu para compreender que as percepções possuem uma dimensão simbólica. 
a percepção incorpora uma constituição activa do sujeito que percepciona, ou seja, mediante um 
objecto físico (por exemplo, um copo) o sujeito observa-o sempre de determinada perspectiva. a 
perspectiva altera-se, de acordo com os movimentos que o sujeito realiza. 

a percepção é um produto do sujeito, subjectiva e relacionada com a experiência individual de 
cada um. Por outro lado também o meio influencia a percepção, por exemplo as condições de luz. 
além destes factores, um dos grandes problemas da percepção é a distorção perceptiva, isto é: a 
tendência de ter ideias distorcidas de algumas pessoas ou situações. 

sendo assim, a percepção corresponde ao processo onde o indivíduo interpreta, rejeita e selecciona 
estímulos, para posteriormente lhes atribuir um significado. a percepção corresponde a um proces-
so psicossociológico, isto é, é um processo que além de incluir a utilização dos sentidos, também 
tem em conta as experiências individuais de cada um. 

| 2.3. Memória

os modelos mentais são armazenados e reavivados através de um conjunto de fenómenos cujo ob-
jectivo é reconstituir a informação. a capacidade de memória humana determina diferentes pro-
cessos: o reconhecimento, que se traduz na capacidade do Homem reencontrar, no seu campo 
perceptivo, elementos que já foram memorizados anteriormente (por exemplo, reconhecer o nome 
de uma opção de menu, depois de muito tempo sem a visualizar); a reconstrução, que é a capaci-
dade do Homem reposicionar elementos memorizados de acordo com uma organização anterior (por 
exemplo, saber quais os parâmetros iniciais da configuração de um parágrafo de texto antes de o 
reconfigurar); lembrança, ou seja, a capacidade do Homem recordar, de forma integral, uma situa-
ção que viveu sem a presença de nenhum dos elementos dessa situação.
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existem vários factores que influenciam os processos cognitivos de memorização, mas os mais rele-
vantes são: o número de informações a serem analisadas e tratadas; a redundância ou semelhança 
entre as informações; a velocidade de apresentação das informações e o tempo de resposta aos es-
tímulos percepcionados (shneiderman, 2000).

o armazenamento e o acesso à informação podem ser explicados pela vertente neurofisiológica e 
cognitiva. a nível neurofisiológico, afirma-se que o cérebro é o sistema de processamento de in-
formação mais complexo do corpo humano, contendo cerca de 20 bilhões de neurónios, sendo que 
cada neurónio pode estar ligado a um ou a mais de mil neurónios. segundo o modelo conexionista 
(explicado à luz da neurofisiologia) existem unidades de processamento de dados (vulgo neurónios) 
que são interligadas por sinapses (regiões de contacto de dois neurónios, através da qual passam 
os impulsos nervosos). os impulsos nervosos chegam ao neurónio e saem por uma única saída (o 
axónio), contudo o axónio pode ramificar-se em muitas outras ramificações que possuem o mes-
mo sinal de saída do neurónio. os neurónios possuem memória local e podem realizar operações de 
processamento de informação localizada, ou seja, operações que dependem apenas dos valores dos 
sinais que chegam aos neurónios (Hecht, 1988). 

a nível cognitivo são distinguidas três tipos de memória: a memória imediata, a de curto prazo e 
a de longo prazo. a memória imediata tem a duração de décimos de segundo e é facilmente esque-
cida. a memória de curto prazo tem a duração de algumas horas e permite relembrar coisas que 
aconteceram no dia anterior. a memória de longo prazo tem a duração de meses ou anos e não 
está sujeita a limitações temporais, no entanto isso não implica que esteja permanentemente aces-
sível e quando a informação armazenada neste tipo de memória é esquecida, normalmente, não é 
possível recuperá-la.

| 2.4. Imagens e palavras

a grande vantagem das palavras sobre a comunicação gráfica (quer seja estática ou dinâmica) é que a 
linguagem falada e escrita é ubíqua, constituindo-se o sistema de símbolos mais elaborado, completo 
e amplamente partilhado que se encontra disponível. normalmente, as palavras fornecem um enqua-
dramento geral da narrativa, possibilitando a extensão da comunicação. Por estas razões, as técnicas 
de representação visual só são preferidas quando há uma clara vantagem em relação à escrita.

a tarefa de seleccionar a forma de representação da informação (texto, imagem ou ambos) é algo 
complexo e normalmente decidido em equipa. Por vezes a representação da informação exige a uti-
lização de imagens estáticas ou em movimento, bem como, texto escrito ou falado, sendo por isso 
imprescindível seleccionar métodos para interligar os dois tipos de linguagem. strothotte (1997), 
najjar (1998) e Faraday (1998) realizaram vários estudos sobre os processos cognitivos humanos 
onde avaliaram quando se deve utilizar uma determinada forma de representação de informação.
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| 2.4.1. Imagens estáticas

as principais conclusões dos estudos acerca da utilização de imagens estáticas são: as imagens são 
melhores para estruturas espaciais, localizações e detalhes, enquanto as palavras resultam melhor na 
representação de informação sobre processos por etapas, condições lógicas e conceitos abstractos.

Para demonstrar relações estruturais, como ligações entre entidades e grupos de entidades as ima-
gens são mais eficazes do que o texto, como Bartram (1980) demonstrou no seu estudo sobre pla-
neamento de viagens de autocarros, concluindo que organizar viagens de autocarro é mais fácil 
quando a tarefa é auxiliada por um mapa em vez da utilização de tabelas. as tarefas que envolvem 
localização de informação também são expressas de forma mais adequada através de imagens, uma 
tese sustentada por Haring and Fry (1979) que demonstrou que a memória funciona melhor através 
de imagens do que com informação verbal. 

a informação visual é, regra geral, relembrada melhor do que a informação verbal, no entanto o mes-
mo não se verifica em imagens abstractas. um estudo de Bower et al. (1975) sugeriu que é importan-
te que a informação visual tenha significado e seja capaz de incorporar um enquadramento cognitivo 
para que a vantagem visual de facto aconteça. isto significa que para a vantagem da memória da 
imagem ocorrer é importante que a informação não seja nova e se situe num contexto reconhecido.

as imagens são superiores para fornecer detalhe e aparência. um estudo de dwyer (1967) sugere 
que a quantidade de informação apresentada numa imagem deve estar relacionada com a quanti-
dade de tempo disponível para a estudar. um número elevado de estudos defendem a ideia de que 
primeiro o Homem compreende a forma e a estrutura geral de um objecto e só depois compreende 
os seus detalhes (Price and Humphreys, 1989; venturino and Gagnon, 1992). deste modo, os dese-
nhos simples podem ser mais eficazes em exposições de curta duração.

segundo (najjar, 1998), o texto é superior às imagens para transmitir conceitos abstractos como 
liberdade ou eficiência. em relação à informação sobre processos por etapas é mais adequado 
utilizar texto ou linguagem oral e por vezes, texto integrado com imagens (Chandler and sweller, 
1991), porque as imagens estáticas por si próprias não são eficazes a fornecer instruções com-
plexas e não espaciais.

| 2.4.2. Imagens animadas e palavras

a animação digital criou novas possibilidades para transmitir informação. o trabalho de investiga-
dores como Michotte (1963), Heider e simmel (1944), e rimé et al. (1985) demonstra que as pes-
soas podem compreender conceitos como “bater” ou “empurrar” quando formas geométricas são 
movidas através de formas simples. não é fácil exprimir conceitos como “bater” ou “empurrar” de 
forma correcta através de representações estáticas, apesar da maior parte destes conceitos pode-
rem ser correctamente expressos por palavras. em suma, a animação torna as imagens, na sua ca-
pacidade de expressão, mais próximas das palavras.
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na representação de diagramas, a grande vantagem da animação é a possibilidade de exprimir cau-
salidade (Michotte, 1963). Com um diagrama estático é possível utilizar alguns elementos, por 
exemplo setas, que criam relações causais entre duas entidades. no entanto, a ponta da seta é um 
elemento convencional que demonstra a existência de algum tipo de relação, não necessariamente 
causal. o trabalho de Michotte demonstra que com animação apropriada, uma relação causal será 
compreendida inequivocamente. 

algumas acções complexas podem ser expressas através de animação. spangenberg (1973) compa-
rou uma animação a ilustrar a tarefa de desmontar uma arma com uma sequência de imagens estáti-
cas que ilustravam o mesmo processo e verificou que a animação é mais adequada para movimentos 
complexos. todavia as instruções sob a forma de texto só foram efectivas para acções simples, 
como identificar um determinado componente. Baseado num estudo de resolução de problemas me-
cânicos, Booher (1975) concluiu que uma descrição animada é a melhor forma de expressar tarefas 
a realizar num motor, no entanto as instruções verbais são úteis para qualificar a informação. 

| 2.4.3. Ligações entre imagens e palavras

a principal premissa da teoria multimédia é que fornecer informação em mais do que um meio de 
comunicação levará a uma melhor compreensão da informação por parte do utilizador (Mousavi et 
al., 1995). Mayer et al. (1999) traduziu este conceito numa teoria baseada no dual coding. esta te-
oria sugere que se um processamento activo ou relacionado acontece nos subsistemas cognitivos 
verbais e visuais, a aprendizagem será facilitada. É reivindicado que a codificação dupla (dual co-
ding) de informação será mais eficaz que a codificação de uma única vertente. de acordo com esta 
teoria, não é suficiente que o material seja apresentado e absorvido de forma passiva, sendo crí-
tico que as representações visuais e verbais sejam activamente construídas de forma coordenada e 
com ligações entre elas.  

de acordo com a teoria multimédia, os estudos demonstraram que as imagens e as palavras inter-
ligadas são mais eficazes do que quando são apresentadas isoladamente (Faraday e sutcliffe, 1997; 
Wadill e Mcdaniel, 1992). Faraday e sutcliffe (1999) demonstraram que um documento multimédia 
com hiperligações frequentes e explícitas entre texto e imagens podem levar a uma melhor com-
preensão da informação. no entanto, as ligações entre palavras e imagens devem ser ligadas com 
cuidado: por razões óbvias é importante que as palavras sejam associadas a imagens apropriadas. 
estas ligações entre os dois tipos de informação podem ser estáticas, no caso de texto e diagra-
mas, ou dinâmicas, no caso de animações ou texto oral (som).

| 2.5. Visualização de informação 

actualmente os progressos das tecnologias de comunicação e dos dispositivos informáticos per-
mitem criar sistemas cada vez mais complexos e capazes de manipular grandes quantidades de in-
formação independentemente da sua origem ou formato. a par do desenvolvimento tecnológico 



2. Cognição e visualização da informação11|

desenvolvem-se novos métodos de apresentar a informação de forma compacta e com a possibilida-
de de ser controlada pelo utilizador.

a visualização de informação é a representação visual de informação abstracta através da utiliza-
ção de sistemas informáticos interactivos para aumentar a cognição, sendo a cognição a aquisição 
ou utilização de conhecimento (Card et al., 1999). a característica abstracta da informação é o que 
distingue a visualização da informação da visualização científica. a visualização da informação é 
mais utilizada para apresentar conteúdos de uma base de dados (por exemplo, estatísticas) do que 
para modelos ou simulações científicas. todavia esta distinção nem sempre é relevante, já que al-
gumas vezes os sistemas apresentam informação abstracta e concreta (mapas, estatísticas e ou-
tros), sendo disso exemplo os actuais sistemas georreferenciados.

em suma, as técnicas de visualização de informação pretendem reproduzir graficamente dados e 
gerar uma representação visual capaz de explorar a capacidade de percepção humana. a partir das 
relações espaciais exibidas nas representações visuais, o Homem será capaz de interpretar e com-
preender as informações apresentadas e por fim, deduzir novos conhecimentos. deste modo, a re-
presentação gráfica no desenvolvimento de sistemas de visualização é extremamente importante, 
porque facilita a interpretação dos dados e fornece os meios para limitar a quantidade de infor-
mações recebidas pelo utilizador. É também fundamental que possibilite formas de manipulação 
do conjunto de dados, tanto geométrica (rotações e zoom na representação gráfica, por exemplo) 
como analiticamente (redução ou expansão do conjunto de dados exibido de acordo com algum cri-
tério determinado pelo utilizador).

um dos factores principais a ter em conta no processo de visualização é a selecção da técnica a 
utilizar em cada aplicação ou ponto da aplicação. esta selecção depende do tipo de informação a 
tratar e das tarefas que o utilizador precisa de realizar. shneiderman (1999), classificou as técnicas 
de visualização de acordo com o tipo de dados a transmitir e deste modo podem ser utilizadas téc-
nicas unidimensionais (1d), temporais, bidimensionais (2d), tridimensionais (3d), multidimensio-
nais (nd) e orientadas para a visualização de hierarquias e de relacionamentos. shneiderman (1999) 
também ordenou as técnicas consoante o tipo de tarefas que os sistemas de visualização permitem 
realizar: obter uma visão geral e/ou detalhada, zoom, pesquisa, identificação de relações entre in-
formação, gestão do histórico de acções e exportação de informações. 

o desenvolvimento de sistemas de visualização pode ser muito complexo devido (shneiderman (1999): 
–  À necessidade de criar uma metáfora visual capaz de codificar visualmente o conjunto de in-

formações com o grau de fidelidade que a aplicação exige; 
–  aos mecanismos necessários para interagir e manipular conjuntos de dados normalmente vo-

lumosos e complexos;
–  À necessidade de implementar algoritmos geométricos complexos quer para a criação da re-

presentação visual quer para a sua manipulação.

a necessidade de reflectir e prever estes condicionantes exige o estudo dos métodos de interacção 
homem-máquina, nomeadamente das interfaces gráficas e a avaliação da usabilidade das aplicações.
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| 2.6. Mecanismos de interacção

normalmente a representação visual não é suficiente para proporcionar as condições necessárias 
para a compreensão de grandes conjuntos de dados, por isso é comum disponibilizar funções onde 
o utilizador, através das suas acções, pode explorar a informação a vários níveis. as acções do uti-
lizador provocam alterações na representação visual para obter novas informações: a um nível mais 
básico encontram-se as funções de navegação e reposicionamento do observador, quer pela deslo-
cação horizontal/vertical de uma scrollbar, por exemplo, quer pela deslocação de uma câmara virtual 
no espaço (ou rotação do conjunto de dados) no caso de uma representação 3d. no segundo nível, 
encontram-se as funções de selecção que podem obrigar a um reposicionamento do conjunto de da-
dos para permitir uma melhor visualização ou a observação de um detalhe. no nível superior encon-
tram-se as funções que permitem representar visualmente partes do conjunto dos dados, de acordo 
com a definição de certos parâmetros. estas funções, que se encontram ao nível da aplicação, po-
dem estabelecer filtros com base na informação ou corresponder a consultas dinâmicas de dados. 

o aumento da existência de sistemas de visualização de informação dirigidos para o público em ge-
ral, como é o caso dos sistemas relacionados com informação georreferenciada, exige que os méto-
dos de interacção sejam cada vez mais sofisticados e capazes de serem compreendidos por todos os 
utilizadores. Para a resolução de problemas de usabilidade é necessário que as equipas de desen-
volvimento considerem um grupo de utilizadores o mais extenso e eclético possível (shneiderman, 
2000; shneiderman e Hochheiser, 2001). as equipas precisam não só de considerar a diversidade 
dos utilizadores (idade, linguagem, deficiências, etc.), mas também a variedade da tecnologia uti-
lizada (tamanho do ecrã, velocidade de ligação à internet, plataforma, entre outros) e qualquer di-
ficuldade específica do conhecimento geral do utilizador (cultura geral, conhecimento da aplicação, 
quer da sintaxe ou semântica da interface).

| 2.6.1. Usabilidade 

Qualquer sistema desenvolvido com o objectivo de ser utilizado por um determinado público-alvo 
deve ser de fácil aprendizagem, proporcionar uma experiência agradável ao utilizador e ser útil, 
isto é, possibilitar a execução de tarefas relevantes para o utilizador. deste modo, é imprescindí-
vel que o sistema seja usável. a usabilidade é a medição da qualidade da experiência do utilizador 
quando interage com algo, seja um website, uma aplicação tradicional de software ou outro disposi-
tivo que o utilizador possa, de alguma forma, explorar (nielsen, 2003). 

segundo Joseph dumas e Janice redish (1999) um produto é usável quando os utilizadores conse-
guem rapidamente e facilmente compreender a sua forma de funcionar. além de ter em conta o utili-
zador, o design de interacção (ramo do design que estuda a relação entre o ser humano e os produtos 
interactivos que ele usa) necessita de aplicar os princípios do design de interacção na interface. 

a usabilidade pode ser concebida à luz dos princípios de design, uma vez que alguns conceitos re-
levantes para o design são transpostos para o campo da usabilidade. as equipas de desenvolvimen-
to de aplicações devem considerar os princípios de design, porque estes são úteis para melhorar o 
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design e a interacção da aplicação. segundo norman (1998) e Preece, rogers e sharp’s (2002), os 
princípios que deverão ser omnipresentes quando se desenvolve a interface são:  

–  Visibilidade: Para que a interacção aconteça é necessário que o local de interacção seja vi-
sível, por isso a informação relevante deve ser claramente perceptível;

–  Feedback: a informação que o utilizador recebe durante e após a utilização do objecto. esta 
informação permite que se faça uma comparação permanente entre o objectivo de utilização 
do objecto com o resultado efectivo;

–  Constrangimentos: Limitam a interacção ao utilizador, sendo úteis para reduzir possíveis 
erros do utilizador. segundo norman (1998) existem 3 tipos:

>  físicas (limitam a interacção a nível físico: só é possível andar de bicicleta se os pe-
dais funcionarem);

>  culturais (depende do nosso conhecimento das situações e do mundo: quando se anda 
de bicicleta é natural que o condutor se sente de frente para a estrada);

>  lógicas (são linguagens universais, por exemplo os sinais de trânsito ou convenções 
específicas de uma cultura). 

–  Mapeamento: relação entre os objectos, os movimentos e os seus resultados, isto é, a for-
ma como os utilizadores relacionam certa acção num objecto com a consequência daí resul-
tante. Por exemplo, se uma porta tem um manípulo redondo é natural que o utilizador tenha 
de o rodar para abrir a porta;

–  Consistência: Para reduzir a necessidade de aprendizagem do utilizador, o comportamento 
dos elementos comuns e caixas de diálogo na interface devem ser o mais consistentes pos-
síveis, ou seja, funções similares correspondem a elementos similares. existem duas tipolo-
gias de consistência: interna (dentro da mesma aplicação) e externa (diferentes produtos, 
diferentes utilizações);

–  Affordances: uma affordance diz respeito às propriedades efectivas e observadas de um objecto. 
(Gibson, 1977).

estas propriedades servem para perceber como o objecto pode ser usado. norman (1998) defende 
que as affordances resultam de uma interpretação mental aquando da visualização do objecto ba-
seada no conhecimento passado e experiência do utilizador. assim, através das características do 
objecto, o utilizador percebe como ele funciona ainda que nunca o tenha utilizado. existem affor-
dances físicas (maçanetas de portas, por exemplo) e virtuais, ou seja, não possuem affordances re-
ais, mas sim percepcionadas, como por exemplo a scrollbar, um botão do menu, entre outros.

o desenvolvimento de interfaces e aplicações também podem ser fundamentados nos princípios de 
usabilidade. normalmente os princípios de design são mais utilizados no design de informação e os 
princípios de usabilidade são quase sempre a base de avaliação dos protótipos e sistemas já existen-
tes, uma vez que promovem o enquadramento necessário à avaliação heurística. aliás, os princípios 
de usabilidade também são designados de heurísticos quando utilizados como parte de uma avalia-
ção. de seguida, apresenta-se os dez principais princípios de usabilidade segundo nielsen (2001):
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Visibilidade do estado do sistema 
o sistema deve manter os utilizadores informados através de feedback apropriado.  

Coerência entre o sistema e o mundo real
o sistema deve falar a linguagem do utilizador através de palavras, frases e conceitos fami-
liares para o utilizador. 

Controlo e liberdade do utilizador
Frequentemente os utilizadores escolhem funções por engano e precisam de uma “saída 
de emergência” claramente visível para saírem do local indesejado (utilização do “undo” e 
“redo”)

Consistência e standards
os utilizadores não se devem preocupar se diferentes palavras, situações ou acções distintas 
despoletam as mesmas acções.

Ajuda aos utilizadores para reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem de erros
as mensagens de erros devem ser expressas em linguagem reconhecida pelo utilizador, indi-
cando o problema e uma sugestão para a sua solução.

Prevenção de erros 
apostar nos testes com utilizadores e na eliminação do maior número possível de erros. 

Reconhecimento em vez de lembrança
reduzir ao máximo a utilização da memória pelo utilizador criando objectos, acções e op-
ções visíveis. 

Flexibilidade e eficiência na utilização 
aceleradores (invisíveis para o utilizador inexperiente) tornam o processo de interacção 
mais rápido para os utilizadores frequentes. É importante que o sistema sirva vários tipos 
de utilizadores.

Estética e design minimalista 
evitar informação irrelevante ou desnecessária. 

Ajuda e documentação 
o ideal é que o sistema funcione sem um manual, mas deverá ser necessário elaborar um 
manual de ajuda que deverá ser fácil de encontrar e adequado às necessidades do utilizador. 

| 2.7. Métodos de avaliação 

existem vários métodos de avaliação de usabilidade e a selecção do método a aplicar deverá ter em 
consideração o custo, limites de tempo e se o método é ou não apropriado ao objecto de estudo 
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(Wikipedia, 2008). os métodos de avaliação da usabilidade foram agrupados em três classes técni-
cas (nielsen, 1994): usability inquiry, usability inspection e usability test.

Por usability inquiry entende-se o conjunto de métodos de usabilidade que reúnem informação so-
bre o produto através de perguntas aos utilizadores e opiniões dos mesmos (compreensão do siste-
ma, aspectos negativos, positivos, etc.). os principais métodos ligados a esta técnica são: testes 
remotos, questionários, medição da performance da aplicação, checklists e relatórios pessoais. as 
vantagens destes métodos incluem a eficácia de custo, o facto de poderem ser realizados em dife-
rentes locais e durante a prototipagem ou versão beta da aplicação. a principal desvantagem do 
usability inquiry é a impossibilidade de observar o utilizador a navegar na aplicação. 

a técnica usability inspection utiliza um conjunto de técnicos especializados que avalia a aplicação 
através de uma observação cuidada e posteriormente organiza o conjunto de resultados, criticando 
os pontos negativos encontrados. as críticas são normalmente fundamentadas através da experi-
ência de utilização, princípios cognitivos ou de um conjunto de directrizes pré-definidas. os méto-
dos usados na usability inspection são a avaliação heurística, cognitive walkthroughs e a verificação 
dos princípios de usabilidade. estes métodos normalmente são apropriados para os estados iniciais 
de desenvolvimento da interface e podem ser orientados pela equipa de desenvolvimento da inter-
face. no entanto, os especialistas podem não representar o comportamento dos utilizadores, por 
isso é necessário alguma cautela sobre as conclusões dos testes. 

a usability test é a utilização da aplicação por um grupo de utilizadores inseridos no público-al-
vo da interface. esta técnica é útil para compreender como é que os utilizadores usam o sistema, 
através de tarefas pré-concebidas de forma a quantificar o nível de sucesso final da cada tarefa. as 
tarefas são observadas por especialistas que recolhem e tratam a informação. os métodos mais re-
levantes desta técnica são o eye-tracking (controlo da visão do utilizador), a medida do desempe-
nho do utilizador após interacção com a aplicação e a observação de campo. a principal vantagem 
destes métodos é poder incluir observadores imparciais, embora seja, por norma, a técnica mais 
cara de todos as referidas, além de requerer mais coordenação entre equipa e utilizadores e só po-
der ser efectuado no final do desenvolvimento da interface.

na realização de testes de usabilidade são escolhidas algumas tarefas importantes que os utiliza-
dores possam realizar sem interferências ou ajuda (não incluída na interface). estes testes são im-
portantes para as equipas compreenderem a forma como o utilizador interage com a interface em 
termos de eficiência de utilização, conforto, ergonomia, entre outros aspectos. 

um estudo da User Interface Engineering revelou que cerca de 60% dos utilizadores de um website 
não encontra a informação que procura devido a problemas de usabilidade, razão pela qual a ava-
liação da usabilidade é essencial para captar a atenção do público e mantê-lo fiel. um site usável 
irá ser mais visitado e proporcionará uma experiência de utilização agradável e passível de ser re-
petida pelo utilizador. 

Ben shneiderman (2000) desenvolveu o conceito de usabilidade universal que se define como a 
possibilidade de todos os utilizadores serem bem sucedidos quando utilizam tecnologia de comu-
nicação e informação nas suas tarefas. a usabilidade universal é um objectivo ambicioso, por isso 
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só o estudo intensivo da questão permitirá disponibilizar tecnologias adequadas para um elevado 
número de utilizadores, nomeadamente interfaces mais simples, capazes de incorporar eficazmente 
uma grande diversidade de utilizadores e casos de utilização. 

| 2.8. Conclusão 

Quando se desenvolve uma aplicação multimédia é fundamental conhecer as necessidades e as ex-
pectativas dos utilizadores que irão interagir com o sistema. o enfoque no utilizador não se resume 
apenas a preencher satisfatoriamente as suas necessidades, mas sim a um estudo profundo acerca 
da forma como este assimila, trata e memoriza a informação. 

o utilizador percepciona a informação apenas através dos sentidos (teoria do senso comum) ou 
acrescentado experiências pessoais aos elementos/informação que absorve do meio (teoria re-
presentativa da percepção). a informação apreendida é armazenada e com auxílio da memória 
são criados modelos mentais que, no contexto de uma aplicação multimédia, compreendem os 
meios de interacção. 

a informação pode ser representada visualmente ou através de palavras. apesar das vantagens 
de veicular informações através de imagens, a linguagem verbal representa o sistema de símbolos 
mais desenvolvido, além dos utilizadores possuírem mais competências na apreensão de informação 
através de palavras. deste modo, as melhores visualizações são aquelas que conjugam imagem e 
palavra, com uma clara preponderância para as palavras.

independentemente da forma de veicular a mensagem, é fundamental que o sistema de visuali-
zação que suporta a informação permita ao utilizador interpretar, compreender e deduzir novos 
conhecimentos a partir dos dados apresentados. Para tal, o sistema precisa de ser dotado de 
funções que permitam a exploração da aplicação, por exemplo scrollbars, menus de navegação ou 
caixas de pesquisa.

idealmente todas as aplicações são úteis, de fácil aprendizagem, com interfaces agradáveis e usá-
veis. deste modo, no desenvolvimento de uma aplicação devem ser considerados princípios de usa-
bilidade, tais como: a visibilidade, o feedback, os constrangimentos, o mapeamento, a consistência e 
as affordances. a usabilidade de uma aplicação deve ser avaliada através de vários métodos que se in-
cluem em três classes técnicas (nielsen, 1994): usability inquiry, usability inspection e usability test.

a aplicação multimédia deve sempre ter em consideração os processos cognitivos do utilizador e 
possibilitar uma experiência de utilização única. as formas de visualização da informação devem 
utilizar códigos visuais e escritos e a interacção do utilizador com a informação deve ser imedia-
ta e de acordo com as expectativas do utilizador. Como nem sempre é fácil perceber se a aplicação 
preenche as necessidades do utilizador é imprescindível efectuar avaliações de usabilidade de acor-
do com o tempo e capital disponível.
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3. Infografia

de uma forma simplista a infografia é a conjugação de texto e imagem para transmitir informação 
de forma clara e possibilitando a rápida assimilação dos conteúdos pelo leitor. as primeiras expe-
riências no âmbito da infografia remontam aos primeiros mapas criados pelo Homem e têm vindo 
a evoluir ao longo dos séculos, especialmente com o desenvolvimento tecnológico que diminuiu 
o tempo de produção de uma infografia. deste modo, a infografia pode ser aplicada em diferentes 
áreas, das quais se destaca o jornalismo.

| 3.1. Definição

a infografia corresponde à representação de informação através da conjugação de imagem e texto 
acessível num determinado suporte de comunicação. uma infografia pode apresentar-se sobre a for-
ma de gráficos estatísticos (barras ou circular, por exemplo), mapas e diagramas (explicação gráfica 
de um determinado procedimento). 

a infografia é utilizada para explicar uma determinada informação de uma forma simplificada e 
de leitura rápida. deste modo, é um resultado do esforço do design de informação, cujo principal 
objectivo é a transposição da informação meramente escrita para um suporte visual. o principal 
objectivo do design de informação é tornar o mundo mais inteligível através da organização vi-
sual de grandes quantidades de informação. a infografia partilha esse mesmo objectivo, uma vez 
que permite elevar a eficácia da informação e torná-la facilmente compreendida por qualquer um 
(rajamanickam, 2005). 

a infografia pode também ser entendida como um sistema híbrido de comunicação, uma vez que ao 
utilizar imagens, palavras e números, emprega um sistema de comunicação verbal (palavras e fra-
ses) e um sistema de comunicação visual. segundo Moraes (1999), a fusão entre as duas linguagens 
(verbal e não verbal) possibilita a apresentação de informação sem ambiguidades.    

de Pablos (1999) considera que a palavra “infografia” apresenta duas definições: a primeira re-
sulta dos programas de softwares gráficos do computador, onde a raiz info significa informática e 
grafia animação; a outra deriva da comunicação pessoal, onde info significa informação e grafia 
suporte analógico. 

