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CAPÍTULO 4 – ATLAS ELETRÔNICO 

“...em honra a Titan, Atlas, Rei da  
Mauritânia, filósofo, matemático e 
astrônomo.” 

  Gerardus Mercator, 1578. 

 

 Atlas, na mitologia grega, representa um herói que foi condenado a  carregar 

o céu em seus ombros. O cartógrafo belga Mercator usou em 1578 o desenho de 

Atlas substituindo, no entanto, a esfera celeste pelo globo terrestre. Em função disso, 

o termo Atlas passou a designar toda “coleção de mapas, sistematicamente 

selecionados e organizados em papel de tamanho uniforme usando um layout padrão 

e projeto uniforme, geralmente em forma de livro” (BORCHERT, 1999). Hoje o 

termo é também usado para designar uma coleção de mapas em outro meio, por 

exemplo, o meio digital (CD-ROM, Internet). 

 Segundo Buckley (2003), um Atlas é uma coleção de mapas selecionados 

relacionados a um tema (por exemplo, rodovias) ou um conjunto de temas que estão 

relacionados a uma região (como um estado, por exemplo). Os Atlas, segundo este 

mesmo autor, são como outros livros – contam uma história, utilizando os temas que 

estão sendo representados, e que estão associados a gráficos, imagens, tabelas, textos 

explicativos.  

 A partir da classificação proposta por Borchert (1999), destacam-se alguns 

aspectos em relação aos Atlas: 

a) Formato e volume: os Atlas podem ser impressos ou eletrônicos (CD-ROM, 

DVD, WWW), e em relação ao volume, de mesa ou de bolso;  

b) Cobertura espacial: um Atlas apresenta uma área definida espacial e 

tematicamente. A área espacial é uma cidade, região, país ou continente, por 

exemplo. A área temática pode ser específica ou geral. Atlas especiais são 

construídos com mapas complexos, como por exemplo, um Atlas de uma cidade 

para planejamento; 

c) Conteúdo temático: científico, escolar; 

d) Produtor: Atlas comercial (empresas privadas) ou oficial (entidades públicas); e, 



 

 

 

43

e) Qualidade técnica e preço: a produção de um Atlas pode ser feita por meio de 

impressão ou na forma eletrônica. Esta última (CD-ROM, WWW) é produzida 

normalmente aplicando as técnicas de multimídia, e este tipo de produto é 

conhecido como Atlas eletrônico. 

 Na sua forma mais simples, um Atlas Eletrônico emula a aparência dos 

tradicionais Atlas em papel. Segundo Slocum (1999), um Atlas Eletrônico é "uma 

coleção de mapas (e base de dados) que está disponível em um ambiente digital". A 

vantagem principal de um Atlas Eletrônico é permitir ao usuário manipular os mapas 

e a base de dados de uma forma que não é possível nos Atlas tradicionais. Embora 

isso já possa ser um motivo, há outras razões para criar um Atlas Eletrônico: 

a) O usuário pode explorar os dados em um ambiente gráfico interativo, sendo 

possível apontar para uma feição no mapa e determinar um valor associado, 

ampliar uma região geográfica para obter maiores detalhes ou comparar dois 

mapas quaisquer da base de dados; 

b) É possível utilizar mapas animados, principalmente para representar mudanças 

temporais; 

c) A multimídia vem incorporando rapidamente novos recursos: não somente fotos, 

textos, tabelas e gráficos encontrados em Atlas em papel são utilizados, mas 

também som, vídeo e realidade virtual; 

d) O usuário possui ferramentas para criar seus próprios mapas. 

 A mudança tecnológica mais importante na produção de um Atlas é a 

possibilidade da inclusão da interatividade nos Atlas Eletrônicos. A interatividade 

relaciona-se ao fluxo da informação entre o usuário e o sistema de software. Por 

meio dos recursos de interatividade é possível selecionar informações (gráficas e 

não-gráficas) e também alterá-las, seja por meio de transformações de coordenadas, 

ponto de vista, nível de generalização, escala, entre outras possibilidades.  

 Uma forma de Atlas que está fortemente disseminada atualmente são os Atlas 

na Internet. Este produto possui potencial para fornecer as capacidades de 

interatividade, além de prover o acesso a um grande número de pessoas. Os Atlas na 

Internet permitem hyperlinks a outros sites da WWW, além das tradicionais 

informações associadas (gráficos, textos, tabelas). Neste sentido, os Atlas 
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transformam-se em portais de informação a grandes bases de dados (BUCKLEY, 

2003). 

