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No  mundo  real  é  comum,  numa  mesma  região  do  espaço,  coexistirem  objetos  e/ou  conceitos  diferentes  cuja
representação cartográfica é realizada por meio de símbolos pontuais cada um com seu significado. Pode-se dizer que
determinado símbolo pontual exerce influência num determinado entorno, ou é demandado no contexto de um entorno.
A forma de determinar esta influência ou esta demanda pode depender da contagem de símbolos e da avaliação do
significado qualitativo ou quantitativo para esta representação. Pode existir também a pergunta sobre qual deles é mais
influente sob determinada condição ou expectativa. A predominância de um símbolo em relação a outros símbolos pode
ser dependente ou pode ser considerada com uma função dependente da extensão da superfície de influência. Assim
estima-se que um polígono convexo pode ser usado para determinar uma região de influência de um tipo de informação
sobre outro. Um polígono convexo pode ser considerado como uma estrutura de dados cuja unidade é o ponto e cuja
ordem de organização produz uma figura cujas deflexões serão todas positivas, se a ordem dos pontos for percorrida no
sentido horário e produz deflexões negativas se percorrida no sentido anti-horário. A deflexão é o ângulo, menor do que
180º  formado entre o prolongamento de um alinhamento estabelecido por dois pontos A e B e um novo alinhamento,
formado pelos pontos B e C. O conhecimento de um polígono convexo para uma determinada distribuição de pontos
pode permitir inferir acerca da influência desta distribuição numa região. Uma avaliação comparativa da influência
predominante de um símbolo / significado não poder ser realizada em isolamento da distribuição espacial do fenômeno
ou símbolo.  Neste  trabalho  se realiza  a  avaliação  da influência  do significado de  dados pontuais  a  partir  de uma
distribuição  qualquer  numa determinada  região  geográfica.  A realização  deste  experimento  ocorre  num aplicativo
desenvolvido em linguagem C++ cuja principal finalidade é permitir realizar a digitalização de dados pontuais e atribuir
um valor a esta posição. O desenvolvimento deste aplicativo foi motivado pela necessidade de digitalizar pontos de
profundidade a partir de cartas batimétricas impressas. Uma estrutura de dados pontuais foi proposta e implementada de
modo que as coordenadas planimétricas de pontos são digitalizadas na interface, e também seu valor de profundidade
ou altitude. Neste mesmo aplicativo foi implementada a operação para a determinação de polígono convexo para todo o
conjunto de pontos. Neste trabalho a metodologia consiste em realizar a digitalização de distribuições espaciais de
diferentes  fenômenos;   produzir  um  polígono  convexo  para  uma  determinada  região  de  interesse;  identificar  a
ocorrência de diferentes fenômenos na região deste polígono convexo produzido; produzir um polígono convexo para
cada fenômeno identificado no interior da região de interesse; determinar o valor de área para os polígonos convexos;
estimar a  densidade de pontos  por polígono convexo;  estimar a  sobreposição  entre  polígonos convexos;  estimar a
influência predominante na região. A determinação da maior influência pode repercutir na definição de um símbolo
mais evidente e resultar em realce na representação visual. Esta operação também pode ser útil na generalização de uma
representação se for considerada a premissa que se algum fenômeno se sobressai numa determinada escala, também
deverá se sobressair em uma escala menor. 
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