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RESUMO 

Muitos trabalhos têm sido publicados na área de generalização cartográfica, 
especialmente para o processo de simplificação de linhas. Este trabalho explorou 
três algoritmos desenvolvidos para este processo: um de autoria desconhecida, o 

de Lang e ode Douglas & Peucker, cada um em categoria de rotina distinta, 
dentre as cinco descritas por McMaster (1987): processamento local, 

processamento local "constrained extended" e rotinas globais. 
Para implementação dos algoritmos foi desenvolvido um aplicativo utilizando o 
software Microstation. Os testes envolveram um arquivo gráfico correspondente 

a um trecho da altimetria, escala 1:50000, da região serrana do estado do Rio 
de Janeiro, tendo sido medidos: percentual de pontos reduzidos e o 

deslocamento de área, em relação a linha original, para os três algoritmos. 

1 - INTRODUÇÃO 

. p. ..' . ara. representação de uma parte da 
superfície terrestre, realidade tridi-
'mensional, em uma supelfície pla

na, é necessário fazer abstrações levando 
em conta quatro fatores básicos: o propó-

sito desejado, a escala, o sistema de proje
ção e a simbologia a ser utilizada. Estes 
três últimos modificam os elementos, ade
quando-os a forma de representação 
bidimensional, e caracterizam a necessi
dade de um processo básico na produção 
cartográfica: a generalização cartográfica. 
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U ma primeira etapa deste processo consiste na seleção da informação a ser cartografada 
para atender ao objetivo do mapa. Esta etapa não inclui modificações diretas nos elementos 
representados, sendo caracterizada por um processo decisório de quais elementos comporão, 
ou não, o mapa. As demais etapas do processo de generalização incluem operações grupadas 
em três categorias de processos, segundo Robinson et aI. (1978) : simplificação, na qual são 
eliminados detalhes não-necessários ao propósito do mapa mantendo as características dos 
dados; classificação, na qual são grupados os elementos que possuem características seme
lhantes; simbolização, na qual é feita a codificação dos elementos através de uma linguagem 
gráfica. 

No processo de generalização manual, basicamente, é feita a seleção dos elementos 
que atendem ao propósito do mapa a ser produzido, em uma base cartográfica na escala 
existente mais próxima à escala a ser gerada. Este material, quando necessário, passa por um 
processo de redução fotográfica e, em seguida, é feito o desenho final combinando, durante o 
processo de simplificação, as tarefas de suavização, reposicionamento e realce dos elementos 
lineares em uma só etapa. Este processo, para ser bem feito, segundo Raiz (1962), necessita 
um conhecimento de geografia e senso de proporção por parte do profissional. 

No processo automatizado de generalização cartográfica são identificados, por 
McMaster (1987), quatro componentes individuais para o processo de simplificação de li
nhas , como entendido no processo manual: a etapa de simplificação propriamenty dita, que 
compreende a eliminação de pares de coordenadas não-necessários; a etapa de suavização, 
que compreende a redistribuição de pares de coordenadas eliminando ângulos muito acentua
dos; a etapa de reposicionamento, que consiste no deslocamento de elementos que, na redu
ção, tenham sido sobrepostos; e a etapa de realce, que compreende a adição de detalhes a 
elementos que, embora muito reduzidos, necessitam de representação. 

Com a conversão dos documentos cartográficos para meio digital, vários algoritmos 
vêm sendo desenvolvidos, objetivando a automação das tarefas que envolvem a produção 
cartográfica. No caso do processo de simplificação de linhas, estes algoritmos vêm tratando 
separadamente as diversas etapas envolvidas: simplificação, suavização, reposicionamento e 
realce. 

Este trabalho trata a etapa de simplificação de linhas utilizando três algoritmos: autor 
"Desconhecido", Lang e Douglas & Peucker. Este processo não deve ser pensado somente 
com o propósito de redução de escala, mas também observando o propósito do mapa a ser 
produzido, fator importante na determinação da tolerância a ser adotada. 