 De acordo com Kraak e Ormeling (1998), existem 3 tipos de Atlas 

Eletrônicos: 

a) Atlas Eletrônicos “simples-vista” (view-only): podem ser considerados como 

versões eletrônicas dos Atlas em papel, sem funcionalidade extra, mas 

possibilitando o acesso de forma aleatória. Possui a vantagem do menor custo de 

produção e distribuição, pois podem ser gravados em  CD-ROM; 

b) Atlas Eletrônicos interativos: permitem ao usuário manipular conjuntos de dados. 

Em um ambiente interativo o usuário pode mudar o esquema de cores, ajustar o 

método de classificação ou modificar o número de classes, gerando novos mapas, 

sem alterar os dados originais. São dirigidos para um público com mais 

experiência computacional; 

c) Atlas Eletrônicos analíticos: possibilitam explorar melhor o ambiente digital. 

Neste tipo de Atlas, conjuntos de dados podem ser combinados, e o usuário não 

fica restrito somente aos temas selecionados pelo projetista do Atlas. Podem ser 

efetuados cálculos e manipulações sobre áreas, sobre temas, além de algumas 

funcionalidades específicas de um SIG. A ênfase  está no acesso à informação 

espacial e na visualização do resultado. 

Algumas questões importantes quando se consideram os Atlas Eletrônicos são 

(BORCHERT, 1999):  

a) O conteúdo, que deve ser analisado em função da finalidade ou propósito do 

usuário. Para analisar os diferentes conteúdos dos Atlas, pode-se pensar em 

responder questões do tipo: “o que está no Atlas?”; “qual é o conteúdo 

topográfico e temático?”; “qual a região e a época da representação?”. O 

conteúdo temático pode ser muito especializado, como por exemplo, um Atlas 

geológico, ou mais geral, como um Atlas escolar. O conteúdo topográfico pode 

variar de baixa informação (apenas limites estaduais e capitais) até alta 

informação (limites, rodovias, rios, cidades, vegetação). Os Atlas podem ser 

mundiais, de uma cidade ou de uma região ainda menor; 

b) A forma de uso do Atlas, que pode ser identificada por perguntas tais como: 

“quem usa o Atlas e como?”; “o Atlas é projetado para usuários com 
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conhecimento sobre os temas e tópicos que estão sendo apresentados?”; “os 

usuários, talvez especialistas em seu campo, sabem como interpretar padrões 

apresentados no mapa?”. Pode-se fazer uma distinção  entre o  conhecimento que 

um determinado usuário possui sobre o tema em questão, e sua capacidade de 

interpretar e utilizar o mapa em meio digital;  

c) A produção dos Atlas Eletrônicos pode ocorrer em diferentes plataformas 

computacionais, com diferentes interfaces gráficas e em diferentes linguagens de 

programação. A interface gráfica para os Atlas Eletrônicos é projetada depois de 

uma simulação com ferramentas do mundo real ou fenômeno. A interface do tipo 

Windows, devido à sua difusão, é a mais utilizada. Existem alguns Atlas 

Eletrônicos, como por exemplo, World Atlas 3D, que trazem funcionalidades 

extras como a simulação do globo terrestre visto do espaço, a visualização do 

relevo em um vôo panorâmico, dentre outras;  

d) O acesso à informação é possível por meio da navegação, de acordo com 

instruções ou através do cruzamento de dados por busca e critérios. A navegação 

em um Atlas Eletrônico pode ser feita com comandos diretos do usuário;  

e) A capacidade de comparar mapas é uma das características essenciais dos Atlas. 

Estas comparações podem ser de natureza temática, geográfica ou temporal. Para 

que as comparações sejam produtivas é necessário que os documentos 

comparados estejam na mesma escala, com disponibilidade de bases 

cartográficas com quantidade de informações semelhantes, com o mesmo nível 

de generalização e padronização no uso de símbolos; 

f) As maneiras de interação com os mapas podem ser caracterizadas por suas 

possibilidades de personalização, tipos de ligações, capacidade cartométrica e 

funções de análise. Alguns Atlas Eletrônicos permitem ao usuário selecionar 

atributos do mapa. Os atributos, em alguns produtos, podem ser classificados por 

diferentes métodos e número de classes. Em alguns casos o usuário pode 

modificar o projeto do mapa por meio de alterações nas variáveis visuais, tais 

como as cores para um mapa coroplético. Novos símbolos podem ser 

adicionados. Outros oferecem a possibilidade de efetuar ampliação ou redução 

dos mapas. Muitos Atlas Eletrônicos oferecem capacidades cartométricas, tais 

como medida de distâncias. A existência de algumas funções de análise 
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aproximam o Atlas Eletrônico para um SIG, o que permite consulta espacial, 

sobreposição de informações, cálculo de buffers (áreas de influência), entre 

outras funções. Quando isso ocorre, a fronteira entre SIG e Atlas Eletrônico 

torna-se mais tênue, visto que este último passa a incorporar algumas funções e 

procedimentos encontrados nos softwares de SIG. 

