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RESUMO 

 

Os conceitos da geometria fractal, desenvolvida em 1975 por Mandelbrot, complementam os 
da geometria euclidiana à medida que fornecem um arcabouço teórico de cálculo dimensional 
para diversas formas cujas irregularidades apresentam características que não podem ser 
interpretadas adequadamente pelas definições topológicas clássicas. Os padrões dessa 
morfologia irregular, encontrada em abundância na natureza, podem ser reproduzidos em 
processos de construção de figuras fractais desenvolvidas pelo homem, especialmente quando 
combinadas com a tecnologia computacional. Profissionais e pesquisadores de diversas áreas 
de conhecimento passaram a explorar esses conceitos a fim de simular ou criar modelos de 
formas irregulares, com níveis de detalhe até então inconcebíveis. As ciências da Terra, com o 
apoio de ferramentas de geotecnologia, apresentam grande potencial de se apropriar das 
teorias da geometria de Mandelbrot, como referência conceitual aos estudos de fenômenos 
que apresentam comportamento fractal, pertencentes a várias áreas de aplicação como a 
geomorfologia, climatologia e os estudos urbanos e de paisagens. Nessa abordagem, a 
dimensão fractal do espaço territorial ocupado pelas cidades vem sendo considerada indicador 
importante para entendimento desse padrão de ocupação, contribuindo como um dos fatores a 
ser considerados nas políticas de planejamento urbano e, por exemplo, propor projetos de 
distribuição de investimentos e desenvolvimento de infraestrutura mais adequados.  Neste 
trabalho, esses conceitos foram aplicados por meio da utilização do método da contagem de 
quadrados para calcular a dimensão fractal das formas urbanas de oito capitais brasileiras, 
utilizando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 2010, publicado em 
julho de 2013, como critério de seleção. Foram escolhidas quatro cidades classificadas entre 
as primeiras da lista e outras quatro que ocupam as últimas posições entre as capitais 
estaduais, com o objetivo de encontrar possíveis relações ou tendências entre esses 
indicadores – dimensão fractal e IDHM – que pudessem subsidiar futuros estudos e 
planejamentos urbanos. Os resultados obtidos não revelaram a existência de tais relações: as 
oito cidades estudadas apresentaram valores dimensionais heterogêneos, sem registro de 
tendências. No entanto, foi possível concluir que a dimensão fractal de uma forma urbana está 
relacionada ao seu padrão de espalhamento e ocupação do espaço territorial geográfico e pode 
ser considerada um indicador da densidade de ocupação da área urbana. 

 

Palavras-chave: geometria fractal, estudos urbanos, dimensão fractal, políticas de 
planejamento urbano, método da contagem de quadrados, formas urbanas, Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The concepts of fractal geometry, which were developed in 1975 by Mandelbrot, complement 
Euclidean geometry as they provide theoretical dimensional fundamentals for shapes whose 
irregularities cannot be properly interpreted by classical topological definitions. The standards 
of this irregular morphology, found in abundance in nature, can be recognized in the 
construction processes of various fractals anthropic figures, mainly when combined with 
computational technology. Professionals and researchers from several knowledge fields are 
exploring these concepts to simulate or create models of irregular shapes, with detail levels 
hitherto inconceivable. Earth sciences supported by geotechnologies have great potential for 
applying Mandelbrot’s theories as a conceptual reference for analyzing phenomena presenting 
fractal behaviors, belonging to different application areas as geomorphology, climatology and 
urban and landscapes studies. In this approach, the fractal dimension of the territorial space 
occupied by cities is considered an indicator for understanding occupation patterns as one of 
the factors to be considered in urban planning policies, e.g., to propose projects for more 
appropriate investments distribution and development of infrastructure. In this work, these 
concepts were applied by using the box-counting method to calculate the fractal dimension of 
urban forms from eight Brazilian state capitals by using the Municipal Human Development 
Index (MHDI) as the selection criteria: four cities ranked among the top of the list and four 
cities classified among the last positions of the state capitals. The results were analyzed in 
order to identify possible relationships or trends among these indicators, namely, fractal 
dimension and MHDI, that may support future studies and urban planning. These 
relationships were not confirmed: the eight studied cities presented heterogeneous fractal 
dimension values and no trends were verified. However, it was concluded that the fractal 
dimension of urban form is related to its scattering pattern and occupation over the 
geographical territorial space and may be an indicator of the occupation density from the 
urban area. 