Borrás e Caritá (2000) consideram a infografia como um produto gráfico ou técnica, ou seja, os pro-
cedimentos informáticos necessários à realização de uma infografia.

também há autores que consideram que a infografia é um género jornalístico (alonso, 1998; de 
Pablos, 1999; sojo, 2002), contudo há quem discorde dessa opinião e afirme que a infografia é uma 
técnica ou um recurso/ferramenta informativa (Colle, 1998; Clapers, 1998, Leturia, 1998). 

Para raimond Colle (1998) uma infografia é uma unidade espacial que utiliza linguagem verbal e 
não verbal para oferecer informações amplas e precisas, que seriam muito complexas e demorariam 
muito tempo se fossem apenas comunicadas através do discurso verbal.
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Hoje a infografia está presente na nossa sociedade em mapas, sinalética, escrita técnica, nos jor-
nais e na educação. Há áreas científicas que não dispensam a infografia, como a estatística, mate-
mática e ciências da computação, uma vez que facilitam a comunicação de informação conceptual.    
    

| 3.2. História 

Para alguns autores (Chappé, 1993; de Pablos, 1999; valero sancho, 2001) a infografia não é uma 
técnica recente, uma vez que os homens primitivos já produziam infografias quando pintavam de-
senhos nas paredes das cavernas. no entanto, estas pinturas não podem ser consideradas como a 
primeira tentativa de comunicação visual, porque não se conhece aquilo que o Homem tentou co-
municar através da representação dos animais que caçava (Cairo, 2005a) ou até se os homens pri-
mitivos tinham intenção de comunicar algo através das pinturas. Para Cairo (2005a), a primeira 
tentativa de comunicação visual sistemática e comprovada são os mapas primitivos gravados em 
pedaços de couro. 

os mapas desenvolveram-se na época medieval e nos séculos Xv e Xvi devido ao desenvolvimento 
do transporte marítimo. na cartografia marítima o trabalho de cartógrafos portugueses como Pedro 
reinel, Jorge reinel e Lopo Homem alcançou um lugar notável na História através da produção de 
cartas náuticas e mapas com extremo detalhe, sendo o atlas Miller (carta que representa a costa 
brasileira com iluminuras representando indígenas) um dos expoentes máximos da cartografia por-
tuguesa. nesta época, que coincide com o renascimento, também se começou a “desenhar” a ana-
tomia do corpo humano. Leonardo da vinci participou em diversas autópsias que serviram de base 
aos diversos desenhos que produziu acerca da anatomia humana. deste trabalho destaca-se o seu 
estudo de embriões realizado entre 1510 e 1513 (figura 1).

Com o desenvolvimento da imprensa escrita, começaram a surgir alguns livros que continham grá-
ficos ou diagramas. em 1626 Christopher scheiner publicou “rosa ursina sive sol”, um livro da área 
da astronomia que utilizava várias diagramas explicativos da rotação do sol. William Playfair pu-
blicou, em 1786, os primeiros gráficos no seu livro “the Commercial and Political atlas”. este livro 
está repleto de gráficos de barras (figura 2) e historiografias representativas da evolução da eco-

Figura 1 . Estudo dos embriões, da vinci, 1510-1513

Figura 2 . Página de “The Commercial and Political Atlas“, Playfair, 1786
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nomia inglesa do século Xviii utilizando gráficos. em 1801 Playfair introduziu o primeiro gráfico 
de áreas no livro “statistical Breviary” e em 1878 James Joseph sylvester publicou um conjunto de 
diagramas que mostravam a relação entre as ligações químicas e as propriedades matemáticas.

no entanto, só em 1861 é que surgiu aquela que é considerada a primeira infografia (figura 3). 
Charles Joseph Minard realizou um gráfico acerca da marcha de napoleão sobre Moscovo e que 
incluía quatro variáveis responsáveis pelo fracasso das tropas na sua tentativa de conquistar 

Figura 3 . Gráfico de Charles Joseph Minard sobre a sobre a marcha de Napoleão sobre a Russia, 1861 

Figura 4 . Mapa do metro de Londres, Beck, 1933
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Moscovo: a distância e direcção percorrida, a altitude que as tropas atravessaram, a variação no 
número de soldados à medida que as tropas morriam de fome ou de ferimentos e as baixas tempe-
raturas que os soldados enfrentaram.

Mais de meio século depois, em 1933, Harry Beck desenhou o mapa de metro da cidade de Londres, 
que se tornou o paradigma de todos os mapas de transportes públicos (figura 4). Como o mapa ori-
ginal do metro sobrepunha-se ao mapa das ruas e era bastante confuso, Beck percebeu que para os 
viajantes as únicas informações necessárias eram a ordem e as relações das estações com as linhas 
de metro. deste modo, inspirado na simplicidade dos diagramas de engenharia electrotécnica, de-
senhou um mapa simples e de fácil leitura.

em 1972, otl aicher produziu um conjunto de pictogramas para os Jogos olímpicos de Munique (fi-
gura 5) que identificavam facilmente cada desporto em competição e que, devido à popularidade 
que granjearam, foram posteriormente utilizados na sinalética pública. 

também em 1972, a sonda Pioneer Plaque foi lançada no espaço. inscrita numa placa da sonda se-
guia a mensagem interestelar concebida por Carl sagan e Frank drake. a mensagem é única na me-
dida em que pretendia ser entendida por seres extraterrestres que, à partida, partilhariam a mesma 
linguagem que os humanos. a figura 6 descreve um homem e uma mulher colocados de pé em fren-
te a uma forma simplificada da sonda de forma a transmitir um certo sentido de escala. também 
contém um mapa localizando o sol de acordo com o número de pulsares e um desenho simplificado 
do sistema solar, com uma linha que demonstra o trajecto da sonda (da terra para o espaço). 

Figura 6 . The Pionner plaque, 1972

Figura 5 . Pictogramas de Otl Aicher, 1861
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actualmente a infografia é utilizada nos meios de comunicação social, sinalética de trânsito, ma-
nuais escolares, entre outros locais. a infografia é muito útil para ilustrar informação que, sob a 
forma de texto, é complexa de transmitir e implica a utilização de muitas palavras, como por exem-
plo, o conceito de “stop” do código da estrada. 

actualmente a infografia aparece também na internet e muito ligada aos meios de comunicação 
social. nesse contexto adquire tipicamente duas formas: ilustração com informação complementar 
para uma notícia ou a infografia é a própria notícia, ainda que esta situação seja menos comum. a 
infografia na internet mantém as características fundamentais da infografia impressa, mas ganha 
uma nova dimensão, já que as potencialidades do multimédia e do suporte, incorporam novas fun-
ções como a interactividade.

em suma, a infografia não é uma técnica ou recurso recente, uma vez que o homem sempre comu-
nicou através de representações visuais mais ou menos complexas (valero sancho, 2001). Hoje con-
sidera-se que a infografia corresponde a gráficos, mapas ou diagramas que auxiliam a compreensão 
de um conteúdo baseado em texto (rajamanickam, 2005). 

| 3.3. Áreas de aplicação

Belenger Jané (1999) considera duas áreas principais de aplicação da infografia. a primeira desig-
na-se de infografia dinâmica ou animada e relaciona-se com a informática, por exemplo utilizações 
no âmbito da arquitectura, publicidade ou divulgação científica. a segunda denomina-se infografia 
estática ou jornalística e concentra-se na área da comunicação social.

Por outro lado, Colle (2004) considera que os campos de aplicação da infografia se interligam com 
os objectivos da própria infografia. assim, contempla a existência de infografias técnicas, infogra-
fias de divulgação e infografias noticiosas ou jornalísticas. as infografias técnicas têm séculos de 
existência e baseiam-se na associação de desenho e texto, enquanto as infografias de divulgação 
são utilizadas para facilitar a compreensão de conhecimentos científicos e técnicos e podem ser 
encontradas em enciclopédias e livros didácticos, por exemplo. as infografias noticiosas podem ser 
visualizadas nos meios de comunicação social e normalmente apresentam um conjunto de aconte-
cimentos que ocorreram num determinado período.

esta investigação ir-se-á concentrar na pesquisa acerca da aplicação da infografia nos meios de co-
municação social.

| 3.4. Infografia no jornalismo 

a infografia é utilizada no jornalismo impresso desde 1806 (valero sancho, 2001) e no meio on-li-
ne, sensivelmente a partir de 1998, quando começou a incorporar algumas características próprias 
da internet, como as hiperligações (Cores Fernandes-Labreda, 2004, 2005).
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a infografia surgiu na imprensa há cerca de 200 anos, quando os jornais começaram a utilizar dese-
nhos para contar a “história”. nesta época, a infografia era considerada um elemento decorativo ou 
um complemento textual (Peltzer, 1991). só em 1989, é que a infografia se afirmou como um géne-
ro informativo: os jornais deram mais espaço à infografia e os editores perceberam que os gráficos 
auxiliam a compreensão da história (serra, 1998).

Para serra (1998), a infografia no jornalismo pode ser compreendida como a descrição de um fac-
to jornalístico através de gráficos, desenhos, textos, fotos ou ilustrações acessíveis através de um 
suporte manual ou electrónico. Para Clapers (1998) é a representação visual e sequencial de uma 
notícia ou informação que pela sua importância foi aprofundada através de métodos de edição e 
transmissão. Caritá (2000) define infografia jornalística como uma explicação visual e sintética que a 
partir de uma imagem de base conjugada com outros recursos representa a essência da informação.

| 3.4.1. História da infografia no jornalismo impresso

Foi em 1806 que o jornal londrino “the times” publicou a primeira infografia da História da comu-
nicação social. esta infografia contava a história do assassinato de isaac Blight e era composta 
por uma vista da casa de Blight, um plano do interior da casa, indicando o local onde o assassino 
se escondeu até disparar a arma, a trajectória da bala e o local onde Blight faleceu (Peltzer, 1991; 
valero sancho, 2001).

o desenvolvimento da infografia foi muito lento e só em 1950 é que foram visíveis alguns avanços. 
nos anos 1960 começam a surgir as primeiras infografias produzidas em computadores, fruto da 
investigação realizada em laboratórios. em 1978, a infografia começou a ser uma realidade na im-
prensa americana e em 1984 na imprensa espanhola (valero sancho, 2001; Ferreres, 1995). 

em 1970, nigel Holmes da revista “time”, defendia que os diagramas deveriam ser representados 
graficamente de forma a permitir que o leitor, quase sem ler o texto, conseguisse compreender o 
tema e a informação principal da notícia. deste modo, os jornais foram obrigados a renovar os seus 
princípios gráficos e consequentemente, adaptarem-se a uma nova geração de leitores educados na 
era visual. 

os jornais procuraram aproximar-se da linguagem da televisão e a infografia foi uma das soluções 
encontradas (valero sancho, 2001). além disso, a infografia tinha um carácter didáctico que ajuda-
va o leitor a compreender o essencial da notícia de uma forma simples e rápida (por muito comple-
xo que fosse o assunto abordado).

em Marco de 1981, a revista “time” conseguiu explicar melhor o atentado contra o presidente 
reagan do que a própria polícia que investigava o caso (facto reconhecido pelos polícias). em 1982 
surge nos estados unidos da américa o jornal “usa today”, um diário que é considerado o “pai dos 
jornais infográficos”. os conteúdos deste jornal tinham em conta o público habituado à televisão e 
o seu mentor, allen H. neuharth, encomendou um estudo de mercado para conhecer as preferências 
do público americano antes de lançar o jornal (valero sancho, 2001). nesse estudo concluía-se que 
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os leitores preferiam cor, gráficos, imagens e pouco texto. dez anos depois do lançamento, o “usa 
today” era o segundo jornal americano mais vendido e o grande responsável pela utilização da in-
fografia na imprensa mundial.

no início dos anos 90, a imprensa americana e europeia começou a desenvolver infografias que pu-
dessem apresentar “texto e ilustração numa unidade de espaço auto-suficiente na sua capacidade 
de informar” (Colle, 1998). em 1991, a Guerra do Golfo marca o desenvolvimento da infografia no 
jornalismo mundial. na ausência de fotografias ou imagens fotográficas, a imprensa completava a 
notícia ou explicava melhor um determinado facto através da infografia (de Pablos, 1999).

segundo alvarez Marcos (2000), no século XXi os jornais diários vão escrever sobre aquilo que 
pode ser mostrado com imagens, já que os leitores esperam encontrar informações de leitura rápi-
da. Contudo, só os grandes jornais é que se podem dar ao luxo de estar na linha da frente na área 
da infografia. a maior parte dos jornais diários de pequena e média dimensão continuam a praticar 
uma infografia datada.

| 3.4.2. Tipologias 

Muitos autores como Leturia (1998), Barnhurst (1999) e de Pablos (1999) consideram que qualquer 
informação gráfica publicada nos meios de comunicação social é designada de infografia. deste 
modo, qualquer gráfico, mapa, tabela ou diagrama que represente graficamente uma informação é 
uma infografia.

em contrapartida, Peltzer (1991) entende que o termo infografia é uma linguagem (ou várias) muito 
ampla, rica, antiga e polissémica. esta pode dividir-se em: infografias de vista (os elementos que a 
constituem são explícitos e apresentam-se no mesmo local e na mesma proporção do mundo real); 
infografias explicativas (explicam factos ou acontecimentos passados ou futuros ou a sequência de 
um determinado processo) e reportagens infográficas.

Por outro lado, Colle (2004) define oito tipos de infografias: diagrama infográfico (figura 7); diagra-
ma iluminista (um texto acompanhado de pictogramas ou ícones, figura 8); info-mapa (mapas que 
combinam ícones e texto, figura 9); infografia de 1º nível (constituído por um título, texto e ilus-
tração e que podem ser sobrepostos a mapas e quadros, figura 10); infografia de nível 2 (composta 

Figura 7 . Diagrama infográfico, 2004

Figura 8 . Diagrama Iluminista, 2004
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por um ícone que transforma uma parte dinâmica da infografia, como acontece na banda desenha-
da, figura 11); sequências espaço-temporal (infografias que demonstram a evolução de um acon-
tecimento ao longo do tempo, figura 12); infografias mistas (conjugam vários tipos de gráficos, 
originando múltiplas combinações) e mega infografias (quando não respeita as regras de simplifica-
ção e economia de espaço e chega a ocupar uma ou duas páginas de um jornal).

| 3.5. Conclusão

existem várias definições de infografia, todavia é possível simplificá-las e resumi-las descrevendo a 
infografia como a representação da informação através de imagem e texto. a infografia assume-se 
como um sistema híbrido de comunicação, que possibilita não só a apresentação de informação de 
forma precisa como também de ideias que seriam complexas de transmitir apenas através de dis-
curso verbal.

Considera-se que a primeira infografia foi criada em 1861 por Charles Joseph Minard. o gráfico de-
monstrava a marcha de napoleão sobre Moscovo e incluía as variáveis que explicam o fracasso das 
tropas na sua tentativa de conquistar Moscovo. o mapa do metro da cidade de Londres (Harry Beck, 
1933) é outra infografia histórica e que se tornou num paradigma para todos os mapas de transpor-
tes públicos.  

actualmente as áreas de aplicação da infografia são bastante amplas, sendo utilizada na arqui-
tectura, publicidade, divulgação científica e no jornalismo, uma das áreas que mais tem aposta-
do na infografia.

a infografia no jornalismo surgiu há cerca de 200 anos, apesar de só se ter afirmado como um géne-
ro informativo no final dos anos 80 do século XX, quando os editores perceberam as vantagens da 
infografia para a compreensão das histórias. actualmente a infografia está presente em quase to-
dos os meios de comunicação social, apesar de só as grandes empresas terem os meios suficientes 
para investir em equipas dedicadas à produção de infografias.

Figura 9 . Info-mapa, 2004

Figura 10 . Infografia de 1º.nível, 2004

Figura 11 . Infografia de 2º nível, 2004

Figura 12 . Sequência espaço-temporal, 2004 
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4. Infografia multimédia 

a infografia multimédia utiliza texto, imagem, hiperligações, animações, vídeo, som e outros recur-
sos com o objectivo de transmitir informação, ao mesmo tempo que oferece ao leitor a possibilida-
de de seleccionar, organizar e visualizar a informação de acordo com as suas necessidades.

actualmente a infografia multimédia é cada vez mais utilizada, especialmente nos meios de comu-
nicação internacionais. em Portugal este tipo de infografia está a dar os primeiros passos, apesar 
de ser notório o esforço dos meios de comunicação em investir nesta área.

| 4.1. Definição 

a infografia presente na internet é designada de forma diferenciada de acordo com diferentes au-
tores: infografia on-line, infografia digital, infografia interactiva, infografia multimédia e infografia 
multimédia interactiva.

nichani e rajamanickam (2003) e Chimeno (2006) utilizam o termo infografia interactiva, porque 
no suporte digital a infografia inclui interacção. Cor Fernándes-Labreda (2004) opta pelo termo in-
fografia multimédia, uma vez que infografia digital pode referir-se a infografias impressas ou dispo-
níveis em suporte digital, já que independentemente do suporte, as infografias nascem através de 
ferramentas digitais. em relação ao termo infografia on-line, Cores Fernándes-Labreda (2004) afir-
ma que uma infografia on-line não implica que seja multimédia (pode ser uma simples digitalização 
de uma infografia impressa).  

alberto Cairo (2005a), ex-coordenador do departamento de infografia multimédia do jornal “el 
Mundo”, considera que a infografia (imprensa e on-line) consiste em transmitir informação num de-
terminado meio de comunicação através da utilização de ferramentas visuais. a infografia deve faci-
litar o entendimento da informação e também suscitar o sentimento de descoberta da informação.

alguns autores entendem que a infografia multimédia é a arte de relatar factos ou acontecimentos 
através de texto e imagem em formato hipertexto, animações 2d e 3d, áudio, vídeo e outros recur-
sos interactivos (Cores Fernándes-Labreda, 2004; Maciel, 2004).

a infografia multimédia apresenta algumas semelhanças com a infografia impressa: o princípio da 
utilidade e da visualização da informação. Contudo pode ser vista como um produto distinto devido 
às possibilidades inerentes ao suporte digital e à comunicação na internet (valero sancho, 2004).

o meio digital também permite que o leitor visualize uma infografia sem limitações de espaço “vi-
sual” e tempo, além de permitir a actualização contínua da informação, já que uma determinada 
infografia pode ser “melhorada” continuamente de acordo com informações mais precisas que a re-
dacção recebe.
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| 4.2. História da infografia multimédia 

É no final do século que surgem as primeiras infografias multimédia, mais especificamente em 
1998. os Jogos olímpicos de sydney em 2000 e a fase final do campeonato do mundo de futebol 
de 2002 (figura 13) são alguns dos acontecimentos que produziram várias infografias multimédia. 
Contudo, foi apenas em 2001 que se deu o grande desenvolvimento da infografia multimédia, no-
meadamente a partir do atentado de 11 de setembro em nova iorque (figura 14). este aconte-
cimento permitiu que os leitores compreendessem que existia uma maneira alternativa de ler a 
notícia e as empresas de comunicação multimédia perceberam que podiam utilizar as característi-
cas particulares da internet para melhor informar os leitores. desde modo, o atentado permitiu dar 
“um salto quantitativo e qualitativo na utilização” da infografia multimédia (Maciel, 2005).

segundo Cairo (2005a), nos últimos anos a infografia multimédia desenvolveu-se muito no campo 
estético. apesar disso, a qualidade das animações 2d e 3d, a interactividade e a inclusão de áudio 
e vídeo ainda pode ser melhorada e aperfeiçoada. Cairo (2005a) acredita que a infografia multimé-
dia ainda se encontra num estágio embrionário, uma vez que grande parte dos produtores de info-
grafias começou a produzir conteúdos para o papel e por isso, seguem os princípios de produção de 
infografias para esse meio.

salaverría (2002) afirma que a infografia multimédia é um laboratório para o hipertexto jornalís-
tico, já que a “infografia oferece-nos alguns dos relatos informáticos mais avançados e compostos 
por estruturas hipertextuais quer lineares ou não lineares”. 

| 4.3. Tipologias 

valero sancho (2004) considera que as infografias multimédia se dividem em individuais e colec-
tivas. as infografias individuais utilizam links de hipertexto que permitem aos leitores dissipar 
possíveis dúvidas sobre o assunto abordado. este tipo de apoio pode ser comparado a infogramas 
(partes da infografia que conjugam desenhos com o texto correspondente) ou unidades gráficas 

Figura 13 . Infografia sobre o mundial de futebol, el Mundo, 2002
Figura 14 . Infografia sobre o 11 de Setembro, usa today, 2001
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elementares (texto, desenhos, entre outros) das infografias impressas. as infografias colectivas 
correspondem a um conjunto de infografias que se encontram separadas no tempo através de uma 
sequência. deste modo, a visualização da infografia seguinte só é possível quando o leitor deixa de 
observar a infografia actual.

nichani e rajamanickam (2003) classificam as infografias multimédia em: narrativas, instrutivas, 
de simulação e de exploração. as infografias narrativas apresentam uma narração da história; as 
instrutivas explicam etapa a etapa o funcionamento de algo ou como ocorreram determinados 
factos, possibilitando a sua visualização sequencial; as infografias de simulação, permitem que 
o utilizador experimente um fenómeno e as infografias de exploração tornam o utilizador activo 
no processo de informação. 

ribas (2004), apoiado pelas características da infografia referidas por valero sancho (2004) e pela 
classificação proposta por nichani e rajamanickam (2003) propõe que a infografia multimédia seja 
classificada por tipos, estados e categorias (tabela 1). 

Tipo

autónomo

Contém todos os elementos de uma notícia sem a necessidade de um 
texto. o texto é elemento complementar à narrativa assim como ou-
tros códigos audiovisuais, integrados, constituindo uma unidade de 
informação independente. É a própria notícia. 

Complementar

Ao texto 
serve como informação complementar à notícia principal apresentada 
na forma de texto. 

À infografia 
serve como informação complementar à notícia principal apresentada 
sob a forma de uma infografia autónoma. 

Estado
actualidade É construído no momento dos acontecimentos. 

Memória É um arquivo. torna-se arquivo quando deixa de ser de actualidade.

Categoria

sequencial 
demonstra um acontecimento, processo ou fenómeno em sequência, 
detalhadamente, sendo necessário visualizar a sequência para a com-
preensão da totalidade da história. 

relacional 
Permite escolhas que desencadeiem e desenvolvam determinados proces-
sos, permitindo compreender as relações entre causa e consequência. 

espacial
reconstitui o interior de um ambiente, tal como ele é fisicamente, 
permitindo um “passeio virtual”.

tabela 1 . Classificação dos infográficos on-line de acordo com o modelo de composição
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| 4.4. Espanha: o diário “El Mundo” 

no jornal “el Mundo” a infografia tem uma história muito similar à evolução da infografia na im-
prensa europeia e norte-americana. até que no final do ano de 1998, o diário espanhol criou a 
secção de infografia e desde então, tem recebido diversos prémios, como por exemplo o Malofiej5. 
Hoje o “el Mundo” é uma referência na área da infografia multimédia, assim como o diário “el 
Pais”, que com o advento da infografia no jornal concorrente, investiu numa secção de infografias 
de alta qualidade disponível no seu site6.

segundo Maciel (2004) a imprensa espanhola, em especial o diário “el Mundo”, tem um elevado vo-
lume de produção de infografias. estas infografias apresentam um grande grau de clareza e de de-
talhe na tentativa de aumentar a compreensão das notícias por parte dos leitores.

o site7 el Mundo é um depósito de dezenas de infografias, distribuídas por categorias tal como um 
jornal impresso: nacional, internacional, cultura, sociedade, entre outras. a existência de uma sec-
ção exclusiva para as infografias produzidas pela equipa do jornal, permite que o leitor/utilizador 
se recorde mais facilmente da localização das infografias, enquanto as opções de filtro por temas 
permitem um acesso mais imediato à informação. deste modo, o leitor/utilizador pode compreen-

Figura 15 . Infografia multimédia, el Mundo, 2005

Figura 16 . Infografia multimédia, el Mundo, 2006

Figura 17 . Infografia multimédia, el Mundo, 2007

5  Malofiej é uma competição internacional promovida pela society for news design – espanha com o 
objectivo de premiar infografias jornalísticas desenvolvidas para papel e on-line.

6 http://www.elpais.es
7 http:// www.elmundo.es
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der como funciona um comando de uma consola de vídeo (Figura 15), saber mais sobre a hérnia 
discal (Figura 16) ou conhecer os resultados das últimas eleições nas regiões autónomas espanho-
las (Figura 17). 

| 4.5. O caso português  

Cairo (2006a) afirma que os jornais portugueses utilizam muitas infografias de agências noticiosas 
e poucas de produção própria, facto que lhes retira prestígio. apesar disso, a maior parte dos jor-
nais com maior tiragem em Portugal já integram nas suas redacções pessoas que se dedicam exclu-
sivamente à produção de infografia.

em Portugal a infografia não é utilizada massivamente e aparece quase exclusivamente sob a for-
ma impressa. na internet, a infografia multimédia está a desenvolver-se lentamente, com alguns 
media a iniciarem secções dedicadas em exclusivo à infografia de produção própria. na segunda 
metade do ano de 2007, a infografia começou a aparecer nos sites de meios de comunicação portu-
gueses, tendo surgido também alguns blogs dedicados à temática da infografia. o site do semanário 
“expresso” que anteriormente tinha uma secção denominada “Multimédia”8 onde se disponibiliza 
vídeos compostos por imagens e som, sendo acrescidos por uma pequena frase ilustrativa, foi com-
plementado com um blog dedicado à infografia que é publicada no semanário9 (figura 18). as in-
fografias são disponibilizadas em PdF, uma vez que a produção de infografias multimédia não é 
relevante. Por outro lado, a siC, televisão do mesmo grupo de comunicação do expresso, apresenta 
uma secção dedicada à infografia e uma produção relevante de infografias de boa qualidade10, em-

Figura 18 . Página de infografia, expresso, 2007

Figura 19 . Secção de infografia, Público, 2007

8 http://clix.expresso.pt/gen.pl?sid=ex.sections/23430&mid1=ex.menus/24
9 http://aeiou.expresso.pt/gen.pl?sid=ex.sections/24852
10 http://sic.sapo.pt/online/noticias/mundo/multimédia
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bora algumas delas sejam compostas apenas por texto e fotografia. Contudo, a divulgação das in-
fografias não é a melhor, uma vez que se encontram divididas por canais temáticos (mundo, vida, 
país, por exemplo) e não existe nenhuma secção dedicada à infografia. deste modo, não é possível 
visualizar numa única página todas as infografias disponíveis no site ou pesquisar por apenas con-
teúdos infografados.

o jornal diário “Público” inaugurou oficialmente a secção de infografia11 em 17 de outubro de 2007 
(Figura 19). Com uma equipa dedicada à produção de infografias, o Público tem desenvolvido algu-
mas infografias multimédia, contudo a sua maior produção é de infografia impressa, tendo inclusi-
vamente sido galardoado com 3 Malofiej na edição de 2008 do concurso promovido pela Society for 
News Design – espanha. o site da rádio renascença12 não dedica uma secção exclusiva à infografia, 
integrando-a no corpo das notícias através de um link, a partir do qual se pode visualizar a info-
grafia multimédia13. a qualidade das infografias publicadas no site da rádio renascença é muito 
inferior às infografias dos meios de comunicação referidos anteriormente, apresentando também 
a desvantagem de não informar o utilizador sobre a existência de infografias. sendo assim, o uti-
lizador terá de procurar quais as notícias que oferecem informação multimédia. o site do Jornal de 
notícias14 sofreu remodelações na sua imagem e estrutura em Maio de 2008, concedendo espaço a 
uma secção de “Multimédia” e onde se insere a subsecção “infografias”15 que apresenta infografias 
relacionadas com desporto, saúde, tecnologia, entre outras temáticas. embora o Jornal de notícias 
seja o jornal português com uma produção infográfica mais consistente, é importante referir que 
esta apresenta debilidades, nomeadamente o facto de ser excessivamente inspirada em trabalhos 
realizados por equipas de referência (jornal “el Mundo” e “el Pais”) e apresentar algumas falhas 
técnicas ou de navegação. 

na blogosfera portuguesa destacam-se dois sites sobre infografia. um deles é o do jornal 24 Horas, 
cuja equipa criou um blog16 onde são colocadas as infografias publicadas no jornal. deste modo, o 
blog funciona como arquivo de infografias do jornal, que não disponibiliza nenhuma infografia mul-
timédia. o blog infografando17 é da autoria de Mário Cameira, um dos elementos da equipa de info-
grafia do jornal Público, que a convite deste mantém um blog sobre questões pertinentes e actuais 
sobre a infografia, explicando o seu desenvolvimento no jornal Público e informando os leitores das 
novas infografias desenvolvidas pela sua equipa.