 Alguns autores, como Schneider (1999) e Koop (1998), definem os chamados 

Atlas Information System (AIS), cuja tradução poderia ser Sistema de Informação em 

Atlas. A diferença básica entre um SIG e um AIS é que enquanto um SIG possui 

módulos que permitem coletar, modelar, manipular, recuperar, analisar e apresentar a 

informação geográfica, a ênfase do AIS está centrada na apresentação destes dados. 

Isto significa que as análises realizadas em um Atlas Eletrônico estão fortemente 

baseadas no conhecimento e experiência do usuário sobre o assunto apresentado, 

enquanto que em um SIG as análises são auxiliadas por processamentos 

computacionais. 

 Segundo Schneider (1999), existem diferenças básicas entre um SIG e um 

AIS, mostradas na Tabela 4.1, que são analisadas considerando as seguintes 

categorias: uso de interface, usuário, tempo computacional, controle, objetivo 

principal, dados e meio de saída. 

 SIG AIS 

Uso de interface Complexo Mais Fácil 

Usuário Especialistas Não especialistas 

Tempo computacional Grande Pequeno 

Controle Usuário Autor 

Objetivo principal Manuseio dos dados Visualização de dados 

Dados Brutos Editados 

Meio de saída Papel Tela do computador 

Tabela 4.1 – Principais diferenças entre um SIG e um AIS 

Fonte: Adaptado de Schneider, (1999) 
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 Sobre a Tabela 4.1, podem ser feitas algumas considerações: 

a) O uso da interface nem sempre é complexo para o caso de um SIG, sendo que a 

questão principal refere-se aos tipos de informações que são necessárias como 

entrada para a execução dos procedimentos. Isso leva à conclusão de que 

procedimentos mais complexos exigem interfaces mais elaboradas e com maior 

número de parâmetros de entrada. Para o caso de um Atlas, a interface torna-se 

mais simples, porque o objetivo é a visualização das informações, e não o 

processamento; 

b) Com relação aos usuários, Schneider afirma que os usuários de um SIG são 

especialistas enquanto os usuários de Atlas são não especialistas. Um Atlas pode 

ser utilizado por usuários leigos, mas também por usuários especialistas nos temas 

que estão sendo apresentados. No entanto, existe uma tendência de que o AIS 

deve conter  facilidades para usuários não especialistas; 

c) Atualmente é muito difícil especificar o que significa tempo computacional 

grande ou pequeno, tendo em vista a capacidade de processamento dos 

computadores. A diferença entre um SIG e um Atlas, neste caso, refere-se ao fato 

de que no primeiro podem ser realizados processamentos computacionais mais 

complexos, como por exemplo, a geração de um Modelo Digital de Terreno. 

Assim, de forma geral, o tempo e o esforço computacional é maior no SIG do que 

no AIS; 

d) Com relação ao controle das operações, em um SIG o usuário deverá ter 

conhecimento sobre o assunto para poder realizar os procedimentos, que 

necessitam de informações de entrada. Além disso, vários softwares de SIG 

possuem linguagens de programação que permitem criar funções específicas que 

não estejam implementadas (por exemplo, a linguagem Avenue, do software 

ArcView). No caso de um Atlas, os seus autores controlam as definições e ações 

possíveis de serem realizadas de modo a evitar que o usuário crie mapas errados, 

não existindo a possibilidade do usuário expandir ou combinar as funções 

disponíveis; ou seja, no Atlas existe a possibilidade de gerar um mapa, mas 

apenas a partir do conteúdo já definido, não sendo possível incorporar uma base 

de dados diferente para realizar um processamento; 
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e) A ênfase ou objetivo principal de um Atlas consiste na visualização dos dados, 

permitindo que o usuário, a partir do seu conhecimento, faça as análises 

necessárias. Neste caso, os dados são previamente editados. Em um SIG, a ênfase 

está no manuseio e processamento dos dados para futura análise. Entretanto 

alguns casos exigem um tratamento prévio das informações, como por exemplo a 

entrada de dados por meio de arquivos em formato específico de cada software; 

f) Por último, quanto ao meio de saída, embora a autora diferencie os tipos de 

produtos requeridos pelo usuário, em ambos os casos (SIG e AIS), os mapas 

podem ser visualizados tanto na tela do computador como podem ser impressos. 