Keywords: fractal geometry, urban studies, fractal dimension, urban planning policies, box-
counting method, urban forms, Municipal Human Development Index. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o “Relatório sobre a Situação da População Mundial – 2011”, do Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA, 2011), a quantidade de habitantes do planeta 

alcançou a marca de sete bilhões. Desse expressivo número de indivíduos, um terço vive hoje 

nas cidades e, até 2050, essa proporção será de duas pessoas em cada três. 

O aumento da população nas cidades representa um dos principais agentes de 

transformação das áreas urbanas, contribuindo para a formação de padrões complexos de 

apropriação do espaço. Entender a dinâmica desse processo é um dos desafios para os 

estudiosos e pesquisadores que analisam os fenômenos de expansão e tendências de ocupação 

dos sítios urbanos, com o objetivo, por exemplo, de propor projetos de distribuição de 

investimentos e desenvolvimento de infraestrutura mais adequados.  

Segundo Batty e Longley (1994), os métodos de estudo das cidades vêm mudando. Há 

pouco mais de cem anos, elas eram planejadas, investigadas e compreendidas 

predominantemente segundo seus padrões de estética e arquitetura. No início do século XX, 

os aspectos físicos deram lugar à estrutura econômica e eficiência organizacional como 

pontos mais relevantes. Nas décadas seguintes foi a vez da estrutura institucional, os 

processos sociais, conflitos de classe, o papel que a cidade exerce nas economias local, 

regional e global, entre outros. Após todos esses anos há certo consenso de que, baseado em 

“um caleidoscópio de pontos de vista e ideologias, as cidades podem ser consideradas como 

espelhos ou microcosmos da sociedade e cultura em geral, e que esses vários pontos de vista 

contribuem para sua compreensão” (BATTY e LONGLEY, 1994, p. 1). 

Desde que foi desenvolvida pelo matemático polonês Mandelbrot, na segunda metade 

do século passado, a geometria fractal tem apresentado alternativas de análise de formas 
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irregulares e complexas que nem sempre podem ser explicadas pela geometria tradicional 

euclidiana.  Muitos pesquisadores dedicaram-se então à produção de trabalhos direcionados 

ao estudo das cidades utilizando uma abordagem fractal, tais como Batty e Longley (1994), 

Frankhauser (1998), Benguigui, Czamanski et al. (2000),  Marques e Ferreira (2006) e Chen 

(2011), argumentando que a dimensão fractal pode ser um indicador importante para o 

entendimento da ocupação do espaço territorial das cidades pelas suas manchas urbanas.  

Estudos urbanos desenvolvidos por Marques (2005) investigam a dinâmica espacial de 

áreas urbanas que apresentam comportamento fractal de expansão e retração e sugerem que a 

dimensão fractal revela o padrão de espalhamento pelo qual as formações urbanas evoluem 

sobre o espaço territorial geográfico, “podendo ser empregada como subsídio ao planejamento 

urbano, propondo soluções para expansão mais homogênea do espaço” (MARQUES, 2005, p. 

14). 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano (UNDP) em 

conjunto com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João 

Pinheiro (FJP) publicaram o “Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – 2013” (UNDP, 

2013), baseado em dados extraídos do Censo Demográfico de 2010, com a lista do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) das cidades brasileiras, denominado Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

O objetivo deste trabalho é a aplicação dos conceitos da geometria de Mandelbrot para 

calcular a dimensão fractal das formas urbanas de oito capitais brasileiras, utilizando o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 2010, publicado em julho de 2013, como 

critério de seleção e verificar possíveis relações ou tendências entre esses indicadores – 

dimensão fractal e IDHM – que possam subsidiar futuros estudos e planejamentos urbanos. 

Para tanto, foram selecionadas quatro capitais estaduais classificadas entre as primeiras da 
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lista – Vitória, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre – e quatro entre as últimas da lista – 

João Pessoa, Fortaleza, Belém e Maceió. 

O objetivo vai ao encontro da hipótese de que a geometria fractal pode fornecer 

ferramentas de apoio para a análise de fenômenos estudados pelas ciências da Terra – como a 

geografia – que apresentem formas complexas, cujas irregularidades não podem ser 

interpretadas adequadamente pela geometria euclidiana. Como exemplos de trabalhos já 

concluídos, pode-se destacar (AZEVEDO e CHRISTOFOLETTI, 2007): 

• Na geomorfologia: estudos de caracterização de relevo dos litorais Norte e Sul 

do Estado de São Paulo através de cálculos da dimensão fractal de seus 

contornos costeiros (AZEVEDO e MARQUES, 2004). 

