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A Generalização Cartográfica é parte inerente e desafiadora da Cartografia. É o processo de decidir quais as variáveis 

irão ser mantidas, ou eliminadas. Para tanto, ela vem auxiliar como instrumento eficaz na elaboração e execução de 

transformações que quando aplicadas seleciona, simplifica e generaliza os elementos no mapa de acordo com a 

finalidade. Com essas transformações um novo mapa é construído mantendo as características básicas da área 

generalizada. Os Fractais surgiram para representar objetos geométricos que não respeitavam a geometria euclidiana, 

esta baseada em ponto, reta e plano e cujas dimensões topologias eram 0, 1, 2 e 3 para o volume. O matemático francês 

Benoit Mandelbrot conseguiu compreender e representar essa nova geometria com o auxilio da computação e outras 

ciências, a qual denominou de Geometria Fractal. A definição de Fractal surgiu do adjetivo latino fractus, que significa 

irregular ou quebrado. A primeira definição matemática dada pelo próprio Mandelbrot é que um conjunto é dito Fractal 

se a dimensão Hausdorff-Besicovitch deste conjunto for maior do que sua dimensão topológica.  Através da análise 

Fractal pode-se tratar de propriedades da invariância de objetos irregulares e fragmentados através de uma mudança de 

escala. A dimensão fractal expressa o valor pelo qual o comprimento calculado para uma dada linha, depende do 

tamanho da unidade de medida, onde a escala e autossemelhança podem descrever tão bem a dimensão de um objeto 

quanto à contagem dos eixos necessários à representação do mesmo.  A dimensão fractal de uma feição linear é fixa, 

porém quando aplicado algum algoritmo de simplificação pode sofrer alteração. Este fato justifica-se porque na 

simplificação serão eliminados pontos que são desnecessários a um determinado valor de tolerância. A hipótese da 

pesquisa está baseada na análise da qualidade métrica e semântica dos documentos cartográficos construídos, obtido a 

partir da aplicação do algoritmo das dimensões fractais antes e depois da generalização das feições lineares. A 

justificativa é que os problemas de simplificação de feições lineares são importantes em Cartografia e Sistemas de 

Geoinformação, e tem sido estudado intensivamente desde os anos 60. A relevância desta pesquisa está no fato de 

desenvolver uma metodologia que possa suprir a necessidade de Generalização Cartográfica dentro dos próprios órgãos 

governamentais e de uso para a sociedade, além de associar ciências como Cartografia, Matemática e Computação. O 

objetivo geral da pesquisa é aplicar a Teoria dos Fractais para algoritmos de simplificação de feições lineares em 

operadores de Generalização Cartográfica. Para atender o objetivo geral foram elencados alguns objetivos específicos: 

avaliar os processos de simplificação em Generalização Cartográfica; descrever a fundamentação matemática de 

algoritmos e operadores para Generalização Cartográfica; desenvolver programa computacional na plataforma Python 

que calcule a dimensão fractal das feições lineares e que seja implementado em ambiente SIG. A metodologia será 

aplicada a Base Cartográfica da Universidade Federal de Pernambuco, sendo escolhida a feição linear (via - estradas). A 

escala inicial é de 1: 1.000 e será aplicado o algoritmo do cálculo da Dimensão Fractal. Na sequencia será aplicada uma 

simplificação e alteração da escala para 1: 500, e novamente aplicado o algoritmo da Dimensão Fractal. Como 

resultados esperados tem-se apresentação do algoritmo que calcule a Dimensão Fractal de feições lineares e que este 

possa ser implementado em qualquer SIG livre e análise da qualidade métrica e semântica dos produtos gerados, assim 

como a variação da dimensão fractal.  

 