Contudo, o uso da infografia multimédia ainda é pouco relevante, quer por falta de técnicos que 
dominem a produção de infografias quer pela falta de aposta dos editores e directores dos meios 
de comunicação social. em Portugal a nova lei do tabaco de 2008 foi um acontecimento que des-
poletou a criação de infografias multimédia, nomeadamente pelo Público e a siC, já que era ne-
cessário informar leitores de vários perfis (comerciantes, fumadores, não-fumadores), muitos deles 
habituados a consultar jornais on-line. assim, a infografia começa a surgir mais frequentemente 

11 http://publico.clix.pt/homepage/infografia
12 http://www.rr.pt
13 http://www.rr.pt/informacaodetalhe.aspx?areaid=11&Contentid=221873#
14 http://www.jn.pt
15 http://jn.sapo.pt/Multimedia/infografia.aspx
16 http://infografia24horas.blogspot.com
17 http://infografando.blogspot.com
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nos média, já que os leitores começam a procurar este tipo de conteúdos. esta situação permite 
também o desenvolvimento de novas soluções gráficas para a produção de infografias e o reconhe-
cimento dos seus produtores. 

| 4.6. Considerações para o desenvolvimento de infografias

simlinger (1999) defende que o design de informação é complementar à tecnologia da informação 
da mesma forma que a arquitectura é complementar à engenharia civil. a arquitectura e o design 
de informação têm uma componente teórica e prática, assim como outras disciplinas (economia, 
medicina, engenharia ou artes plásticas). segundo Pettersson (2007), a infografia e a infologia 
(tradução livre de infology) são dois elementos fundamentais no design da informação e a sua rela-
ção é tão intrínseca como a cara e a coroa de uma moeda.

a infografia institui-se como o componente prático, contribuindo para a estruturação e concreti-
zação da relação entre palavras, imagens e o design gráfico. deste modo, o infografista necessita 
de boas competências: na escrita para criar textos compreensíveis, claros e consistentes; na ilus-
tração, desenhar de forma compreensível e conhecer as regras básicas de tipografia, além de saber 
aplicar as melhores práticas no desenvolvimento de um layout para ajudar à atenção, percepção, 
interpretação, compreensão e aprendizagem do público-alvo. Muitas vezes, este trabalho é execu-
tado por uma equipa constituída por pessoas com capacidades técnicas específicas em cada uma 
destas áreas.

a infologia, a ciência que se dedica ao estudo da representação verbo-visual e interpretação das 
mensagens, representa a componente teórica. a infologia debruça-se sobre a forma de combinar 
representações verbais e visuais e como estas deverão ser desenhadas e produzidas para atingi-
rem um nível de comunicação óptimo entre o emissor e os receptores da mensagem. os modelos da 
infologia contêm elementos teóricos (descritivos) bem como normativos (prescritivos). uma lin-
guagem complexa irá prejudicar a compreensão da mensagem, por isso as palavras-chave no de-
sign da informação são: atenção, clareza, compreensão, consistência, ênfase, ética, legibilidade, 
memória, percepção, processamento, qualidade, leiturabilidade, simplicidade, estrutura e unidade 
(Pettersson, 2007).

uma infografia conta uma história de forma clara, isto é, transforma a informação complexa em 
algo mais fácil de compreender e cativante (normalmente as imagens captam a atenção dos recep-
tores). Qualquer infografia deverá ser legível, possuir fácil leitura e mais importante, ter valor de 
leitura para a audiência (nordegren, 2004). deste modo, o processo de decisão dos temas a info-
grafar passa por seleccionar o público-alvo, estudar quais as melhores formas para o atingir, per-
ceber se o público-alvo tem interesse na infografia e quais as suas necessidades, uma vez que a 
identificação do público-alvo irá determinar a mensagem final.

existem alguns métodos que ajudam a decidir quais os temas a infografar. o card sorting é um exer-
cício muito utilizado por designers e arquitectos de informação e serve para agrupar informação 
semelhante, criando-se deste modo, ligações entre a informação que permitem estruturá-la correc-
tamente. Criar cenários e utilizadores-tipo, assim como o exercício da equipa de desenvolvimento 
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se colocar no papel da audiência, permite a identificação de diferentes variáveis: perceber o que o 
público procura, em que contexto irá ver a informação, quanto tempo dispõe, etc. Posteriormente, 
a informação é reunida em perfis de utilizadores-tipo que ajudam a conceber um layout bem es-
truturado. outro método muito utilizado consiste em fazer esboços no papel antes de começar a 
trabalhar no computador: esboçar as primeiras ideias ajuda a pensar fora das restrições do ecrã e 
não permite que as ideias sejam limitadas pelas ferramentas do programa informático a utilizar 
(Pettersson, 2007).

após a decisão do tema, estrutura e objectivos da infografia inicia-se a produção da infografia no 
computador: produção de texto, melhoria do layout dos esboços e produção de conteúdos gráficos, 
implementação do sistema de navegação e interacção e posteriormente, colocação on-line.

escrever um texto para uma infografia implica alguns conhecimentos de gramática e linguística, 
um extenso vocabulário e uma minuciosa compreensão das estruturas e especificidades do género. 
a linguagem da infografia é uma fusão de texto e gráficos, por isso é muito importante perceber 
como é que as infografias se relacionam com o design e como os seus princípios afectam a forma 
de as construir (Cairo, 2005a). 

uma das principais funções do design é organizar e trazer ordem ao caos. a estrutura é um concei-
to omnipresente para designers e produtores de infografia. uma boa estrutura permite unidade à 
composição, criar diversidade à volta dos seus componentes e consequentemente criar uma hierar-
quia que sugira ao leitor um ponto de entrada na aplicação e uma ordem de leitura (exemplo figura 
20). na verdade, unidade, diversidade e hierarquia foram identificadas como os princípios funda-
mentais que qualquer produtor de infografia deve seguir (Cairo, 2005a).

Figura 20 . infografia sobre tiroteio na universidade de Virgínia Tech, nYtimes, 2007 (1º Prémio MaLoFieJ16, 2008)
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a unidade e a diversidade são conceitos complementares. uma composição unida que carece de di-
versidade irá parecer aborrecida. uma composição variada que carece de unidade é caótica. É ex-
tremamente complexo conceber unidade, diversidade e hierarquia como entidades separadas, uma 
vez que o sucesso de uma composição é precisamente a interligação entre as mesmas.

a organização de uma composição exige planeamento, sendo por isso benéfico dividir a informa-
ção em pequenos elementos (mapa de localização, diagrama explicativo, gráfico, cronologia) para 
decidir qual é o mais importante e construir uma estrutura baseada nesse elemento (na figura 21 a 
planta do edifício é o elemento que sustenta a interacção). depois é necessário pensar qual a me-
lhor forma de mostrar e interligar os pedaços da informação (Cairo, 2005a).

Para o desenvolvimento da estrutura da aplicação existem alguns princípios do design de informa-
ção que deverão ser considerados, por exemplo o nível de detalhe que será descrito na aplicação. 
É importante evitar a utilização de muitos detalhes quer no texto quer no desenho: a maior parte 
do público-alvo não se interessa por eles e é importante estar consciente de que no ecrã existem 
constrangimentos de espaço e resolução que muitas vezes exigem a redução do desenho e qualquer 
detalhe não será visível. o número de níveis é outro princípio a considerar, uma vez que os leitores 
têm dificuldade em compreender a organização e estrutura do texto quando existem mais do que 
três ou quatro níveis de informação (Lang, 1987; Miles, 1987). Contudo em informação científica e 
documentação técnica muitas vezes são imprescindíveis mais níveis.

a variação do layout e da tipografia permite tornar uma estrutura mais clara (tinker, 1963, 1965; 
Benson, 1985). as formas gráficas e a posição espacial dos elementos criam uma hierarquia de ob-
jectos que ajudam o utilizador a perceber quais os conteúdos que constituem a aplicação. a criação 
de templates para a apresentação dos conteúdos garante a consistência da aplicação e é muito útil 
para o utilizador, que pode reconhecer diferentes elementos com um simples olhar.

Figura 21 . Infografia “Ampliação do Museu do Prado”, el Pais, 2007
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a cor também ajuda a clarificar e a estruturar uma aplicação, sendo um elemento extremamente 
importante. esta irá ajudar o utilizador a compreender o que é mais ou menos importante na info-
grafia, por exemplo a utilização da cor vermelha num fundo constituído por tons cinzentos (figura 
22). É essencial que a utilização da cor seja consistente ao longo da aplicação (Jonassen, 1982).

em infografias multimédia o movimento é a ferramenta adicional para estruturar a aplicação. os 
objectos em movimento atraem mais do que os estáticos, todavia a animação, tal como a qualidade 
do desenho, expressam informação. Quando se faz a animação de um objecto é essencial que o seu 
movimento seja o mais preciso possível, uma vez que a infografia estará a demonstrar o seu movi-
mento real (Cairo, 2005a).

segundo Cairo (2005a) a questão a ter em consideração antes de iniciar a elaboração da animação 
não é “Porque não?”, mas sim “Para quê?”. É importante perceber quais os factores que tornam a 
animação necessária, se esta irá melhorar a experiência do leitor e como irá facilitar a compreensão 
da informação. Cairo apresenta também outras considerações sobre as opções a ter na realização de 
uma infografia: se o áudio a incluir na infografia diz o mesmo que o texto, a sua utilização só servirá 
para aumentar o peso da aplicação ou se um objecto não será apresentado de diferentes ângulos e 
posições, não há necessidade de o modelar em 3d, sendo preferível utilizar o formato 2d.

Figura 22 . Infografia “Escalar o Quilimanjaro”, nYtimes, 2007
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| 4.6.1. Interactividade

a palavra interactividade tem sido utilizada por especialistas, jornalistas e público desde os pri-
mórdios da internet, sendo associada com a forma de utilização da interface e links. no entanto, o 
seu verdadeiro significado é muito abrangente.

a aplicação da interactividade na infografia multimédia inclui as formas do utilizador modificar e 
reorganizar (com limitações) o conteúdo da infografia de acordo com as suas necessidades. no seu 
nível mais básico a interactividade baseia-se na utilização do sistema de navegação da aplicação 
(botões de recuar/avançar e links para saltar de conteúdo em conteúdo e que não exigem uma es-
trutura rígida de navegação). todavia se as infografias multimédia não oferecerem ao utilizador 
níveis de interacção mais sofisticados os produtores de infografia estão a subestimar as potenciali-
dades da interactividade (Cairo, 2005b). 

a interactividade está intrinsecamente ligada à personalização do conteúdo e à possibilidade do 
utilizador escolher a informação a visualizar. uma verdadeira aplicação interactiva será, por exem-
plo, a criação de uma infografia sobre a operação de redução de estômago, à qual se acrescentam 
explicações sobre a fórmula de calcular o índice de massa corporal e se associa uma calculadora 
para cada utilizador conhecer de forma contextualizada o seu índice de massa corporal (Figura 23).
 
as infografias multimédia podem ser compreendidas como sistemas que estimulam as capacidades 
do utilizador, já que é necessário perceber o funcionamento do sistema de navegação, por exemplo 

Figura 23 . Infografia interactiva sobre a redução de estômago, el Mundo, 2004
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saber onde estão os botões, como se pára e reinicia a aplicação ou que opções de navegação exis-
tem. assim, é extremamente importante que a perspectiva do utilizador seja encarnada pela equi-
pa de desenvolvimento da infografia (schumacher, 2005).

um estudo realizado em 2005 pela Annenberg School for Communication nos estados unidos da 
américa acerca de infografias interactivas sobre o tsunami que ocorreu na Ásia em dezembro de 
2004, revelou cinco princípios que se devem considerar na produção de infografias interactivas:

Princípio número 1: Evitar o excesso de informação

as combinações de texto e gráficos têm sempre um risco associado porque oferecem mais in-
formação do que aquela que os utilizadores processam cognitivamente de forma organizada. 
todavia, os produtores de infografia são tentados a colocar o maior número de material pos-
sível numa única aplicação: extensivas galerias de fotos, cronologias com relatos completos 
das diferentes etapas do acontecimento, mapas com vários níveis de informação e reporta-
gens com testemunhas oculares em imagem ou áudio. 

na perspectiva do utilizador, interagir com tamanho pacote multimédia significa realizar vá-
rias tarefas, normalmente em simultâneo: encontrar, compreender e interagir com as opções 
de navegação; ter uma percepção geral de cada página e uma forma de orientação sobre a 
posição actual do utilizador dentro da página; interpretar a informação de vários tipos (tex-
to, gráfico, foto e animação) e integrar tudo numa representação mental coerente. 

normalmente o utilizador não tem capacidade de realizar todas estas tarefas, por isso é 
possível que não encontrem todas as opções de navegação ou ignorem algumas partes do 
conteúdo. além disso, o excesso de informação pode causar irritação, desorientação e final-
mente a desistência do utilizador. 

Princípio número 2: Preocupação com os métodos de interacção

os utilizadores têm tendência a interpretar que qualquer elemento gráfico com destaque na 
infografia é um elemento clicável e isso é um problema para os produtores de infografia com 
vontade de decorar excessivamente ou preencher espaços vazios da aplicação, uma vez que 
o utilizador pode ser induzido em erro enquanto navega na infografia.

apesar dos padrões na internet ainda estarem na sua fase embrionária, há elementos que 
começam a apresentar alguma coerência. normalmente os links encontram-se sublinhados ou 
numa cor diferente do conteúdo não clicável. Muitos produtores de infografia tentam imple-
mentar consistência nas aplicações utilizando elementos gráficos semelhantes para os locais 
clicáveis da aplicação, contribuindo para uniformizar os sistemas de navegação. a existên-
cia de um sistema de navegação que difere pouco de aplicação para aplicação ajuda o utili-
zador, especialmente o mais frequente, a apreender rapidamente os métodos de interacção 
com a aplicação. 
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Princípio número 3: Contenção no uso de animação

Como já foi referido anteriormente, a animação é um elemento de atracção para o utiliza-
dor: setas, pontos e círculos a piscar ou em fade in/out funcionam como ímanes que captam 
a atenção e cliques do utilizador. 

É importante que os produtores de infografia assegurem que os utilizadores não clicam em 
elementos animados em vão e não se esqueçam que por vezes é necessário adicionar algum 
texto complementar ou uma legenda à infografia. É também importante prover a infogra-
fia de sistemas de controlo da animação (para parar, reiniciar), uma vez que há utilizadores 
que têm dificuldades em concentrar-se quando existe um elemento que está constantemen-
te em movimento.  

Princípio número 4: Deixar o utilizador ter total controlo da interacção

sempre que for utilizado vídeo, áudio ou animação numa infografia deverá existir um sis-
tema que permite ao utilizador iniciar/terminar e reiniciar esse tipo de conteúdos. deverá 
existir um especial cuidado com o começo automático de sequências multimédia ou de áu-
dio, uma vez que o utilizador poderá ser surpreendido com um vídeo ou som inesperado e 
rapidamente tentar encontrar o botão para desligar o elemento ou até deixar a página cli-
cando no botão de “voltar atrás” do browser.

Para que o utilizador possua o controlo da interacção da infografia é necessário um sistema 
de navegação onde o utilizador não tenha problemas em orientar-se, sendo por isso impres-
cindível a existência de um botão que, por exemplo, permita voltar ao início da aplicação.  

Princípio número 5: Testes com utilizadores

os testes de usabilidade são fundamentais, por isso reunir um pequeno grupo de utilizadores 
para testar e fazer comentários espontâneos sobre a aplicação é importante para validar o 
trabalho feito pela equipa de produção de infografias. ainda que os testes sejam realizados 
com apenas três ou quatro utilizadores irão surgir, com certeza, elementos/situações ines-
peradamente problemáticos para os utilizadores.

os testes de usabilidade, ainda que simplificados, já provaram ser muito úteis para iden-
tificar as necessidades do utilizador. as regras do design de aplicações on-line são cons-
tantemente mutáveis, uma vez que os utilizadores e produtores de aplicações possuem 
expectativas distintas sobre a posição do botão home, barras de navegação e forma de mos-
trar uma hiperligação. assim, o desenvolvimento de uma aplicação direccionada para o utili-
zador tem mais hipóteses de ser bem sucedida. 

a tecnologia está a evoluir muito rapidamente: o aumento da largura de banda permite in-
tegrar conteúdo multimédia mais pesado e criar novas formas de representação. todavia, a 
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integração de animações, texto e áudio num sistema controlado pelo utilizador ainda é um 
desafio, especialmente quando se pretende contar uma história coerente e navegável. 

o estudo realizado pela Annenberg School for Communication concluiu que os sites analisados 
no estudo apresentam padrões próprios de representação interactiva. no entanto, há ele-
mentos comuns nos sites: as barras de navegação no topo da aplicação são frequentemente 
utilizadas sendo às vezes, combinadas com um sistema de avançar/recuar muito semelhante 
aos utilizados nos browsers. assim, apesar de cada site possuir uma imagem distinta, na ver-
dade eles não diferem substancialmente uns dos outros. 

o objectivo de qualquer contador de histórias interactivas (para além de contar a história) 
tem de ser a total utilização das possibilidades e forças do meio. na Web, isso traduz-se na 
produção de histórias interactivas (Horner, 2005). no meio impresso, os designers gráficos 
simplificam ideias complexas e utilizam a força dos elementos visuais. na multimédia on-
line passa-se exactamente o mesmo, embora existam muitas mais possibilidades: animação, 
áudio, vídeo e interactividade podem ser utilizados para contar a história.

| 4.7. Tecnologias utilizadas na infografia multimédia  

a maior parte das infografias multimédia são criadas em software Flash ou similares. o formato 
Flash teve uma grande aceitação no mercado, porque permite a apresentação gráfica da informação 
de uma forma simples, além de ser fácil para o utilizador obter o plug-in para visualizar a informa-
ção. no entanto, o formato Flash implica a criação de estruturas de navegação próprias para cada 
infografia, pois não permite a ligação entre páginas HtML (Hypertext Markup Language) (Cores 
Fernándes-Labreda, 2005).

no formato Flash, o actionscript é a linguagem de programação responsável pela inclusão de in-
teractividade na infografia. esta linguagem é baseada em eCMascript e de aprendizagem relativa-
mente rápida, permitindo criar graus de interactividade elevados, sem que o produtor da infografia 
seja um programador. o actionscript permite a criação de muitos efeitos visuais, enriquecendo a 
navegação e a organização de conteúdos de uma infografia. além disso, cria animações realizadas 
através de código e por isso mais leves e ideais para a internet.

uma infografia não dispensa elementos gráficos, por isso para a criação de infografia multimédia, 
os ícones que a constituem podem ser realizados através de softwares 2d ou 3d. os softwares 2d 
(por exemplo, o abode illustrator ou o Freehand) constroem objectos a duas dimensões (largura e 
comprimento). os softwares 3d (por exemplo, Maya, 3d studio Max) criam objectos a três dimen-
sões e podem inclusivamente realizar animações desses mesmos objectos. Para facilitar a produção 
de elementos gráficos existem algumas ferramentas através das quais é possível construir gráficos 
e diagramas de uma forma rápida e fácil. o programa Prefuse18 é uma aplicação baseada em Java e 
que apresenta várias possibilidades de visualização e modelação da informação, uma vez que uti-

18 http://prefuse.org
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liza uma biblioteca de gráficos 2d que é facilmente integrada com aplicações Java swing (uma aPi 
[application Programming interface] Java para interfaces gráficas). o Prefuse permite a optimiza-
ção de dados para tabelas e gráficos, consultas dinâmicas, pesquisa integrada, ligação a base de 
dados e incorpora várias técnicas de visualização de dados. o iBM Many eyes19, também baseado 
em Java, é um serviço on-line semelhante ao Prefuse que permite a criação de gráficos e diagra-
mas. a grande diferença é que o projecto da iBM research tem o objectivo de democratizar a vi-
sualização da informação e permitir a análise dos gráficos colocados on-line, tirando partido das 
potencialidades da Web 2.0, nomeadamente os actos de partilha e discussão sobre os gráficos pro-
duzidos pelos utilizadores do serviço.

normalmente as infografias multimédia disponíveis na Web são armazenadas em bases de dados. 
a base de dados normalmente é controlada e acessível através de um software denominado sGBd 
(sistema de Gestão de Bases de dados). Quando o número de infografias é elevado, uma base de 
dados é essencial para “arquivar” os conteúdos produzidos.

Muitas vezes os sites ou portais Web utilizam um sistema CMs (Content Management systems). o CMs 
é um “esquema” do site que se encontra pré-programado e que inclui recursos básicos para a manu-
tenção e administração dos conteúdos do site através de uma interface Web. deste modo, a actuali-
zação de um site e publicação de uma infografia é simplificada e qualquer pessoa com o mínimo de 
conhecimentos, está apta para o fazer. este aspecto adquire muita importância no contexto da re-
dacção de um jornal, uma vez que é necessário publicar os conteúdos com a maior rapidez possível.

um dos pontos-chave para a criação de uma boa infografia diz respeito à tecnologia humana, ou seja, 
a constituição de uma equipa multidisciplinar. normalmente é conveniente que a equipa seja cons-
tituída por alguém que domine a comunicação visual, outra pessoa que domine a área da escrita e 
tenha um elevado poder de síntese e um programador especializado em actionscript e que conheça 
os processos de introdução e manutenção dos conteúdos introduzidos na base de dados para dispo-
nibilizar a informação ao utilizador o mais rápido possível. neste momento, caminhamos para o jor-
nalista que é simultaneamente produtor de gráficos e de textos para as infografias (Cairo, 2006b).

esta multidisciplinaridade nas equipas de produção de infografia provoca alguns problemas, porque 
os produtores de gráficos preocupam-se mais com o aspecto visual e os programadores em trans-
por para a realidade aquilo que o designer imaginou (e nem sempre isso é possível). assim, surgiu 
a Windows Presentation Foundation (WPF), que pretende auxiliar os programadores e designers a 
criar interfaces eficazes e atractivas.

a WPF defende a existência de uma plataforma para a criação de interfaces de forma a facilitar o 
trabalho conjunto de programadores e designers. esta plataforma permite também a criação de 
texto e imagens quer a duas ou três dimensões sem que o programador utilize tecnologias especí-
ficas da criação de gráficos, como a Gdi+ ou a direct 3d. ao mesmo tempo a WPF permite a utiliza-
ção de vídeo e provavelmente irá também permitir a anotação de vídeo (Figura 24). a WPF também 
possibilita melhorar a interacção dos utilizadores com a interface da aplicação.

19 http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/home
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Para facilitar a criação das interfaces a WPF introduziu uma nova linguagem, denominada XaML 
(eXtensible application Markup Language). esta linguagem define um conjunto de elementos XML 
(eXtensible Markup Language) como “botão” ou “caixa de texto” (Figura 25), entre outros que per-
mitem definir concretamente a aparência da interface. 

a grande vantagem do XaML é a sua ferramenta de descrição da interface através de uma lingua-
gem baseada em XML e que permite que designers e programadores se compreendam melhor uns 
aos outros evitando erros de transposição derivados das diferenças entre imagem/código. além 
disso, como os designers e programadores utilizam a mesma aplicação, as alterações às interfaces 
são muito mais rápidas e fáceis de executar.

a aplicação WPF também permite a criação de XBaP (a XaML Browser application), que possibilita 
a visualização dos conteúdos através do navegador Web Internet Explorer. Contudo, o mesmo código 
também pode ser acedido através da aplicação WPF, desde que esteja instalada no computador pes-

Figura 25 . Exemplo de código XAML

Figura 24 . Interface da WPF, 2004
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soal do utilizador. deste modo, o programador não precisa de se preocupar com o tipo de aplicação 
que o utilizador deverá possuir para visualizar os conteúdos.

as vantagens da aplicação WPF parecem ser evidentes e na área da infografia poderá diminuir o 
seu tempo de execução, facto muito relevante para as infografias relativas às notícias do dia-a-
dia. Contudo, é provável que os designers ainda tenham alguma resistência em mudar de hábitos 
e abandonem a utilização dos softwares típicos de produção gráfica, como por exemplo o adobe 
illustrator ou o Freehand.

| 4.8. Conclusão

a utilização do suporte digital para a elaboração e apresentação de uma infografia não significa 
que se desenvolva uma infografia multimédia. Para uma infografia ser classificada de “multimédia” 
necessita de apresentar a informação através de texto e imagem em formato hipertexto, animações 
2d e 3d, áudio, vídeo ou outros recursos interactivos.

apesar de serem inúmeras as semelhanças entre a infografia impressa e on-line, as vantagens do 
suporte digital e da Web são irrefutáveis: permite que o leitor visualize a informação sem limites 
de espaço e tempo e que a infografia seja facilmente actualizável ou corrigida.

o advento da infografia multimédia ocorreu em 2001, mais especificamente após o atentado de 11 
de setembro em nova iorque. este acontecimento possibilitou um grande aumento na qualidade da 
infografia e foi responsável pela sua utilização mais frequente nos meios de comunicação social. 
inclusivamente algumas empresas apostaram na criação de equipas dedicadas à produção de info-
grafia multimédia. em Portugal a utilização de infografia multimédia ainda é pouco relevante, ape-
sar de existirem algumas empresas que, há cerca de um ano, começaram a dar mais visibilidade à 
infografia, nomeadamente através de secções multimédia ou blogs dedicados à infografia. 

na construção de infografias é importante considerar elementos como o público-alvo ou a neces-
sidade de utilizar meios multimédia para transmitir a informação. a infografia deve ser relevante 
para o público-alvo e não para a equipa que a desenvolve e os meios de interacção com a aplicação 
devem ser permitir uma estrutura não linear de navegação para o utilizador possuir liberdade para 
seleccionar, ordenar e visualizar a informação.

a tecnologia Flash é a mais utilizada na produção de infografias multimédia integrando elementos 
desenvolvidos em software especializado para a produção de desenho vectorial, tratamento de ima-
gem e produção de animação 2d ou 3d. a par do software de produção, uma equipa multidisciplinar é 
um dos factores mais importantes para o desenvolvimento de infografias, uma vez que a divisão das 
tarefas de escrita, ilustração e programação permite encurtar o seu tempo de desenvolvimento.
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5. Infografia aplicada ao portal Infovini

a infografia pode ser aplicada a muitos conteúdos da área vitivinícola, embora os portais dedica-
dos ao vinho não apostem na infografia, muito menos na sua vertente multimédia. a concretização 
prática desta investigação compreende a realização de infografias para o portal infovini (um portal 
dedicado aos vinhos nacionais) com o objectivo de tornar a informação mais acessível e compre-
ensível aos utilizadores. neste capítulo serão também abordadas as formas de integração das in-
fografias no infovini, bem como as questões tecnológicas específicas do seu desenvolvimento no 
contexto do portal.

| 5.1. Portais vitivinícolas 

um portal vitivinícola é um local onde os utilizadores podem encontrar informações sobre vinho e 
outros assuntos relacionados com a sua cultura. Considerando os portais vitivinícolas dos princi-
pais produtores de vinho mundiais (França, espanha, austrália), é visível que um portal é também 
um instrumento de marketing indispensável à promoção o vinho de cada país. 

embora os conteúdos ligados sector vitivinícola sejam, pela sua natureza, uma boa matéria-pri-
ma para a produção de infografias, os portais vitivinícolas não parecem apostar muito nesta área. 
Mesmo em sites de referência a nível internacional, como o French Wines Food20 (França) a exis-
tência de infografias é escassa e quando existe não utiliza as potencialidades da internet, asseme-
lhando-se a infografias específicas do papel (Figura 26). no site de promoção de vinhos espanhóis21 
existem umas pequenas animações exemplificativas dos processos de vinificação e que podem ser 
consideradas infografias multimédia, contudo, estão muito longe de serem exemplos de referência 
na área da infografia (Figura 27). 

no contexto português, a infografia relacionada com a temática do vinho é quase inexistente. a 
excepção é a infografia multimédia disponível no site da Comissão vitivinícola dos vinhos verdes22 

Figura 27 . Winesfromspain

Figura 28 . Vinhoverde.pt, 2006

Figura 26 . Frenchwinesfood,  2003

20 http://www.frenchwinesfood.com
21 http:// www.winesfromspain.com
22  http:// www.cvrvv.pt
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(www.cvrvv.pt > Como se faz o verde). esta infografia permite que o utilizador conheça as diferen-
tes etapas da elaboração de um vinho, que resulta de uma série de escolhas realizadas durante a 
visualização e interacção com a infografia. deste modo, é possível escolher o tipo de solo, a casta, 
que tipos de intervenções se realizam na vinha (poda, processos fitossanitários, entre outros) e até 
a forma de comercialização do vinho. no final o utilizador tem acesso a uma ficha resumo de todos 
os processos que efectuou e pode verificar se o seu vinho seria exequível (Figura 28). 

| 5.2. Portal Infovini 

o portal infovini – vinhos de Portugal23 é um projecto cujo principal objectivo é a divulgação e 
promoção do vinho e cultura do sector vitivinícola português constituindo uma fonte de informa-
ção abrangente para todos os que se interessam pelo mundo vitivinícola português (Figura 29).

este portal é desenvolvido pela equipa multidisciplinar da unidade de Gestão industrial do 
instituto de engenharia Mecânica e Gestão industrial (ineGi) e foi apoiado pelo Programa 
operacional sociedade do Conhecimento (Pos-Conhecimento) no âmbito da medida “Conteúdos 
para a Banda Larga” desde Julho de 2005 até agosto de 2007. em 2008 foi definido um sistema 
de gestão do portal entre o instituto da vinha e do vinho, i. P., o instituto dos vinhos do Porto 
e douro, i. P. e o ineGi para manutenção e melhoria dos conteúdos e funcionalidades do infovini.

actualmente, uma presença cuidada e estruturada na internet é fundamental para qualquer produ-
to ou serviço, uma vez que este é colocado num mercado com milhares de utilizadores capazes de 
aceder ao produto ou serviço sem intermediários (Chaffey, 2006). deste modo, o portal infovini 
assume-se como um instrumento de marketing indispensável para um sector que não possui uma 
estratégia específica para o canal internet.