• Na climatologia: utilização da dimensão fractal como parâmetro de análise e 

comparação de climas em pesquisas de fenômenos atmosféricos (PEREIRA e 

CHRISTOFOLETTI, 2003) e (CHRISTOFOLETTI, 2011). 

• Estudos urbanos e de paisagens: análise da dinâmica espacial de áreas urbanas 

e naturais que apresentam comportamento fractal de expansão e retração (LAM 

e DE COLA, 2002). A dimensão fractal atua como um dos indicadores do grau 

de interferência antrópica e apoio para estudos de planejamento urbano e 

impacto ambiental. Destacam-se Marques (2005) e Azevedo e Ferreira (2005). 

A dissertação está estruturada como segue: 

No capítulo 2 são apresentados os principais conceitos da geometria fractal, base 

teórica do tema deste trabalho. 

Segundo Peitgen, Jürgens e Saupe (2004), o método da contagem de quadrados é um 

dos mais usados por várias ciências e bastante indicado para o cálculo da dimensão fractal de 
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costas marítimas, formas urbanas e outros acidentes geográficos. Foi, portanto, o método 

utilizado para o cálculo da dimensão fractal das formas urbanas neste trabalho. O capítulo 3 é 

dedicado à apresentação do mesmo. 

No capítulo 4 são detalhados os produtos (software products) e plataforma operacional 

utilizados, além dos procedimentos empregados para o cálculo estimativo da dimensão fractal 

das cidades selecionadas, as etapas para elaboração e tratamento da base digital de dados 

extraídos de imagens orbitais do satélite Landsat 5, entre outros.  

Os resultados obtidos estão apresentados no capítulo 5 e as conclusões são descritas no 

capítulo 6. 
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2. A GEOMETRIA FRACTAL 

 
Desde os primórdios de sua existência, o homem observa a natureza ao seu redor e 

busca interpretar suas formas e significados. As dinâmicas e processos naturais, 

acompanhados de suas exteriorizações, sempre despertaram a curiosidade humana.  

Fenômenos como raios em linhas entrecortadas, as formas das nuvens e das árvores, as 

encostas das cadeias montanhosas (MANDELBROT, 1983), a sinuosidade dos rios, a 

complexidade de detalhes das formas naturais, em sua maioria, representadas por 

irregularidades de traçado e morfologia, intrigaram a humanidade na sua caminhada 

evolutiva. 

Apesar disso, os estudos e cálculos das formas desenvolvidos pela ciência pautaram-se 

sobre objetos e formas pertencentes à geometria euclidiana: retas, círculos, triângulos, 

quadrados, cubos, esferas, entre outros. Longe de diminuir a importância do legado deixado 

pelo matemático grego, haja vista os recursos e tecnologia disponíveis à época e porque os 

ensinamentos de Euclides certamente contribuíram em vários descobrimentos e avanços 

científicos, que proporcionaram nosso atual estágio civilizatório e de conhecimento.  

Não é difícil, porém, perceber as significativas diferenças entre essa geometria e a 

realidade da grande maioria das formas da natureza. Sendo assim, a maior parte das obras 

desenvolvidas pela humanidade inspirou-se nessa regularidade de formas. Entretanto, a 

natureza nem sempre obedece a esse padrão (DE CASTRO, 2006). 

O termo fractal – do latim fractus, que significa “quebrado” – foi cunhado por 

Mandelbrot para identificar uma classe de objetos e formas cujas irregularidades não podem 

ser interpretadas adequadamente pela geometria euclidiana. 
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Por que a geometria é constantemente descrita como ‘fria’ e ‘árida’? Uma razão é 
por sua inabilidade em descrever as formas de uma nuvem, uma montanha, uma 
linha costeira ou uma árvore. Nuvens não são esferas, montanhas não são cones, 
linhas costeiras não são círculos e a casca de uma árvore não é lisa, nem mesmo a 
luz viaja em linha reta. A existência desses padrões nos desafia a estudar essas 
formas que Euclides deixou de lado como sendo ‘amorfas’, para investigar a 
morfologia do ‘amorfo’ (MANDELBROT, 1983, p. 1). 