O fato da tecnologia computacional permitir maior rapidez na geração de 

diferentes mapas diretamente na tela do computador não faz com que as 

impressões destes resultados se tornem sem efeito. A visualização impressa ainda 

é uma forma eficaz de realizar análises e comparações entre diferentes mapas. No 

entanto, não há dúvidas de que, em um AIS, as visualizações são efetuadas em 

grande parte na tela do computador. 

 

4.1 Análise de Atlas Eletrônicos 

 Neste item serão analisados alguns Atlas disponíveis na Internet e em CD-

ROM. Foram pesquisados diversos Atlas, sendo selecionados alguns descritos a 

seguir, por permitirem realizar uma análise considerando a inclusão de multimídia, 

recursos de interatividade e suas funcionalidades. Essa análise está sendo feita para 

permitir a definição das funções que estarão presentes no protótipo desenvolvido 

nesta tese. As pesquisas para esta análise foram iniciadas em março de 2000 e 

encerradas em julho de 2004. É importante destacar esse período, pois muitos dos 

produtos pesquisados estão disponíveis na Internet e a sua forma de apresentação e 

conteúdo podem variar com o passar do tempo. 

 

a) Atlas Nacional do Canadá  - (último acesso em 01 de julho de 2004) 

 O Atlas Nacional do Canadá foi publicado em 5 edições, desde 1906. Cada 

volume representou uma evolução da informação e do formato. A 5a edição, de 1993, 

possui mapas nas versões em inglês e francês. Os mapas são apresentados na escala 

1:7.500.000 e pela primeira vez foi usada a cartografia digital e imagens de sensores 
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remotos. Em agosto de 1999, foi lançada a Sexta edição do Atlas Nacional do 

Canadá, sob a responsabilidade da GeoAccess Division. O Atlas deixou de ser uma 

representação da informação geográfica sobre o país, e passou a integrar a Infra-

estrutura de Dados Geo-espaciais Canadense (CGDI – Canadian Geospatial Data 

Infraestructure).  

 A tecnologia utilizada pelo Atlas Nacional do Canadá foi desenvolvida 

durante 5 anos, com a realização de experimentos e protótipos. Em 1997, iniciou-se o 

uso do MapObjects, software empregado nessa Sexta edição, que está disponível na 

Internet no endereço: http://atlas.gc.ca/site/english/index.html. 

 Na Figura 4.1, tela de entrada do Atlas, pode-se destacar as opções oferecidas 

pelo Atlas Nacional do Canadá: permite visualizar mapas do país, incluindo 

diferentes temas; disponibiliza notícias e informações sobre o Canadá, com mapas 

associados; apresenta aulas on-line para utilização por professores. 

Fig. 4.1 – Tela de apresentação do Atlas do Canadá 

 

 Na tela de apresentação mostrada da Figura 4.1, selecionando a opção 

“Explore our maps” (coluna da esquerda), pode-se selecionar um mapa a partir da 

lista de temas disponibilizada, sendo que cada tema possui diversos mapas 
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relacionados. Por exemplo, selecionando o tema Environment pode-se escolher o 

mapa Land Cover, apresentado da Figura 4.2. 

Fig. 4.2 – Exemplo de mapa do Atlas do Canadá 

 

 Nesta figura, no lado direito da interface encontra-se a legenda, indicando 

todos os níveis de informação que estão sendo exibidos, porém sem a possiblidade de 

personalização. Na parte superior encontram-se as opções sobre a descrição do mapa, 

obtenção de estatísticas a respeito de uma localização específica, funções de  

navegação, como zoom in e zoom out,  ajuda,  possibilidade de impressão  e um mapa 

de localização. 

