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CAPÍTULO 5 – MODELAGEM CONCEITUAL  E IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROTÓTIPO DO ATLAS ELETRÔNICO INTERATIVO 

"O importante não é a tecnologia em si, 
mas a forma como ela é apresentada a 
seus usuários.” 

Don Valentine 
  
 Projetar e  construir um software requer atenção a algumas questões prévias. 

O projeto da interface e do sistema deve ser tratado em vários níveis, para não deixar 

que as características de hardware e software acabem determinando os objetivos do 

sistema.  

 O processo de desenvolvimento de um software envolve as etapas de 

definição, desenvolvimento e operação. Na etapa de definição são determinados os 

requisitos do software,  que tem por objetivo descrever quais são as necessidades dos  

usuários e o que efetivamente será resolvido pela construção do software. Na 

seqüência, na etapa de desenvolvimento, é realizada a produção do software, que 

envolve a concepção, especificação, projeto das interfaces, codificação, testes e 

validações. Na etapa de operação o software é utilizado pelos usuários, e nessa fase 

são realizadas atividades de manutenção, correções e são acrescentadas novas 

funções, de modo a satisfazer novos requisitos (LEITE, 2000).  

 A transformação dos requisitos estabelecidos para o software no programa 

aplicativo é realizada através da definição de diferentes modelos, correspondentes a 

diferentes níveis de abstração da realidade. Dentre as metodologias encontradas na 

literatura para projeto de interfaces em softwares para cartografia, optou-se por 

utilizar a proposta por Howard e MacEachren (1996), que divide a abordagem em 3 

níveis: conceitual, operacional e de implementação, que segue a modelagem em 

níveis de abstração proposta pela Engenharia de Software.   

a) Nível conceitual: as questões deste nível estão associadas ao uso e operação do 

sistema de um modo geral, e podem ser definidas como:  

 - Qual o objetivo a ser alcançado pelo sistema? 

 - Como este objetivo será alcançado? 

 - Qual deve ser o resultado alcançado pelo usuário ao utilizar o sistema?  

 - Para quem o sistema é projetado? 
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 Esta etapa consiste na definição do problema, e são gerados os modelos 

descritivo e conceitual, sendo a descrição informal do primeiro (tal como um texto) 

transformada no segundo, através de metodologias e técnicas, como a modelagem 

estruturada, através de modelos em diagrama de fluxo de dados (DFD) e entidade-

relacionamento (E-R), ou a modelagem orientada a objetos (OOM).  

b) Nível operacional: os objetivos propostos no nível conceitual podem ser 

alcançados subdividindo-os em uma série de passos, cada um dos quais envolvendo 

uma operação particular ou função. Nesta etapa é definida a estrutura de dados e 

como esses são manipulados. Este nível envolve a definição das operações 

apropriadas para alcançar os objetivos do nível conceitual. Por exemplo: para 

comparar duas distribuições espaciais, uma função de sobreposição (overlay) pode 

ser útil. As decisões neste nível são independentes do ambiente de hardware e 

software que serão usados para implementar as operações desejadas. Na prática, as 

ferramentas disponíveis freqüentemente limitam  a priori as funções que são 

especificadas.  

c) Nível de implementação: inclui considerações sobre o que o usuário terá que ver e 

entender de modo a interagir com o sistema. Inclui também considerações a respeito 

de questões como métodos de armazenamento e recuperação de dados, escolha da 

plataforma de hardware/software, rotinas de otimização, entre outras. No processo do 

projeto de interfaces, a tarefa mais importante está relacionada à aparência do 

sistema. Neste item estão os tipos de controles, a aparência dos mapas (esquemas de 

cores, legendas), e outras representações que resultam da aplicação de operações. 

Além disso, define-se a aparência geral do sistema, ou seja, onde os controles e 

janelas estão na tela, como manter a consistência na aparência e nos controles, ou 

seja, projetar as interfaces de modo que botões iguais apareçam sempre nas mesmas 

posições. 

 Para Howard e MacEachren (1996) a escolha mais importante no nível de 

implementação é o estilo de interação. Normalmente, mais de um estilo de interação 

pode ser incorporado em uma aplicação em particular, por exemplo, a escala de 

visualização de um mapa pode ser selecionada em uma lista ou pode ser digitada em 

um campo específico. A decisão crítica para o projeto de interface é qual estilo de 
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interação combina com cada operação e que seja fácil para o usuário entender, de 

modo a permitir seu uso com o mínimo erro. 

 

5.1 Modelagem para o protótipo do Atlas Social do Estado do Paraná 

5.1.2 Nível Conceitual 

 No nível conceitual são definidos os objetivos gerais do sistema e para quem 

ele é projetado. Isso é feito a partir da resposta a algumas questões. Primeiramente 

deve-se descrever o domínio do problema, de modo a definir as necessidades dos 

usuários.  