Figura 29 . Portal Infovini, 2007

23    http://www.infovini.com
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o público-alvo do portal é bastante eclético e foi definido em cinco utilizadores-tipo: consumido-
res novatos, enófilos, enólogos, produtores e vendedores. todos estes utilizadores-tipo dividem-
se ainda em “internacional” e “nacional”. uma vez que as necessidades dos utilizadores são muito 
díspares, por exemplo um utilizador pouco conhecedor está interessado em informação que um 
utilizador experiente considera aborrecida, foram desenvolvidas vários níveis de informação e di-
ferentes tipos de interacção. na verdade, o infovini pretende afirmar-se não só como um portal de 
promoção de vinhos portugueses, mas também como um local onde o utilizador pode rapidamente 
dissipar qualquer dúvida sobre o mundo do vinho.

a nível tecnológico, a mais-valia do portal é a base de dados de vinhos nacionais disponibilizada 
através da sincronização de dados com algumas Comissões vitivinícolas Portuguesas e o instituto 
de vinhos do douro e Porto, i.P.. esta base de dados pode ser acedida no portal ou através de dis-
positivos móveis como Pdas (Personal digital assistants), que funcionam como uma extensão do 
portal em qualquer parte do mundo. 

em relação à arquitectura global do sistema que sustenta o portal, foi desenvolvido um sistema de 
três camadas principais que correspondem a três níveis gerais: base de dados, lógica de negócio e 
interfaces (Figura 30). a base de dados é responsável pelo armazenamento dos dados e está imple-
mentada em sQL server. sobre esta camada assenta a lógica de negócio, a camada que fornece os 
serviços de acesso a dados, bem como métodos gerais de tratamento de informação e interligação 

interFaCe

WeB disPositivos
MÓveis

CoMuniCaÇÃo
eXterna

dados

LÓGiCa de neGÓCio

Base de dados

Figura 30 . Lógica de Negócio
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entre componentes. esta camada está desenvolvida em PHP (Personal Home Page). no topo das 
camadas situam-se os componentes que servem de interface para a comunicação com o exterior, 
quer para utilizadores (por exemplo, versão Web e móvel do portal), quer para outros sistemas (por 
exemplo, a sincronização de dados com Comissões vitivinícolas).

a implementação das infografias a desenvolver no âmbito da presente investigação foram integra-
das na camada interfaces, nomeadamente na sua componente Web. a estrutura das páginas Web 
do portal obedecem a templates adequados ao tipo de informação a disponibilizar em cada página. 
os templates dividem a página em zonas distintas: um dos templates específica que os conteúdos 
serão apresentados numa coluna; outro determina que os conteúdos serão apresentados em duas 
colunas. Cada zona do template tem um número variável de itens (conteúdo específico da página 
actual) ou módulos (bloco que pode ser reutilizado em várias páginas do portal), definidos para 
uma página específica e que podem ser desenvolvidos em simples HtML ou em PHP. estes templa-
tes, apesar de distintos, mantêm a coerência gráfica e de navegação no portal, além de permitirem 
maior flexibilidade na introdução de conteúdos.

em suma, o infovini é um portal único no panorama vitivinícola nacional, disponibilizando conteú-
dos dirigidos para consumidores e agentes económicos do sector vitivinícola e fomentando a comu-
nicação entre os vários actores do sector vitivinícola. a nível tecnológico, o infovini apresenta-se 
numa estrutura que prevê a actualização automática de informação (nomeadamente de marcas de 
vinhos disponíveis no portal) e consciente das novas formas e suportes de interacção, nomeada-
mente dispositivos móveis.

| 5.3. Conteúdos com potencial para serem infografados

a infografia – representação gráfica de informação – é muitas vezes utilizada como suporte à infor-
mação textual, já que permite a apresentação da informação de uma forma mais criativa e por ve-
zes, melhor contextualizada (Friedman e Lennartz, 2008).

os conteúdos do portal infovini relacionam-se com a temática vitivinícola e possuem um grande 
potencial para se converterem em infografias, uma vez que o mundo do vinho possuí especificida-
des que são mais rapidamente compreendidas com o auxílio de um suporte visual. normalmente o 
utilizador do portal desconhece as diferentes etapas do processo de vinificação de vinho ou as par-
tes constituintes de uma videira e a melhor forma de transmitir essa informação requer a utilização 
de métodos auxiliares ao texto (imagens, esquemas, ilustrações).

Ciente das especificidades dos assuntos vitivinícolas, a equipa do portal infovini teve o cuidado de 
produzir ilustrações para alguns conteúdos do site, nomeadamente sobre os processos de aprecia-
ção do vinho (olfacto, paladar), vinificação ou para explicação dos elementos constituintes dos ró-
tulos de vinho. todavia por questões relacionadas com o prazo de execução do projecto e os meios 
disponíveis, a vertente multimédia foi inúmeras vezes adiada e actualmente as ilustrações existen-
tes no portal necessitam de ser aperfeiçoadas e incluir mais interactividade.
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a integração da infografia no portal infovini usufrui, neste momento, de condições excelentes ao 
seu início. o portal abrange de uma forma sólida e consistente as principais temáticas do mun-
do vitivinícola e consequentemente a equipa já adquiriu experiência e know how sobre os assun-
tos mais pertinentes para os utilizadores. segundo Cairo (2005a), a recolha de documentação é o 
primeiro passo a executar no desenvolvimento de uma infografia, logo seguido pelo planeamento, 
uma vez que não é correcto começar a “desenhar” sem existir um objectivo definido. o estado ac-
tual do portal infovini permite encurtar a tarefa de recolha de informação, uma vez que grande 
parte dos conteúdos de suporte à infografia têm apenas de ser adaptados e não criados de raiz. 
além disso, o portal apresenta uma estrutura tecnológica capaz de incorporar infografias em pá-
ginas novas ou já existentes, sem necessidade de alterações profundas a nível da programação ou 
estrutura de dados. 

a inclusão de infografias no portal infovini pode também servir como pretexto para a criação de 
uma subsecção “Multimédia” integrada na secção “recursos”. esta subsecção “Multimédia” poderia 
incluir não só infografias, mas também vídeos, galerias de fotos e outros conteúdos multimédia. 
além de existir um local fixo onde o utilizador consegue aceder às infografias, é conveniente incor-
porá-las na página do portal relativa ao tema da infografia, para que funcionem como complemen-
to à informação textual.

a utilização de infografia permite a apresentação de informação de uma forma elegante e descriti-
va. no entanto, para a mensagem atingir o público-alvo é necessário reflectir sobre novas formas 
criativas de visualizar a informação (Friedman e Lennartz, 2007). não é suficiente representar grá-
ficos de barras simples que demonstram a produção nacional de vinho, é necessário conceber uma 
forma eficaz de expor a informação tanto a nível estético como funcional. 

| 5.4. Tecnologias utilizadas no portal Infovini

Hoje em dia não é fácil contabilizar por quantos sites é constituída a World Wide Web. em Fevereiro 
de 2007 estimava-se que existiam cerca de 29,7 biliões de páginas on-line (Boutell.Com, 2007). 
todavia, este número é rapidamente mutável e actualmente será largamente superior. apesar do 
elevado número de sites das mais diferentes temáticas, denota-se um padrão nas tecnologias de 
suporte utilizadas no site, nomeadamente software open source (Pingdom aB, 2007). 

o portal infovini utiliza software open source para geração de HtML e software desenvolvido pela 
empresa Microsoft, nomeadamente aquele em que foi desenvolvido o sGBd. o sGBd é um software 
construído para armazenar e fazer a manutenção da base de dados (ramakrishnan e Gehrke, 2000) 
que permite criar um modelo relacional entre os elementos que compõe a base de dados. os da-
dos do infovini e todas as relações entre eles estão armazenados em Microsoft SQL Server 2000, um 
sGBd que permite consultar dados utilizando linguagem sQL (structured Query Language). a lin-
guagem sQL é hoje em dia, um padrão na área das bases de dados.

o infovini foi desenvolvido em HtML com recurso a folhas de estilo Css (Cascading style sheets), 
para assegurar a aparência o mais semelhante possível em qualquer navegador de internet. Para a 
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geração dinâmica de HtML é utilizado o PHP, uma linguagem orientada a objectos e actualmente 
muito popular (em novembro de 2006 calculava-se que existiam mais de 19 milhões de sites a usar 
esta tecnologia - Pingdom aB, 2007). além do PHP ser gratuito e livre (open source) é também mui-
to rápido, estável e seguro. o desenvolvimento Web nesta tecnologia beneficia da existência de 
um conjunto de bibliotecas, algumas delas desenvolvidas por comunidades Web, que fornecem um 
conjunto de funcionalidades acrescidas a esta tecnologia (por exemplo: manipulação gráfica, trata-
mento de XML, entre outros) (stewart, 2006). 

os elementos do portal que requerem uma interacção mais sofisticada foram implementados recor-
rendo à tecnologia Macromedia Flash, uma vez que esta é a mais divulgada na Web, sendo actual-
mente suportada pela grande maioria dos navegadores de internet. 

o infovini baseia-se em tecnologias bem sucedidas, com provas dadas no mercado e cuja utilização 
é maioritária na World Wide Web. embora as tecnologias utilizadas no portal não sejam totalmente 
open source, é importante salientar que factores como o histórico de desenvolvimento anterior ao 
portal infovini, que possibilita o reaproveitamento de elementos já desenvolvidos ou os recursos 
da equipa também são relevantes na escolha de tecnologias. deste modo, justifica-se a escolha do 
Microsoft SQL Server como sGBd.

| 5.4.1. Justificação tecnológica para o desenvolvimento de infografias

no desenvolvimento de infografias um dos aspectos mais importantes a considerar é a simplicida-
de gráfica (soellner). na infografia multimédia, é essencial que à simplicidade gráfica corresponda 
uma aplicação de fácil navegação, bem estruturada e, no caso de ser uma infografia on-line, que o 
tempo de resposta à interacção do utilizador seja o mais curto possível. 

a tecnologia de base para as infografias do portal infovini é o adobe Flash, um software muito fle-
xível e popular para a criação de animações, sites interactivos ou jogos de computador através das 
ferramentas de desenho e animação disponíveis na aplicação e da sua linguagem de programação, o 
Actionscript, para controlar os elementos. o Actionscript é uma linguagem orientada a objectos, ou 
seja baseia-se num modelo de classes que representam as características abstractas de um objecto 
e as acções sobre ele (por exemplo, métodos e operações). as grandes vantagens da programação 
orientada a objectos em relação às linguagens procedimentais são a possibilidade de reaproveitar 
código e estruturar melhor a aplicação.

a versão Cs3 do adobe Flash (lançada em 2007) revolucionou o Actionscript, uma vez que a nova 
versão permite maior controlo e a reutilização de código para o desenvolvimento de aplicações 
complexas. as infografias a desenvolver foram baseadas na versão 3.0 do Actionscript, devido às 
melhorias implementadas na estruturação do código e performance da aplicação.

as aplicações Flash foram implementadas no portal através HtML e Css, para manter a uniformida-
de com as tecnologias utilizadas no infovini. Por decisão da equipa do portal as infografias foram 
incluídas num pop-up que se sobrepõe à página onde se localiza o utilizador, sendo por isso neces-
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sário o recurso à programação em Javascript. através de um componente gratuito desenvolvido por 
Lokesh dhakar para funcionar como galeria de imagens (o Lightbox 2), é possível adaptar o script 
criado para o tipo de moldura e os conteúdos que se deseja apresentar. 

Para preparar as páginas com os componentes necessários à exibição do pop-up, foi desenvolvida 
uma função em PHP que dota qualquer página do portal com os componentes necessários à exibi-
ção do pop-up, independentemente de se iniciar ou não a apresentação do flash da infografia. esta 
função PHP funciona como um módulo que pode ser associado a uma página sempre que necessá-
rio. Para apresentar o pop-up existe uma função Javascript que também aceita como parâmetro 
qual o componente HtML que deve ser mostrado dentro da moldura. assim, através de Javascript, 
PHP, Css e HtML é possível realizar um overlay cinzento sobre a página e integrar as infografias uti-
lizando a borda especificamente criada para o portal (Figura 31). 

no desenvolvimento de infografias dinâmicas será utilizada a linguagem PHP para dinamicamente 
construir o ficheiro XML necessário ao estabelecimento da comunicação entre a aplicação Flash e 
os conteúdos que se encontram armazenados na base de dados utilizada pelo portal.

Figura 31 . Explicação do pop-up para infografias
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| 5.5. Conclusão

o portal infovini é um projecto que tem como objectivo ser o paradigma da utilização da internet 
para a divulgação e promoção do vinho português e da cultura do sector, quer a nível nacional quer 
internacional. a sua missão é a formação de uma comunidade alargada constituída por utilizadores 
ligados ao sector e consumidores, motivados e capazes de partilhar conhecimentos e experiências 
relacionadas com o vinho e a sua cultura.

os conteúdos apresentados no portal ainda são muito estáticos e a utilização das potencialidades 
da multimédia é muito diminuta. a utilização de infografias pode ajudar o utilizador a compreen-
der facilmente alguns dos assuntos relacionados com os processos de produção de vinho (conceitos 
como fermentação ou aguardentação, por exemplo) ou a forma como se deve apreciar um vinho. 

o infovini utiliza software open source para geração de HtML e software desenvolvido pela empresa 
Microsoft, nomeadamente para suportar a base de dados do portal. a tecnologia de base para as 
infografias do portal infovini é o adobe Flash e a publicação das infografias no portal requer algu-
mas modificações tecnológicas.
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6. Produção de infografias

a selecção dos conteúdos a infografar passa pela conjugação de factores como a relevância para o 
utilizador, a necessidade de melhorar os conteúdos disponíveis no portal e a possibilidade de expe-
rimentar diferentes técnicas e métodos de desenvolvimento de uma infografia. no âmbito desta in-
vestigação foram desenvolvidas três infografias distintas, cujos métodos de desenvolvimento serão 
descritos mais pormenorizadamente neste capítulo.    

| 6.1. O que infografar?

a infografia multimédia permite explicar conceitos de forma estruturada, fornecer um ângulo mais 
profundo sobre a informação e possibilitar ao utilizador controlar a forma de visualização da apli-
cação. o portal infovini será o local de experimentação e de teste acerca da qualidade, estrutura, 
eficácia e até justificação da existência de infografias. 

a selecção dos conteúdos a infografar teve em consideração vários factores. em primeiro lugar, es-
tudou-se que tipo de conteúdos poderiam ser infografados para melhorar algumas páginas do por-
tal e posteriormente analisou-se a relevância desses conteúdos para os utilizadores-tipo do portal. 
Para determinar quais os assuntos que seriam utilizados no desenvolvimento de infografias foi tam-
bém considerada a versatilidade do conteúdo, e em que medida este poderia garantir que as info-
grafias a produzir seriam bastantes distintas.

Para a presente investigação é determinante que as infografias deixam transparecer três tipos de 
enfoque: o tecnológico, o gráfico e o movimento. evidentemente, que a criação de uma infografia 
multimédia implica, como o próprio nome indica, a utilização de múltiplos meios; contudo é possí-
vel que um determinado meio apresente mais preponderância sobre o outro. a experimentação de 
formas diferentes para atingir o público-alvo permite atribuir maior criatividade e experimentação 
ao desenvolvimento de infografias, evitando a repetição de fórmulas.

a existência de infografias distintas a serem testadas por um grupo de utilizadores com necessidades 
diferentes irá permitir retirar ilações sobre as tipologias de infografias preferidas pelos utilizadores, 
quais os métodos de interacção mais imersivos ou quais os assuntos mais adequados para infografar.

| 6.2. Metodologias de desenvolvimento

normalmente as infografias multimédia muito complexas resultam do trabalho de uma equipa cons-
tituída por pessoas especializadas em diferentes áreas. É possível que a mesma pessoa reúna a in-
formação, trabalhe as imagens, crie os modelos 3d, escreva o script e o grave, anime a cena no 
Flash, desenvolva o código actionscript e prepare os ficheiros XML que contêm o texto. todavia 
num futuro próximo, a chave é a especialização e uma infografia será o resultado da contribuição 
de pessoas especializadas (Cairo, 2006b).
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Considerando que uma infografia é elaborada por várias pessoas que trabalham paralelamente, é 
importante que cada elemento da infografia seja um ficheiro independente que é dinamicamente 
carregado para o template construído em Flash (figura 32). 

o ficheiro Flash final que se chama “template.swf” inclui apenas o sistema de navegação e um es-
paço em branco onde o ficheiro pode ser carregado. o código actionscript que irá controlar as 

Figura 32 . Modelo de construção de uma infografia, adaptado de Cairo, 2006b
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acções do ficheiro está armazenado num ficheiro externo do tipo “.as” que se denomina “actions-
template.as”. deste modo, os programadores podem editar o script de forma mais fácil e rápida 
sem necessitarem de abrir o ficheiro Flash.

o texto a incluir na infografia será carregado no “template.swf” através de um ficheiro XML que 
pode ser facilmente corrigido e alterado pelo seu autor. sempre que o produtor de conteúdos ne-
cessitar de alterar o texto, basta abrir o ficheiro XML e depois enviá-lo para o servidor que automa-
ticamente os textos dos ficheiros “cena1.swf” e “template.swf” são actualizados.

Caso seja necessário dividir a infografia em cenas, será útil criar um ficheiro secundário (designado 
“cena2.swf”, “cena3.swf”, etc.) que será carregado para o “template.swf”. o som (ficheiro MP3) e 
as imagens das animações (ficheiros JPeG) também devem ser carregados dinamicamente para o fi-
cheiro “cena1.swf”, pelo facto de ser provável que a edição dos elementos ocorra em simultâneo. a 
separação das imagens do ficheiro principal permite que as imagens sejam alteradas e não seja ne-
cessário importá-las de novo para o ficheiro Flash, uma vez que basta colocá-las no servidor para 
serem carregadas no “template.swf”.

normalmente os designers e os ilustradores não concordam com a separação entre conteúdos e design, 
uma vez que consideram que é a ligação entre estes elementos que asseguram a comunicação eficaz 
da mensagem. não obstante, a criação de um fluxo de trabalho semelhante ao da figura 32, pelo me-
nos para infografias mais complexas, irá permitir automatizar muitas tarefas e diminuir o seu tempo 
de execução de infografias (Cairo, 2006b). além disso, existe também a possibilidade de reutilizar os 
ficheiros base da infografia (caso do “template.swf” e “actionstemplate.as”, na figura 32) em outras 
infografias, garantindo a coerência na estrutura e alterando apenas os conteúdos a apresentar.

no âmbito desta investigação, a metodologia de desenvolvimento utilizada nas infografias varia de 
acordo com a sua complexidade. em algumas infografias foi criado um modelo de construção traba-
lho semelhante ao da figura 32, onde os textos, imagens, áudio e outros elementos, são ficheiros 
externos “carregados” num ficheiro Flash que incorpora tudo o que será apresentado na infografia. 
este modelo revela-se bastante útil no desenvolvimento de infografias complexas, contudo em in-
fografias mais simples, o esforço necessário para desenvolver uma estrutura de vários ficheiros ex-
ternos não é compensatório, sendo mais fácil e rápido integrar todos os elementos num só ficheiro.  

| 6.3. Infografia Castas

os grandes vinhos portugueses são quase sempre produzidos a partir de castas que são exclusi-
vamente portuguesas, facto que se constitui como uma das especificidades dos vinhos nacionais. 
deste modo, é particularmente importante que o portal infovini destaque com alguma relevância 
as castas portuguesas.

devido ao elevado número de castas portuguesas, a equipa do portal seleccionou um conjunto de 
trinta e nove castas para integrar a subsecção Castas (Conhecer > Como se faz um vinho), uma vez 
que é neste conjunto que estão integradas as castas recomendadas pelas entidades vitivinícolas de 
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cada região. na subsecção Castas foi criado um sistema informativo onde está disponível informa-
ção sobre castas brancas, tintas e distribuição de castas recomendadas por região. esta informação 
é dirigida para utilizadores menos conhecedores, sendo acedida através da navegação por tabs que 
apresentam mapas de regiões, texto, imagens (cacho e parra) e possibilidade de ouvir o nome da 
casta (figura 33). 

as informações sobre as castas dirigidas a produtores ou utilizadores com um nível elevado de 
conhecimentos vitivinícolas encontra-se na subsecção Castas do menu Produzir (Produzir > 
viticultura). nesta subsecção o utilizador encontra as características ampelográficas da casta, para 
além de uma pequena descrição (figura 34). na subsecção Castas do Menu Produzir, o conjunto das 
39 castas foi alargado a outras castas que ainda têm alguma relevância nas regiões vitivinícolas e 
às principais castas estrangeiras com expressão em Portugal.

o desenvolvimento de uma infografia que abordasse a temática das castas justifica-se em primei-
ro lugar pela necessidade de juntar os conteúdos das duas secções num só local, porque apesar de 

Figura 33 . Pormenor da subsecção Castas (menu Conhecer)
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públicos-alvo distintos, a informação disponível nas duas subsecções complementa-se. a área das 
castas possui outras lacunas relacionadas com a dimensão das imagens de cada casta e a dimensão 
do ícone de som, uma vez que alguns utilizadores não tinham visibilidade imediata do ícone. a es-
tas deficiências junta-se a questão da informação relacionada com as sinonímias das castas (outro 
nome para a casta, normalmente específico de uma região vitivinícola). Quando a casta apresenta 
uma ou mais sinonímias reconhecidas pelo ivv, iP. o texto da sua descrição é acrescido por uma 
lista de sinonímias não havendo, no entanto, uma percepção visual do local onde a casta adquire 
outro nome.

Portugal é reconhecido pela produção de vinhos de lote (vinhos cuja composição contém mais do 
que uma casta), sendo por isso relevante que o utilizador possa de uma forma rápida perceber, por 
exemplo quais as características que determinadas castas conferem a um vinho. além disso, a in-
formação disponível no portal não permite colocar lado a lado informação sobre castas tintas e 
brancas, uma vez que existem as páginas das castas brancas e das tintas em separado.

Figura 34 . Pormenor da subsecção Castas (menu Produzir)



6. Produção de infografias55|

a infografia a desenvolver com a informação das castas pretende colmatar os problemas referidos 
e apresentar a informação de forma flexível e com um nível de interacção suficiente para permitir 
que o utilizador aceda à informação que necessita da forma que mais lhe convém.

Conteúdos

Para a elaboração da infografia “Castas Portuguesas” foram utilizados grande parte dos conteúdos 
desenvolvidos e disponíveis no portal nas subsecções “Castas”: texto de descrição e características 
ampelográficas, mapas de regiões e som. a criação de uma área de comparação de castas na aplica-
ção, obrigou à recolha de informação que preenchesse os seguintes campos: “Zona de Cultivo”, isto 
é, informação sobre os locais onde a casta é cultivada, “estilo de vinhos”, ou seja, as característi-
cas que a casta atribuí ao vinho, “Características do cacho”, relaciona-se com a dimensão e dispo-
sição das uvas e “outras”, que diz respeito a factos históricos ou de produção da casta.

em relação às fotografias das castas foi necessário recolher as imagens de todas as castas (que já 
tinha sido feita para o portal). as imagens foram cedidas pela estação vitivinícola nacional e so-
freram algumas alterações para se adequarem ao propósito do portal e da infografia, nomeadamen-
te através da remoção da imagem de fundo das fotografias. 

Design

o design da infografia teve em consideração a linha gráfica do infovini e como tal pretende que 
o utilizador reconheça a marca “infovini” na aplicação, de forma a que o tempo de aprendizagem 
para interagir com a aplicação seja diminuto. 

no design da aplicação destaca-se a modificação do ícone de som do infovini: o novo ícone apre-
senta agora maior dimensão (figura 35) e assemelha-se aos ícones utilizados noutras páginas do 
infovini (por exemplo, na página das rotas do vinho). Para aumentar e diminuir as imagens corres-
pondentes a cada casta foram desenvolvidos lupas para cada acção e que substituem o típico cur-
sor utilizado na aplicação.

na área “Comparar” a solução encontrada para o utilizador seleccionar as castas desejadas foi a im-
plementação de um sistema de drag and drop, ou seja, o utilizador arrasta de duas a quatro castas 
para determinados locais (targets) e acede à informação após clicar no botão “Comparar”. uma vez 
que os sistemas de drag and drop não possuem affordances (elementos que permitem ao utilizador 

Figura 35 . (esq. – dir.) Antigo ícone de som, novo ícone de som
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compreender que uma determinada acção é possível) imediatas, foi adicionado texto junto aos tar-
gets e também um ícone para fazer com que a casta retome a posição inicial (figura 36).

o desenvolvimento da infografia possibilitou a adaptação dos conceitos gráficos do infovini a um 
contexto interactivo e permitiu a melhoria de pequenas falhas no portal (o ícone de som da info-
grafia será, posteriormente, utilizado nas subsecções Castas do portal).

Tecnologia

o software de base para o desenvolvimento da infografia foi o adobe Flash Cs3. a construção da info-
grafia passou por três fases: introdução de conteúdos novos na base de dados, construção de um fichei-
ro XML para introdução de dados e desenvolvimento de um sistema de navegação para a aplicação. 

os conteúdos que constituem a infografia “Castas Portuguesas” encontram-se na base de dados 
que serve o infovini. uma vez que foram desenvolvidos conteúdos específicos para a infografia, foi 
necessário criar novos campos para inserir as informações relativas à comparação de castas e à li-
gação das sinonímias de uma casta à região correspondente. Posteriormente foi criado um ficheiro 
XML, uma vez que é a forma ideal para armazenar a informação a incluir dinamicamente na infogra-
fia. o XML é um formato que o Flash suporta sem problemas, para além de estruturar os dados de 
uma forma lógica e possuir fácil edição. toda a informação necessária à infografia está integrada 
no XML, incluindo as imagens e sons (anexo i). as regiões foram incluídas como um número, para 
fazer correspondência com a tabela de regiões utilizada na base de dados. as imagens e sons estão 
presentes sob a forma de urL (uniform resource Locator), já que são conteúdos que correspondem 
a ficheiros JPG (imagens) e MP3 (áudios). deste modo, o ficheiro XML fica mais leve e permite que a 
aplicação carregue apenas o que é estritamente necessário.