 Os mapas não possuem interatividades e são apresentados como figuras no 

formato JPEG ou Adobe Acrobat. Com relação à sua interface, faz uso de menus e 

botões, e textos explicativos ou com informações adicionais são mostrados em 

janelas que se sobrepõem. A legenda apresenta-se de maneira clara, com a lista 

completa das informações apresentadas. As informações textuais sobre os temas 

apresentados permitem também ao usuário a obtenção de informações adicionais. 
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b) Atlas Nacional dos Estados Unidos  - (último acesso em 06 de julho de 2004) 

 O Atlas Nacional dos Estados Unidos (http://www.nationalAtlas.gov) 

começou a ser desenvolvido em 1997, pelo United States Geological Survey (USGS), 

e é uma atualização dos mapas em papel publicados desde 1970. Possibilita o acesso 

a imagens e mapas dos cenários norte-americanos e inclui produtos e serviços 

projetados para estimular o usuário a visualizar e entender as relações entre os 

ambientes, lugares e pessoas. Seus objetivos são: 

a) Fornecer informações oficiais sobre ciência, sociedade e história; 

b) Fornecer ferramentas fáceis para visualizar, manipular e questionar a base de 

dados, de modo que o usuário possa produzir suas informações; 

c) Tornar a informação mais acessível aos americanos e aos demais interessados; 

d) Permitir ligações com outros produtores de informações espaciais; 

e) Fornecer uma base de dados atualizada para os usuários. 

 Na tela de abertura do NationalAtlas estão os botões de navegação: Atlas 

Maps, que fornece uma lista de possibilidades para visualização dos mapas; About 

the Atlas, trazendo informações sobre o desenvolvimento, novidades e produtos;  

Atlas Partners, com os patrocinadores e produtores do Atlas; Atlas FAQ, com 

dúvidas mais freqüentes; e Atlas Feedback,  para que o usuário possa dar sua opinião 

sobre o Atlas.  Selecionando Atlas Maps, existem as opções para mapas interativos e 

animados. Algumas animações restringem-se a algumas seqüências de imagens, 

enquanto outras utilizam o cintilamento de alguns níveis de informação. 

 Selecionando a opção National Atlas Online, Interactive Map Browser é 

mostrada a Figura 4.3, onde na janela da esquerda é exibido um mapa do continente 

norte-americano e, ao lado, alguns botões para interação. Como exemplo tem-se: 

zoom to State (mostra um único Estado na visualização), zoom in, zoom out, pan, 

identify (dados sobre o objeto selecionado), redraw (redesenho), legends (habilita 

legenda) e index map (habilita mapa de visualização). Na janela da direita, parte 

superior, são relacionados os layers disponíveis, sendo que o usuário pode selecionar 

aqueles que desejar visualizar. Na parte inferior são mostrados os tópicos de ajuda, 

dados sobre os objetos quando selecionada a opção  identify e o mapa de visualização 

quando selecionado a opção index map. Quando selecionada a opção legends, a 

legenda será mostrada na janela ocupada pelos layers do mapa. 
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Fig. 4.3 – Janela do National Atlas para construção de mapas 

 

 Selecionando uma área para ampliação, e algumas informações para estarem 

visíveis têm-se o mapa mostrado na Figura 4.4. 

Fig. 4.4 – Resultado de uma seleção feita pelo usuário 

  

 O Atlas Nacional dos Estados Unidos apresenta um grau de interatividade que 

permite ao usuário criar os mapas de interesse, por meio da escolha de níveis de 

informação. As possiblidades de ampliação e redução de escala, deslocamento da 

imagem e redesenho também permitem flexibilidade nas visualizações. 
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 As informações textuais a respeitos dos temas são relativas a coordenadas e 

nome do tema. Não existem fotos, som ou imagens associadas. As animações são 

aplicações independentes do Atlas,  fazendo uso de cintilamento e movimento. A 

interface faz uso apenas de botões de escolha e botões de opção. 

 Existem dois níveis para os tópicos de ajuda: o nível geral, onde são 

explicados os botões, janelas e interfaces; e o nível detalhado, que consta de um 

tutorial para cada tarefa a ser realizada. Além disso, existe o tópico Atlas FAQ, onde 

são apresentadas as dúvidas mais frequentes. 

 

c) Microsoft Encarta World Atlas 

 O Microsoft Encarta World Atlas é um produto da Microsoft Corporation, 

que consiste de um Atlas mundial, não especificamente voltado à educação. Contém 

informação topográfica cobrindo o mundo todo em escala variando de 1:250.000 a 

1:1.000.000.  

 Segundo Koop (1998), que avaliou este produto, à primeira vista a qualidade 

do mapeamento é regular e a acuracidade do conteúdo temático é considerada 

adequada. O conteúdo é apresentado ao usuário na forma de um globo virtual. Com o 

mouse é possível selecionar a posição do globo, que se movimenta em qualquer 

direção. É possível ampliar a área selecionada para obter maiores detalhes.  