 

Os fractais possuem características como detalhes infinitos circunscritos em espaços 

finitos e auto similaridade. Nuvens, montanhas, plantas (Figura 1) e alguns órgãos de animais 

são exemplos naturais que revelam estruturas fractais e auto similaridade estatística ou auto 

afinidade, isto é, o grau de irregularidade se mantém o mesmo em todas as escalas, mas as 

“partes menores” não são cópias exatas “do todo”. 

  

 

Figura 1: Fractais na natureza. A Couve-flor é um exemplo de auto afinidade.  
As partes são variações do todo (PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 2004, p. 62). 

 

No século XIX e início do século XX, matemáticos como Weierstrass (1872), Cantor 

(1883), Peano (1891), Von Koch (1904) e Sierpinski (1916), entre outros, desenvolveram 

estruturas geométricas que contradiziam as definições clássicas euclidianas. Foram 

consideradas pela comunidade científica da época como “patológicas” ou “monstros 

matemáticos” e não merecedoras de serem estudadas (FALCONER, 2003). Anos mais tarde, 

na divulgação dos conceitos da geometria fractal, Mandelbrot reconheceu nessas estruturas as 

propriedades encontradas nos fractais da natureza e destacou que as mesmas serviram de 

inspiração para sua descoberta. 
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O conjunto de Cantor (Figura 2) possui uma regra simples de construção: inicia-se 

com uma linha reta, seguida por uma sequência de operações de exclusão do terço interior dos 

segmentos remanescentes. No limite, a estrutura representa um conjunto infinitesimal de 

pontos desconectados, circunscrito no tamanho finito do segmento de reta original. O 

conjunto de cantor é um exemplo de auto similaridade estrita, em que as partes são cópias 

exatas do todo. 

 

 

Figura 2: O conjunto de Cantor. 

 

O estudo dos fractais proporcionou uma aproximação interdisciplinar entre 

pesquisadores e profissionais de diversas áreas de conhecimento: matemáticos, físicos, 

especialistas em computação, biólogos, geólogos, meteorologistas, geógrafos, engenheiros, 

entre outros, encontraram na geometria fractal uma grande variedade de possibilidades de 

pesquisas e aplicações, impensáveis até então, em razão de sua capacidade em dimensionar e, 

com a importante contribuição da computação, gerar imagens complexas e formas similares 

às reais. Essa mesma habilidade despertou também o interesse das indústrias cinematográfica 

e de jogos (VOSS, 1988).  

Segundo Voss (1988, p. 21), “a geometria fractal de Mandelbrot fornece uma 

descrição e um modelo matemático para muitas das formas complexas encontradas na 

natureza”. Assim, os padrões de desenvolvimento dos fractais artificiais concebidos pelo 

homem – e potencializados pelo emprego da computação – servem de referência ou modelo 

para entender as formações fractais encontradas em abundância na natureza. 
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2.1. Dimensão Fractal 

 

A dimensão topológica euclidiana de um objeto, 	� , é definida como um valor inteiro 

que representa o número de coordenadas independentes para definir cada um de seus pontos 

(PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 2004).  

Nos fractais, o cálculo das dimensões permite obter valores fracionados para definir 

objetos e figuras com características dimensionais que transitam entre as dimensões clássicas 

ou topológicas: zero para pontos, um para retas e curvas, dois para planos e dimensão três 

para os sólidos.  

A auto similaridade, apesar de estratégica para o entendimento dos fractais, não é uma 

exclusividade dos mesmos. As figuras euclidianas – retas, quadrados, cubos, etc. – também 

podem ser divididas em cópias menores. A diferença é que estas aceitam fatores de redução 

de valores arbitrários, já os fractais admitem somente valores característicos (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Fatores de redução (PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 2004, p. 194). 
Objeto Nº de cópias Fator de redução 

Reta 
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Tomando-se como referência um objeto unidimensional como um segmento de reta, o 

mesmo pode ser dividido em � partes idênticas, reduzidas numa razão ou fator  � = 
 

!
 (Figura 

3). Da mesma forma, um objeto bidimensional, por exemplo, a área de um quadrado, divide-

se em � partes iguais, reduzidas por uma razão � = 
 

√!
 e um cubo, de dimensão três, em � 

cubos menores reduzidos a � = 
 

√!
#  . Sendo assim, um objeto auto similar de dimensão 	 

pode ser dividido em � partes iguais reduzidas a um fator � = 
 

√!
$  (VOSS, 1988). Obtém-se 

então a Equação 1. 
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N
D =                                                                (1) 

 

No caso do conjunto de Cantor, conforme já apresentado, a cada etapa de construção, 

obtêm-se dois segmentos de reta idênticos ao anterior, reduzidos a um fator � = 
 

%
 , o que 

resulta no seguinte cálculo de dimensão: 

 

6309,0
)

3
1
1

log(

)2log(
≈⇒= DD                                          (2) 

 

A dimensão do fractal de Cantor – como um conjunto infinitesimal de pontos 

desconectados, circunscrito num trecho de segmento de reta finito – possui um valor que 

transita entre o zero dimensional e o unidimensional, superior à sua dimensão topológica, 

	� = 0.  
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Figura 3: Dimensão por auto similaridade (VOSS, 1988, p. 29). 