 

5.1.2.1 Domínio do problema 

 A Constituição Federal de 1988 alterou a concepção da Assistência Social, 

que foi incluída no campo da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a 

Previdência Social. A inclusão da Assistência Social no campo da seguridade leva a 

questão para o âmbito dos direitos do cidadão e para a esfera de responsabilidade do 

Estado. Isso faz com que o enfoque da Assistência Social passe a ser de 

enfrentamento da pobreza,  de redistribuição de renda e de facilitar o acesso aos bens 

e serviços sociais, a todos que dela necessitam. 

 Em 1993 foi promulgada a Lei Federal no 8.742,  Lei Orgânica de Assistência 

Social - LOAS - que dispõe sobre a organização da Assistência Social. No Estado do 

Paraná, a Secretaria do Trabalho Emprego e Promoção Social propôs em 1994 a 

criação e implantação do Sistema Descentralizado e Participativo de Assistência 

Social (BATTINI, 1997) 

 Buscando avaliar e auxiliar no processo de implantação da política pública da 

assistência social, iniciou-se em 1996 o projeto de pesquisa "Descentralização 

político-jurídico-administrativa no processo de implementação da LOAS no Paraná: 

reconstrução de conceitos ou manutenção de saberes e práticas?". Este projeto é 

desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em conjunto com o 

Ministério Público do Estado do Paraná. Foi criado o Centro Interdisciplinar de 

Pesquisa e Consultoria em Políticas Públicas - CIPEC - instalado em Curitiba - PR, 

para servir de órgão aglutinador de pesquisadores, alunos de graduação, pós-
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graduação e pessoas interessadas na pesquisa, com o objetivo de promover estudos 

sobre temas relacionados às políticas públicas no Estado do Paraná. 

 O objetivo do referido projeto consiste em contribuir para o processo de 

implementação da LOAS no Estado do Paraná. Para tanto, é necessário verificar  os 

níveis de participação popular na implementação da referida Lei, especialmente 

quanto ao controle social no processo de formulação decisória e na execução do 

financiamento da assistência social.  Para avaliar o processo de implantação regional 

da política pública, em cada município do Estado é realizada a verificação da criação 

de Conselhos e Fundos Municipais, e a inserção da população no processo de tomada 

de decisões. A Assistência Social é executada mediante o Conselho de Assistência 

Social e o Fundo de Assistência Social, que são fundamentais na destinação, 

orientação e controle do seu financiamento. 

 O Conselho Municipal de Assistência Social é um órgão instituído por lei 

municipal, que possui características de ente autônomo, permanente, paritário, 

deliberativo, normativo e fiscalizador. O Conselho é composto majoritariamente por 

representantes do Poder Executivo, da sociedade organizada, dentre os segmentos 

dos usuários, prestadores de serviços e trabalhadores do setor, por dirigentes 

institucionais e por membros da comunidade. Na grande maioria dos municípios os 

Conselhos definem e controlam a política na área de Assistência Social, por meio de 

resoluções que integram o conjunto das normas municipais.  

 O Fundo de Assistência Social constitui o que se denomina de fundos 

especiais, regidos pela Constituição Federal e pelas Leis no 4.320/64 e 8.666/93. 

Segundo o art. 71 da Lei no 4.320/64, “constitui Fundo Especial o produto de receitas 

especificadas que, por Lei, se vinculam à realização de determinados objetos ou 

serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”. A instituição de 

fundos especiais é uma prática consolidada na administração pública, em função de 

possibilitar melhor distribuição e gestão dos recursos, identificação das 

responsabilidades de cada parte, controle sobre o seu funcionamento e avaliação 

sobre seu desempenho, entre outras atividades. 
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5.1.2.2 Definição do nível conceitual 

 Neste item é importante considerar as características dos dados, os métodos 

para sua representação, bem como o conhecimento dos usuários para quem o sistema 

está sendo projetado e de suas necessidades.  

 Com o projeto de pesquisa iniciado em 1996 realizou-se uma coleta de 

informações relacionadas à adequação legislativa e suas distorções. Foram coletadas  

26 diferentes informações, que para esta tese foram agrupadas em 3 grandes grupos, 

de modo a produzir mapas que permitam identificar o tema geral que está sendo 

representado. A divisão das informações ficou estabelecida da seguinte maneira: 

informações relacionadas aos Conselhos Municipais de Assistência Social (11 

informações); informações relacionadas aos Fundos Municipais de Assistência 

Social (8 informações) e informações sobre a Assistência Social (7 informações), 

conforme a Tabela 5.1. A relação completa das informações coletadas encontra-se 

descrita no Anexo B.   

 A partir da divisão das informações foi realizado um estudo sobre os dados 

para decidir a respeito das questões relativas à classificação dos dados e à definição 

dos esquemas de cores, sendo gerados os 26 mapas.  Para geração dos mapas 

temáticos foi necessário definir o nível de medida de cada uma das informações e o 

número de classes, também mostrados na Tabela 5.1. 