 Pode-se realizar uma busca digitando o nome de um topônimo, que resultará 

em uma lista com uma indicação da localização de cada uma das alternativas 

listadas.  Possui também artigos relacionados aos países, com temas geográficos 

associados, imagens de sensores remotos, vídeos, fotografias, animações, som, 

música, vôos do tipo realidade virtual, dados estatísticos, entre outros. As 

informações temáticas podem ser atualizadas por meio da Internet. 

 Um dos problemas encontrados refere-se à qualidade das informações 

relacionadas à toponímia. Devido à grande quantidade de informações oriundas de 

diversas fontes, a base de dados possui informações incorretas a respeito dos nomes 

de diversos lugares. 
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d) World Atlas 3D 

 É um produto comercial desenvolvido pela empresa Global Star Software, 

disponibilizado em CD-ROM, concebido para ser um Atlas mundial. Possui como 

características básicas visualização bi e tridimensional, vista de um globo em 

rotação, mapeamento temático a partir de dados estatísticos e o chamado fly-by. 

 A primeira tela do programa é apresentada na Figura 4.5 (a). No lado direito 

da janela existem menus de seleção de informações, legendas, orientação do mapa e 

botões de navegação. Dentre suas possibilidades estão apenas a ampliação e redução 

da escala de visualização e seleção de níveis de informação. Um exemplo de uma 

amapliação é mostrado na Figura 4.5(b). 

(a)     (b) 

Fig. 4.5 –  (a) Tela de apresentação do World Atlas 3D 

(b) Ampliação de uma região para visualização 

 

 A opção vista tridimensional permite selecionar uma porção da superfície 

para que seja mostrada em três dimensões, como indicado na Figura 4.6. Alem disso, 

o Atlas possui dados estatísticos sobre todos os países do mundo, que podem ser 

mostrados por continente ou para toda a superfície terrestre. 

 Como última opção, existe a possibilidade de executar um vôo sobre uma 

região selecionada, como indicado na Figura 4.7. Este vôo, pretende simular uma 

visão a bordo de uma aeronave, sendo possível aumentar a velocidade e a altitude. 
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Entretanto, o que se vê é uma paisagem pobre, com baixa resolução, não sendo 

possível identificar as feições da superfície terrestre. 

 

Fig. 4.6 – Visão tridimensional oferecida pela Atlas 

 

Fig. 4.7 – Visão do vôo oferecido pelo Atlas 

 

e) Atlas Digital Interativo da História dos Incêndios Florestais de Ontario  

O propósito desse Atlas é fornecer aos usuários um sistema interativo para 

visualizar espacialmente os dados, examinar sub-conjuntos de dados e gerar tabelas e 
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gráficos com estatísticas. O objetivo maior do Atlas digital é fornecer uma interface 

intuitiva e fácil de usar, e atender às necessidades analíticas dos usuários. As funções 

implementadas incluem: 

a) Visualizar incêndios para unidades ecológicas e administrativas; 

b) Visualizar incêndios para qualquer conjunto de décadas ou qualquer intervalo de 

anos; 

c) Produzir resumos estatísticos para os incêndios selecionados; 

d) Visualizar informações detalhadas sobre incêndios individuais clicando sobre 

eles; 

e) Sobrepor informações; 

f) Imprimir e salvar tabelas, gráficos e mapas para exportar para outros programas. 

 O sistema foi projetado com as seguintes especificações: desenvolvido para 

Windows 95 ou NT; o software utilizado para desenvolver a interface é o Visual 

Basic v.5. A visualização e manipulação das informações espaciais é feita com Map 

Objetcs LT. Este software  é utilizado para gerenciar a visualização dos polígonos de 

incêndio. Permite ao usuário realizar pan, zoom, imprimir e salvar imagens dos 

mapas. Outros Atlas disponíveis na Internet podem ser encontrados nos endereços 

indicados no Anexo A. 