2- A SIMPLIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE LINHAS 

o objetivo desta etapa, como já foi citado acima, é reduzir o número de pontos 
definidores de uma linha mantendo a sua conformação geométrica, apenas adequando esta 
última à escala de representação. Com isto os pares de coordenadas (pontos) provenientes do 
processo de aquisição digital, considerados redundantes em relação ao objetivo do mapa, são 
eliminados e, conseqüentemente, obtém-se: 
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- redução no tempo de plotagem; 

- redução no espaço necessário ao armazenamento; 

- maior rapidez na edição dos dados vetoriais; 

- maior rapidez na conversão vetor/raster, caso necessário; 

- maior rapidez na visualização. 

Alguns erros decorrentes do processo de aquisição digital são tratados por Jenks (1989) 
como um primeiro estágio do processo de simplificação. Estes erros tratados são denomina
dos "spike", "switchback", e "polygonal knot" (figura 1) . 

. ___ L. "Spike" 

"Switchback" 

~ "Polygonal Knot" 

Figura 1 - Erros do processo de digitalização 

Os algoritmos de simplificação de linhas identificam e eliminam pares de coordena
das, considerados redundantes, através de critérios matemáticos. Isto possibilita a eliminação 
de divergências decorrentes do processo de simplificação manual, onde cada técnico envolvi
do produz resultados diferentes para uma mesma linha. 

McMaster (1987) classifica estes algoritmos em cinco categorias: 

1 - rotinas de pontos independentes; 

2 - rotinas de processamento local; 

3 - rotinas de processamento local "constrained extended"; 

4 - rotinas de processamento local "unconstrained extended"; 

5 - rotinas globais. 

Os três algoritmos escolhidos correspondem às categorias 2, 3 e 5: "Desconhecido", 
Lang e Douglas & Peucker, respectivamente. 
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3 - DESCRIÇÃO DOS ALGORITMOS 

3.1 - Algoritmo de autoria "Desconhecido" 

A Figura 2 mostra o desenvolvimento deste algoritmo . 

T 

I Tolerancia Estipulada 

1'4 
Linha Original 

1'1 

1'2 

1'4 Teste de P2 
1'1 

D > T -> P2 Mantido 

1'2 

1'4 
Teste de P3 

1'1 

D < T -> P3 Eliminado 

1'2 

P4 

1'1 Novo Segmento 

1'2 

Figura 2 - Desenvolvimento do algoritmo de autoria "Desconhecido" 

Este algoritmo tem como entrada de dados: 

- seqüência de 3 pontos integrantes da linha a ser generalizada; 
- a tolerância linear pré-estabelecida em função da escala e do propósito do mapa. 

Com estes dados é calculada a distância (D) perpendicular entre o ponto intermediário 
(P) e o segmento de reta que conecta os outros dois pontos (P

I 
e P 3)' Se esta distância for 
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menor que a tolerância estipulada (T), o novo trecho passa a ser o segmento da reta que 
conecta os dois pontos extremos (p) e P

3
). O último ponto da seqüência (P) passa a ser o 

ponto inicial para a próxima seqüência de 3 pontos. Caso contrário, mais uma seqüência de 
três pontos é examinada, tendo para ponto inicial o ponto intermediário (P 2) da seqüência 
anterior. 

Na implementação deste algoritmo foi acrescido o tratamento aos erros tipo "spike", 
proveniente da aquisição em meio digital, conforme figura 1. 

3.2 - Algoritmo de Lang 

Este algoritmo utiliza como entrada de dados: 

- número de pontos a ser examinado (6), em seqüência na linha a ser generalizada; 
- a tolerância linear pré-estabelecida em função da escala e do propósito do mapa. 

Um segmento de reta é traçado unindo os dois pontos extremos (Po e P
5

) do conjunto 
a ser examinado e são calculadas as distâncias entre o segmento e os pontos intermediários 
(p)' P

2
' P

3 
e P

4
), verificando se alguma distância (D) a D4) excede a tolerância estipulada. 

Caso esta opção se verifique, o segmento de reta é reposicionado tendo como extremos o 
ponto inicial e o ponto imediatamente anterior ao ponto final do segmento tratado (Po e P

4
) . 

Mais uma vez as distâncias são calculadas e comparadas com a tolerância. Caso alguma 
destas distâncias exceda a tolerância, o segmento de reta é reposicionado outra vez tendo 
como extremos o ponto inicial e o ponto imediatamente anterior ao ponto final do último 
segmento de reta tratado (Po e P3). Sendo as distâncias menores, os pontos extremos (Po e P3) 

serão mantidos e eliminÇl.dos os demais dentro do intervalo (p) e P
2
). Em seguida, mais um 

conjunto de 6 pontos ser~ examinado, tendo como ponto inicial (p o) a extremidade do último 
segmento de reta avaliado (PJ Este processo será repetido até que toda a linha seja simplificada. 