 Em cada um dos três diferentes grupos de informações existem três níveis de 

medida diferentes. As informações de natureza nominal, independentemente do 

grupo a que pertencem, serão representadas utilizando sempre o mesmo esquema de 

cores, alterando apenas o número de classes. Neste caso, utilizam-se diferentes tons 

de cores, um para cada classe a ser representada. O esquema de cores adotado para as 

informações nominais está mostrado na Figura 5.1 (os números ao lado das cores 

representam os valores das componentes RGB). 
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 Informação Nível de medida Número de Classes 

Data Ordinal 4 

Membros Intervalar 5 

Paridade Nominal 3 

Participação Nominal 4 

Eleição Nominal 2 

Indicação Nominal 2 

Presidente Nominal 3 

Deliberativo Ordinal 2 

Ata de posse Ordinal 3 

Regimento Ordinal 3 

C
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os
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Política Ordinal 2 

LMAS Nominal 2 

Modelo Nominal 5 

Conferência Nominal 3 

Plano Ordinal 2 

Plano2 Ordinal 3 

Convocação Nominal 3 A
dm

in
is

tra
tiv

as
 

Organização Nominal 4 

Gerenciamento Ordinal 2 

Receitas Ordinal 4 

Critérios Ordinal 2 

Orc_fundo Ordinal 3 

Regulamento Ordinal 4 

Percentual Intervalar 4 

Orçamento Ordinal 4 Fu
nd

os
 M

un
ic

ip
ai

s 

Fundo Nominal 3 

Tabela 5.1 – Classificação das informações de pesquisa 
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3 classes 4 classes 5 classes 

 

 

 

 
 

Fig. 5.1 – Esquemas de cores para informações nominais 

 

 Na Figura 5.2 mostra-se o mapa denominado “Modelo Adotado” pertencente 

ao tema “Informações Administrativas”, cuja informação é nominal, com 5 classes. 

Fig. 5.2 – Exemplo de mapa utilizando o esquema de cores nominal 

 

 Para facilitar o entendimento e análise por parte dos usuários, as informações 

ordinais e intervalares serão representadas por meio de 3 diferentes esquemas de 
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cores, sendo um para  cada grupo de informações. A variável utilizada foi o tom de 

cor associado à luminosidade, com séries que variam de um tom mais claro até um 

tom mais escuro, o que permite associar uma ordem entre as classes. Os esquemas de 

cores ordinais estão mostrados nas Figuras 5.3 a 5.5. Para a escolha dos esquemas de 

cores nominais e ordinais foi utilizado o programa ColorBrewer, desenvolvido para  

auxiliar na escolha de esquemas de cores para mapas temáticos 

(http://www.personal.psu.edu/faculty/c/a/cab38/ColorBrewerBeta2.html). Foram 

realizados diversos testes até chegar ao resultado apresentado neste trabalho.  

 

3 classes 4 classes 5 classes 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 – Esquemas de cores para informações dos Conselhos Municipais 

 

3 classes 4 classes 5 classes 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4 – Esquemas de cores para informações Administrativas 
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3 classes 4 classes 5 classes 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. 5 – Esquemas de cores para informações dos Fundos Municipais 

 

 Nas Figuras 5.6 a 5.8 estão exemplos dos mapas cuja informação é ordinal. 

Na Figura 5.6 mostra-se o mapa “Número de Membros”, pertencente ao tema 

“Conselhos Municipais”, com 5 classes.  

Fig. 5.6 – Exemplo de mapa utilizando o esquema de cores ordinal adotado para o 

tema Conselhos Municipais 

 Na Figura 5.7 mostra-se o mapa “Aprovação do Plano”, pertencente ao tema 

“Informações Administrativas”, com 3 classes. 
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Fig. 5.7 – Exemplo de mapa utilizando o esquema de cores ordinal adotado para o 

tema Informações Administrativas 

 
 Na Figura 5.8 mostra-se o mapa “Origem das Receitas”, pertencente ao tema 

“Fundos Municipais”, com 4 classes. 

Fig. 5.8 – Exemplo de mapa utilizando o esquema de cores ordinal adotado para o 

tema Fundos Municipais 
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 Todos os 26 mapas gerados encontram-se no CDROM em anexo.  

  De modo a auxiliar na definição dos objetivos específicos para o Atlas 

Interativo, foi solicitado aos pesquisadores que realizassem análises sobre cada um 

dos mapas, tendo como diretrizes: verificar e corrigir a hierarquia das informações 

constantes da legenda; identificar as tendências apontadas pelas informações 

mapeadas; verificar relações entre os mapas; sugerir novos mapas e tabelas; avaliar 

os pontos positivos e negativos relativos ao processo de leitura e interpretação dos 

mapas.  A transcrição completa das análises encontra-se no Anexo C.   

 Cabe aqui  ressaltar que os pesquisadores são leigos no que diz respeito a 

conceitos cartográficos e processo de leitura dos mapas. De modo a fornecer os 

subsídios mínimos para que pudessem responder ao questionário foi realizada uma 

reunião na qual foram explicados conceitos básicos de cartografia e do processo de 

aquisição da informação a partir dos mapas. 