 

4.2 Atlas Eletrônicos no Brasil 

 Em pesquisas realizadas na Internet e em Anais de Congresso, foram 

encontrados diversos produtos denominados Atlas Eletrônicos. Neste tópico estes 

produtos serão relacionados e será feita uma avaliação global dos mesmos, com o 

objetivo de retratar a realidade brasileira. Os produtos relacionados serão descritos 

brevemente, em termos de suas principais características e funcionalidades. Os 

produtos descritos aqui não constituem, obviamente, a totalidade da produção 

brasileira, mas podem ser considerados como uma amostra representativa do que 

existe. Há, por outro lado, uma produção importante de Atlas em papel, que não faz 

parte do presente estudo. 
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a) Cidades@   - (http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php) 

 Cidades@ é um site do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

que possui informações sócio-econômicas sobre os municípios brasileiros. Está 

organizado de maneira que é possível selecionar o Estado do Brasil sobre o qual se 

deseja maiores informações. Com a escolha do Estado este é ampliado mostrando as 

divisas de município, rios, rodovias pavimentadas, ferrovias, portos e aeroportos. É 

possível obter as informações temáticas de duas formas: clicando sobre o município 

no mapa ou selecionando o nome do município em uma lista que contém os nomes 

de todos os municípios do Estado. É um exemplo de como é possível transmitir 

informações úteis ao usuário, em um ambiente computacional simples. 

 

b) Atlas Interativo do Município de Presidente Prudente e Atlas Interativo da 

Bacia Hidrográfica do Rio Santo Anastácio  

(http://www.multimidia.prudente.unesp.br/atlasprudente/municipio/atlasppt1.exe  e  

http://www.multimidia.prudente.unesp.br/StoAnastacio/menprin.htm) 

 São dois produtos gerados no Curso de Engenharia Cartográfica, da UNESP 

em Presidente Prudente, que se constituem de uma série de mapas digitais 

disponibilizados na Internet, e sem maiores recursos de interatividade, no sentido 

estrito. Apresenta além dos mapas, fotos e textos sobre o tema em questão.  

 

c) Atlas Interativo do Pontal do Paranapanema  

(http://www.multimidia.prudente.unesp.br/atlaspontal/index.html ) 

 Produto desenvolvido também em Presidente Prudente, com o objetivo de 

contribuir à educação ambiental. Desenvolvido utilizando o software Flash 5.0, 

apresenta mapas, textos, imagens e animações. Os mapas permitem selecionar os 

níveis de informação que estarão visíveis, o que se constitui em um recurso de 

interatividade. 

 

d) Atlas Geográfico do Brasil 

 Produto comercializado em CD-ROM desenvolvido em parceria com o 

IBGE, INPE e SISGRAPH, juntamente com a Editora Melhoramentos e JCS 
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Multimídia Ltda. Tem como objetivo ser um material de apoio para o ensino  

fundamental e médio, e para isso conta com diversos mapas, imagens de satélites, 

fotos, textos explicativos e jogos que auxiliam no aprendizado. Foi desenvolvido 

utilizando Visual Basic e GeoMedia. Suas funcionalidades básicas são: permitir 

ampliação e redução da escala de visualização, escolha de temas e níveis de 

informação a serem visualizados, acesso a imagens, textos e fotos, identificação de 

elementos sobre o mapa, entre outras. 

 

e) Atlas Digital da CPRM - (http://www.cprm.gov.br) - (último acesso em 01 de 

julho de 2004) 

 Juntamente com informações relacionadas aos recursos minerais brasileiros, 

há um conjunto de mapas disponibilizado em ambiente digital. Existem funções para 

navegação, possibilidade de seleção os níveis de informação, além de algumas 

funções para medição linear e consulta ao banco de dados de informações da CPRM.  

 

f) Atlas Eletrônico dos Recursos Hídricos e Meteorológicos do Estado do Ceará 

(http://atlas.secrel.com.br/index.asp ) - (último acesso em 07 de julho de 2004) 

 Versão eletrônica e atualizada do Atlas do Plano Estadual dos Recursos 

Hídricos, elaborado de 1989 a 1991 e publicado em 1992 pela Secretaria dos 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Permite que sejam feitas consultas à base de 

dados e aos mapas relacionados, tanto com relação à informação do Estado quanto 

dos seus Municípios. Como funcionalidades possui opções para ampliação e redução 

da escala de visualização, além da seleção dos níveis de informação. 

 

g) Atlas Ambiental do Município de São Paulo  

(http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/) - (último acesso: 05 de julho de 2004) 

 O "Atlas Ambiental do Município de São Paulo" é um projeto conjunto da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA - e da Secretaria Municipal do 

Planejamento Urbano - SEMPLA. Trata-se de um projeto interdisciplinar, que tem 

como objetivo a criação e a manutenção de um Sistema Municipal de Informações 

Ambientais. Todos os mapas são acompanhados de explicações sobre o levantamento 
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das informações, métodos empregados e resultados esperados. Os mapas são 

apresentados com as extensões DWF e JPEG, não possuindo interatividade. 