A figura 3 apresenta o desenvolvimento do algoritmo. 

3.3 - Algoritmo de Douglas & Peucker 

O desenvolvimento deste algoritmo é feito em três etapas : 

Etapa 1: 
- Escolha da tolerância em função da escala e do propósito do mapa; 
- Fixação do primeiro ponto, da linha a ser simplificada, como âncora e o último 

como ponto flutuante; 
- Criação de uma pilha de pontos vazia. 

Etapa 2: 
Cálculo das distâncias entre os pontos intermediários e o segmento de reta definido 

pelos pontos de âncora e flutuante (segmento de trabalho). Se a maior distância encontrada 
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T 

, Tolerancia Estipulada 

Linha Original 

1'2 pj Te,te do Primeiro Segmento 

~'I,DlP' t_ .. ~)lu~ .5 01,02,03,04 > T -> P4 Novo Ponlo ElIremo 
1'0 

P2 
PJ 

~
102r, 

DI \ _D]. r, 
ro .... - - Dl, 02, D3 > T -> 1'3 Novo PUDto Extremo 

1'0 

1'1 t )'y 1'4 ~
1'2 p] 

/'y I',' Dl, D2 <>= T -> Trecho PO - 1'3 novo .egmenlo 

~
ro_ ... _ 

I'I - ...... 
r2 l'~ 

Pl N 

Examinar o Próximo Segmento de G Pon!u, 

PO -> P3 

Figura 3 - Desenvolvimento do algoritmo de Lang 

for menor que a tolerância, substituir a linha original pelo segmento de trabalho e ir para a 
etapa 3. Caso não seja satisfeita a condição, considerar o ponto de maior distância em relação 
ao segmento de reta como ponto flutuante, guardá-lo na pilha de pontos (criada na etapa 1) e 
reiniciar a etapa 2. 

Etapa 3: 
Se a pilha de pontos estiver vazia, o processo de simplificação estará concluído. Caso 

contrário, pegar os dois primeiros elementos da pilha, considerá-los como pontos de âncora e 
flutuante, e reiniciar a etapa 2. 

Este algoritmo está incluído na categoria de rotinas globais definida por McMaster 
(1989), isto é, considera a linha inteira no processamento. 

Segundo McMaster (1987), este é o algoritmo que produz o menor deslocamento de 
área (área medida entre a linha original e a linha simplificada) e vem sendo utilizado em 
diversDs aplicativos ligados à cartografia. 
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"Este método inicia com a definição do ponto inicial da linha como uma âncora e o 
último ponto como um ponto flutuante. Estes dois pontos definem um segmento reto. 
Os pontos internos ao longo do segmento original são examinados para encontrar o 
que possui a maior distância em relação ao segmento de reta que liga os pontos âncora 
e flutuante. Se esta distância for menor que a distância máxima tolerada, este segmen
to substitui a linha original. No caso desta condição não ser atendida, o ponto de maior 
distância ao segmento reto passa a ser o novo ponto flutuante. " (Douglas & Peucker, 
1973) 

A figura 4 representa o desenvolvimento do algoritmo para a etapa 2. 

T I Tolcrancia Estipulada 

Linha Original 

PIO 

DIO -> Di.lllneill mll1ima 

PO - PIO -> Novo Corn'ilor 

07 -> Dislaneia maximll 

PO • P7 -> No\'o Corredor 

PIO 

D2 -> Dislancia maxima 

PO 

P2 - 1'0 -> Novo Corredor 

PIO 

DI >= Tolcrancia 

1'0 - P2 -> Novo Trecho da Linha Simplificada 

PI Eliminado 

Figura 4 - Desenvolvimento do algoritmo de Douglas & Peucker 
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4 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Para a implementação dos algoritmos foi selecionado um trecho da categoria hipsografia 
de uma carta topográfica, escala 1 :50000, da região serrana do Rio de Janeiro. Esta carta foi 
convertida para o meio digital através de digitalização automática (via scanner), submetida 
ao processo de vetorização e incorporada à Mapoteca Topográfica Digital do IBGE. 