 Como resultado das  análises realizadas por parte dos pesquisadores 

destacam-se os seguintes pontos: 

a) as análises tendo como fonte os mapas ficaram enriquecidas em virtude do 

conhecimento anterior em relação ao processo de implantação da política 

pública de assistência social; 

b) foram indicadas informações adicionais a serem incluídas no Atlas, de modo 

a subsidiar o entendimento do processo da política pública no Estado; 

c) foram indicadas as relações entre os diferentes mapas, que permitirão, no 

Atlas Eletrônico Interativo, realizar diferentes análises a respeito das 

informações. 

A partir deste processo de leitura e interpretação dos mapas, das análises e de 

conversas com os usuários, foi possível responder às seguintes perguntas: 

 

a) Qual é o objetivo a ser alcançado com o protótipo?  

 O objetivo principal é possibilitar a representação espacial de informações 

relativas à Assistência Social no Estado do Paraná, de modo a subsidiar o 
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entendimento da variação espacial de fatores associados à Assistência Social. A 

partir deste objetivo geral, são definidos objetivos específicos para o protótipo: 

 1) análise e comparação de padrões espaciais, que deve contemplar as 

seguintes situações: 

 - identificar situações críticas, tendências e pontos de máximo e mínimo em 

relação às diferentes informações;  

 - permitir/facilitar a busca de relações entre diferentes informações coletadas; 

 - permitir acesso a informações associadas aos dados espaciais. 

 2) análise espacial e de tendências: 

 - combinação de dados espaciais. 

 3) métodos de representação  

 - construir funções a partir do conhecimento dos usuários para permitir o uso 

de métodos exploratórios com os quais não estão familiarizados. 

 4) combinação de diferentes tipos de informações:  

 - o ambiente computacional deve possibilitar a inclusão de diferentes tipos de 

informações para que o entendimento a respeito dos dados e suas inter-

relações seja otimizado.  

b) Como os objetivos propostos serão alcançados? 

  Isto será realizado fornecendo aos usuários um conjunto de funções que 

permita o acesso e análise dos dados de maneira independente ou combinada. Ou 

seja, os usuários poderão realizar análises a partir de um único mapa ou por meio da 

combinação de diferentes informações para gerar uma nova informação, também sob 

a forma de mapa. 

c) Qual deve ser o resultado alcançado pelo usuário ao utilizar o protótipo? 

  Espera-se que trabalhando com o protótipo seja possível obter respostas mais 

embasadas sobre a distribuição espacial das informações relativas à Lei Orgânica de 

Assistência Social. Isso possibilitará que a tomada de decisões na área da Assistência 

Social seja realizada com base em análises conduzidas a partir das informações 

apresentadas nas visualizações. 
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d) Quem são os usuários?  

 Para este protótipo os usuários são pesquisadores que integram o CIPEC, 

estando a Coordenação Geral a cargo do Curso de Serviço Social PUC/PR, e tendo 

como participantes o Promotor de Justiça do Estado do Paraná, uma psicóloga e uma 

assistente social, integrantes da equipe técnica do Ministério Público do Paraná. 

 

5.1.3 Nível Operacional 

 Cada um dos objetivos propostos no Nível Conceitual são detalhados em 

termos de operações e funções que serão posteriormente implementadas.   

 No objetivo de análise e comparação de padrões espaciais, as operações 

ficaram assim especificadas:  

 - destacar valores máximos e mínimos dos indicadores; 

 - realçar regiões,  

 - relacionar dados espaciais e de atributos,  

 - explorar associações entre diferentes indicadores.  

 Para realizar estas operações é necessário implementar funções de consulta à 

base de dados para selecionar valores especificados pelos usuários. Para que os 

resultados das consultas possam ser entendidos pelos usuários devem ser 

implementadas funções de visualização e apresentação das informações gráficas. As 

funções devem estar estabelecidas de modo que o usuário possa consultar tanto a 

partir do mapa  e obter os resultados na forma de dados alfanuméricos, ou a partir 

dos dados alfanuméricos obter o resultado apresentado na forma de um mapa.  

 O objetivo especificado como análises espaciais e de tendências deve 

permitir a combinação de diferentes dados espaciais para explorar associações entre 

diferentes informações. Para alcançar este objetivo é necessário prever a 

implementação de uma função de consulta lógica aos atributos, que permita consultar 

diferentes informações e mostrar o resultado sob a forma de mapas. 

 Com relação aos métodos de representação deverão ser previstas funções que 

permitam:  

 - manipular parâmetros de simbolização dos dados, e  
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 - classificar dados. 

 Tendo em vista que os usuários possuem pouco ou nenhum conhecimento 

sobre cartografia e métodos de manipulação e representação de dados espaciais, o 

software deverá orientá-los nas tarefas de geração dos mapas temáticos, de modo a 

prevenir erros que possam comprometer as análises. Como os dados da pesquisa 

incluem informações nominais e ordinais, coletadas para cada município do Estado,  

devem ser implementadas funções que permitam aos usuários escolher entre 

diferentes opções para representar estes dados. Os métodos de classificação de dados 

devem ser implementados para o caso das informações numéricas, sendo que se 

propõe a utilização de dois métodos: quantis e classificação ótima (Jenks).  

 Com relação à combinação de diferentes tipos de informações, prevê-se:  

 -  o acesso a dados não espaciais e  

 - o acesso a textos explicativos. 

