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1.RESUMO 

Neste trabalho desenvolve-se um programa de computador que permite a 

visualização tridimensinal de mapas cartográficos bidimensionais utilizando fractais 

para a representação geométrica de relevos de bacias hidrográficas. Esta tecnologia 

permite o desenvolvimento de projetos e simulações mais precisas por parte dos 

engenheiros, geólogos, arquitetos e na área da educação, onde alunos dos cursos 

de engenharia civil, geografia entre outros, poderão ter um melhor entendimento das 

curvas de nível dos mapas cartográficos 2D, já que atualmente usa-se para melhor 

entendimento destes, maquetes em escalas apropriadas, porém este é um processo 

demorado e mais caro do que o procedimento automatizado proposto neste 

trabalho.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A Geometria dos Fractais, trouxe contribuições para a análise de estruturas 

complexas existentes na natureza, não explicáveis pela tradicional Geometria. 

Assim, foi criado um número para representar dimensões intermediárias entre as 

bem conhecidas da Geometria : ele é a dimensão fractal, que mede o grau de 

aspereza, fragmentação ou de irregularidade de um objeto. A medição da 

precipitação pode ser feita em diversos segmentos temporais, os quais compõem 

estruturas e representam objetos que podem ser analisados pelo uso da abordagem 

fractal. Fractais são  operações geométricas  aplicadas repetidamente visando um 

resultado gráfico, como a obtenção do efeito de um relevo tridimensional (figura 1).    

A partir da década de 70 do século passado, uma nova abordagem de análise 

tem tido espaço no campo da Matemática e assim como nas ciências naturais, 

sociais e aplicadas; trata-se da Geometria dos Fractais, que está em sintonia com a 

Teoria do Caos. Esta geometria teve seu desenvolvimento a partir da década de 60, 

pelo polonês Benoit Mandelbrot e foi publicada tardiamente 1975 na obra Les 

Objects fractals: forme, Hasard et Fimension e, traduzido para o inglês em 1977 com 

o titulo, Fractals: Form, chance, and Dimension que, posteriormente, foi reeditado 

com o nome de The Fractal Geometry of Nature, a qual lhe deu fama 

internacionalmente. 

Mandelbrot aplica o termo fractal (originário da palavra fractus, que é derivada 

do verbo frangere que significa quebrar, fraturar em latim) para adjetivar a teoria que 

buscava explicar melhor as origens da ordem e da desordem da natureza. Segundo 



Guerrini (1996) “fractais são os contornos do caos. Fractais são objetos que 

apresentam auto-semelhança e complexidade infinita, ou seja, sempre pela 

interação de processos simples”. Por conseguinte, a Geometria Fractal também 

deve ser aplicada à Geografia, pois, esta se preocupa com a disposição e o arranjo 

das estruturas espaciais. 

A Geometria dos Fractais surge como controvérsia quando comparado com a 

tradicional Geometria Euclidiana. Essa abordagem vem ganhando importância na 

Matemática e nas ciências naturais, sociais e tecnológicas tendendo a explicar de 

forma mais precisa as origens da ordem e da desordem, baseando-se nos 

comportamentos caóticos dos sistemas, onde o determinismo restrito e o 

desenvolvimento aparentemente aleatório, de forma acidental andam juntos, 

formando a regra da natureza. Portanto, “a nova geometria espelha um universo que 

é irregular, e não redondo; áspero, e não liso. È uma geometria das reentrâncias, de 

pressões, do que é fragmentado, torcido, emaranhado e entrelaçado” (Gleik, 1990) 

Com isto, o entendimento da complexidade da natureza espera  que a complexidade 

não é apenas algo aleatório. 

Para que seja possível o estudo dos objetos e atribuindo-lhes 

dimensionalidades mais precisas, a Geometria dos Fractais é a mais correta, pois, a 

Geometria dimensional clássica apenas descreve os objetos considerando a uni 

(linhas), bi (áreas) e tridimensionalidade (volumes) em números inteiros. Todavia, “a 

descrição dimensional em números inteiros dos objetos espaciais é questão de 

conveniências, não um atributo fundamental do Universo. Em conseqüência, a 

dimensão fracionada de um objeto que descreve a sua rugosidade é uma ampliação 

útil de um conjunto de definições sobre a estrutura dimensional. Portanto, a 

dimensão fractal é uma descrição útil das estruturas espaciais” Christofolleti (1997). 

 

 

3. OBJETIVOS 

Neste trabalho desenvolvolve-se um software que permite a visualização 

tridimensional de mapas cartográficos bidimensionais utilizando fractais para a 

representação geométrica de relevos de bacias hidrográficas. Envolvendo várias 

disciplinas como computação gráfica, linguagem de programação, matemática, 

Topografia, Modelagem e Simulação Aplicada ao Meio Ambiente, 

Geoprocessamento, Hidrologia, Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas.  Este 



projeto é orientado aos alunos dos últimos anos dos cursos de graduação e de 

iniciação científica com o objetivo de desenvolver este procedimento automatizado 

com a finalidade de comercialização.  

 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente desenvolve-se um protótipo (figura 1)  que gera relevos 3D 

através de alturas aleatórias de três vértices de um triângulo equilátero (figura 2), 

então encontra-se o ponto médio de cada lado do triângulo criando assim um novo 

triângulo interno. Aplicando este mesmo procedimento aos novos triângulos, cria-se 

uma representação gráfica de um relevo real (figura 3).    

 

 

 

Figura 1-  Tela "About" do Software 

 

Figura 2-Três vértices de um triângulo equilátero. 



 

 

 

Figura 3-  Aplicando um  mesmo procedimento aos novos triângulos, cria-se uma 

representação gráfica de um relevo real 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O programa desenvolvido nesse trabalho implementa a técnica de Fractais e 

cenários tridimensionais.  

A interface gráfica para o usuário será projetadada para operar com o sistema 

operacional “Windows” e utiliza tela de apresentação, caixas de diálogo, interfaces 

de visualização dos cenários. Mapas poderam ser visualizados após serem 

importados por arquivos gráficos disponíveis comercialmente ou por digitalização 

(Scaner).  

Os mapas digitalmente obtidos poderão  ser carregados no programa  através 

de um arquivo de extensão .BMP, .WMF ou .ICO. Esses formatos permitem que 

ambientes reais gerados em digitalização de mapas e “softwares” comerciais,  sejam 

transportados para o programa .  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Caixa de Diálogo para a inserção dos mapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Gráfico do Relevo Bidimensional 

 

Estes gráficos possuem uma barra de ferramentas que permite ao usuário: 

 

 Copiar, recortar e imprimir o gráfico  

 Visualizar o gráfico em três ou duas dimensões 

 Escolher outros tipos de gráficos ( barra, área, linha, pontos, etc.)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Gráfico de 2 Relevos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Gráfico de um Relevo 

 

 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Um protótipo desenvolvido na fase atual do projeto apresenta a um cenário 

em três dimensões (3D) e a representação dos componentes do ambiente é 

realizada através de poliedros, como ilustra a  Figura 3.  

A descrição geométrica consiste em compor o cenário através de sólidos 

multifacetados e de seções de planos. Dessa forma, todos os obstáculos relevantes 

do ambiente são transformados em polígonos (as faces dos poliedros).  

O dimensionamento, a rotação e a translação de um objeto tridimensional 

formado por polígonos envolve a transformação das coordenadas  dos vértices. 

Cada operação  é um tipo de  transformação de coordenadas tridimensionais 
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