Quando o ficheiro XML é lido pelo Flash, o mesmo é convertido numa instância da classe XML. uma 
instância consiste num nó principal (do tipo XMLnode) e no conjunto de um ou mais childnodes 
dentro do nó principal. Cada childnode pode ter associado um conjunto de childnodes e essa es-
trutura de childnodes pode conter mais childnodes e assim sucessivamente. as classes são a base 
da programação orientada a objectos e na construção da infografia “Castas Portuguesas” foram 
criadas algumas classes (tabela 2) para construir uma aplicação estruturada e modular.

Figura 36 . Texto que serve de affordance ao drag and drop
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nome da classe
Extends
(Expansões)

Descrição Utilização

Casta representa a informação da casta. em todo o XML

Moviecasta Movieclip relaciona-se com a exibição da casta 
numa determinada localização e 
aspectos visuais relacionados com a 
interacção do utilizador.

rectângulo de cada 
casta

sinonimia representa a informação de uma sino-
nímia. a classe Casta guarda uma lista 
das suas sinonímias.

em todo o XML

som simplebutton representa um botão que ao ser clica-
do despoleta o som que é seu atributo.

Quando o ícone de 
som é clicado

região representa a informação associada a 
uma região.

em todo o XML

Maparegião Permite criar mapas com regiões que 
estão associadas a uma casta. existe 
apenas uma instância do Maparegiao e 
sempre que é necessário criar um novo 
mapa, recorre-se ao método assemble, 
indicando a casta para a qual o mapa é 
preciso. depois é devolvido o movieclip 
que se pode incluir no stage.

em todo o XML

Balão representa um movieclip com as 
dimensões correctas para apresentar 
um texto.

Área de descrição da 
casta, tab “região”

draggablecasta Moviecasta Provê o MovieCasta da funcionalidade 
de mover a casta de sítio.

Menu de comparação 
de castas

droppable Movieclip representa um dos quatro locais onde 
é possível colocar a casta e fixá-la 
nesse local.

Menu de comparação 
de castas

Características representa a informação das caracte-
rísticas ampelográficas.

em todo o XML

statekeeper Guarda a informação relativa ao estado 
de um ecrã. assim, garante-se que se 
apresenta o mesmo estado quando o 
utilizador navega na aplicação.

em toda a aplicação

tabela 2 . Classes utilizadas na infografia
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na zona “detalhes” de cada casta o cursor do rato, quando este se encontra por cima das fotogra-
fias, é alterado para imagens com lupas com sinal de mais (para aumentar) (figura 37) e sinal de 
menos (para diminuir). a substituição do cursor padrão pelas lupas é possível, porque este é es-
condido e em vez do ponteiro habitual mostra-se um movieclip com a lupa. este movieclip acompa-
nha o movimento do rato na área das fotografias, permitindo que o utilizador execute as acções de 
aumentar/diminuir em qualquer zona da imagem.

no tab “região” da área “detalhes”, a informação do mapa é construída dinamicamente através da 
sobreposição das imagens das regiões relativas à casta, num mapa de Portugal que é carregado a 
nível global pela aplicação. Quando existem sinonímias, o mapa é acrescido de um balão que se 
molda consoante o número de caracteres utilizados (figura 38).

Figura 37 . Cursor substituído por lupa

Figura 38 . Mapa da casta Síria e respectivas sinonímias
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na zona “Comparar” foi implementado um sistema de drag and drop para o utilizador seleccionar 
as castas com as quais deseja estabelecer comparações. Cada rectângulo com a imagem da casta 
é um movieclip que pode ser arrastado para um dos rectângulos numerados (na zona superior da 
aplicação). o movimento do movieclip da casta tem em conta as suas coordenadas, as do movie-
clip que agrega os elementos que não têm interacção e as da scroll. Quando o utilizador clica no 
movieclip de uma casta e o arrasta para o local de comparação são detectadas as coordenadas dos 
rectângulos numerados onde se pode depositar o movieclip (os droppables). o movieclip da casta 
irá posicionar-se de acordo com o nível de proximidade do seu canto superior esquerdo e com o do 
droppable. se o droppable já está ocupado, o movieclip volta à posição inicial. Quando o movieclip 
da casta está num droppable é acrescido de um botão no canto superior direito que permite que o 
movieclip retome a posição inicial. assim, que o movieclip é posicionado num droppable é criada 
uma cópia do movieclip na sua posição inical. esta cópia apresenta um tom cinzento para que o 
utilizador perceba que aquela casta já está na colocada nos locais de comparação (figura 39).

Quando o utilizador pressiona o botão “Comparar”, acede aos conteúdos que são dinamicamente 
introduzidos no Flash e carregados à medida que o utilizador muda de tabs (figura 40, número 1). 
deste modo, impede-se o carregamento total dos conteúdos, tornando o Flash mais leve. Quando 
o utilizador volta atrás na aplicação (para o ecrã inicial “Comparar”), a aplicação apresenta o últi-
mo estado do ecrã, ou seja, são guardadas as informações construídas pelo utilizador para que seja 
mais fácil alterar as castas que se deseja comparar (figura 40, número 2).

Figura 39 . Área de comparação
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a performance da aplicação foi melhorada através da expansão da classe que faz o load das ima-
gens no Flash para que seja apresentado um componente gráfico (loader) enquanto a imagem não 
é carregada (figura 41). existe também um loader no início da aplicação, para servir de feedback ao 
utilizador que aguarda o carregamento do Flash.

Figura 41 . Loader para cada casta

Figura 40 . Comparar castas e voltar atrás

Figura 40 . Comparar castas e voltar atrás

2

1
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| 6.4. Infografia Criar uma adega

Muitos consumidores desconhecem algumas regras para guardar vinhos ou pensam que construir 
uma adega é algo que exige um grande esforço monetário. naturalmente que há opções para todas 
as bolsas, mas com alguns truques é possível garantir a qualidade dos vinhos durante alguns anos.

a infografia “Criar uma adega” surge com o propósito de integrar a informação disponível na sub-
secção “Guardar” da secção “apreciar um vinho” e oferecer ao utilizador informações úteis sobre 
as características dos locais apropriados para guardar vinho. o desenvolvimento da infografia per-
mitiu um suporte visual à informação que se encontra na página e será um complemento ao texto 
existente, oferecendo ao utilizador duas possibilidades de visualização da informação (apenas tex-
to ou infografia).

a secção “apreciar um vinho” é rica em conteúdos com possibilidades de se transformarem em in-
fografias ou aplicações multimédia interactivas e a equipa do portal tem o objectivo de, a médio 
prazo, construir aplicações inovadoras e de fácil interacção para o utilizador. aliás, ainda que a sua 
interacção seja limitada, já foram implementadas três infografias (exemplo: figura 42) e uma apli-
cação interactiva relativa à roda dos aromas (figura 43).

Figura 43 . Aplicação “Roda dos Aromas”

Figura 42 . Infografia sobre percepção do paladar
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Conteúdos

a existência de um texto elaborado para o portal infovini subordinado ao tema “Como guardar o 
vinho?” encurtou bastante a duração da produção dos conteúdos específicos para a infografia. os 
conteúdos existentes foram adaptados ao formato da infografia com o intuito de serem concisos, 
esclarecedores e servirem de ilustração aos desenhos a desenvolver.

em primeiro lugar foram criados alguns textos acerca dos locais correctos e incorrectos para arma-
zenar vinho. estes funcionam em conjunto com a ilustração de uma casa que recria as divisões re-
feridas no texto. Posteriormente, foram produzidos textos acerca dos cuidados a ter na construção 
de uma adega, nomeadamente indicações para regular temperatura e humidade, como se devem ar-
mazenar garrafas e elementos proibidos numa adega. estes textos serviram de apoio à ilustração 
de uma adega que contém todos os elementos a incluir numa “adega perfeita”.

Design

a infografia “Criar uma adega” foi desenvolvida de forma a adequar-se à linguagem gráfica do 
infovini. tal facto é visível nos tipos de letra, cores e ícones utilizados que permitem uma ligação 
imediata à imagem do portal. 

no desenvolvimento da aplicação existiram cuidados redobrados na ligação entre texto, imagem e 
métodos de interacção. o primeiro desafio foi encontrar uma forma de colocar no mesmo ecrã, o 
texto e a ilustração sem que nenhum elemento ganhasse preponderância sobre o outro. após a re-
alização de algumas experiências acerca da disposição dos elementos na infografia, foi concluído 
que a utilização da perspectiva isométrica seria a melhor forma de apresentar as ilustrações, com-
plementadas com pequenos balões de texto. 

a criação de ilustrações começou com o desenho da casa (utilizada para explicar onde se pode lo-
calizar uma adega) nas aplicações Macromedia Freehand e adobe illustrator, ambas adequadas para 
desenho vectorial. o processo de desenho da casa foi longo, uma vez que as divisões apresentam 

Figura 44 . Carro utilizado na ilustração da casa
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algum detalhe, por isso para encurtar o tempo de realização da ilustração optou-se por adquirir um 
automóvel vectorial através do site istockPhoto24 (figura 44). 

o desenho da divisão da adega exigiu a criação de objectos muito minuciosos, como garrafas, um 
candeeiro, um termómetro e um higrómetro. as ilustrações do termómetro e do higrómetro já ti-
nham sido elaboradas para o portal infovini, por isso apenas foi necessário realizar ligeiros ajustes, 
nomeadamente na transposição do objecto para a perspectiva isométrica. as restantes ilustrações 
foram criadas propositadamente para a infografia, respeitando a linha gráfica da ilustração da casa, 
de forma a manter a coerência na aplicação.

após a conclusão das ilustrações nos programas vectoriais, os elementos foram transportados para 
a aplicação Photoshop onde sofreram processos de alteração de cor, colocação de sombras, textu-
ras, entre outros ajustes gráficos (figura 45). Foi também no Photoshop que se efectuaram as ima-
gens com as divisões em cinzento e que indicam ao utilizador qual o elemento da aplicação que 
está activo (figura 46).

a necessidade de affordances na aplicação, considerando que o utilizador pode não saber como in-
teragir com a infografia, foi a razão para serem implementadas animações iniciais que clareiam as 
zonas clicáveis da ilustração da casa (figura 47) e da adega. o utilizador pode avançar as anima-
ções clicando em qualquer zona da ilustração. deste modo, evita-se que um utilizador conhecedor 
do sistema de navegação tenha de esperar que as animações terminem para aceder à informação. 

Figura 45 . Ilustração final da casa 

24 http://www.istockphoto.com
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na ilustração da adega existem affordances suplementares para os objectos clicáveis, que além de 
ficarem clareados, também aumentam de dimensão ou movem-se ligeiramente no espaço. esta foi 
solução encontrada para que o utilizador compreenda melhor qual o objecto que corresponde ao 
texto que está a visualizar (figura 48).

Figura 47 . Affordance da ilustração da casa

Figura 48 . Affordance para o elemento porta

Figura 46 . Ilustração da adega para utilização com um elemento activo
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Tecnologia

o Flash foi a tecnologia onde foi desenvolvida a infografia “Criar uma adega”, uma vez que é o softwa-
re mais adequado para cumprir as necessidades de interacção e de animação que a aplicação exigia.

as animações que antecedem as ilustrações são movieclips animados que quando terminam ou são 
clicados, param a respectiva animação e permitem que o utilizador interaja com as ilustrações. 
Quando o utilizador clica em determinadas zonas das ilustrações, a aplicação devolve um texto in-
formativo inserido dentro de um balão (figura 49).  

as animações criadas para a infografia baseiam-se, na sua generalidade, em fades in e fades out, de 
acordo com a acção do rato sobre um botão. sendo assim, as animações constituem-se como mo-
vieclips que foram animados em determinadas frames para criar o efeito de fade pretendido. na 
ilustração da adega, os elementos clicáveis são botões que, através de um movieclip, aumentam de 
tamanho ou movem-se ligeiramente quando o utilizador passa por cima do objecto. 

o texto relativo a uma zona ou objecto utiliza animação fade in/fade out, por isso os textos e os 
balões onde estes se inserem são movieclips. o texto foi incorporado directamente no movieclip, 
uma vez que não se justificava ser um elemento dinâmico. os balões possuem a funcionalidade 
9-Slice Scaling, uma nova opção do abode Flash Cs3 que permite alterar a dimensão de movieclips 
constituídos por formas vectoriais. a opção 9-Slice Scaling cria uma espécie de margem à volta da 
forma (ajustada de acordo com as necessidades), permitindo que a dimensão da forma seja alterada 
apenas no espaço definido pela matriz (figura 50). esta opção é muito útil para alterar a escala de 
rectângulos com cantos arredondados (Cashman, 2007), como os utilizados na infografia, permitin-
do reutilizar o movieclip, independentemente da dimensão do texto a colocar no balão.

Figura 49 . Infografia “Criar uma adega”
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a infografia “Criar uma adega” envolveu rigor no posicionamento dos elementos e a realização de 
várias animações. ao nível da programação em actionscript, a infografia necessitou apenas de có-
digo simples para avançar/recuar frames, iniciar/parar animações e activar/desactivar botões. 

| 6.5. Infografia Como se faz um Vinho

a vindima é o primeiro passo para a elaboração de um vinho e uma operação comum a qualquer 
tipo de vinho. Quando as uvas chegam à adega são sujeitas a processos de transformação distintos 
de acordo com o tipo de vinho a produzir: branco, tinto e rosé. a informação sobre os processos 
de vinificação é ligeiramente complexa para o consumidor comum, uma vez que os métodos de vi-
nificação possuem muitas vezes a mesma nomenclatura, mas resultam em processos distintos. Por 
exemplo a fermentação dos vinhos brancos é realizada sem as peles das uvas, enquanto nos vinhos 
tintos a presença das peles é essencial.

Para apresentar a informação sobre os métodos de vinificação no portal infovini, foram criados es-
quemas que apresentam visualmente as etapas de produção de vinho por ordem cronológica: um 
esquema para vinhos tranquilos, outro para espumantes e outro para os vinhos generosos (Porto e 
Madeira) (figura 51). os esquemas situam-se na secção “Conhecer > Como se faz um vinho”, sendo uma 
das páginas mais visitadas do portal (951 visualizações exclusivas no mês de outubro de 2008). 

de acordo com o feedback obtido pelos utilizadores do infovini, conclui-se que a informação sobre 
os métodos de vinificação suscita o interesse de diferentes utilizadores-tipo: dos consumidores no-
vatos e enófilos até aos pequenos produtores que desejam produzir vinho para consumo próprio. 
deste modo, a informação disponível nos esquemas de vinificação revela-se insuficiente e até im-
precisa, uma vez que os textos são apresentados apenas acrescidos de uma imagem estática de pe-
quenas dimensões, que por vezes é de difícil leitura. 

Figura 50 . Movieclip onde foi aplicado a opção 9-Slice Scaling (só o interior é alterado)
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o desenvolvimento da infografia “Como se faz um vinho” fundamenta-se no número elevado de vi-
sualizações da secção “Como se faz um vinho” e na necessidade de melhorar a informação dispo-
nível no infovini, nomeadamente através de animações representativas das diferentes etapas de 
vinificação, permitindo uma percepção correcta das acções a realizar em cada uma. a infografia só 
inclui a informação relativa aos vinhos tranquilos, uma vez que a equipa do infovini considerou 
necessário testar o sucesso da infografia com os utilizadores antes de incluir informação sobre os 
outros tipos de vinho. 

Conteúdos

Para o desenvolvimento da secção “Como se faz um vinho” foram criados esquemas de vinificação e 
textos explicativos para cada etapa de vinificação, que são apresentados ao utilizador quando este 
clica num dos rectângulos do esquema. esses textos são reutilizados na infografia “Como se faz um 
vinho”, uma vez que foram produzidos de forma a posteriormente serem integrados numa aplicação 
multimédia.

Design

a concepção da infografia “Como se faz um vinho” teve em consideração a linguagem gráfica utili-
zada no portal infovini e nas outras infografias desenvolvidas, de forma a criar uma unidade entre 
as aplicações e permitir que o utilizador reconheça imediatamente que se encontra perante uma 
infografia multimédia. 

Figura 51 . Esquemas de vinificação (Tranquilo, Espumante, Generoso).
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a estrutura da infografia baseou-se nos esquemas de vinificação desenvolvidos para o portal, uma 
vez que foi considerado importante divulgar correctamente as etapas de vinificação ordenadas por 
tipos de vinho e cronologicamente, acrescidas de uma pequena descrição texto. uma vez que uma 
imagem estática não permitia exemplificar tudo o que ocorre em cada etapa de vinificação, foram 
desenvolvidas animações 2d que representam a forma de produzir os diferentes tipos de vinho. 

a apresentação dos conteúdos na infografia foi integrada numa arquitectura de navegação em que 
cada menu corresponde a um tipo de vinho, permitindo ao utilizador facilmente visualizar os mé-
todos de vinificação do vinho seleccionado. a maior preocupação na estruturação dos menus foi 
permitir ao utilizador visualizar e compreender as etapas de vinificação sem equívocos e de forma 
imediata (figura 52), evitando as possíveis confusões presentes nos esquemas de vinificação, espe-
cialmente nas etapas de vinificação de vinho rosé. 

em cada etapa de vinificação o utilizador visualiza um texto e uma animação que exemplifica o que 
é descrito no texto. a grande dificuldade desta infografia foi a concepção das ilustrações explica-
tivas das etapas de vinificação, uma vez que alguns procedimentos, como a recepção, o desengace 
ou a prensagem são executados com o auxílio de máquinas e por isso a visualização do que ocorre 
aos bagos ou mosto é difícil (encontra-se encoberto pela máquina). deste modo, foi necessária a 
realização de uma visita de estudo a uma adega no período de vindimas, de forma a compreender 
todas as etapas de vinificação e ilustrá-las correctamente. 

as ilustrações a utilizar na infografia foram desenvolvidas em software adequado a desenho vec-
torial e que já tinha sido utilizado em outras infografias, o Macromedia Freehand. Posteriormente 
as ilustrações foram transferidas para o programa adobe Photoshop de forma a atribuir pequenos 
efeitos de brilho, transparências, sombras, entre outros aperfeiçoamentos gráficos. uma vez que al-
gumas etapas de vinificação são as mesmas para vinho tinto, rosé e branco, algumas ilustrações fo-
ram duplicadas na infografia apenas alterando a cor dos cachos ou bagos para amarelo ou roxo (de 
acordo com o tipo de vinho) (figura 53).
     

Figura 52 . Infografia “ Como se faz um vinho”, vinificação de vinho branco
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Quando as ilustrações foram concluídas, as imagens foram transferidas para o software Macromedia 
Flash onde se iniciaram as animações com os elementos desenvolvidos nos softwares Freehand e 
Photoshop e outros criados no próprio Flash (bagos e elementos relacionadas com alterações ao 
estado do vinho). algumas animações apenas interligam imagens produzidas no Photoshop, como 
por exemplo, a vindima (figura 54) e outras animam elementos que se enquadram num cenário, por 
exemplo o engarrafamento (figura 55).

Tecnologia

assim como as outras infografias desenvolvidas para o portal infovini, a aplicação “Como se faz um 
vinho” foi desenvolvida através do software Flash. a utilização desta tecnologia justifica-se pela 

Figura 54 . Ilustração utilizada na animação “Vindima”

Figura 55 . Ilustração utilizada na animação “Engarrafamento”

Figura 53 . Ilustração utilizada na animação transporte
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necessidade de incluir animações, texto proveniente da base de dados do portal e métodos de in-
teracção eficazes e de aprendizagem rápida.

na infografia “Como se faz um vinho” foi criada uma estrutura de navegação baseada em menus 
(um para cada tipo de vinho). Cada menu agrega as etapas de vinificação correspondentes, que se 
constituem como botões separados e que permitem ao utilizador aceder ao texto explicativo e a 
uma animação ilustrativa do texto. os textos apresentados na infografia são carregados na aplica-
ção através da base de dados do portal, uma vez que os textos utilizados são também apresentados 
nos esquemas de vinificação. 

as animações presentes na infografia foram criadas em ficheiros Flash externos ao ficheiro onde se 
encontra a estrutura da aplicação (menus). deste modo, o tamanho do ficheiro da infografia é re-
duzido, permitindo que os ficheiros sejam carregados apenas se o utilizador desejar visualizá-los. 
tendo em conta a preocupação do carregamento rápido dos conteúdos, foi também desenvolvido 
um loader utilizado quando a animação ainda não pode ser visualizada e outro no início da aplica-
ção, para servir de feedback ao utilizador que aguarda o carregamento do Flash.

as animações são apresentadas em loop, ou seja, são automaticamente reiniciadas quando termi-
nam. esta opção justifica-se pelo facto de não ser possível controlar o tempo que um utilizador irá 
permanecer numa determinada etapa de vinificação. assim, para evitar cliques necessários à inicia-
ção da animação, criou-se apenas um botão (visível no canto inferior esquerdo da animação) que 
possuí a dupla função de parar/recomeçar a animação, uma vez que o utilizador pode sentir-se des-
confortável a ler o texto com o movimento da animação.

em algumas animações é utilizado um sistema de partículas25, por exemplo na animação da etapa 
“remontagem” (figura 56), para produzir o efeito visual do vinho a borbulhar numa cuba de vinho. 
esta técnica permite, através de um emitter (o objecto que controla as partículas), definir o local de 
início das partículas, o seu tamanho, número e parar/avançar o efeito visual.
 

Figura 56 . utilização do sistema de partículas

25 http://flintparticles.org/examples/snowfall
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uma vez que a infografia “Como se faz um vinho” integra conteúdos dinâmicos e ficheiros externos, 
permite que o tempo de acesso à informação seja bastante reduzido. a interactividade e facilidade 
de navegação das aplicações Flash, permite ao utilizador visualizar os conteúdos pela ordem que 
lhe é mais conveniente.

| 6.6. Conclusão

após a finalização das infografias, rapidamente se concluí que o software Flash juntamente com as 
possibilidades do actionscript, são a melhor tecnologia para desenvolver conteúdos multimédia 
e interactivos para a plataforma Web. o Flash permite integrar animação, métodos de interacção 
variados, desenhos vectoriais ou imagens compactados em ficheiros de pequena/média dimensão, 
preenchendo todos os requisitos para o desenvolvimento de infografias multimédia.

a produção de infografias com diferentes enfoques permitiu experimentar diferentes técnicas e in-
cluiu em cada nova infografia diferentes desafios. assim, a infografia “Castas Portuguesas” exigiu 
um grande esforço na programação, nomeadamente na inserção dinâmica dos conteúdos; a infogra-
fia “Criar uma adega” apoiou-se em ilustrações cuidadas e minuciosas com as quais o utilizador in-
terage e a infografia “Como se faz um vinho” requereu a criação de muitas animações baseadas nas 
ilustrações desenvolvidas.
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7. Avaliação de usabilidade e conteúdos

a avaliação de usabilidade é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer aplicação 
multimédia, uma vez que permite verificar se a interface desenvolvida é capaz de ser utilizada 
de uma forma fácil, segura e agradável (nielsen, 1994). no âmbito desta investigação, foram se-
leccionadas duas técnicas de avaliação de usabilidade: avaliação heurística e teste com utili-
zadores. neste capítulo são apresentados os resultados dos testes de usabilidade, indicando os 
problemas detectados, o desempenho dos utilizadores na realização dos testes e o seu grau de 
satisfação com as infografias desenvolvidas.

| 7.1. A importância da avaliação

idealmente uma aplicação deveria ser fácil de utilizar, segura, eficiente e capaz de satisfazer as 
necessidades dos utilizadores. assim, para perceber se a aplicação será bem recebida pelo público-
alvo é importante avaliá-la, porque mesmo que seja definido um público-alvo muito restrito, cada 
utilizador possui uma forma própria de interpretar a interface (Preece,  Jennifer, 2002).

a avaliação da aplicação é extremamente importante para comprovar que o seu uso proporciona 
uma experiência de interacção agradável. Cada vez mais é necessário que o utilizador tenha uma 
experiência de utilização excepcional, ou seja, a aplicação precisa de corresponder às expectati-
vas do utilizador, não ser maçadora e apresentar uma imagem cuidada e elegante (nielsen norman 
Group, 1998).

Para o design iterativo os testes com utilizadores são essenciais. esta metodologia de desenvol-
vimento é baseada num modelo em espiral cujas etapas são, segundo Jesse James Garrett (2000): 
execução de protótipo, teste, análise. o design iterativo utiliza os testes com utilizadores para 
perceber o que é necessário alterar para a aplicação ser usável e não aguarda pelo lançamento da 
aplicação para a execução dos testes, permitindo a correcção de erros ainda na fase de desenvolvi-
mento, diminuindo os custos decorrentes dos problemas de usabilidade. 

Bruce tognazzini (2000) considera que existem cinco boas razões para as empresas investirem na 
realização de testes com os utilizadores, a saber: os problemas são resolvidos antes do produto 
estar terminado e não quando está prestes a ser lançado no mercado; a equipa de desenvolvimen-
to pode concentrar os seus esforços em problemas reais e não imaginários; há uma racionalização 
mais adequada dos recursos, uma vez que a equipa melhora a interface em vez de discutir sobre os 
seus possíveis problemas; o tempo para o lançamento da aplicação é reduzido e, após o lançamen-
to, o departamento de vendas possui um bom produto para vender.

os testes de usabilidade são utilizados para medir a perfomance dos utilizadores quando realizam 
tarefas na aplicação. existem várias técnicas e métodos que podem ser utilizados para realizar tes-
tes de usabilidade e a satisfação dos utilizadores (capítulo 2). embora os testes com os utilizadores 
sejam fundamentais é importante realçar que a equipa de desenvolvimento também contribui para 
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a usabilidade da interface, uma vez que é a equipa que realiza os primeiros testes de usabilidade à 
medida que cria a aplicação.

na avaliação da usabilidade das infografias desenvolvidas, foram contabilizados os aspectos re-
levantes da interacção homem-máquina para validar as aplicações e identificar as fraquezas/pro-
blemas existentes. desde modo, reuniu-se um grupo de utilizadores que testaram as aplicações 
guiados por um conjunto de passos pré-definidos. 

| 7.2. Objectivos e Metodologia

normalmente a avaliação de usabilidade é composta por vários métodos de avaliação para atingir 
objectivos específicos. na avaliação da usabilidade das infografias pretende-se atingir os seguin-
tes objectivos:

– determinar os problemas de usabilidade existentes;
– Comparar os resultados dos diferentes utilizadores;
– avaliar a quantidade de conteúdos apreendidos pelo utilizador através das infografias;
– determinar as alterações necessárias no campo da usabilidade.

a metodologia utilizada para atingir os objectivos definidos é composta por dois métodos de ava-
liação da usabilidade: testes com utilizadores (avaliação a partir de um cenário e questionários 
para análise do nível de satisfação/conhecimento) e uma avaliação heurística.

os testes baseados num cenário possibilitam a avaliação da forma de utilização da interface, assim 
como do próprio design. segundo nielsen e Molich (1990) a avaliação heurística detecta entre 40% 
a 60% dos problemas de usabilidade que um teste com os utilizadores irá encontrar. normalmente 
estes testes utilizam o sucesso do utilizador na execução de uma tarefa, o tempo dispendido em 
cada tarefa e o número de páginas acedidas para a realização de cada tarefa como medidas para 
avaliar a interface. os questionários são extremamente úteis para compreender os aspectos da in-
terface que contribuem para a satisfação ou frustração dos utilizadores, além de serem uma ferra-
menta ideal para recolher o feedback dos utilizadores. 

a avaliação heurística envolve um conjunto de avaliadores especialistas em usabilidade que exami-
nam a interface de acordo com os princípios de usabilidade ou heurísticas. esta técnica é rápida, 
barata e a avaliação é realizada de forma fácil pelos especialistas, cujo feedback contribui para im-
plementar melhorias na interface (nielsen, 1994). 

a utilização dos dois métodos de avaliação de usabilidade permite obter dois tipos de opiniões: 
a dos especialistas e a dos utilizadores. além disso, permitirá comparar os resultados obtidos nos 
dois tipos de avaliação e compreender se as infografias são usáveis, apelativas para o utilizador e 
se são produtos que veiculam melhor a informação.
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| 7.2.1. Avaliação heurística

a avaliação heurística é o método de avaliação de usabilidade menos formal da técnica inspection 
e envolve o trabalho de especialistas em usabilidade para analisar a aplicação. a aplicação é ava-
liada de acordo com as heurísticas recomendadas por Jakob nielsen (1994) explanadas no ponto 
2.7 (usabilidade). as heurísticas são utilizadas para criar checklists usados pelos especialistas para 
construírem uma lista do que está correcto ou incorrecto na aplicação. 

a checklist a fornecer aos especialistas foi baseada no modelo desenvolvido por Pierotti (2004) e 
nielsen (1994). devido às especificidades das aplicações a avaliar, que embora não sendo indepen-
dentes do portal infovini conseguem funcionar por si só, a checklist foi bastante reduzida, nome-
adamente na apreciação das heurísticas “ajuda e documentação” e “flexibilidade e eficiência na 
utilização” (anexo ii). apesar da checklist contemplar a integração das infografias no portal, o ob-
jecto das avaliações focou essencialmente as infografias desenvolvidas.

o número de avaliadores a recrutar está dependente de uma análise custo/benefício. nielsen (2003) 
recomenda a utilização de três a cinco especialistas em usabilidade, um número suficiente para de-
tectar cerca de 75% dos problemas de usabilidade de uma aplicação. a avaliação às infografias foi 
executada por dois especialistas em usabilidade, uma vez que não foi possível recrutar um número 
superior de especialistas.

