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RESUMO 

 

Nesta Tese apresenta-se a proposta de utilização de métodos de visualização 
cartográfica aplicados a um Atlas Eletrônico Interativo. Este Atlas é destinado a 
suprir a necessidades da área de Assistência Social no contexto da implantação e 
avaliação da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) no Estado do Paraná. O 
desenvolvimento do trabalho foi baseado em conceitos de Atlas Eletrônicos, projeto 
cartográfico temático aplicado aos mapas digitais, interfaces e interatividade em 
cartografia e testes qualitativos de software com os usuários. O produto deste 
desenvolvimento foi um protótipo denominado Atlas Eletrônico Interativo. A 
modelagem conceitual deste protótipo foi baseada na análise das necessidades de 
atuação da área de Assistência Social no contexto da LOAS. Assim, nesta 
modelagem foram definidas as funções e operações presentes no protótipo,  
classificadas em: análise e comparação de padrões espaciais, análise espacial e de 
tendência, métodos de representação e combinação de diferentes tipos informações. 
Para a implementação do protótipo foi usada a linguagem de programação Visual 
Basic e o conjunto de classes MapObjects 2.0a  (ESRI). As interfaces e o estilo de 
interatividade adequado a cada uma delas, de modo a proporcionar um Atlas em um 
ambiente exploratório, foram estabelecidos em um processo implementação e 
avaliação interativa de modo a valorizar tanto a estética quanto a funcionalidade. O 
protótipo foi submetido a testes com dois diferentes grupos de usuários, buscando  
avaliar a facilidade de uso das interfaces e determinar se o ambiente de utilização 
pode ser considerado como exploratório. Foi elaborado um roteiro de utilização do 
protótipo com atividades a serem desenvolvidas e questões específicas sobre cada 
atividade. A partir das respostas obtidas junto aos usuários após a realização dos 
testes, concluiu-se que o protótipo atendeu ao objetivo de servir de auxílio para 
compreensão e análise de diversas situações. O protótipo possibilitou aos usuários 
inferir adequadamente sobre a realidade do Estado quanto ao processo de 
implantação da Política Pública, conhecer as relações espaciais entre as diferentes 
situações dos municípios e analisar diferentes mapas, juntamente com gráficos, 
textos e tabelas. A proposta do Atlas Eletrônico como suporte à tomada de decisões 
na área da Assistência Social mostrou-se, no parecer dos usuários, como o 
instrumento adequado para o conhecimento detalhado de fenômenos espaciais, em 
particular sobre as informações relativas às Políticas Públicas no Estado. 



ABSTRACT 

 

This Thesis presents a proposal for using cartographic visualization in Interactive 
Electronic Atlas. This Atlas is intended to be used in Social Assistence actividies in 
the context of  LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) implementation and 
evaluation in Paraná State. For achieve this goals are used electronic atlas, thematic 
cartographic design applied to digital thematic maps,  interface design, interactivity 
and software evaluation concepts. As result of this work was produced an Interactive 
Electronic Atlas prototype. The conceptual modelling for this prototype is based on 
users requeriments in the context of LOAS. In this modelling process were defined 
prototype functions and operations. These functions and operations are classified in: 
spatial analysis and pattern comparison, spatial and trend analysis, representation 
methods and different information combination. For prototype implementation it was 
used Visual Basic programming language combined to MapObjects 2.0a (ESRI) 
classes. To achieve an exploratory Atlas, the interfaces and interactive stile suitable 
to each were developed and evaluated iteractively as an approach to improve both 
stetic and functionality. The prototype was submitted to use evaluation test by two 
different users group. The proposal of this use evaluation test was concerned with 
interface usability and exploratory characteristic of the protoptype. The use 
evaluation test  was based on a scripted set of activities whose answers allowed for 
the conclusion that the prototype is suited for its intended use and it is a exploratory 
environment. The user was able to infer correctly on the LOAS situation, to know 
spatial relationship among different administrative units and to analyze different 
maps, by means of images, texts and tables.  It was considered by the users that the 
Interactive Electronic Atlas is usefull for making decision in the context of Public 
Policies in Paraná State. 
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