 

Os cálculos e resultados obtidos revelam que nos objetos que apresentam auto 

similaridade estrita, fractais ou não, há uma relação de lei de potência entre o fator de redução 

� e o número de réplicas obtidas �, conforme Equação 3. 
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                                    (3) 

 

Essa dimensão 	, portanto, é conhecida como dimensão por auto similaridade, uma 

das formas especiais de dimensão fractal e, para as figuras euclidianas, coincide com a 

dimensão topológica 	� . 

Considerada um dos fractais clássicos, a curva de Koch ganhou o nome de seu 

idealizador, que a publicou em 1904. Foi uma das principais fontes de inspiração do trabalho 

de Mandelbrot (PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 2004), frequentemente citada como 

referência pelos pesquisadores para o entendimento das principais características dos fractais. 

Em cada estágio de sua construção, o terço interior dos segmentos de reta remanescentes é 

substituído por dois de mesmo comprimento, conforme a Figura 4.  
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Figura 4: Construção da Curva de Koch (FALCONER, 2003, p. xix). 

 

Assim como o conjunto de Cantor, cada um de seus segmentos é similar ao da etapa 

anterior num fator de  
 

%
 , refletindo suas irregularidades em todas as escalas. Como boa parte 

dos fractais, é obtida de fato somente no limite da sua construção, que tende ao comprimento 

infinito, num processo iterativo de desenvolvimento de suas etapas de construção. “A 

sequência de curvas poligonais aproxima-se, no limite, à curva de Von Koch (...). Embora 

seja razoável chamá-la de curva, ela é muito irregular para apresentar tangentes no sentido 

clássico” (FALCONER, 2003, p. xx). 

Seria, no limite, uma curva formada somente por cantos (DE CASTRO, 2006), o que a 

torna um exemplo de curva não diferenciável ou não derivável (Figura 5), isto é, que não 

admite uma tangente em nenhum de seus pontos tal qual a função desenvolvida em 1872 por 

Weierstrass (PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 2004).  
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Figura 5: Nos cantos, a tangente de uma curva não é única (PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 
2004, p. 89).  

 

A construção da curva de Koch demonstra que seu comprimento tende ao infinito e 

cresce na ordem de  
'

%
  por etapa de desenvolvimento. Utilizando a Equação 1, é possível 

calcular sua dimensão fractal por auto similaridade: 

 

2619,1
)

3
1
1

log(

)4log(
≈⇒= DD                                          (4) 

 

Pode-se concluir que a curva de Koch possui dimensão maior que um segmento de 

reta ou curva já que a distância entre os pontos de seu perímetro é infinita, mas não pode ser 

considerada de dimensão dois, como um plano euclidiano, portanto sua dimensão situa-se 

entre esses dois valores. 

A partir de um triângulo equilátero, W.  Sierpinski desenvolveu, em 1916, outro 

fractal clássico, construído pelo processo iterativo de criação de quatro novas réplicas, num 

fator � = 
 

(
 , traçando os vértices dessas cópias a partir do ponto médio de cada lado da figura 

anterior, removendo-se posteriormente o triângulo central. Assim, a cada etapa obtêm-se três 

novos triângulos equiláteros cujo tamanho dos lados é metade do anterior (Figura 6). 
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Figura 6: Construção do Triângulo de Sierpinski (FALCONER, 2003, p. xx).  

 

Cálculo da dimensão por auto similaridade: 

 

5850,1
)
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1

log(
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≈⇒= DD                                          (5) 

 

Tal qual a curva de Koch, a dimensão fractal do triângulo de Sierpinski excede sua 

dimensão topológica, 	� = 1. A diferença entre os valores das dimensões fractais de ambos 

indica um grau maior de complexidade ou irregularidade para este último. 