Quando as infografias não cumpriam uma heurística os especialistas classificavam o problema atra-
vés de uma escala de “gravidade” (tradução livre de severity). na classificação de um problema são 
considerados três factores: frequência com que o problema ocorre; impacto do problema e persis-
tência do problema. a escala de “gravidade” utilizada na avaliação das infografias foi desenvolvida 
por nielsen (2008) e assenta numa escala de zero a quatro:

0 = não considero que exista um problema de usabilidade;
1 = Problema superficial: só precisa de ser resolvido se houver tempo disponível;
2 = Pequeno problema de usabilidade: grau de importância baixo, mas tem de ser solucionado;
3 =  Grande problema de usabilidade: grau de importância alto, é importante resolvê-lo 

em breve;
4 = Catástrofe de usabilidade: problema tem de ser resolvido urgentemente.

| 7.2.2. Testes com utilizadores

Para a realização de testes de usabilidade com utilizadores foram criados cenários para cada info-
grafia desenvolvida, de forma a cobrir a maior parte das suas funcionalidades e simular padrões de 
utilização reais. nos testes baseados em cenários é comum medir o sucesso da realização da tare-
fa e o tempo necessário à sua realização. Contudo foi também considerado relevante avaliar a for-
ma como os utilizadores assimilam a informação, nomeadamente através de um único ou múltiplos 
meios. desde modo, os testes avaliaram a exactidão da conclusão da tarefa, o reconhecimento e a 
lembrança da interface e em quanto tempo os utilizadores apreendem a informação dispersa atra-
vés de texto ou sob suportes multimédia.  
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a grande vantagem deste método empírico de avaliação é que os resultados obtidos baseiam-se em 
experiências reais de utilizadores. ao contrário da avaliação heurística, onde os experts especulam 
o que poderá causar dificuldades aos utilizadores, os testes com os utilizadores vão encontrar os 
verdadeiros pontos críticos da aplicação. 

segundo nielsen (2000) a reunião de cinco utilizadores é suficiente para encontrar 85% dos pro-
blemas de usabilidade. Para a avaliação das infografias foram recrutados 6 utilizadores para a ava-
liação ficar mais equilibrada, uma vez que 3 realizaram o teste interagindo com duas infografias 
(anexo iii) e os restantes utilizaram apenas uma infografia (anexo iv). assim, as tarefas do teste 
1 são realizadas através da utilização das infografias “Castas Portuguesas” e “Como se faz um vi-
nho” e da subsecção “como guardar” do portal infovini. as tarefas do teste 2 realizam-se a par-
tir de páginas relacionadas com as castas portuguesas, do esquema de vinificação disponível na 
secção “como se faz um vinho” e da infografia “Criar uma adega”. os testes foram aplicados sob 
orientação de um elemento responsável por proporcionar o bom decorrer dos testes e estimular os 
utilizadores a expressar os seus sentimentos de satisfação/frustração e opiniões em relação às in-
fografias.

todos participantes responderam a dois questionários: um no início do teste e outro depois da in-
teracção com as três infografias. o objectivo do primeiro questionário é recolher a informação de 
cada utilizador para perceber o seu perfil: faixa etária, habilitações literárias, experiência na uti-
lização de internet e de infografias multimédia. o segundo questionário avalia o nível de satis-
fação e opiniões do utilizador acerca das infografias e baseia-se nos questionários QUIS (Harper 
e norman, 1993), IBM Computer Usability Satisfaction Questionnaires (shneiderman, 1998), MUMMS 
(HFrG, 1993) e WAMMI (WaMMi consortium, 2002). neste questionário, os utilizadores indicam o 
grau de concordância com uma afirmação de acordo com uma escala Likert composta por 5 valores.

de forma a atingir os objectivos propostos relativos à avaliação dos conhecimentos apreendidos 
foram criados cenários de teste para os conteúdos visados pelas infografias, que apresentavam ta-
refas que deveriam ser resolvidas através da navegação pela informação disponível no portal ou 
utilizando apenas a infografia. assim, as tarefas relativas a um cenário são iguais e apenas a forma 
de as executar é que difere, permitindo posteriormente avaliar a forma mais eficaz dos utilizadores 
apreenderem os conteúdos.

| 7.2.2.1. Aplicação e método de avaliação do teste

antes de iniciarem o teste, os utilizadores eram informados sobre os objectivos e metodologia a 
seguir. Previamente ao início da realização das tarefas, os utilizadores recebiam instruções impres-
sas e verbais do responsável pela investigação, elemento que também esteve sempre presente na 
sessão de testes para responder a dúvidas que poderiam surgir. 

a sessão de testes durou cerca de uma hora e iniciava-se na página de entrada do portal infovini. 
as primeiras três tarefas pedidas pertenciam ao grupo de “pesquisa e navegação”, ou seja, solici-
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tavam que o utilizador encontrasse infografias multimédia no portal sem qualquer indicação prévia 
sobre a sua localização e com a restrição de não usar a pesquisa do site. assim que o utilizador en-
contrasse uma infografia deveria navegar na aplicação uns minutos. o tempo total para a realização 
das tarefas de pesquisa e navegação era de 10 minutos.

de seguida os utilizadores realizavam as tarefas específicas para cada conteúdo (castas, criar uma 
adega, como se faz um vinho) e no final indicavam os principais problemas sentidos e proponham 
melhorias para os minimizar. após a resolução de todas as tarefas, os utilizadores respondiam ao 
questionário de avaliação de satisfação acerca da interacção com todas as infografias multimédia 
disponíveis no portal (antes da realização do questionário foram concedidos alguns minutos extra 
para o utilizador visualizar as infografias). 

o teste desenvolvido é composto por duas formas de avaliação de usabilidade (teste baseado em 
cenários e questionário), fornecendo meios para a avaliação nas seguintes áreas: 

–  Grau de correcção da tarefa: é a percentagem baseada no número de respostas correctas 
dos utilizadores, por exemplo nas três tarefas de pesquisa e navegação (“Quantas infografias 
existem no portal?”).

–  Memória: a percentagem de respostas correctas obtidas nas questões respondidas sem au-
xílio da informação disponível no portal, por exemplo: “ Quantas sinonímias possui a casta 
Castelão? a) 3; b) 2; c) 4”.

–  Tempo de resolução das tarefas: tempo médio que os utilizadores necessitaram para resol-
ver as tarefas.

–  Satisfação subjectiva: determinada pelas respostas dos participantes ao questionário final, 
onde se podem extrair as seguintes medidas:

> Facilidade de utilização (exemplo: “É difícil navegar nas aplicações e entre elas”)
> Eficiência (exemplo: “as aplicações são muito lentas”)
>  Agradabilidade das aplicações (exemplo: “em suma, estou bastante satisfeito com 

as aplicações”)
>  Sentimentos dos utilizadores enquanto utilizavam as aplicações (exemplos:” frus-

trante” e “cansativa”)

| 7.3. Avaliação heurística

a avaliação heurística foi realizada por dois especialistas, como já foi referido, que testaram to-
das as infografias e analisaram-nas de acordo com uma checklist (anexo ii). os resultados des-
ta avaliação possibilitaram detectar os principais problemas de usabilidade, agrupados por cada 
grupo de heurísticas.

uma vez que as infografias apresentam interfaces semelhantes, os especialistas utilizaram a 
mesma checklist para avaliarem as três infografias desenvolvidas para o infovini. o facto das in-
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fografias não se constituírem como sites independentes, uma vez estão integradas no infovini, 
fez com que os especialistas classificassem como não aplicáveis as heurísticas relacionadas com 
a “prevenção de erros”; “ajuda aos utilizadores para reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem 
de erros” e “ajuda e documentação”. 
 

no gráfico 1 são apresentados os problemas detectados por cada especialista de acordo com uma 
determinada heurística. Para a visualização de dados ser mais inteligível, foram ocultadas as heu-
rísticas classificáveis como “não aplicável” e aquelas onde não foram detectados quaisquer proble-
mas: “coerência entre o sistema e o mundo real” e “estética e design minimalista”.
 
a partir da leitura do gráfico 1 deduz-se que o maior número de problemas detectados na avaliação 
relaciona-se com a heurística “visibilidade do estado do sistema” que apresenta dois problemas 
encontrados, quer pelo especialista 1, quer pelo especialista 2. ambos os especialistas detectaram 
um problema na heurística “flexibilidade e eficiência na utilização”. o especialista 1 detectou um 
problema na heurística “consistência e standards” e o especialista 2 detectou um problema na heu-
rística “reconhecimento em vez de lembrança”. no total foram detectados 8 problemas pelos espe-
cialistas que avaliaram as infografias.

o especialista atribuía um grau de gravidade a cada problema detectado, por isso os 8 problemas 
encontrados distribuem-se por diferentes níveis de gravidade. no gráfico 2 são apresentados os 
problemas encontrados pelos especialistas, divididos por heurísticas e nível de gravidade. os dados 
das avaliações dos especialistas foram agrupados para permitir uma leitura dos dados mais fácil e 
imediata.

através do gráfico 2 é possível verificar que os quatro problemas detectados na heurística “visi-
bilidade e estado do sistema” apresentam diferentes níveis de gravidade. dois problemas foram 

Gráfico 1 . Total de problemas por heurísticas
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classificados com 3 (grande problema de usabilidade), um com nível 2 (pequeno problema de usabi-
lidade) e outro com nível 1 (problema superficial).

o especialista 1 classificou os dois problemas detectados com o nível 3. o primeiro problema refe-
re-se ao feedback disponível na infografia “Castas Portuguesas”, nomeadamente na zona de amplia-
ção das imagens do cacho e folha de cada casta, uma vez que o utilizador só tem conhecimento de 
que pode ampliar as imagens quando passa o rato por cima destas. o segundo problema também se 
relaciona com a infografia “Castas Portuguesas”, em particular com o funcionamento do scroll dis-
ponível no botão do meio do rato, que ao ser rodado faz efeito no scroll da página e não no que 
está disponível na infografia.

o especialista 2 classificou os problemas que detectou com um nível de gravidade distinto. o 
primeiro problema apontado por este especialista foi catalogado com o nível 2 e diz respeito à 
forma como as infografias estão disponíveis no portal, nomeadamente a sua inserção na secção 
“recursos”, onde a subsecção “Multimédia” foi considerada desnecessária. o segundo problema re-
laciona-se com a terminologia dos menus, que segundo o especialista está ligeiramente incorrecta 
na infografia “Criar uma adega”. Para este especialista o termo adega deveria ser substituído para 
garrafeira. 

em relação à flexibilidade e eficiência na utilização, ambos especialistas detectaram o mesmo pro-
blema, classificando-o com o nível de gravidade 3. os especialistas consideram um grande problema 
de usabilidade o facto de não ser possível utilizar atalhos do teclado para interagir com a aplicação, 
nomeadamente o “Ctrl+F” para pesquisar conteúdo, “Ctrl+” para aumentar o tamanho da fonte uti-
lizada no texto e o botão de retroceder do browser não ter efeito na infografia, mas sim na página 
onde esta está inserida.

Gráfico 2 . Número de problemas (heurísticas e classificação por gravidade)
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em relação ao problema detectado na heurística “consistência e standards”, o especialista 1 clas-
sificou com o nível 3 o facto do sistema não seguir as convenções e expectativas do utilizador, no-
meadamente na utilização do atalho “Ctrl+F” do browser e novamente aponta o problema do botão 
de scroll do rato não surtir efeito na infografia. 

no campo da heurística “reconhecimento em vez de lembrança”, o especialista 2 classificou o pro-
blema detectado com o nível 2 de gravidade. este foi apontado, porque o especialista conside-
ra que nem todos títulos estão descritos de forma clara, nomeadamente a utilização do termo 
“Multimédia” incluído na secção “recursos”.

Considerando o número de problemas detectados é importante referir 63% dos problemas detec-
tados são de gravidade 3 (gráfico 3): os especialistas consideraram que 5 problemas eram grandes 
problemas de usabilidade. Por outro lado, não foi detectado qualquer problema de gravidade 4 ou 
0. os problemas de gravidade 2 correspondem a 25% enquanto os de gravidade 1 a 12% dos proble-
mas encontrados. 
 
no final da avaliação heurística era solicitado que os especialistas comentassem as aplicações de-
senvolvidas. os principais pontos a reter das opiniões recolhidas são os seguintes:

–  algumas infografias são muito difíceis de encontrar;
–  o percurso para chegar as infografias através das páginas do portal não é fácil de recordar;
–  na área de “Comparar” da infografia “Castas Portuguesas”, as castas são seleccionadas através 

de arrasto, no entanto para as remover o utilizador tem de clicar num botão e não arrastá-las;
–  a infografia “Como se faz um vinho” está bem organizada e esteticamente bem conseguida, 

mas não realça as semelhanças e diferenças entre as etapas de vinificação dos diferentes ti-
pos de vinho.

Gráfico 3 . Número de problemas (heurísticas e classificação por gravidade)
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os resultados da avaliação heurística levantam algumas questões sobre a interface das infografias, 
nomeadamente as desvantagens das aplicações serem desenvolvidas em Flash. o Flash é um softwa-
re de excelência para produzir conteúdos interactivos e animações, no entanto apresenta algumas 
desvantagens a nível de interacção com o teclado ou outros periféricos, porque invalida qualquer 
atalho apreendido pelo utilizador no contexto da Web. apesar disso, se as aplicações forem desen-
volvidas tendo em conta o público-alvo e com interfaces validadas, provavelmente o utilizador não 
sentirá falta dos atalhos do teclado. os outros problemas detectados são pormenores de interac-
ção, nomeadamente a necessidade de feedback extra em algumas áreas das aplicações e a localiza-
ção das infografias na arquitectura do portal.

apesar dos problemas encontrados, o saldo da avaliação heurística é positivo na medida em que os 
especialistas não detectaram problemas em dois grupos de heurísticas (“coerência entre o sistema 
e o mundo real” e “estética e design minimalista”) e grande parte dos problemas classificados com 
gravidade de nível 3 relacionam-se não com as aplicações em si, mas com o seu suporte, o Flash.

| 7.4. Resultados dos testes de usabilidade

o principal objectivo dos testes de usabilidade é compreender quais as vantagens e desvantagens 
da utilização das infografias na realização das tarefas solicitadas. Porém, em primeiro lugar é ne-
cessário identificar o perfil dos utilizadores e avaliar se é fácil aceder às infografias na arquitectura 
do portal. Posteriormente analisam-se os resultados da execução das tarefas, incluindo a frustra-
ção do utilizador e o tempo dispendido na realização do teste. Por fim, são apresentados os re-
sultados dos testes de escolha múltipla realizados sem auxílio de nenhum conteúdo, de forma a 
avaliar a quantidade de informação apreendida pelo utilizador.

| 7.4.1. Perfil dos utilizadores

antes de iniciar as tarefas solicitadas no teste, o utilizador preenchia um pequeno inquérito, cujo 
objectivo final era o de identificar, de forma resumida, o perfil dos utilizadores. os utilizadores não 
foram escolhidos para se enquadrarem no público-alvo do portal (ainda que possam ser incluídos 
nos consumidores novatos), uma vez que se pretendia testar métodos de interacção (o público-alvo 
não é relevante) e por outro lado, utilizadores como produtores ou enófilos já poderiam conhecer 
os conteúdos transmitidos pelas infografias e iriam enviesar as perguntas de apreensão de conteú-
dos, por já os conhecerem previamente.

através da análise da tabela 1 conclui-se que 50% dos utilizadores se situam na faixa etária dos 
25-34 anos. todos os outros utilizadores inserem-se em faixas etárias diferentes: 16,6% têm entre 
14-17 anos; 16,6% entre 18-24 e 16,6% entre 45-55. o sexo dos utilizadores está equilibrado, uma 
vez que 50% são do sexo feminino.

a maior parte dos utilizadores possuí, no mínimo, habilitações ao nível da licenciatura (83,3, sen-
do que 50% possuí licenciatura e 33,3 pós-graduação ou superior) e apenas 16,6% indicou o 9º 
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ano como habilitação literária (factor que se justifica pela faixa etária onde o utilizador se enqua-
dra). todos os utilizadores estão bem familiarizados com a internet, uma vez que a média de anos 
a utilizar internet é de 10 e a frequência de utilização é diária. todos os utilizadores já tinham in-
teragido com infografias multimédia, embora alguns utilizadores questionassem o que era uma in-
fografia multimédia antes de responder à questão. em suma, a amostra desta avaliação pode ser 
caracterizada como uma amostra de conveniência, uma vez que grande parte dos utilizadores pos-
suem habilitações académicas superiores (à excepção do utilizador 6) e todos estão habituados a 
utilizar a internet, utilizando-a diariamente e há já largos anos.

Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 Utilizador 5 Utilizador 6

Faixa etária 25-34 18-24 25-34 25-34 45-55 14-17

sexo Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

Habilitações 

literárias

Licenciatura Pós-

graduação 

ou superior

Licenciatura Licenciatura Pós-

graduação 

ou superior

9º ano

anos a usar 

internet

12 9 12 10 10 7

Frequência 

de utilização

diária diária diária diária diária diária

Já visualizou  

infografia 

multimédia?

sim sim sim sim sim sim

| 7.4.2. Tarefas de pesquisa e navegação

a existência de tarefas de pesquisa e navegação nos testes de usabilidade permite avaliar se a loca-
lização das infografias na arquitectura do infovini é intuitiva para o utilizador, quais os estímulos 
necessários para os utilizadores acederem às infografias, aferir o reconhecimento do ícone desenvol-
vido para assinalar um conteúdo interactivo, entre outros parâmetros indispensáveis à compreensão 
do percurso do utilizador desde a página inicial do portal até às infografias (tabela 4).

tabela 3 . Resultados do inquérito de perfil do utilizador



7. avaliação de usabilidade e conteúdos82|

tarefa 1 Quantas infografias existem no portal?

tarefa 2 o que contém o ícone que indica a existência de uma infografia?

tarefa 3 onde se situam (na arquitectura do portal)?

 

através da análise da tabela 5 verifica-se que apenas um utilizador (16,6%) não encontrou as três 
infografias disponíveis no infovini. os outros participantes no teste (83,4%) identificaram todos os 
locais onde se situam as três infografias (Conhecer > Como se Faz um vinho; Conhecer > Como se 
Faz um vinho > Castas; Conhecer > apreciar um vinho > Como guardar; recursos > Multimédia), ain-
da que um utilizador não tenha indicado a secção “recursos”. todos os utilizadores identificaram 
correctamente o ícone desenvolvido para os conteúdos interactivos/multimédia do portal.

tarefas utilizador 1 utilizador 2 utilizador 3 utilizador 4 utilizador 5 utilizador 6

1- Quantas in-

fografias exis-

tem no portal?

3 3 3 3 3 1

2- onde se 

situam (na 

arquitectura 

do portal)?

todas as lo-

calizações

todas as lo-

calizações

todas as lo-

calizações

não indicou 

os recursos

todas as lo-

calizações

indicou 

apenas 

“Como se 

faz um 

vinho”

3- o que con-

tém o ícone 

que indica a 

existência de 

uma infografia?

rato de 

computador

rato de 

computador

rato de 

computador

rato de 

computador

rato de 

computador

rato de 

computador

no decorrer da realização das tarefas os utilizadores identificaram alguns problemas de usabilidade, 
que são sistematizados da seguinte forma:

Problema 1:  não é imediato perceber que as infografias e a subsecção “Multimédia” se loca-
lizam na secção “recursos”;

Problema 2:  o ícone ligado à secção “recursos” é pouco apropriado para os conteúdos aí dis-
ponibilizados;

Problema 3:  as opções de navegação ligadas a cada infografia na página “Multimédia” não 
são imediatamente visíveis;

Problema 4: o acesso ao terceiro nível de navegação do portal (subsecções) não é intuitivo. 

tabela 5 . Resultados das tarefas de pesquisa e navegação

tabela 4 . Tarefas de pesquisa e navegação
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na tabela 6 é possível visualizar quais os problemas indicados por cada utilizador e a sua ligação 
com as tarefas solicitadas.

utilizador 1 utilizador 2 utilizador 3 utilizador 4 utilizador 5 utilizador 6 tarefas

Problema 1 X X X X X X 1.2

Problema 2 X X 2

Problema 3 X X X 2

Problema 4 X 1

no gráfico 4 é possível visualizar a frequência dos problemas detectados pelos utilizadores, onde 
claramente se destaca a frequência do problema 1.
 
a tabela 6 e o gráfico 4 evidenciam a existência de um problema na arquitectura do infovini. a lo-
calização da subsecção “Multimédia” dentro de uma secção denominada “recursos” foi considerada 
um problema por todos os utilizadores que efectuaram o teste. os utilizadores que conseguiram in-
dicar a localização das infografias na secção “recursos” necessitaram de algum esforço e tempo ex-
tra, porque associavam o nome “recursos” a recursos físicos (livros, cds, entre outros). o utilizador 
4 afirmou que suspeitava que as infografias poderiam estar agrupadas na secção “recursos”, contu-
do ao olhar para o ícone relativo à secção no menu do portal, eliminou essa hipótese. de facto, a 
questão da relação entre o ícone e a secção “recursos” ocorreu com uma frequência de 33%.

a subsecção “Multimédia” agrupa as infografias e outros conteúdos multimédia disponíveis no por-
tal e para cada elemento foram criados links específicos (“abrir”, “ir para a página” e “Partilhar”), 

Gráfico 4 . Frequência dos problemas indicados pelos utilizadores
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para que a contextualização dos elementos nas páginas do portal seja mais fácil e ofereça mais 
opções de interacção (Figura 57). no entanto, os utilizadores afirmaram que essas opções passam 
despercebidas (o problema ocorre com uma frequência de 50%) e raramente utilizavam o link “ir 
para a página” quando queriam navegar para a página onde a infografia estava disponível, prefe-
rindo realizar o percurso através do menu.  

na tarefa relacionada com o número de infografias disponíveis no portal os utilizadores optavam 
por um de dois caminhos: visualizar todas as páginas do portal rapidamente para identificar o nú-
mero e local das infografias ou iniciar a sua pesquisa pela secção “Conhecer”. a navegação no ter-
ceiro nível do portal foi um problema para o utilizador 6, porque não depreendeu que o acesso a 
esse nível era feito através da parte inferior do banner (problema 4). após a realização das tarefas, 
todos os utilizadores foram unânimes em afirmar que o menu “Conhecer” é aquele que imediata-
mente ligam à presença de infografias. 

É importante referir que os problemas indicados pelos utilizadores em relação à localização da sub-
secção “Multimédia” eram esperados, uma vez que os “recursos” foram pensados para englobar in-
formação sobre links, livros, cd-rom e outros dispositivos que complementassem a informação do 
portal. uma vez que posteriormente a equipa do infovini considerou que a disponibilização dessa 
informação não era relevante, adaptou-se a secção “recursos” para agrupar a informação multimé-
dia do portal. no entanto, na altura não existiu disponibilidade para alterar ícones ou o nome da 
secção, sendo esta a razão da indicação e frequência deste problema. 

| 7.4.3. Castas Portuguesas

as tarefas desenvolvidas para testar o cenário “Castas Portuguesas” são iguais (tabela 7), todavia 
os meios utilizados para as solucionar são distintos: os utilizadores visualizavam apenas os conteú-
dos disponíveis no portal ou a infografia. deste modo, os resultados que serão apresentados encon-
tram-se divididos de acordo com o teste realizado pelos utilizadores.

os utilizadores 4, 5 e 6 realizaram o teste 1, isto é, utilizaram a infografia para resolver as tarefas 
solicitadas e no decurso do teste apontaram os seguintes problemas de usabilidade:

Problema 1:  as opções de filtrar as castas em tintas e brancas através dos botões deviam 
estar mais destacadas;

Problema 2: o botão de comparar as castas não é imediatamente visível.

Figura 57 . Pormenor da subsecção “Recursos”
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tarefa 1.1 ouvir o nome de todas as sinonímias da casta.

tarefa 1.2 visualizar os pormenores do cacho da uva.

tarefa 1.3 Conhecer os pormenores da folha jovem do cacho. 

tarefa 1.4
Compare a casta Castelão apenas com castas tintas à sua escolha. 

indique as castas escolhidas e a zona ou região de cultivo.

na tabela 8 é possível visualizar quais os problemas indicados por cada utilizador e a respectiva li-
gação do problema com as tarefas solicitadas. no gráfico 5 é apresentada a frequência com que es-
tes problemas ocorrem.

teste 1 utilizador 4 utilizador 5 utilizador 6 tarefas

Problema 1 X 2

Problema 2 X 2

um dos utilizadores do teste 1 referiu 2 problemas de usabilidade compreendidos na infografia 
(como se pode verificar através da análise da tabela 8 e do gráfico 2). os problemas apontados rela-
cionam-se apenas com a tarefa 2 que requeria a selecção e comparação de castas. esta tarefa sus-

tabela 8 . Castas Portuguesas: resultados das tarefas realizadas através da infografia (teste 1)

tabela 7 . Tarefas do cenário “Castas Portuguesas”

Gráfico 5 . Castas Portuguesas: frequência dos problemas indicados pelos utilizadores (teste 1)
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citou pequenas hesitações de interacção ao utilizador 5, embora tenham sido resolvidas em pouco 
tempo pelo utilizador e sem recurso a ajuda. os utilizadores elogiaram a quantidade de informação 
disponível e a estrutura clara e de acesso fácil aos conteúdos da aplicação. todos os utilizadores 
gostaram da opção de ouvir os nomes das castas e consideraram muito relevante a possibilidade de 
comparar castas.

os utilizadores 1, 2 e 3 realizaram o teste 2 que solicitava a utilização dos conteúdos disponíveis 
nas páginas do portal (os utilizadores podiam utilizar qualquer página, excepto a infografia “Castas 
Portuguesas”). no decorrer do teste os utilizadores sentiram muitas dificuldades a resolver algumas 
tarefas e indicaram os seguintes problemas de usabilidade:

Problema 1: não é possível aumentar as imagens do cacho e folha de cada casta;
Problema 2: os pormenores técnicos de uma casta são difíceis de encontrar;
Problema 3: a opção comparar não existe.

na tabela 9 é apresentada a relação entre os utilizadores, os problemas indicados e a tarefa que 
despoletou a identificação desse problema. no gráfico 6 a frequência de dois problemas salta ime-
diatamente à vista, uma vez que o problema 1 e 3 obtiveram a frequência de 100%.

teste 2 utilizador 1 utilizador 2 utilizador 3 tarefas

Problema 1 X X X 1.2

Problema 2 X X 1.3

Problema 3 X X X 2

 

tabela 9 . Castas Portuguesas:resultados das tarefas realizadas através das páginas do portal (teste 2)

Gráfico 6 . Castas Portuguesas: frequência dos problemas indicados pelos utilizadores das páginas do portal 
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os utilizadores que realizaram o teste 2 não conseguiram terminar com sucesso a realização de al-
gumas tarefas, por isso os problemas identificados estão directamente relacionados com essas ta-
refas. em relação às tarefas 1.2 e 2, os utilizadores mostraram-se empenhados na conclusão das 
tarefas e utilizaram todos os meios disponíveis para as realizar (pesquisa geral e navegação atenta 
e cuidadosa nas páginas do portal). no entanto a sua conclusão era impossível sem o recurso à uti-
lização da infografia. assim, após alguns minutos a pesquisar os utilizadores desistiam da execução 
das tarefas 1.2 e 2. o problema 2 (os pormenores técnicos de uma casta são difíceis de encontrar) 
só não foi indicado por um utilizador que considerou que a localização da informação (subsecção 
“Castas” do menu “Produzir”) enquadra-se bem na arquitectura do portal. em contrapartida, os ou-
tros utilizadores gastaram bastante tempo a tentar encontrar a informação e inclusivamente o uti-
lizador 1 desistiu de realizar a tarefa. 