 O acesso aos dados não espaciais deve possibilitar a obtenção de informações 

estatísticas sobre as informações, sob a forma de gráficos. Com relação aos textos 

explicativos, estes devem contemplar informações a respeito dos municípios, das 

informações que estão sendo apresentadas e das análises realizadas sobre os mapas. 

Além do acesso às informações, deve-se permitir aos usuários editar e salvar estas 

informações, para posterior recuperação. 

 Deste modo, depois de definidas as funções presentes no protótipo, foi 

estabelecido o esquema ilustrado na Figura 5.9. Foram definidas 3 funções básicas, 

denominadas de Mapas Temáticos, Consultas e Gráficos. A partir da opção Mapa 

Temático, tem-se acesso a  Consulta de mapas temáticos e aos Esquemas de cores 

utilizados para representação. Pode-se também acessar Informações Adicionais  

sobre os mapas temáticos. A partir da opção Consultas pode-se obter informações 

sobre os  Municípios individualmente ou realizar consultas a partir dos Atributos. A 

opção Gráficos permite que sejam gerados gráficos a respeito dos atributos que estão 

sendo representados. 
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Fig. 5.9 – Funções Básicas presentes no Atlas Interativo 

  

5.1.4 Nível de Implementação 

 O primeiro passo deste nível consiste em examinar o ambiente de software e 

hardware  disponível. Os objetivos traçados nos níveis conceitual e operacional 

levam à definição do ambiente de desenvolvimento. Nesta fase foram definidas as 

interfaces e os estilos de interação, de modo a permitir que o ambiente de utilização 

do Atlas seja interativo e exploratório. 

 A escolha do ambiente de desenvolvimento foi influenciada por fatores 

ligados à facilidade de uso, conhecimento a respeito dos softwares, diversidade de 

funções possíveis de serem implementadas e disponibilidade de recursos de software. 

Deste modo, optou-se por utilizar a linguagem de programação Visual Basic 6.0, 

juntamente com o MapObjects 2.0a, desenvolvido pela empresa ESRI 

(Environmental Systems Research Institute). 

 O MapObjects 2.0 é um conjunto de classes desenvolvido com objetivo de 

fornecer ferramentas para criação de aplicativos que possam ter funcionalidades de 

visualização cartográfica, permitindo trabalhar com projeções cartográficas, acessar 

bancos de dados, entre outras operações. 
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Gráficos 
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 Este software compreende um controle ActiveX chamado Map  e um 

conjunto de 46 objetos de automação ActiveX, que podem ser utilizados em 

ambientes de programação tais como Visual Basic, Visual C++, Delphi e Visual 

Basic for Applications (VBA). 

 Algumas funções que podem ser implementadas com MapObjects 2.0 : 

a) visualizar um mapa com vários níveis de informação; 

b) zoom e pan; 

c) desenhar feições gráficas, tais como pontos, linhas, círculos e polígonos; 

d) identificar feições, apontando para elas; 

e) selecionar feições ao longo de linhas e dentro de polígonos e círculos; 

f) realizar cálculos estatísticos de feições selecionadas; 

g) consultar e atualizar dados associados com feições selecionadas; 

h) representar feições em mapas temáticos; 

 Para o desenvolvimento do protótipo foi utilizada a base cartográfica do 

Estado do Paraná, no formato shapefile, obtida junto à Secretaria do Meio Ambiente 

do Estado do Paraná (SEMA-PR), do ano de 2000, na escala 1:3.000.000. 

 Os dados relativos aos atributos dos municípios são resultado do projeto de 

pesquisa integrado "Descentralização político-jurídico-administrativa no processo de 

implementação da LOAS no Paraná: reconstrução de conceitos ou manutenção de 

saberes e práticas?". Estes dados, datados do ano de 1998, constantes no Anexo B 

foram disponibilizados pelo CIPEC/PUCPR. 

 A primeira etapa da implementação foi definir como armazenar e recuperar as 

informações. Tendo em vista que, para esta tese,  as informações geográficas devem 

ter os atributos associados, optou-se por utilizar o formato shapefile, que armazena 

tanto a geometria quanto os atributos das feições geográficas. Os shapefiles são 

compostos por três arquivos: o primeiro arquivo contém os dados geométricos, o 

segundo arquivo contém índices para os dados do primeiro e o terceiro contém os 

atributos dos dados do primeiro. O arquivo de dados tem extensão SHP, o arquivo de 

índices tem extensão SHX e o arquivo de atributos tem extensão DBF. Um conjunto 

shapefile válido é formado por três arquivos com o mesmo nome porém com 

extensões diferentes.  
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 Como o MapObjetcts admite diversos formatos para entrada de dados foi 

desenvolvida uma função para recuperar as informações a partir de arquivos no 

formato shapefile. As informações a respeito dos municípios do Estado do Paraná 

estão armazenadas em arquivos de polígonos (que permitem realizar a representação 

de feições de área com o MapObjects). 