O conceito de dimensão foi um dos principais temas de discussão durante a chamada 

“crise da matemática (1875 – 1925)” e alcançou um de seus momentos agudos com a 

apresentação do trabalho de G. Peano: uma curva que preenche o espaço de um plano, com 

dimensão fractal 	 = 2. Quando esse valor dimensional é alcançado por uma curva, “ocorre 

uma profunda mudança qualitativa” (MANDELBROT, 1983, p. 58). 

Considerada uma variação da curva de Koch, o ponto de partida para a construção da 

curva de Peano é um segmento de reta, que, a cada etapa, é substituído por nove outros de 

tamanho  
 

%
  do anterior, apresentando dois pontos de intersecção (Figura 7).  

A segunda etapa de construção revela intuitivamente os contornos de um quadrado, 

em linhas pontilhadas na Figura 7, cujo plano terá seus pontos preenchidos, no limite, pela 

curva. Nessa fase, a curva já apresenta 32 pontos que se tocam. Tem-se então que, no +-
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é�-./ estágio de construção, cada segmento possui  
 

%0
  do tamanho do segmento inicial e o 

tamanho da curva representa 32 (PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 2004).  

A dimensão fractal por auto-similaridade: 

 

2
)

3
1
1

log(

)9log(
=⇒= DD                                                   (6) 

 

 

Figura 7: Construção da curva de Peano. Pontos de intersecção na segunda etapa foram 
“arredondados” para facilitar o entendimento (PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 2004, p. 93). 

 

A mudança qualitativa indicada por Mandelbrot refere-se ao questionamento das 

definições básicas da topologia: dimensão e preservação das propriedades das figuras 

geométricas e sólidos, quando submetidos ao homeomorfismo, espécie de deformações 

aplicadas às formas. Do ponto de vista da topologia, um segmento de reta pode ser 

desdobrado na curva de Koch ou um círculo pode, por distorções homeomorfas, transformar-

se na ilha de Koch (Figura 8), mas nunca, por exemplo, num toro (DE CASTRO, 2006). 
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Os conceitos de dimensão topológica já haviam sido questionados desde o 

desenvolvimento dos primeiros fractais. A curva de Peano, porém, apresentando uma 

superfície plana no limite de sua construção final, colocou também em discussão a questão do 

homeomorfismo. 

 

 

Figura 8: Homeomorfismo. Deformações contínuas a partir de um círculo até a ilha de Koch. 
Topologicamente, todas as formas representadas na figura são equivalentes (PEITGEN, 

JÜRGENS e SAUPE, 2004, p. 104).  

 

Como já discutido nos parágrafos anteriores, o trabalho desenvolvido por Mandelbrot 

permitiu compreender os fractais como um modelo de arranjamento espacial de muitas formas 

encontradas na natureza. Soluções encontradas pelos processos naturais para melhor 

aproveitamento do espaço. Pode-se associar a estrutura de figuras como a curva de Peano e 

outros fractais com a organização espacial, por exemplo, dos galhos das árvores ou de alguns 

órgãos ou sistemas do corpo humano: sistema circulatório, rins, pulmões, entre outros. 

O cálculo de dimensão discutido até então, mostra-se adequado para as formas 

euclidianas e fractais estritamente auto similares. Entretanto, alguns objetos não possuem essa 
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característica e apresentam padrões mais irregulares em suas formas e contornos. Os métodos 

descritos a seguir permitem calcular a dimensão fractal desses objetos. 

Um dos trabalhos que inspiraram Mandelbrot no desenvolvimento dos conceitos da 

geometria fractal foi o do meteorologista inglês L. Richardson, que se deparou com um 

problema inusitado no processo de mensuração da costa britânica: ele constatou que, 

conforme o tamanho do instrumento utilizado para a medida diminuía, o resultado final da 

extensão do traçado da costa aumentava, por conta da ampliação dos detalhes do litoral, como 

pequenas baías, enseadas e outros recortes naturais que acabavam tornando-se perceptíveis. 

Durante suas experiências, Richardson construiu um diagrama com os valores dos logaritmos 

dos tamanhos dos instrumentos de medição e das extensões resultantes da costa (Figura 9). 

Ele percebeu que os pontos encontrados indicavam o traçado de uma reta, cujo valor de 

inclinação representaria uma espécie de índice de irregularidade do litoral britânico. Mais 

tarde, Mandelbrot reconheceu nesse processo outra forma especial de dimensão fractal: a 

dimensão de Hausdorff (DE CASTRO, 2006). 