Esta implementação foi projetada utilizando o software Microstation juntamente com 
um aplicativo desenvolvido em MDL que permite selecionar: algoritmo desejado, nível, cor, 
estilo e peso da linha simplificada, além da especificação da tolerância desejada. 

Para cada algoritmo descrito, o arquivo foi submetido a um processo de simplificação 
compatível com as escalas: 1 :50000, 1: 100000 e 1 :250000, sendo adotado como tolerância 
o erro gráfico na escala da carta. O resultado, em média de percentual de pontos reduzidos e 
deslocamento de área calculado (m2), é apresentado a seguir. 

"Desconhecido" Lang Douglas & Peucker 

% m2 % m2 % m2 

1 :50000 62 4.056 57 4.125 47 3.931 
1: 100000 63 5.963 64 7.276 59 7.184 
1 :250000 73 11.357 64 12.297 69 8.674 

Dentre os algoritmos estudados, o de Douglas & Peucker apresentou um processo de 
simplificação que leva em conta outro processo dentro da generalização cartográfica: 
suavização. Isto é verificado no menor deslocamento de área verificado quando este método 
é utilizado. 

5 - SUGESTÕES 

Um estudo mais detalhado do comportamento destes três algoritmos de simplificação 
de linhas deve ser feito, desta vez levando em conta não só a tolerância a ser utilizada no 
processo de simplificação como também os parâmetros utilizados no processo de aquisição 
digital, visto que houve uma grande redução para a escala original. 

26 

Os itens abaixo são apresentados como sugestão de continuidade a este trabalho. 

- estudo dos algoritmos relativos aos demais processos envolvidos na generalização, 
suavização, reposicionamento e realce; 

- estudo da generalização cartográfica para elementos pontuais e poligonais. 
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6 - BIBLIOGRAFIA 

Buttenfield, B. 1989. Scale-Dependence and Self-Similarity in Cartographic Lines. 
Cartographica, 26(1), 79 - 100. 

Jenks, G. F. 1989. Geographic Logic in Line Generalization. Cartographica, 26( 1), 27 - 42. 

Lee, D. 1992. Cartographic Generalization, Mapping Sciences Division, INTERGRAPH. 

McMaster, R. B. 1987. Automated Line Generalization, Cartographica, 24(2), 74 - 11 I. 

McMaster, R. B. 1989. Introdution to Numerical Generalization in Cartography, 
Cartographica, 26(1), 1 - 6. 

McMaster, R. B. 1989. The Integration of Simplification and Smoothing Algorithms in Line 
Generalization, Cartographica, 26(1), 101 - ·12I. 

Nickerson, B. G. 1988. Automated Cartographic Generalization For Line Features, 24(3) , 15 
- 66. 

Tobler, W. R. 1989. Numerical Map Generalization, Cartographica, 26(1), 9 - 26. 

XêlBLlÉX:queflevàr sú~spublicaçÕes >até'você efu~lÍalqller parte do Brasil oüdtl 
eXt.~riQr: Sevocê~udóutJe . e?dereço; p.udeseja faze,r algumaal!eraçãojunto ao 

'.nossocadastro,pre'encha .por: favor o. formulárioabâixoJndicando somente seu .• 
,nome e a.informaçãoque deverá ser alterada: Obrigado! " " .. 

NOME 

o A DEFESA NACIONAL o REVISTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO o REVISTA MILlTJ\R DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BIBLlOTECADOEXÉRCITO ..•.•.••• ••• .. '. .•.•• .• . .. < ; '. .' .', •.••.••..•.• 
Palácio Dúque,de Caxias - Praça Duque de Caídas, 25<AlaMarcílio Dias- 3° andar ~ Centro 'Rio ~eJiineírO; HJ~CEP 20221-260 
ligação Gratúiía de todo o Brasil: (0800)23.8365 . ,. , .. 
Je!efax: (021) 519:5569 - E-màil; ·bibliex@isrn.com.hr .. 
' .. '.,' - _. . ,,;::'./ - .. ,-, . ' . " . ' "," .; ~ 

Vol. XIV - NQ 1 - 1Q Trimestre de 1997 27 