 

5.1.4.1 Interface básica 

 A definição do estilo da  interface do protótipo foi desenvolvida em função do 

nível de conhecimento computacional dos usuários. Optou-se por utilizar o estilo de  

interface do Windows, definindo menus com as tarefas gerais e formulários de 

entrada de dados para tarefas que necessitam da definição ou escolha de parâmetros. 

Primeiramente foi gerada uma tela de abertura, mostrada na Figura 5.10.  

Fig. 5.10 – Tela de abertura do Atlas Interativo 

 

 Foram projetadas áreas para a apresentação do mapa, para a legenda, para os 

textos com informações sobre os mapas temáticos e para os textos com informações 

sobre os municípios, conforme a Figura 5.11. As funções gerais estabelecidas no 

nível conceitual, Mapas Temáticos, Consulta  e  Gráficos, foram implementadas na 

forma de menus, com as opções em cada menu sendo tarefas derivadas de cada um 
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destes. Além disso, foram projetados botões de navegação que permitem ampliar e 

reduzir a escala de visualização, deslocar a imagem, redesenhar o mapa e obter 

informações sobre os municípios. A Figura 5.12 ilustra a interface do protótipo. 

Existe ainda uma “barra de status”, onde são mostrados a escala de visualização, e o 

nome do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.11 – Definição das áreas de tela para o Atlas 

Fig. 5.12 – Interface definida para o protótipo 

MAPA 

Informações sobre os mapas temáticos

Legenda 

Informações sobre 

os municípios 



 80

5.1.4.2 Menu Mapa Temático  

 Na Figura 5.13 mostra-se a parte superior da interface, destacando o Menu 

Mapa Temático com as opções Consultar,  Esquema de Cores  e Sair.  Ao ativar a 

opção Consultar, o usuário deve escolher um dos temas, a partir da interface 

mostrada na Figura 5.14, e em seguida uma informação para ser representada, 

conforme a Figura 5.15. Após ter sido escolhida a informação, o programa habilita as 

opções de esquemas de cores disponíveis para a informação em questão, ou seja, se a 

informação escolhida for nominal são mostrados dois esquemas de cores, com o 

respectivo número de classes. Caso a informação seja ordinal, são disponibilizados 

quatro esquemas de cores, também com o respectivo número de classes da 

informação. Deste modo, não há possibilidade de que o usuário possa efetuar uma 

escolha incorreta, do ponto de vista cartográfico, para representação das informações.  

 A implementação desta função está relacionada ao objetivo “explorar 

associações entre diferentes  indicadores”, definida no nível operacional. Segundo 

Crampton (2002), é um tipo de interatividade  com a dimensão temporal, definida 

como sendo média interatividade, conforme descrito  no Capítulo 3. 

Fig. 5.13 – Opções do Menu Mapa Temático 

 

Fig. 5.14 – Seleção do Tema 
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(a)     (b) 

Fig. 5.15  –   (a) Seleção de uma informação nominal 

  (b) seleção de uma informação ordinal 

 Após escolher o tema e a informação que será representada, obtém-se o 

resultado mostrado na Figura 5.16, gerada com o tema “Conselhos Municipais” e a 

informação ”Data de Criação”. 

Fig. 5.16 – Resultado da operação Consultar Mapa Temático 
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 Após realizar esta operação o usuário poderá alterar o esquema de cores 

escolhido, selecionado a opção Esquemas de Cores no Menu Mapa Temático.  Neste 

caso, é habilitada a janela mostrada na Figura 5.17, com os mesmos esquemas de 

cores disponíveis na opção de consulta.  

 A alteração das opções de cores está associada ao objetivo “manipulação de 

parâmetros de simbolização dos dados”, e consiste uma interação com a 

representação dos dados, classificada por Crampton (2002) como baixa 

interatividade. 

Fig. 5.17 – Interface para alterar os esquemas de cores do mapa temático 

 

 Observando a interface apresentada na Figura 5.16, percebe-se que ao 

selecionar uma determinada informação para ser representada,  o programa recupera 

informações textuais referentes ao mapa, mostradas no retângulo situado abaixo da 

área do mapa. Estas informações podem ser editadas e são automaticamente salvas 

pelo programa, caso o usuário clique em qualquer local fora da área destinada ao 

texto. Esta opção, inédita em programas de mapeamento,  permite aos usuários 

registrar suas observações e comentários, a partir da análise sobre os mapas, e que 

podem ser posteriormente recuperadas e complementadas por ele ou por outros 

usuários. 

 Este tipo de interatividade está relacionado ao objetivo “acesso a textos 

explicativos”, associado à interação com os dados, especificamente consulta à base 

de dados. Esta tarefa é definida por Crampton (2002) como tendo alta interatividade. 
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 Nesta primeira versão do protótipo, todos os usuários têm acesso a estes 

textos e podem modificá-los. Entretanto, nas versões subseqüentes, esta opção para 

editar e salvar estas análises serão permitidas apenas para os usuários 

administradores do sistema. 