 

 

Figura 9: Tamanhos de instrumentos de medida e resultados de extensão da costa britânica. 
Experiência similar ao trabalho de L. Richardson (PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 2004, p. 

183-184). 
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Outra maneira de calcular a dimensão de fractais é pelo método da contagem de 

quadrados que consiste em "cobrir a forma fractal com quadrados e verificar como o número 

de quadrados varia em relação ao seu tamanho. No limite, para uma forma fractal, a taxa com 

a qual a proporção de quadrados preenchidos decresce fornece a dimensão do fractal" (DE 

CASTRO, 2006, p. 336). O método da contagem de quadrados, parte importante do tema 

deste trabalho, é discutido em mais detalhes no capítulo seguinte. 
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3. O MÉTODO DA CONTAGEM DE QUADRADOS 

 

Conforme apresentado no capítulo 2, a dimensão fractal por auto similaridade estrita é 

indicada apenas para objetos que apresentem essa característica em sua forma, portanto, ela 

não é capaz de lidar com figuras com certos padrões de irregularidade ou mesmo com auto 

similaridade estatística ou auto afinidade. Estruturas fractais como as da Figura 10, por 

exemplo, não admitem o mesmo tipo de analogia de divisão de partes idênticas ao todo, 

reduzidas num determinado fator, utilizada para os fractais clássicos. 

 

 

Figura 10: Forma irregular, sem características de auto similaridade (PEITGEN, JÜRGENS e 
SAUPE, 2004, p. 202).  

 

O método da contagem de quadrados propõe uma alternativa para o cálculo da 

dimensão para essa categoria de objetos, inclusive aglomerados urbanos e linhas costeiras 

(BATTY e LONGLEY, 1994), entretanto, pode também ser utilizado para figuras que 

possuem auto similaridade estrita. 

Segundo Falconer (2003), o método da contagem de quadrados é um dos mais 

utilizados em várias ciências pela simplicidade dos cálculos matemáticos envolvidos e a 

possibilidade de estimativa empírica. 
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Consiste em acomodar o objeto ou forma a ser analisada num reticulado ou grade de 

quadrados com lados de tamanho �  (Figura 11). Por contagem, obtém-se o número de 

quadrados que possuem intersecção com alguma parte do objeto, representado por �(�) . 

Repete-se o procedimento progressivamente para outros reticulados com tamanhos de lado � 

menores que o anterior, obtendo-se os novos valores de � correspondentes. Deve-se então 

construir um gráfico logarítmico log�(�)	x log 
 

3
  e traçar uma reta sobre os pontos obtidos, 

cuja medida de inclinação indicará a estimativa da dimensão fractal pelo método da contagem 

de quadrados  	4. Sugere-se que o tamanho � dos lados dos quadrados seja reduzido por um 

fator de  
 

(
  a cada construção de um novo reticulado. Dessa forma, cada célula será 

substituída por quatro outras de lado com metade de seu valor, obtendo-se a sequência 

�(252), + = 0, 1, 2,…, com o tamanho do primeiro ou menos detalhado reticulado definido 

por  � = 27 = 1. A inclinação da reta que une os pontos no diagrama logarítmico é uma 

estimativa da dimensão pelo método da contagem de quadrados de um fractal e indica-se pela 

seguinte fórmula, representada pela Equação 7 (PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 2004): 
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No caso do exemplo da Figura 11: 
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Figura 11: Método da contagem de quadrados, com forma fractal em dois reticulados. Diagrama 
logarítmico (PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 2004, p. 203).  

 

Um exemplo clássico de utilização do método da contagem de quadrados é o cálculo 

da dimensão das costas britânica e irlandesa. A Figura 12 apresenta os contornos de suas 

linhas costeiras circunscritos em duas grades de quadrados, representados por células de 

tamanhos  � = 
 

('
  e  � = 

 

%(
  em relação ao reticulado inicial, que representa a grade total, 

sem subdivisões, de tamanho � = 1. Nesse exemplo, a contagem apresenta, respectivamente, 

194 e 283 quadrados que possuem intersecção com os contornos dos litorais representados. A 

inclinação da reta que une os dois pontos encontrados no gráfico log�(�)	x log 
 

3
 , utilizando 

a Equação 7, é dada com segue (PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 2004): 

 

31,1
24log32log

194log283log
≈

−

−
=bD                                            (9) 

 

 



33 

 

 

 

Figura 12: Linhas costeiras da Grã-Bretanha e Irlanda em dois reticulados - Método da 
contagem de quadrados (PEITGEN, JÜRGENS e SAUPE, 2004, p. 205).  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
No capítulo 3 foi descrito o processo de cálculo da dimensão fractal pelo método box 

counting que consiste, de forma resumida, em acomodar o objeto em reticulados cujo 

tamanho � dos lados dos quadrados varie na sequência  � = 	252, + = 0, 1, 2, …, partindo de 

um valor inicial padronizado como � = 27 = 1. 