Quando os utilizadores terminavam uma tarefa era-lhes solicitado que indicassem o seu nível de 
frustração em relação à tarefa numa escala de 0 a 3 (gráfico 7). os utilizadores do teste 2 apre-
sentam valores médios de frustração muito elevados (classificação máxima na tarefa 1.2 e 2; clas-
sificação de 2 na tarefa 1.3) justificados pela impossibilidade de realização de algumas tarefas e 
da localização da informação necessária para a conclusão da tarefa 1.3 se encontrar noutra secção 
do portal de acesso pouco imediato. Por outro lado, os níveis médios de frustração verificados no 
teste 1 são muito baixos e pouco significativos, uma vez que todos os utilizadores realizaram as 
tarefas de forma quase imediata. o valor de 0,33 da tarefa 1.3 justificam-se por um utilizador não 
sentir que a designação “Características ampelográficas” seja adequada para utilizadores que não 
dominam a linguagem técnica. na tarefa 2, o nível de frustração médio dos utilizadores está direc-
tamente relacionado com os problemas de usabilidade apontados pelos utilizadores do teste 1.
 

a dificuldade sentida pelos utilizadores do teste 2 na resolução das tarefas teve repercussões no 
tempo que despenderam na resolução do teste (tabela 10). o tempo médio de realização do teste 2 
foi de 10 minutos e 33 segundos mais do dobro do que o tempo gasto pelos utilizadores do teste 1 
que necessitaram apenas de 4 minutos e 17 segundos. deste modo, verifica-se que a informação na 
infografia encontra-se melhor organizada e é rapidamente acedida, diminuindo o tempo de realiza-
ção do teste.
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Teste Tempo médio de realização de tarefas

teste 1 4m17s

teste 2 10m33s

após a resolução das tarefas, era solicitado aos utilizadores que respondessem a três perguntas de 
escolha múltipla sem o auxílio de qualquer meio, com o objectivo de avaliar a quantidade de infor-
mação apreendida e a capacidade do utilizador reter na memória a informação que visualizou. no 
gráfico 8 são apresentadas as percentagens de respostas correctas dos testes, onde se conclui que 
os utilizadores que visualizaram a infografia conseguiram melhores resultados do que os do teste 
2 (100% contra 78%). os utilizadores do teste 1 responderam correctamente a todas as perguntas, 
apesar de terem realizado as tarefas mais rapidamente.

através da análise dos resultados obtidos no teste 1 e 2 conclui-se que a informação vinculada 
pela infografia é de acesso mais fácil para o utilizador, encontrando-se melhor organizada e permi-
tindo visualizar mais informação no mesmo ecrã. além disso, a partir da percentagem de respostas 
correctas, é possível afirmar que os utilizadores do teste 1 apreenderam correctamente todos os 
conteúdos relacionados com as tarefas executadas.

tabela 10 . Castas Portuguesas: tempo médio de realização dos testes de usabilidade

Gráfico 8 . Castas Portuguesas: percentagem de respostas correctas
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| 7.4.4. Criar uma adega

após a realização das tarefas relacionadas com os conteúdos sobre as castas portuguesas, era so-
licitado aos utilizadores a execução das tarefas relativas à infografia “Criar uma adega”. esta in-
fografia, mais visual e com informação menos complexa do que a anterior, foi desenvolvida para 
avaliar a prestação dos utilizadores na visualização de informação idêntica através de texto ou su-
porte visual interactivo.

o teste 1 visa a realização de tarefas utilizando a informação texto disponível na subsecção 
“apreciar um vinho > Como Guardar” e o teste 2 utiliza a infografia como meio de acesso à infor-
mação. Como habitual, as tarefas apresentadas aos utilizadores são iguais, apenas diferindo o meio 
de acesso à informação (tabela 11). 

tarefa 1.1 Conheça as características a considerar para decidir o local da adega.

tarefa 1.2 Quais os instrumentos que terá de adquirir para a sua adega.

tarefa 1.3 Como se pode controlar a humidade?

os utilizadores 4, 5 e 6 (do teste 1) realizaram as tarefas consultando os conteúdos texto dispo-
níveis e não apontaram nenhum problema de usabilidade, afirmando estarem perante um texto de 
leitura fácil, legível e enquadrado correctamente no infovini.

os utilizadores 1, 2, 3 (do teste 2) utilizaram a infografia para resolver as tarefas solicitadas e 
identificaram alguns problemas de usabilidade:

Problema 1:  não há indicação de que se pode parar a animação inicial de cada estado com 
um clique do rato;

Problema 2:  Quando a animação inicial de cada estado pára (na zona da casa), não é imedia-
to que se tenha de passar nas divisões para aceder às informações.

na tabela 12 é apresentada a relação entre os utilizadores e os problemas indicados. neste caso, os 
problemas identificados não se relacionam com nenhuma tarefa, mas sim com a navegação na info-
grafia. no gráfico 9 é apresentada a frequência de ocorrência dos problemas.

teste 2 utilizador 1 utilizador 2 utilizador 3 utilizador 4

Problema 1 X X X –

Problema 2 X –

 

tabela 12 . Criar uma adega: resultados das tarefas através da infografia (teste 2)

tabela 11 . Tarefas do cenário “Criar uma adega”
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todos os utilizadores indicaram que a possibilidade de parar a animação inicial de cada ecrã da in-
fografia não é imediata, por isso a utilização de um texto informando a possibilidade de a avançar 
seria bem-vindo. um dos utilizadores teve uma ligeira dificuldade em perceber que podia interagir 
com as divisões da casa para obter mais informação sobre as características ideais da adega, por 
isso um texto indicativo ou um cursor incluído na animação que ilumina cada divisão poderá resol-
ver a situação.

uma vez que as tarefas solicitadas eram de resolução simples, os utilizadores apresentam um nível 
médio de frustração bastante baixo (gráfico 10). no teste 1 os níveis médios de frustração são zero 
em todas as tarefas, excepto na tarefa 1.1, uma vez que a resposta correcta ao que era pedido im-
plicava a navegação entre a casa e a adega. os utilizadores do teste 2 apresentam um nível médio 
de frustração de 0, ou seja, todos completaram a tarefa sem dificuldades. 
 

Gráfico 9 . Criar uma adega: frequência dos problemas indicados pelos utilizadores da infografia (teste 2)
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Gráfico 10 . Criar uma adega: nível médio de frustração do utilizador
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as tarefas relacionadas com a criação da adega implicavam uma exploração significativa da info-
grafia e do texto, obrigando o utilizador a utilizar frequentemente o rato para aceder à informação. 
em contrapartida, o texto na página do portal estava num só local e organizado de acordo com a 
ordem das perguntas. deste modo, justifica-se que tempos de resolução das tarefas sejam quase 
idênticos (tabela 13). os utilizadores do teste 1 resolveram as tarefas através do texto e num tem-
po médio de 5 minutos e 3 segundos, enquanto os utilizadores que interagiram com a infografia 
gastaram em média 5 minutos.

Teste Tempo médio de realização de tarefas

teste 1 5m3s

teste 2 5m

os resultados das questões de escolha múltipla respondidas sem o auxílio de nenhum conteúdo de-
monstram que os utilizadores do teste 2 responderam correctamente a todas as perguntas e a per-
centagem de respostas certas dos utilizadores do teste 1 foi de 77,78% (gráfico 11). É de salientar 
que as respostas erradas dos utilizadores do teste 1 se centraram na questão “Como é que as garra-
fas de vinho do Porto devem ser guardadas? a) em pé b) deitadas c) Junto ao solo”. de facto a vi-
sualização da informação na infografia, nomeadamente as garrafas correctamente posicionadas nas 
prateleiras ajudou os utilizadores do teste 2 a responder correctamente à pergunta, já que os pró-
prios utilizadores recordavam-se imediatamente da ilustração da infografia.
 

Gráfico 11 . Criar uma adega: percentagem de respostas correctas
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tabela 13 . Criar uma adega: tempo médio de realização dos testes de usabilidade
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os testes de avaliação da infografia “Criar uma adega” revelaram que os problemas de usabilidade 
detectados não impediram a correcta visualização de informação nem a interacção do utilizador 
com a aplicação. apesar de, por vezes, a infografia não contribuir para o acesso mais rápido à in-
formação (os tempos médios de realização das tarefas foram idênticos), esta pode ajudar o utili-
zador a memorizar melhor a informação e a relembrá-la através de imagem e texto, facto que foi 
essencial para a resposta correcta às questões de escolha múltipla.

| 7.4.5. Como se faz um vinho

a infografia “Como se faz um vinho” serve-se de ilustrações animadas sobre as etapas de vinifica-
ção. a informação disponível sobre as etapas de vinificação disponível no portal antes da existên-
cia da infografia baseava-se em esquemas representativos dos passos necessários à produção de 
vinho. assim, para além de detectar os problemas de usabilidade da aplicação interactiva e da in-
teracção com os esquemas, os utilizadores eram estimulados a dar a sua opinião sobre a utilização 
da animação em relação aos conteúdos estáticos.

os utilizadores 4, 5 e 6 realizaram as tarefas do teste 1 através da navegação com os conteúdos da 
infografia, enquanto os utilizadores 1, 2 e 3 concluíram o teste 2 através do esquema de vinifica-
ção de vinhos tranquilos disponível na secção “Como se faz um vinho” do menu “Conhecer”. Como é 
habitual, as tarefas dos dois testes são iguais (tabela 14).

tarefa 1.1 Contabilize e enumere as etapas de produção de vinho branco.

tarefa 1.2
no vinho rosé método tinto, enumere por ordem as etapas de vinifica-

ção a partir da maceração até ao engarrafamento.

tarefa 1.3 em que consiste a etapa da transfega?

os utilizadores 4, 5 e 6 afirmaram que a estrutura da infografia ajuda a compreender claramente as 
etapas de vinificação de cada tipo de vinho e inclusivamente permite compreender algumas etapas 
sem necessitarem de ler o texto anexo à animação. os utilizadores gostaram da aplicação e das for-
mas de interacção disponíveis, por isso não lhe apontaram nenhum problema de usabilidade.

tabela 14 . Tarefas do cenário “Como se faz um vinho”
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os utilizadores 1, 2 e 3 que realizaram as tarefas através do esquema de vinificação (teste 2) indi-
caram três problemas de usabilidade, essencialmente relacionados com a leitura das etapas do es-
quema, a saber:

Problema 1:  os métodos de vinificação rosé não são de leitura imediata, especialmente a 
partir da etapa fermentação.

Problema 2:  as linhas das etapas do vinho rosé e do tinto são de cor muito semelhante e por 
isso difícil de distinguir.

Problema 3: as linhas que ligam as etapas são de espessura muito fina.

na tabela 15 é apresentada a relação entre os utilizadores e os problemas que mencionaram, de 
acordo com a tarefa onde foi encontrado o problema. no gráfico 12 são apresentados a frequência 
dos problemas.

teste 2 utilizador 1 utilizador 2 utilizador 3 tarefas

Problema 1 X 1.2

Problema 2 X X 1.2

Problema 3 X 1.2

 

o problema relacionado com a cor das linhas que seguem as etapas de vinificação foi o mais fre-
quente (67%), uma vez que dois utilizadores sentiram algumas dificuldades em distinguir as etapas. 
alguns sugeriam que a linha rosé devia continuar visível até ao engarrafamento (assim como as ou-
tras linhas dos outros vinhos). os problemas 1 e 3 apresentam uma frequência de 33%. no proble-

tabela 15 . resultados das tarefas através do esquema de vinificação (teste 2)

Gráfico 12 . Como se faz um vinho: frequência dos problemas indicados pelos utilizadores através do esquema 
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ma 1, o utilizador 1 argumentou que a partir da fermentação, seguir a estrutura do método branco 
e tinto suscita algumas dúvidas, especialmente no método branco. em relação ao problema 3, o 
utilizador 2 considerou que as linhas que ligam as etapas, sendo de espessura muito fina, dificul-
tam ligeiramente a percepção da ordem dos métodos de vinificação.     

em consonância com os problemas de usabilidade detectados pelos utilizadores do teste 2, o índice 
médio de frustração dos utilizadores (gráfico 13) foi de 0,33 em duas tarefas (1.2 e 1.3). estes va-
lores são justificados pela necessidade dos utilizadores interagirem com os conteúdos disponíveis 
no vinho rosé na tarefa 1.2 e na tarefa 1.3 ser indispensável visualizar os conteúdos texto de uma 
etapa de vinificação. Como seria esperado, os utilizadores do teste 1 apresentam um nível médio 
de frustração de 0, uma vez que não indicaram nenhum problema de usabilidade.
 

em relação ao tempo gasto na realização das tarefas (tabela 16) denota-se que a realização das ta-
refas através da infografia é ligeiramente mais rápida do que utilizando o esquema de vinificação. 
os utilizadores gastaram em média 3 minutos e 50 segundos para realizar todas as tarefas enquan-
to os utilizadores do teste 2 gastaram 5 minutos. embora a diferença de tempo não seja significa-
tiva, a utilização da infografia acelerou a conclusão das tarefas, por ser mais imediato navegar na 
aplicação do que no esquema.

Teste Tempo médio de realização das tarefas

teste 1 3m50s

teste 2 5m

tabela 16 . Como se faz um vinho: tempo médio de realização dos testes de usabilidade

Gráfico 13 . Como se faz um vinho: nível médio de frustração do utilizador
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os resultados das questões de escolha múltipla respondidas sem o auxílio de nenhum conteúdo 
demonstram que a percentagem de respostas correctas dos utilizadores do teste 1 é de 78%, en-
quanto a percentagem dos utilizadores do teste 2 é de 89% (gráfico 14). apesar da realização das 
tarefas ser mais rápida, a verdade é que a utilização da infografia não permitiu que os utilizadores 
relembrassem o que visualizaram correctamente, talvez porque as animações chamassem mais aten-
ção e o utilizador se “distraísse” com elas. os utilizadores que usaram o esquema de vinificação ti-
veram menos distracções e conseguiram uma percentagem superior de respostas correctas.
 

a utilização de animação é mais apelativa para o utilizador e permite obter informação mais rápida 
permitindo que os utilizadores apreendam a informação de forma diferente, ou seja, concentram-
se mais na imagem e movimento e menos texto. os utilizadores do teste 2 conseguiram apreender 
quase todos os conteúdos, apesar de considerarem que o esquema de vinificação apresenta algumas 
deficiências de leitura, como no uso da cor e na ligação entre etapas.

| 7.4.6. Infografia vs outros conteúdos

através da análise dos resultados do teste 1 e 2 verifica-se que a utilização de infografia permi-
tiu que os utilizadores obtivessem melhores resultados na realização das tarefas solicitadas. numa 
análise comparada dos resultados, agrupando a utilização da infografia e os outros conteúdos dis-
poníveis no portal é possível constatar claramente a posição cimeira da infografia na conclusão 
bem sucedida de tarefas.

o nível médio de frustração do utilizador na conclusão de tarefas é quase insignificante (gráfico 
15), quer através das infografias (0,06%), quer a partir dos outros conteúdos disponíveis no portal 
(0,80). deste modo, os utilizadores sentiram que completar uma tarefa através da infografia é mais 
fácil do que utilizando os conteúdos do portal. 
 

Gráfico 14 . Como se faz um vinho: percentagem de respostas correctas
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a grande utilização dos meios multimédia nas infografias ajudou os utilizadores a realizar as tare-
fas mais rapidamente do que através dos textos e imagens disponíveis nas páginas do portal. Como 
é possível verificar após a leitura da tabela 17, os utilizadores gastaram em média 4 minutos para 
realizar tarefas através das infografias e 7 minutos para realizar as mesmas tarefas utilizando ou-
tros conteúdos.

tempo médio de realização das tarefas

infografia 4m

Conteúdos 7m

verificou-se que quando os utilizadores apreendiam informações através da infografia estavam mais 
aptos para responder às questões de escolha múltipla colocadas após a realização das tarefas. 
Como se verifica no gráfico 16, a percentagem de respostas correctas sobre os conteúdos apreendi-
dos pelas infografias é de 93%, enquanto que através dos outros conteúdos é de 81%. assim, a ca-
pacidade de memória e processamento da informação do utilizador é mais eficiente quando utiliza 
uma infografia do que os outros conteúdos do portal. 
 
assim, conclui-se que a utilização da infografia permite um melhor desempenho dos utilizadores 
quer a nível da realização das tarefas, quer no tempo da sua execução. ainda mais relevante, é o 
impacto que os múltiplos meios têm na memória do utilizador, facilitando a aplicação dos conteú-
dos nos testes de escolha múltipla. apesar do número da amostra ser reduzido, é possível afirmar 
que a utilização da infografia tem claramente vantagens para o utilizador e proporciona uma eleva-
da percentagem de tarefas concluídas correctamente e com níveis baixos de frustração.

tabela 17 . Infografia vs outros conteúdos: tempo médio de realização das tarefas
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| 7.4.7. Satisfação dos utilizadores

após a conclusão das tarefas do teste, era solicitado que os utilizadores respondessem a um ques-
tionário de satisfação sobre as infografias e respectivos métodos de interacção. este questionário 
avaliava apenas as aplicações interactivas, por isso foram concedidos mais uns minutos de navega-
ção aos utilizadores, especialmente aos do teste 2 (porque este teste só exigia a interacção com 
uma infografia). 

algumas frases e palavras apresentadas visavam aspectos específicos da interacção com as info-
grafias, enquanto outras serviam para avaliar a aplicabilidade de certos adjectivos na descrição 
das aplicações. os utilizadores indicavam o nível de concordância com uma afirmação ou palavra 
numa escala Likert composta por 5 valores e apresentada ao utilizador nas variações de “discordo 
plenamente” (com a cotação de um) até “concordo plenamente” (com a cotação de cinco). algumas 
frases foram inversamente cotadas, por exemplo: ao adjectivo “aborrecida” os 5 valores correspon-
diam à opção “discordo plenamente”.

os resultados do inquérito de satisfação preenchido por cada utilizador foram trabalhados para que 
cada afirmação correspondesse a um valor médio de satisfação. Quanto mais a média se aproximar 
do valor máximo (5), mais satisfeitos se encontram os utilizadores. a tabela 18 apresenta a dis-
tribuição da média dos valores atribuídos pelos utilizadores para casa palavra/frase. Para ajudar a 
compreensão dos itens que foram cotados inversamente a tabela 18 foi dividida em duas colunas 
onde se distinguem os valores que foram contabilizados quando “concordo plenamente” correspon-
de ao valor 5 e “discordo plenamente” ao valor 1 e vice-versa.

analisando a tabela 18 verifica-se que todos os utilizadores foram unânimes a considerar que as in-
fografias não são aborrecidas, desagradáveis nem lentas. de facto, todos os utilizadores considera-
ram que as aplicações têm utilidade e que as imagens e ilustrações auxiliaram-nos a compreender 
os conteúdos.

Gráfico 16 . Infografia vs outros conteúdos: percentagem de respostas correctas
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os utilizadores consideraram-se menos satisfeitos em relação à resposta da acção dos links ou ob-
jectos, já que o nível médio de satisfação à frase “obtive o que esperava quando clicava nos links 
ou objectos das aplicações” foi de 4,17. o mesmo valor médio de satisfação foi obtido na resposta 
ao adjectivo “confusa” e todas as outras frases/palavras obtiveram uma satisfação média superior. 
ainda assim, o valor de 4,17 já é denunciador de um bom nível de satisfação, concluindo que todos 
os utilizadores se sentiram bastante satisfeitos com as aplicações.

   

tabela 18 . Nível médio de satisfação dos utilizadores

Média de satisfação

Concordo 

Plenamente 

(valor máx=5)

discordo 

Plenamente 

(valor máx=5)

aborrecida 5

Confusa 4,17

Frustante 4,67

interessante 4,50

Cansativa 4,83

Fácil de utilizar 4,33

desagradável 5

senti que controlava as aplicações 4,33

Foram utilizados termos compreensíveis e que me são familiares 4

as aplicações necessitam de ajuda contextualizada 4,33

as aplicações têm utilidade 5

a forma de navegação e os conteúdos das aplicações são fáceis de compreender 4,83

as aplicações são muito lentas 5

obtive o que esperava quando clicava nos links ou objectos das aplicações 4,17

É difícil navegar nas aplicações e entre elas 4,50

as imagens e ilustrações ajudaram-me a compreender os conteúdos 5

a utilização de animação é justificada e ponderada 4,67

de acordo com as minhas expectativas, as tarefas realizaram-se de forma rápida 4,67

Considero as aplicações inovadoras 4,67

em suma, estou bastante satisfeito com as aplicações 5
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É importante referir que nenhuma afirmação/frase obteve a classificação de 1 ou 2 valores, facto 
que foi importante para que o total da satisfação média dos utilizadores atingisse o valor de 4,63. 
este valor situa-se muito próximo do máximo da escala (5) e permite concluir que os utilizadores 
gostaram de utilizar as infografias, considerando-as de utilização fácil, eficientes e agradáveis.

| 7.5. Conclusão

sendo absolutamente necessário validar as interfaces das infografias desenvolvidas foi aplicada 
uma metodologia de avaliação composta por duas técnicas distintas: avaliação heurística e tes-
te com utilizadores. estas técnicas são relativamente fáceis de implementar, baratas e, segundo 
a literatura especializada, capazes de detectar grande parte dos problemas de usabilidade de uma 
aplicação. Para a realização dos testes com os utilizadores, foram criados cenários de utilização 
que utilizavam apenas a infografia ou os conteúdos do portal para executar as tarefas solicitadas.

os resultados da avaliação heurística revelaram que as aplicações Flash desenvolvidas não estão 
preparadas para serem utilizadas através dos comandos e atalhos do teclado frequentes no contex-
to Web. além deste problema, os avaliadores apontaram ligeiros problemas de interacção onde se 
destacam pequenas deficiências ao nível do feedback das aplicações e a localização das infografias 
na arquitectura do local.

o problema da localização das infografias foi também um dos maiores problemas detectados nos 
testes com os utilizadores, assim como a impossibilidade de realizar algumas tarefas solicitadas 
utilizando as páginas do portal, nomeadamente no cenário “Castas Portuguesas”. neste cenário, 
dois problemas obtiveram uma frequência de 100% e duas tarefas foram classificadas com o ní-
vel máximo de frustração (3). em contrapartida, só um dos utilizadores que executaram as tare-
fas através da infografia detectou problemas de usabilidade e todas as tarefas apresentaram níveis 
baixos de frustração.

nos cenários “Criar uma adega” as diferenças entre os resultados da execução das tarefas através 
da infografia e dos conteúdos do site são ténues, embora exista uma clara vantagem da infografia 
no que diz respeito à memorização da informação apreendida pelo utilizador, já que este assimila a 
informação através de imagem e texto. 

os cenários “Como se faz um vinho” são aqueles onde as diferenças entre a realização das tarefas 
através da infografia e das páginas do portal, revelaram que a apreensão de conteúdos foi mais efi-
caz pelas páginas do portal. esta situação pode ser explicada pelo facto de nos conteúdos das pá-
ginas do portal ser possível ter uma visão mais geral das etapas de vinificação. em contrapartida, 
na infografia os tipos de vinho estão divididos por menus, não permitindo a visualização das eta-
pas de vinificação de diferentes tipos de vinho em simultâneo.

na análise comparada dos resultados obtidos nos testes de utilizadores conclui-se que a apreensão 
de informação pela infografia possibilitou um melhor desempenho dos utilizadores na realização de 
tarefas e diminuiu o seu tempo de execução, traduzindo-se numa apreensão de conteúdos mais cor-
recta. além disso, os utilizadores mostraram-se muito satisfeitos com as infografias, considerando-
as de utilização fácil, eficientes e agradáveis.
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8. Conclusões

a presente investigação teve como objectivo avaliar o efeito da infografia na compreensão dos 
conteúdos disponíveis no portal Web, infovini – vinhos de Portugal. os estudos nacionais sobre in-
fografia são ainda escassos, especialmente no que diz respeito à sua utilização on-line, sendo por 
isso relevante investir no desenvolvimento da investigação nesta área, nomeadamente na quantifi-
cação da informação apreendida pelo utilizador através deste meio.