 

5.1.4.3 Menu Consulta  

Na Figura 5.18 mostra-se novamente a parte superior da interface, 

destacando o Menu Consulta, e as opções Municípios  e Atributos. A partir da 

seleção da opção Municípios é mostrada uma janela com o nome de todos os 

municípios, como exemplificado na Figura 5.19. O usuário faz a seleção do 

município de interesse, que é ampliado para visualização. Na Figura 5.20 mostra-se o 

resultado dessa operação. 

 

Fig. 5.18 - – Opções do Menu Consulta 

Fig. 5.19 – Seleção de municípios 

 

 Do mesmo modo que na consulta a um mapa temático, quando se realiza a 

consulta a um município, são mostradas informações relativas a este município, na 

área abaixo da legenda. Esta área poderá ser utilizada para apresentar outras 

informações que sejam de interesse do usuário. 
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Fig. 5.20 – Resultado da consulta por município 

 

 Esta opção está relacionada ao objetivo “relacionar dados espaciais e de 

atributos”, definido no nível operacional. É uma função que realiza consulta à base 

de dados, sendo, classificada como interação com os dados.  

 No Menu Consulta, opção Atributos foi implementada uma função de 

consulta aos atributos, de modo a atender aos objetivos de destacar valores 

específicos dos atributos e comparar diferentes atributos. Esta opção permite que seja 

selecionado o atributo e seu valor específico a  consultar, conforme mostra-se na 

Figura 5.21. Para fins do protótipo foi implementada apenas a opção “=”, sendo que 

as consultas que necessitam de combinação de informações e utilizarm os operadores 

lógicos “E” e “OU” estão previstas, mas não foram implementadas nesta fase. O  

resultado da consulta é apresentado na Figura 5.22. Esta é uma tarefa classificada 

como de alta interatividade, pois realiza uma consulta à base de dados. Esta opção 

permite também ao usuário realizar análises espaciais sobre a informação que está 

sendo representada. 
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Fig. 5.21 – Interface para consulta aos atributos 

Fig. 5.22 – Resultado da consulta por atributos 
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5.1.4.4 Menu Gráfico e Menu Tabela 

 Na Figura 5.23 está em destaque o Menu Gráfico, com as opções Gráfico de 

Torta e Gráfico de Barras. A opção de gerar gráficos sobre as informações que estão 

sendo representadas foi implementada utilizando dois estilos de gráfico: barras e 

torta. Uma dificuldade encontrada na implementação desta função é que o Visual 

Basic não permite definir as cores do gráfico de acordo com as cores representadas 

para as diferentes classes do mapa. Deste modo, optou-se por utilizar diferentes tons 

de cor para cada classe no  gráfico. O resultado desta função é visto na Figura 5.24. 

Fig. 5.23 – Opções do Menu Gráfico  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(a)     (b) 

Fig. 5.24 – (a) gráfico de barras (b) – gráfico de torta 

 
 
 O menu Tabela permite o acesso à tabela completa das informações, para 

todos os municípios do Estado, conforme mostra-se na Figura 5.25. Nesta versão do 

protótipo esta opção permite apenas a consulta à tabela, sendo que posteriormente 

serão implementadas funções para inclusão e alteração das informações. Apesar 
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destas limitações, esta opção é um tipo de interatividade classificado como alto por 

Crampton (2002), pois consiste numa consulta à base de dados. 

Fig. 5.25 – Resultado da consulta à tabela 

 

5.1.4.5 Barra de ferramentas: 

 A barra de ferramentas, situada à esquerda do mapa, é mostrada em detalhes 

na Figura 5.26. Foi projetada para as funções de navegação e para consulta rápida 

aos municípios. Foram implementadas as seguintes funções: ampliar escala de 

visualização, sendo que na escala ampliada são mostrados os nomes dos municípios, 

possibilitando o “zoom” dinâmico; reduzir escala de visualização; deslocar a área de 

visualização (pan); redesenho do mapa; e informações sobre os municípios. 

Selecionando esta última opção, o usuário deve clicar sobre um dos municípios, 

sendo que o resultado é a ampliação da escala de visualização e uma janela com as 

informações a respeito do município, como mostra-se na Figura 5.27. 

Fig. 5.26 – Barra de ferramentas 

Zoom In Zoom Out 

Pan
Redesenho 

Informação 



 88

Fig. 5.27 – Resultado da identificação de um município 

 

 As funções de navegação estão relacionadas à interação com a representação 

dos dados, classificada como baixa interatividade. Já o resultado da operação 

realizada a partir da seleção do botão “informação” é denominado ênfase. A ênfase é 

uma interatividade alta, pois consiste numa interação com os dados. 

 

5.1.4.6 Brushing  e linking 

 Um tipo de interatividade implementado foi a utilização do Brushig e do 

Linking. Estas duas formas de interatividade permitem que o usuário possa selecionar 

um objeto em uma janela da interface e automaticamente outro objeto 

correspondente é marcado em outra janela.  Esta opção foi implementada utilizando a 

legenda e o mapa. O usuário clica sobre um dos itens da legenda e o mapa é 

reclassificado mostrando em vermelho os municípios que pertencem àquela classe 

selecionada. O resultado desta função está exemplificado na Figura 5.28. 
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Fig. 5.28 – Resultado da função de brushing 

 

 Algumas funções propostas inicialmente ainda não foram implementadas, 

porém estão previstas como trabalhos futuros, como por exemplo, a combinação de 

informações e métodos de classificação de dados.  

