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Nesta pesquisa tem-se como objetivo propor a detecção automática das condições geométricas relacionadas às 

feições de edificações, limites de propriedade e vias de uma carta topográfica urbana na escala 1:5.000 derivada de uma 
carta na escala 1:2.000, de maneira a manter sua legibilidade. Em diversos países, como Inglaterra e Estados Unidos, as 
cartas topográficas são produzidas em uma ou duas escalas, chamadas escala base. As cartas em escalas menores são 
confeccionadas através da generalização cartográfica. Este processo minimiza ou evita os problemas que surgem 
quando uma carta tem sua escala reduzida, mantendo eficiente a comunicação cartográfica, por meio da redução da 
quantidade de informações, do realce das mais importantes e da fidelidade aos dados originais. Apesar da geração de 
cartas topográficas por meio da generalização ser algo consolidado em alguns países, algumas das decisões tomadas ao 
longo do processo ainda são subjetivas, devido à influência humana de quem a aplica. Isso ocorre porque profissionais 
distintos interpretam os problemas decorrentes da redução de escala da sua própria maneira, usando sua experiência, 
intuição e conhecimento da área. Uma das etapas do processo de generalização consiste na decisão sobre a escolha dos 
operadores de generalização, responsáveis pela mudança na representação e na quantidade de feições. A decisão sobre 
quais operadores devem ser usados baseia-se nos problemas de representação, também conhecidos como condições 
geométricas, encontrados na carta derivada. Há seis condições geométricas descritas na literatura: congestionamento, 
coalescência, conflito, complicação, inconsistência e imperceptibilidade. Estes problemas podem ser tratados como 
problemas de visibilidade, legibilidade e interpretação. Com relação aos problemas de interpretação, a simbologia 
empregada no mapeamento sistemático brasileiro, definida no Manual Técnico T-34, da Diretoria de Serviço 
Geográfico do Exército, deve assegurar ao usuário a compreensão do que está representado e sua alteração não é 
permitida. Logo, ao se reduzir uma carta topográfica em escala os problemas de representação encontrados se referem 
aos problemas de visibilidade e legibilidade, os quais podem ser relacionados às seis condições geométricas citadas. As 
cartas topográficas do estado do Paraná são produzidas na escala base 1:2.000 e todas as outras cartas são derivadas 
destas, porém não passam pelo processo de generalização cartográfica, o que resulta em cartas derivadas com um alto 
grau de complexidade e problemas de representação. A detecção destes é feita de modo visual, através da avaliação 
cartométrica, composta, em parte, pelas condições geométricas. No entanto, ainda não há critério absoluto definido para 
esta avaliação e então surge a necessidade de vincular medidas geométricas a tais condições. Ainda assim, reconhecer 
os problemas de representação, utilizando medidas geométricas, somente de modo visual, como é feito em muitos 
trabalhos, demanda muito tempo e esforço. É possível utilizar ferramentas de análise espacial, disponíveis em softwares 
de SIG para realizar este reconhecimento, mas isto ainda requer a interferência do cartógrafo. Assim surge a 
necessidade de tornar o processo de generalização menos tendencioso através da detecção automática dos problemas de 
representação. Assim, o problema a ser respondido nesta pesquisa é ‘como caracterizar os problemas de visibilidade e 
legibilidade relacionados às feições de edificações, limites de propriedade e vias de cartas topográficas na escala 
1:5.000, derivadas da escala 1:2.000, de modo que estes problemas possam ser descritos através de regras de um 
sistema especialista e, assim, indicar critérios para generalização?’ A hipótese levantada é que através da descrição e 
definição de parâmetros gráficos referentes às condições geométricas, pode-se caracterizar os problemas de visibilidade 
e legibilidade decorrentes da derivação da carta e assim chegar à automatização das decisões sobre os critérios a serem 
utilizados na generalização. Tratar os problemas de representação em função dos parâmetros gráficos associados às 
condições geométricas pode tornar a generalização menos dependente da interpretação humana e mais eficiente. Para 
tal, o trabalho será desenvolvido com as bases cartográficas digitais urbanas de municípios paranaenses, 
disponibilizadas pelo PARANACIDADE, e com o auxílio do software  ArcGIS 10.1 e do seu aplicativo ModelBuilder. 
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A metodologia é composta pelas seguintes etapas: redução geométrica da escala das cartas de 1:2.000 para 1:5.000 (1), 
detecção visual dos problemas de representação com relação as classes de feições definidas (2), verificação de quais 
condições geométricas podem caracterizar os problemas de visibilidade e legibilidade (3), determinação da dimensão 
dos parâmetros gráficos (4), verificação de quais funções de análise espacial são adequadas para a detecção das 
condições geométricas (5), aplicação das funções de análise espacial para detectar as condições geométricas (6), projeto 
do sistema especialista (7), implementação da solução por sistema especialista (8). Como resultado pretende-se que o 
sistema  especialista  indique, através de medidas geométricas realizadas sobre as feições e com base nos parâmetros 
gráficos, quando determinada condição ocorre. 
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