Com o propósito de alcançar o principal objectivo desta investigação foram desenvolvidas algumas 
infografias multimédia acerca de assuntos que se incluem na área vitivinícola e naturalmente, no 
portal infovini. as aplicações multimédia desenvolvidas foram uma etapa determinante para a con-
clusão desta investigação, já que se constituíram como os instrumentos utilizados para comparar 
a apreensão de conteúdos, via páginas do portal e infografia. o infovini foi o elo de ligação entre 
todas as infografias, que foram integradas o mais harmoniosamente possível nas páginas do portal, 
apresentando uma linguagem gráfica e métodos de interacção semelhantes aos do infovini. as in-
fografias iniciaram uma nova fase nos conteúdos disponíveis no portal, na medida em que as três 
aplicações desenvolvidas são mais interactivas e visuais, servindo-se de técnicas de animação para 
apresentar a informação de uma forma mais inovadora. 

apesar de uma amostra de utilizadores reduzida, esta investigação revelou que a apreensão de con-
teúdos através de infografia é mais bem sucedida de que a mera utilização de texto, mesmo quando 
este é acrescido de algumas imagens ilustrativas. os resultados dos testes efectuados demonstra-
ram que as tarefas realizadas através da utilização de infografia obtiveram uma taxa de correcção 
mais elevada, com a vantagem de terem sido realizadas num menor espaço de tempo. neste con-
texto é importante salientar que no âmbito desta investigação, as pesquisas realizadas acerca da 
cognição humana e compreensão de informação através de imagens e palavras, já tinham provado 
que os elementos visuais facilitam a compreensão e a recordação da informação. sendo assim, é 
possível alargar as conclusões da pesquisa ao meio on-line, onde a representação visual de infor-
mação integrada com texto, permitiu que os utilizadores recordassem mais e melhor informação.

o campo de acção deste trabalho pretende não só avaliar a apreensão de conteúdos através da 
infografia, mas também analisar e compreender os princípios que fundamentam a correcta inte-
racção do utilizador com infografias multimédia. deste modo, a pesquisa sobre usabilidade de 
aplicações e regras para o desenvolvimento de infografias foi determinante para permitir estru-
turar a informação e aplicá-la numa interface fácil de utilizar, agradável e capaz de responder às 
necessidades do utilizador.

após uma avaliação cuidadosa que revelou os conteúdos do portal com maior potencial de serem 
adaptados para infografia e tendo em conta os princípios de usabilidade e adequação da mensagem 
ao meio, foram desenvolvidas três infografias acerca de conteúdos distintos do infovini. os assun-
tos a tratar nas infografias foram seleccionados de acordo com a sua relevância para os públicos-
alvo do portal e oportunidade de produzir infografias com enfoques distintos, utilizando diferentes 
áreas tecnológicas e gráficas. no final, os assuntos seleccionados para cada infografia foram “cas-
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tas portuguesas”, sugestões criar uma adega própria e etapas de produção de vinho; cada infogra-
fia foca um aspecto específico da teoria da multimédia: tecnologia, grafismo e movimento.

a infografia “castas portuguesas” realça a vertente da tecnologia, permitindo adoptar uma metodo-
logia de desenvolvimento baseada em ficheiros externos que albergam diferentes conteúdos, sendo 
integrados num ficheiro final apenas quando o utilizador deseja visualizá-los, factor essencial para 
possibilitar uma navegação rápida entre a informação. além disso, esta infografia foi fundamental 
para colmatar as lacunas existentes na integração dos conteúdos relacionados com as castas por-
tuguesas que se encontravam dispersos no portal, permitindo também novas formas de acesso à 
informação, nomeadamente a visualização de castas por região através de um mapa. 

a infografia “criar uma adega” sustenta-se numa interface maioritariamente ilustrada e muito grá-
fica, onde o utilizador interage directamente com os elementos da interface para visualizar os vá-
rios conselhos sobre a construção de uma adega pessoal. o principal propósito desta infografia era 
transformar uma subsecção do portal que disponibiliza texto, praticamente desprovido de imagens 
ilustrativas, em informação mais visual, de forma a transmitir a ideia de que o armazenamento de 
garrafas de vinho numa casa pode ser mais simples do que parece. 

a infografia “Como se faz um vinho” foi desenvolvida com o objectivo de aplicar as vantagens da 
animação na comunicação de informação complexa dirigida a consumidores pouco conhecedores 
da temática vitivinícola. esta infografia envolveu a criação de várias animações ilustrativas das 
etapas de vinificação que serviram de suporte ao texto disponível na aplicação. a incorporação do 
movimento na aplicação permitiu compreender que os utilizadores preferiam ver as animações ilus-
trativas de cada etapa em vez de ler o seu texto descritivo. em contrapartida, o esquema de vini-
ficação de vinhos tranquilos disponível no portal, onde cada etapa é composta por um texto e uma 
foto ilustrativa de reduzida dimensão, revelou-se mais eficiente para os utilizadores obterem uma 
visão global dos processos de vinificação dos vinhos brancos, tintos e rosés.

durante o período que decorreu a investigação não ocorreu nenhum acontecimento relevante no 
sector vitivinícola nacional que justificasse a realização de uma infografia de actualidade, ou seja, 
uma infografia construída na ocasião de um acontecimento noticioso. deste modo, não foi possível 
testar o desenvolvimento de uma infografia com a pressão de a publicar o mais rapidamente possí-
vel e por exemplo, apresentá-la como complemento a uma notícia divulgada no portal. 

apesar do desenvolvimento das infografias ter sido sustentado nos conceitos teóricos de usabili-
dade de interfaces ficou provado que tal prática não é suficiente para o desenvolvimento de apli-
cações efectivamente usáveis. a avaliação heurística e os testes com os utilizadores revelaram 
algumas fraquezas das aplicações desenvolvidas, como por exemplo o facto de não permitem in-
teracção com o teclado, a inexistência de feedback adequado em algumas áreas da interface e, 
principalmente, a localização das aplicações na arquitectura do portal, que se revelou o maior pro-
blema de usabilidade.

apesar dos problemas detectados e do esforço dos utilizadores em aceder às infografias, foi notório 
e comprovado através do questionário de satisfação, que todos os utilizadores se sentiram bastantes 
satisfeitos com as aplicações desenvolvidas. os utilizadores revelaram que a animação e a represen-
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tação visual da informação são elementos muito atractivos num site e que as infografias provaram ser 
extremamente úteis para utilizadores que possuem poucos ou nenhuns conhecimentos vitivinícolas.

nesta investigação ficou provado que o portal infovini pode beneficiar muito com a utilização da 
infografia, nomeadamente na apresentação de informação de uma forma mais simplificada e com 
uma leitura mais interactiva. a infografia promove também uma melhor apreensão de conteúdos, 
especialmente no contexto Web actual, onde os utilizadores anseiam por mais informação em su-
portes cada vez mais simples. de acordo com a missão do infovini em divulgar e promover os vi-
nhos nacionais, as infografias revelam-se então, uma forma muito eficaz para atingir e cativar um 
público vasto, ajudando-o a compreender as qualidades e especificidades dos vinhos portugueses.

| 8.1. Principais contribuições

esta investigação exigiu a realização prática de infografias multimédia, servindo-se destas para 
aferir a sua importância na apreensão de conteúdos relacionados com a temática vitivinícola. 
deste modo, destacam-se um conjunto de acções, tais como:

–  desenvolvimento de infografias multimédia para o portal infovini, de acordo com os princí-
pios de usabilidade;

– integração de conteúdos disponíveis no portal;
– Criação de um nível de informação mais interactivo e apelativo para o utilizador;
– avaliação da usabilidade das infografias desenvolvidas;
–  realização de testes com utilizadores que permitiram a quantificação dos conteúdos apreen-

didos através das páginas do portal e das infografias.

| 8.2. Desenvolvimentos futuros

a resolução dos problemas de usabilidade decorrentes da avaliação heurística e dos testes com os 
utilizadores é o primeiro desenvolvimento evidente deste trabalho. em particular, é importante re-
solver a questão dos utilizadores demorarem muito tempo a descobrir a localização das infografias. 
uma das soluções possíveis para a questão será a construção de uma secção de primeiro nível de-
nominada “Multimédia” que passe a funcionar como um repositório de todos os conteúdos multi-
média do portal. além disso, poderá ser disponibilizado um espaço na página inicial do portal para 
destacar os conteúdos interactivos, à medida que estes sejam publicados.

uma vez que os testes de apreensão de conteúdos foram realizados com uma amostra muito redu-
zida, será importante recrutar mais elementos para melhor fundamentar as conclusões desta in-
vestigação. os testes a implementar deverão ser alargados a outros públicos-alvo do portal e irão 
permitir detectar quais são as especificidades das infografias que promovem a apreensão de conte-
údos, tendo em conta as expectativas e modelos cognitivos do utilizador.  
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o desenvolvimento de novas infografias para o portal infovini permite aplicar as melhores práticas 
na divulgação de conteúdos multimédia na Web. a aplicação da infografia a conteúdos tão diversos 
como o consumo moderado de vinho ou as técnicas de prova de vinho, poderá certamente suscitar 
não só o interesse dos utilizadores jovens e familiarizados com aplicações interactivas, mas tam-
bém consumidores experientes que desfrutam de uma forma inovadora de aceder à informação.

nos últimos anos, a qualidade dos vinhos portugueses tem tido uma projecção mundial, especial-
mente através de prémios obtidos em concursos internacionais. a necessidade de conquistar novos 
mercados e a forte concorrência mundial no sector exige que os vinhos portugueses tenham uma 
presença estruturada na internet. Procurando-se inserir na vanguarda da promoção vitivinícola na 
internet, o portal infovini irá beneficiar com o desenvolvimento de infografias multimédia. estas 
constituem-se como uma forma eficaz de transmitir a informação e atrair os consumidores nacio-
nais e internacionais.
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Anexo I . Excerto de XML

(…)
<casta nome=”alfrocheiro” cor=”tinta” id=”alfrocheiro” audio=”alfrocheiro.mp3”>
     <descricao>É na região do douro (…).</descricao>
 <ampelograficas>
  <abrolhamento titulo=”abrolhamnento”></abrolhamento>
  <ramoJovem titulo=”ramo jovem”>aberto (…).</ramoJovem>
  <extremidaderamoJovem titulo=”extremidade ramo Jovem”></extremidaderamo-
Jovem>
  <folhaJovem titulo=”Folha jovem”>Página superior amarela (…).</folhaJovem>
  <flor titulo=”Flor”>Hermafrodita.</flor>
  <vigor titulo=”vigor”>Médio.</vigor>
  <porte titulo=”Porte”>semi-erecto.</porte>
  <pampanos titulo=”Pâmpanos”>verdes nas faces dorsal (…).</pampanos>
  <gavinhas titulo=”Gavinhas”>Comprimento curto; (…).</gavinhas>
  <folhaadulta titulo=”Folha adulta”>Média, limbo pentagonal, inteira; (…).</fo-
lhaadulta>
<cacho titulo=”Cacho”>Muito pequeno, piramidal alado, (…).</cacho>
  <bago titulo=”Bago”>Pequeno, uniforme; (…)</bago>
  <grainhas titulo=”Graínhas”>Com dureza dos tegumentos; (…)</grainhas>
  <sarmentos titulo=”sarmentos”>secção transversal (…).</sarmentos>
 </ampelograficas>
 
<ZonaCultivo>Principalmente cultivada no (…). </ZonaCultivo>
<estilovinhos>Produz vinhos de cor muito intensa, (…).</Caracteristicas>
 <outras>Bastante fértil e de maturação precoce. (…). </outras>
 
<sinonimia>
  <nome>alfrocheiro Preto</nome>
  <audio>alfrocheiro_preto.mp3</audio>
        <regiao>10</regiao>
        <regiao>4</regiao>
        <regiao>8</regiao>
 </sinonimia>
     
<regioes>
  <regiao id=”4” />
  <regiao id=”5” />

  <regiao id=”8” />
  <regiao id=”10” />
   </regioes>
</casta>
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Anexo II . Checklist para avaliação heurística

INFOGRAFIAS NO PORtAl INFOvINI . avaliação heurística 

contextualização

O portal Infovini pretende ser um portal global do sector vitivinícola e tem como objectivo ser o paradigma da uti-
lização da Internet para a divulgação e promoção do vinho português e da cultura do sector, quer a nível nacional 
quer internacional. 

O portal apresenta uma grande quantidade de informação bem organizada de acordo com diferentes tipos de utili-
zadores (desde os mais inexperientes até Agentes Económicos). Os conteúdos relacionados com o portal são maio-
ritariamente estáticos e a temática vitivinícola presta-se à utilização de múltiplos meios, nomeadamente infografias 
multimédia, para apresentar a informação. Contudo, será que a multimédia ajuda à compreensão de conceitos ou 
pelo contrário, é um elemento de distracção ou desconcertação para o utilizador? 

Assim, a investigação em curso pretende compreender se criação de um segundo nível de informação, mais inte-
ractivo e visualmente explicativo, pode ajudar o utilizador a apreender a informação mais rapidamente, assim como 
avaliar o sucesso da integração de conteúdos multimédia no portal. 

tarefas a realizar

Para a avaliação heurística das infografias sugere-se a realização das seguintes tarefas:
 - Efectuar um dos percursos possíveis para aceder a cada uma das infografias;
 - Infografia Castas:
	 •	Obter	mais	informações	sobre	uma	ou	mais	castas;
	 •	Comparar	castas.
 - Infografia Adega:
	 •	Navegar	pelas	divisões	disponíveis	na	ilustração	da	casa;
	 •	Interagir	com	a	representação	da	adega	perfeita.
 - Infografia Como Fazer um vinho:
	 •	Percorrer	as	etapas	de	vinificação	dos	três	tipos	de	vinho	(branco,	rosé,	tinto);
	 •	Visualizar	animações	de	cada	etapa.

checklist

Para avaliar cada heurística, por favor classifique-a como afirmativa (sim), negativa (não) ou não aplicável (n. a.). Por 
favor utilize uma checklist para cada infografia.

Na identificação de um problema são considerados três factores: frequência com que o problema ocorre; impacto do 
problema e persistência do problema. A escala de “gravidade” a utilizar na avaliação das infografias foi desenvolvida 
por Nielsen (2008) e assenta numa escala de zero a quatro:
 0 = Não considero que exista um problema de usabilidade;
 1 = Problema superficial: só precisa de ser resolvido se houver tempo disponível;
 2 = Pequeno problema de usabilidade: grau de importância baixo, mas tem de ser solucionado;
 3 = Grande problema de usabilidade: grau de importância alto, é importante resolvê-lo em breve;
 4 = Catástrofe de usabilidade: problema tem de ser resolvido urgentemente.



anexo i . excerto de XML111|

avaliação da infografia castas . adega . fazer vinho (rasurar o que não interessa)

visibilidade do estado do sistema sim . não . n.a. comentários

A informação está disponível de forma clara?

Existe feedback visual quando os objectos são 
seleccionados ou movidos?

Cada ecrã da aplicação começa com um título 
ou cabeçalho que identifica os conteúdos 
apresentados? 

Há algum tipo de feedback para cada
acção disponível?

Se forem observados atrasos no tempo 
de resposta da aplicação (mais de quinze 
segundos), o utilizador é informado
do progresso da acção?

Os tempos de resposta para as tarefas
são apropriados?

A terminologia dos menus é apropriada?

Está explícito o que acontece em cada acção
de um botão? 

É necessário um nível elevado de concentração 
para interagir com a aplicação e para relembrar 
como esta funciona? 

coerência entre o sistema e o mundo real

Os ícones são objectivos e familiares
ao utilizador?

As opções do menu estão ordenadas da forma 
mais lógica possível?

O vocabulário é adequado para
o público-alvo?

As cores utilizadas correspondem às 
expectativas comuns sobre as cores?
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controlo e liberdade do utilizador sim . não . n.a. comentários

Se o sistema usa múltiplas janelas é fácil
o utilizador trocar de janela?

Quando o utilizador termina uma tarefa,
o sistema espera por uma acção do utilizador 
antes de processar a ordem?

Existe uma função de voltar atrás ao nível
de uma acção ou um grupo de acções?

São utilizados menus com muitos níveis em vez 
de muitos níveis num menu?

Os utilizadores podem avançar e recuar
na aplicação?

Os utilizadores podem reverter as suas
acções facilmente?

consistência e standards

O sistema segue as convenções e expectativas 
do utilizador?

Os padrões do portal foram usados de forma 
consistente em todos os ecrãs?

É disponibilizado uma legenda quando os 
códigos de cores são numerosos ou os seus 
significados não são óbvios?

Os comandos são utilizados da mesma forma
e significam o mesmo em todas as partes
do sistema?

prevenção de erros

Os erros potenciais são reconhecidos antes
de constituírem um problema para o utilizador?

Sempre que possível o sistema previne os 
utilizadores de fazer erros? 
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prevenção de erros (continuação) sim . não . n.a. comentários

O sistema avisa os utilizadores sempre que estes 
estejam prestes a cometer um erro?

Se o sistema usa várias janelas, a navegação entre 
janelas é sempre visível?

ajuda aos utilizadores para reconhecerem, 
diagnosticarem e recuperarem de erros

É utilizado som para assinalar um erro?

As mensagens de erro são apresentadas em lin-
guagem correcta?

As mensagens de erro sugerem a causa do erro?

A forma de fechar as mensagens de erro é clara?

É fácil contactar assistência técnica por e-mail?

reconhecimento em vez de lembrança

O uso de cor é consistente ao longo
da aplicação?

Os menus inactivos ficam visualmente 
desactivados ou são omitidos?

Os títulos e links são descritos de forma clara?

todas as opções de navegação são 
apresentadas de forma compreensível?

Existem espaços em branco à volta
dos textos?

O espaço branco é utilizado para criar simetria 
e dirigir o olho do utilizador para a direcção 
correcta?

Num sistema de múltiplas janelas existem pistas 
visuais para identificar a janela activa?
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flexibilidade e eficiência na utilização

O sistema permite que os utilizadores menos 
experientes utilizem de forma comum 
cada comando da aplicação e permitem 
aos utilizadores mais experientes adicionar 
parâmetros aos comandos?

Os utilizadores podem clicar directamente 
no menu ou usar um atalho do teclado para 
interagir com a aplicação?

estética e design minimalista sim . não . n.a. comentários

A estrutura do site é simples e clara?

As cores permitem fácil leitura?

A estética do site é agradável?

Os menus são breves, mas comunicam?

Os botões destacam-se do fundo onde estão 
inseridos?

estética e design minimalista

A estrutura do site é simples e clara?

As cores permitem fácil leitura?

A estética do site é agradável?

ajuda e documentação

Existe ajuda on-line?

A função de ajuda é visível, por exemplo existe 
um botão denominado “Ajuda”?

Está disponível um mapa de site ou outro tipo 
de assistência?

comentários adicionais/relevantes
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Anexo III . Testes de utilizadores versão 1

INFOGRAFIAS NO PORtAl INFOvINI . testes de usabilidade

Com este questionário, pretende-se recolher as opiniões dos utilizadores acerca das infografias multimédia desenvol-
vidas para o portal Infovini. Por favor, responda a todas as questões e sempre que iniciar a avaliação de uma infografia 
contabilize o tempo que demorou a executar todas as tarefas. Obrigada pela sua colaboração.

dados pessoais

Nome 

Por favor coloque um círculo à volta da opção correcta: 

Faixa etária  14-17  18-24  25-34  35-44  45-55  mais de 55

sexo  Masculino  Feminino

habilitações literárias  9º ano  12º ano  licenciatura  Pós-graduação ou superior 

Número de anos a utilizar internet 

Frequência de utilização de internet Diária Semanal Mensal Raramente Nunca

Já alguma vez visualizou infografias multimédia? Sim Não    

 
tarefas de pesquisa e navegação

Utilize o sistema de navegação do portal (não a pesquisa) para aceder a uma ou mais infografias. Navegue durante 
10 minutos entre as várias infografias.

1. Quantas infografias existem no portal?

2. Onde se situam (na arquitectura do portal)?

3. O que contém o ícone que indica a existência de uma infografia?
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infografia “castas”

Navegue na infografia Castas e procure responder às seguintes questões. Não se esqueça de iniciar o cronómetro 
para recolher o tempo que gastou na execução das tarefas.

Para cada tarefa utilize um dos seguintes níveis de frustração:
 0 = Completei a tarefa sem dificuldades 
 1 = Completei a tarefa, mas com pequenos problemas
 2 = Completei a tarefa, mas necessitei de despender mais esforço ou tempo do que aquele que esperava.
 3 = Não completei a tarefa. 

1. você pretende conhecer melhor a casta “Castelão”, por isso utilize a infografia para:
 1.1 Ouvir o nome de todas as sinonímias da casta.

 1.2 visualizar os pormenores do cacho da uva.

 1.3 Conhecer os pormenores da folha jovem do cacho.

2. Compare a casta Castelão apenas com castas tintas à sua escolha. Indique as castas escolhidas e a zona ou região 
de cultivo.

 

tempo total dispendido na execução das tarefas: 

Por favor responda às seguintes questões sem o auxílio dos conteúdos disponíveis no Infovini (ou outros) e depois 
de executar as tarefas indicadas.

Para cada questão, seleccione apenas uma opção. 
 1. Qual destas castas é sinonímia da casta Castelão?
  a) Rufete 
  b) Periquita
  c) touriga Franca

 2. Quantas sinonímias possui a casta Castelão?
  a) 3
  b) 2
  c) 4

 3. Em que região a casta Castelão não é cultivada?
  a) Madeira
  b) Península de Setúbal
  c) Ribatejo
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infografia “adega”

Navegue apenas na página “Guardar” do submenu Apreciar um vinho (menu Conhecer) e procure responder às 
seguintes questões. Não se esqueça de iniciar o cronómetro para recolher o tempo que gastou na execução das 
tarefas.

Para cada tarefa utilize um dos seguintes níveis de frustração:
 0 = Completei a tarefa sem dificuldades 
 1 = Completei a tarefa, mas com pequenos problemas
 2 = Completei a tarefa, mas necessitei de despender mais esforço ou tempo do que aquele que esperava.
 3 = Não completei a tarefa. 

1. você pretende construir uma adega em casa, por isso:
 1.1. Conheça as características a considerar para decidir o local da adega.

 1.2 Quais os instrumentos que terá de adquirir para a sua adega.

 1.3 Como se pode controlar a humidade?

tempo total dispendido na execução das tarefas: 

 
Por favor responda às seguintes questões sem o auxílio dos conteúdos disponíveis no Infovini (ou outros) e depois 
de executar as tarefas indicadas.

Para cada questão, seleccione apenas uma opção. 
 1. Como é que as garrafas de vinho do Porto devem ser guardadas?
  a) Em pé
  b) Deitadas
  c) Junto ao solo

 2. Qual o produto proibido numa adega?
  a) Foco de luz
  b) tintas 
  c) Espelho

 3. O que mede o higrómetro?
  a) temperatura
  b) Humidade 
  c) Grau dos vinhos
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infografia “como se faz um vinho”

Navegue na infografia Como se faz um vinho e procure responder às seguintes questões. Não se esqueça de iniciar 
o cronómetro para recolher o tempo que gastou na execução das tarefas.

Para cada tarefa utilize um dos seguintes níveis de frustração:
 0 = Completei a tarefa sem dificuldades 
 1 = Completei a tarefa, mas com pequenos problemas
 2 = Completei a tarefa, mas necessitei de despender mais esforço ou tempo do que aquele que esperava.
 3 = Não completei a tarefa. 

1. Precisa de saber os pormenores de vinificação para vinhos tranquilos, por isso:
 1.1 Contabilize e enumere as etapas de produção de vinho branco.

 1.2 No vinho rosé método tinto, enumere por ordem as etapas de vinificação a partir da maceração até ao engar-
rafamento.

 1.3 Em que consiste a etapa da transfega?

tempo total dispendido na execução das tarefas: 

 
Por favor responda às seguintes questões sem o auxílio dos conteúdos disponíveis no Infovini (ou outros) e depois 
de executar as tarefas indicadas.

Para cada questão, seleccione apenas uma opção. 
 1. O rosé pode ser produzido por quantos métodos?
  a) 2
  b) 3
  c) 1

2. A fermentação maloláctica é característica de que tipo de vinho?
  a) Branco
  b) tinto
  c) Rosé

3. A clarificação é:
  a) O processo que elimina todas as impurezas em suspensão do vinho e o torna límpido
  b) O acto de adicionar clara de ovo ao processo de fermentação 
  c) O método utilizado para alterar a cor do vinho
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após a navegação no portal infovini indique o que pensa acerca da utilização da infografia

concordo 
plenamente

concordo não concordo 
nem discordo

discordo discordo 
plenamente

aborrecida

confusa

frustrante

interessante

cansativa

fácil de utilizar

desagradável

senti que controlava

as aplicações

foram utilizados termos 
compreensíveis e que me

são familiares

as aplicações necessitam

de ajuda contextualizada

as aplicações têm utilidade

a forma de navegação

e os conteúdos das aplicações 
são fáceis de compreender

as aplicações são muito lentas

obtive o que esperava quando 
clicava nos links ou objectos 
das aplicações

é difícil navegar nas aplicações 
e entre elas

as imagens e ilustrações 
ajudaram-me a compreender

os conteúdos

a utilização de animação

é justificada e ponderada

de acordo com as minhas 
expectativas, as tarefas 
realizaram-se de forma rápida

considero as aplicações 
inovadoras

em suma, estou bastante 
satisfeito com as aplicações
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Anexo IV . Testes de utilizadores versão 2

INFOGRAFIAS NO PORtAl INFOvINI . testes de usabilidade

Com este questionário, pretende-se recolher as opiniões dos utilizadores acerca das infografias multimédia desenvol-
vidas para o portal Infovini. Por favor, responda a todas as questões e sempre que iniciar a avaliação de uma infografia 
contabilize o tempo que demorou a executar todas as tarefas. Obrigada pela sua colaboração.

dados pessoais

Nome 

Por favor coloque um círculo à volta da opção correcta: 

Faixa etária  14-17  18-24  25-34  35-44  45-55  mais de 55

sexo  Masculino  Feminino

habilitações literárias  9º ano  12º ano  licenciatura  Pós-graduação ou superior 

Número de anos a utilizar internet 

Frequência de utilização de internet Diária Semanal Mensal Raramente Nunca

Já alguma vez visualizou infografias multimédia? Sim Não    

 
tarefas de pesquisa e navegação

Utilize o sistema de navegação do portal (não a pesquisa) para aceder a uma ou mais infografias. Navegue durante 
10 minutos entre as várias infografias.

1. Quantas infografias existem no portal?

2. Onde se situam (na arquitectura do portal)?

3. O que contém o ícone que indica a existência de uma infografia?
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infografia “castas”

Navegue na subsecção Castas (menu Conhecer > Como se faz um vinho) e procure responder às seguintes ques-
tões. Não se esqueça de iniciar o cronómetro para recolher o tempo que gastou na execução das tarefas.

Para cada tarefa utilize um dos seguintes níveis de frustração:
 0 = Completei a tarefa sem dificuldades 
 1 = Completei a tarefa, mas com pequenos problemas
 2 = Completei a tarefa, mas necessitei de despender mais esforço ou tempo do que aquele que esperava.
 3 = Não completei a tarefa. 

1. você pretende conhecer melhor a casta “Castelão”, por isso utilize a infografia para:
 1.1 Ouvir o nome de todas as sinonímias da casta.

 1.2 visualizar os pormenores do cacho da uva.

 1.3 Conhecer os pormenores da folha jovem do cacho.

2. Compare a casta Castelão apenas com castas tintas à sua escolha. Indique as castas escolhidas e a zona ou região 
de cultivo.

 

tempo total dispendido na execução das tarefas: 

Por favor responda às seguintes questões sem o auxílio dos conteúdos disponíveis no Infovini (ou outros) e depois 
de executar as tarefas indicadas.

Para cada questão, seleccione apenas uma opção. 
 1. Qual destas castas é sinonímia da casta Castelão?
  a) Rufete 
  b) Periquita
  c) touriga Franca

 2. Quantas sinonímias possui a casta Castelão?
  a) 3
  b) 2
  c) 4

 3. Em que região a casta Castelão não é cultivada?
  a) Madeira
  b) Península de Setúbal
  c) Ribatejo
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infografia “adega”

Navegue na infografia ”Criar uma adega” e procure responder às seguintes questões. Não se esqueça de iniciar o 
cronómetro para recolher o tempo que gastou na execução das tarefas.

Para cada tarefa utilize um dos seguintes níveis de frustração:
 0 = Completei a tarefa sem dificuldades 
 1 = Completei a tarefa, mas com pequenos problemas
 2 = Completei a tarefa, mas necessitei de despender mais esforço ou tempo do que aquele que esperava.
 3 = Não completei a tarefa. 

1. você pretende construir uma adega em casa, por isso:
 1.1. Conheça as características a considerar para decidir o local da adega.

 1.2 Quais os instrumentos que terá de adquirir para a sua adega.

 1.3 Como se pode controlar a humidade?

tempo total dispendido na execução das tarefas: 

 
Por favor responda às seguintes questões sem o auxílio dos conteúdos disponíveis no Infovini (ou outros) e depois 
de executar as tarefas indicadas.

Para cada questão, seleccione apenas uma opção. 
 1. Como é que as garrafas de vinho do Porto devem ser guardadas?
  a) Em pé
  b) Deitadas
  c) Junto ao solo

 2. Qual o produto proibido numa adega?
  a) Foco de luz
  b) tintas 
  c) Espelho

 3. O que mede o higrómetro?
  a) temperatura
  b) Humidade 
  c) Grau dos vinhos
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infografia “como se faz um vinho”

Navegue pelo esquema relativo à vinificação de vinhos tranquilos (Conhecer > Como se faz um vinho) e procure 
responder às seguintes questões. Não se esqueça de iniciar o cronómetro para recolher o tempo que gastou na 
execução das tarefas.

Para cada tarefa utilize um dos seguintes níveis de frustração:
 0 = Completei a tarefa sem dificuldades 
 1 = Completei a tarefa, mas com pequenos problemas
 2 = Completei a tarefa, mas necessitei de despender mais esforço ou tempo do que aquele que esperava.
 3 = Não completei a tarefa. 

1. Precisa de saber os pormenores de vinificação para vinhos tranquilos, por isso:
 1.1 Contabilize e enumere as etapas de produção de vinho branco.

 1.2 No vinho rosé método tinto, enumere por ordem as etapas de vinificação a partir da maturação até ao engar-
rafamento.

 1.3 Em que consiste a etapa da transfega?

tempo total dispendido na execução das tarefas: 

 
Por favor responda às seguintes questões sem o auxílio dos conteúdos disponíveis no Infovini (ou outros) e depois 
de executar as tarefas indicadas.

Para cada questão, seleccione apenas uma opção. 
 1. O rosé pode ser produzido por quantos métodos?
  a) 2
  b) 3
  c) 1

2. A fermentação maloláctica é característica de que tipo de vinho?
  a) Branco
  b) tinto
  c) Rosé

3. A clarificação é:
  a) O processo que elimina todas as impurezas em suspensão do vinho e o torna límpido
  b) O acto de adicionar clara de ovo ao processo de fermentação 
  c) O método utilizado para alterar a cor do vinho
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após a navegação no portal infovini indique o que pensa acerca da utilização da infografia

concordo 
plenamente

concordo não concordo 
nem discordo

discordo discordo 
plenamente

aborrecida

confusa

frustrante

interessante

cansativa

fácil de utilizar

desagradável

senti que controlava

as aplicações

foram utilizados termos 
compreensíveis e que me

são familiares

as aplicações necessitam

de ajuda contextualizada

as aplicações têm utilidade

a forma de navegação

e os conteúdos das aplicações 
são fáceis de compreender

as aplicações são muito lentas

obtive o que esperava quando 
clicava nos links ou objectos 
das aplicações

é difícil navegar nas aplicações 
e entre elas

as imagens e ilustrações 
ajudaram-me a compreender

os conteúdos

a utilização de animação

é justificada e ponderada

de acordo com as minhas 
expectativas, as tarefas 
realizaram-se de forma rápida

considero as aplicações 
inovadoras

em suma, estou bastante 
satisfeito com as aplicações


