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O Atlas Social do Paraná, desenvolvido inicialmente para trabalhar em ambiente desktop, tem como objetivo 

permitir a análise, por parte de cientistas sociais, da implementação da Lei Orgânica de Assistência Social. O mesmo 

encontra-se em um processo de migração para o ambiente web de forma a expandir o número de possíveis usuários bem 

como para servir como base para estudos relacionados à usabilidade de uma interface cartográfica na web e das 

possibilidades de uso para este tipo de interface na produção de mapas funcionais. No ambiente web considera-se que 

os usuários são diversos e seus conhecimentos podem ou não serem suficientes para a correta produção e análise de 

produtos cartográficos e dados estatísticos disponíveis. De forma a aproveitar esta situação, propõe-se a adaptação de 

um sistema especialista para a geração de um Atlas Digital por meio da implementação de simbologia dinâmica a partir 

do banco de dados, e do uso de conhecimento especialista dos próprios usuários deste Atlas. Para tanto a construção do 

sistema é fundamentada no conhecimento, definição e implementação computacional de sistemas especialistas baseados 

em regras que, no caso específico, prevê que o conhecimento especialista será disponibilizado como auxilio ao usuário 

com menor grau de conhecimento declarado sobre o tema ou sobre a utilização deste tipo de programa. Além disso, o 
design da interface é discutido de forma a possibilitar uma utilização ágil das funções e também seu uso de forma 

agradável, garantindo assim o interesse do usuário na utilização constante do site. Outro aspecto discutido diz respeito 

ao uso de simbologia cartográfica adequada e coerente, incluindo métodos de classificação dos dados e escolha de 

níveis de medida e variáveis visuais, bem como avaliação do especialista em relação ao produto final por ele gerado, 

considerando a informação apresentada pelo mapa recém-criado. Por fim, há o planejamento de testes de usabilidade 

com usuários representativos dos principais grupos de usuários do atlas, de forma a garantir que a interface esteja 

cumprindo sua função de proporcionar o fácil uso e análise dos dados temáticos disponibilizados. Destaca-se no projeto 

a adoção de arquitetura software-livre em todas as etapas de implementação e testes: uso de banco de dados geográfico 

POSTGRESQL/POSTGIS, servidor de dados geográfico geoserver, interface-cliente openlayers, processamento server-

side via PHP e uso de padrão SLD (Style Lyer Descriptor) para a simbologia. Dentre as funcionalidades discutidas no 

projeto do software encontram-se o desenvolvimento de algoritmos para acesso e identificação de grau de conhecimento 
especialista do usuário e apresentação de funcionalidades e da interface segundo este perfil; algoritmo que analisa a 

avaliação do produto final por parte do especialista de forma a indicar o aproveitamento ou não de cada escolha do 

mesmo referente à simbologia; algoritmo que permite aos usuários sobreporem seus próprios dados junto aos dados do 

atlas e produzirem mapas com esta informação; e por fim, o algoritmo que permite o aprendizado do sistema por meio 

da análise de características estatísticas de dados nominais e numéricos e a respectiva decisão acerca da simbologia 

aplicada – que é dinamicamente produzida por meio da criação em tempo de execução dos arquivos SLD – seja com 

dados do Atlas, ou do próprio usuário. O objetivo é que cada vez mais se insiram novas funcionalidades no sistema, em 

especial na possibilidade de geração de mapas temáticos por meio de diferentes técnicas, como mapas de pontos de 

contagem, mapas de símbolos pontuais proporcionais, mapas de intervalos graduados em símbolos pontuais, mapas 

coropléticos. O fluxo de utilização da interface foi pensado de forma a tornar o seu uso eficaz e prevê as seguintes 

etapas: seleção de uma unidade de área e tema; em seguida, por meio de caixas de diálogo são apresentadas indicações 

sobre o nível de medida, o método de classificação mais adequado aos dados, o número de classes e o esquemas de 
cores. Os métodos de classificação implementados são: intervalos constantes, quantis, quebras máximas, desvio padrão 

e jenks. O usuário pode então utilizar as sugestões oferecidas pelo sistema para construir o mapa, ou caso o usuário seja 

experiente, pode tomar suas próprias decisões acerca dos parâmetros necessários para gerar o mapa e alimentar a base 

de conhecimento do sistema. Dessa forma, pretende-se habilitar aos mais diversos usuários a participar na construção de 
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um atlas próprio, cujos mapas são entregues segundo sua própria demanda. Assim, o novo Atlas Social do Paraná deve 

garantir que os mapas gerados por meio do uso de sua interface representem de forma fidedigna os dados existentes na 

base de dados, em geral condições socioeconômicas cuja representação é de extrema importância para a análise, 

compreensão e tomada de decisão relacionadas. 