Na Tabela 5.2,  apresenta-se um resumo da implementação realizada neste 

protótipo. Na primeira coluna, denominada “Nível Conceitual”, estão os objetivos 

gerais definidos para o protótipo. Na segunda coluna, denominada “Nível 

Operacional”, estão descritos os objetivos específicos propostos para o protótipo. Na 

coluna “Nível de Implementação” descreve-se como os objetivos específicos foram 

implementados, em  termos de menus, opções e diálogos. Na terceira coluna, 

“Interface”, nomeia-se o tipo de interface utilizada para apresentar a função ao 

usuário. Finalmente, na coluna “Interatividade” apresenta-se o tipo de interatividade, 

a partir da classificação apresentada por Crampton (2002) no Capítulo 3.  

Tomando como exemplo o objetivo “Métodos de Representação” e a 

operação “Análise espacial”, verifica-se que a mesma foi implementada de duas 

maneiras diferentes. A primeira, por meio da ligação entre a legenda e o mapa, e a  
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operação é classificada como interação com os dados, e recebe o nome de brushing. 

A segunda forma de implementação foi realizada por meio do menu “Consulta”, 

opção “Atributos”, que habilita o diálogo “Consulta Atributos”. Esta operação foi 

implementada utilizando a interface de menus e preenchimento de formulários e 

caracteriza-se, como já foi dito, como interação com os dados. 

 Após a conclusão da implementação do protótipo fez-se a compilação do 

código para distribuição. Para isso, foi utilizado o aplicativo Package and 

Deployment Wizard, integrante do Microsoft Visual Studio 6.0. Este aplicativo 

permite que seja gerado um arquivo de instalação e configuração para distribuição do 

software, incluindo os arquivos com extensão dll e arquivos de dados necessários 

para utilização. A configuração mínima necessária para instalar o protótipo é o 

sistema operacional Windows 98 com 64Mb RAM. No Anexo C encontra-se um 

CDROM de instalação do protótipo. 

  

 



Nivel 
conceitual Nivel operacional Nivel de implementação Interface Interatividade 

Destacar valores máximos 
e mínimos dos 

indicadores 

Menu: Consulta 
Opção: Atributos 
Diálogo: “Consulta Atributos” 

Seleção de Menus 
Preenchimento de formulários 

Interação com os dados (alta) 
- consulta à base de dados 

Menu: Consulta 
Opção: Municípios 
Diálogo:”Seleção de municípios” 

Seleção de Menus 
Preenchimento de formulários 

Interação com os dados (alta): 
- consulta à base de dados Relacionar dados 

espaciais e de atributos 
Botão: Informação Botão  Interação com os dados (alta): 

- ênfase 

A
ná

lis
e 

e 
co

m
pa

ra
çã

o 
de

 
pa

dr
õe

s e
sp

ac
ia

is
 

Explorar associações 
entre diferentes 

indicadores 

Menu: Mapa Temático 
Opção: Consultar 
Diálogos: “Selecionar Tema” e 
“Selecionar Informação” 

Seleção de Menus 
Preenchimento de formulários 

Interação com a dimensão 
temporal 

- classificação 

Combinar diferentes 
dados (em 

implementação) 

Menu: Consulta 
Opção: Atributos  
Diálogo: “Consulta Atributos”  

Seleção de Menus 
Preenchimento de formulários 

Interação com os dados (alta) 
- consulta à base de dados 

A
ná

lis
es

 
es

pa
ci

ai
s 

e 
de

 
te

nd
ên

ci
as

 

Classificar dados Ainda não implementado Ainda não implementado Ainda não implementado 

Ligação entre legenda e mapa. Link entre legenda e mapa Interação com os dados (alta): 
- brushing 

Análise espacial Menu:  Consulta 
Opção: Atributos 
Diálogo: “Consulta Atributos” 

Seleção de Menus 
Preenchimento de formulários Interação com os dados (alta) 

M
ét

od
os

 d
e 

re
pr

es
en

ta
çã

o 

Manipular parâmetros de 
simbolização dos dados 

Menu: Mapa Temático 
Opção: Esquema de cores 
Diálogo: “Seleção de cores” 

Menus 
Botões de opção 

Interação com a representação dos 
dados (baixa) 

Acesso a dados não 
espaciais Menu: Tabela Preenchimento de formulários Interação com os dados (alta): 

- consulta à base de dados 

D
ife

re
nt

es
 

in
fo

rm
aç

õe
s 

Acesso a textos 
explicativos 

Informações sobre os municipios e  
mapas temáticos Caixa de Texto Interação com os dados (alta): 

- consulta à base de dados 

 Navegação Barra de ferramentas Toolbox 
Interação com a repres. dos dados 
(baixa) - zoom in, zoom out, pan. 

Tabela 5.2: Resumo das funções implementadas 

91