  

 A partir da pesquisa a esses produtos digitais podem-se destacar alguns 

pontos: 

a)  A grande maioria dos produtos encontrados possui poucos recursos de 

interatividade. Isso leva a classificá-los como Atlas “simples vista”, pois se 

constituem em versões eletrônicas dos Atlas em papel, sem funcionalidades 

extra; 

b) Alguns dos Atlas pesquisados (Atlas dos Estados Unidos, Atlas do Pontal do 

Paranapanema) contém recursos de interatividade como seleção de níveis de 

interesse, mudança de escala, acesso a informações adicionais. Podem ser 

considerados como Atlas Eletrônicos Interativos, segundo a classificação de 

Kraak e Ormeling (1998); 

c) Em todos os produtos encontrados os recursos de interatividade são similares. 

Além disso, nenhum deles permite ao usuário gerar seus próprios mapas, 

selecionando o tema, número de classes e esquema de cores, além de não haver a 

possibilidade de cruzar duas ou mais informações, ou seja, nenhum deles é, 

segundo a classificação de Kraak e Ormeling (1998), Atlas para análise de dados; 

d) As informações representadas nos Atlas referem-se a aspectos físicos, ambientais 

e culturais das regiões mapeadas. Informações de cunho social e político não 

foram encontradas, o que significa um campo para desenvolver novas idéias.  

 A interface da maioria dos Atlas avaliados é projetada para a Internet, e não 

para CD-ROM o que limita as possibilidades de construção. As opções são 

escolhidas por meio de menus ou ícones. 

 Enquanto a Internet limita o que pode ser implementado em termos de 

funções, operações e recursos de interatividade, há trabalhos que buscam suprir as 

lacunas existentes em termos de pesquisa e desenvolvimento nesta área. Exemplos 

são os softwares ColorBrewer e HealthVIS. O primeiro, disponível no enderereço 

www.personal.psu.edu/faculty/c/a/cab38/ColorBrewerBeta2.html, foi desenvolvido 

tendo como objetivo permitir ao usuário escolher entre diferentes esquemas de cores 

para mapas temáticos. É possível definir o número de classes e o tipo de informação 
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que será representada, se nominal ou ordinal. Sua interface é simples, sendo que cada 

opção é apenas ativada ou desativada da visualização. 

 O software HealthVIS é um sistema de visualização para auxiliar no trabalho 

de exploração de dados epidemiológicos, em busca de novos padrões ou tendências, 

tanto espaciais como temporais.  A interface apresenta possibilidades de selecionar a 

causa de morte, velocidade da animação e visualização dos gráficos correspondentes. 

É possível combinar a causa da morte com fatores de risco para avaliar a relação 

entre as duas variáveis. 

 Como uma forma de resumir todos os produtos avaliados, foi montada a 

Tabela 4.2, abaixo: 

Produto 

Classificação 

(Kraak e 

Ormeling) 

Interface 
Recursos de 

interatividade 

Outras 

opções 

Atlas do Canadá Simples vista 
Menus 

botões 
Mudança de escala 

Textos, 

jogos 

Atlas dos Estados 

Unidos 
Interativo Botões 

Animações, identificação 

de elementos, 
 

World Atlas Interativo Menus 
Animações, mudanças de 

escala, 
 

Atlas de 

Presidente 

Prudente 

Simples vista Menus 
Seleção de itens 

visualizados 

Fotos, 

textos 

Atlas do Pontal 

do Paranapanema 
Interativo Menus 

Animações, seleção de 

itens visualizados 

Fotos, 

textos 

CPRM Interativo Menus 
Seleção de itens 

visualizados 

Buffer, 

consultas 

Atlas Ambiental 

de São Paulo 
Simples vista Menus nenhum  

Tabela 4.2 – Resumo dos Atlas Eletrônicos avaliados 

 

 Com este capítulo foi realizada uma revisão teórica sobre o tema Atlas 

Eletrônico, as diversas classificações e uma análise de diferentes produtos, 

encontrados na Internet e em CD-ROM, no Brasil e no exterior. Esta análise permitiu  
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o entendimento das diversas classes e tipos de interatividade existentes nestes 

diferentes produtos, sugerindo possibilidades para a proposição e implementação do 

protótipo da presente tese.  

 