Os procedimentos adotados para cálculo da dimensão fractal foram baseados nas 

recomendações definidas no trabalho de Ge, Lin e Lu (2007), que sugere o uso de imagens 

obtidas por sensoriamento remoto e o tratamento das mesmas em sistemas de informação 

geográfica (SIG), com o propósito de recortar ou destacar a área relativa à mancha urbana das 

cidades selecionadas. As imagens das manchas ou formas urbanas são então submetidas ao 

método da contagem de quadrados por meio de um utilitário especializado, conforme 

detalhado a seguir. 

Foram utilizadas quatro ferramentas computacionais, executando em plataforma Intel, 

com sistema operacional Microsoft Windows 7 64-bit. 

1) SPRING 5.2 (INPE): sistema de informação geográfica (SIG), ferramenta 

computacional de geoprocessamento para análise e geração de bancos de dados 

referenciados geograficamente. Além da produção de mapas, entre outras 

funcionalidades, o SIG permite representar e analisar fenômenos geográficos, 

mapas temáticos e imagens digitais em camadas independentes ou combinadas 

(CÂMARA e QUEIROZ, 2001). 

2) ArcGIS 10.1 (ESRI): sistema de informação geográfica (SIG), similar ao SPRING. 

3) GDAL 1.10 (OSGF): conjunto de utilitários para tratamento e conversão de 

imagens digitais. Versão distribuída no produto OSGeo4W (OSGF). 
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4) MATLAB 7.8 (MathWorks): plataforma computacional interativa para cálculos 

numéricos e visualização gráfica. Em especial foi utilizado o pacote utilitário 

“boxcount” (MOISY, 2008), que efetua o cálculo da dimensão fractal de imagens 

por meio do método da contagem de quadrados. 

Por questões operacionais fez-se uso de dois produtos SIG, explorando as 

funcionalidades que se mostraram mais adequadas ou eficientes em cada um. 

Como base cartográfica das cidades selecionadas, foram utilizadas imagens do satélite 

Landsat 5, composição colorida RGB-543, bandas TM 5, 4 e 3 associadas, respectivamente, 

aos canais vermelho, verde e azul, conforme exemplo ilustrado na Figura 14, obtidas do 

catálogo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/DGI). Foram 

pesquisadas várias imagens a fim de obter as de melhor qualidade, mais atualizadas e com 

datas de geração mais próximas possíveis, de forma a permitir comparações de períodos 

compatíveis. A combinação desses fatores resultou na escolha de imagens geradas no ano de 

2006, com exceção das cidades de Belo Horizonte e Fortaleza, geradas, respectivamente, em 

2007 e 2004. 

O perímetro territorial dos municípios, usado para delimitar a área pesquisada foi 

obtido na base de dados de geociências, diretório de malhas digitais, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho estão apresentados na 

Figura 13. 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção e aquisição das 

imagens digitais (INPE) 

Composição das 

bandas RGB no ArcGIS 

Destacar área urbana por meio da 

função de “classificação 

supervisionada” no SPRING 

Delimitar área urbana exclusiva 

da cidade pesquisada por meio da 

função cutline no GDAL 

Processamento da imagem da 

forma urbana da cidade 

pesquisada pelo utilitário 

“boxcount” 

Geração dos 

reticulados 

Obtenção dos pares de 

valores [�(�), �] e geração 
do gráfico log �(�)	x log �	 

Cálculo da Dimensão 

Fractal 

Figura 13: Diagrama de blocos dos procedimentos metodológicos. 
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Figura 14: Imagem do satélite Landsat 5, de 13/05/2007, escala 1:500000, com o perímetro 
municipal da cidade de Belo Horizonte em destaque. Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE/DGI). 

 

As imagens são recebidas do catálogo do INPE, cada uma delas dividida em três 

arquivos referentes às bandas 5, 4 e 3. Essas três bandas foram compostas ou combinadas na 

função “composição de bandas” no produto ArcGIS, resultando num arquivo único, formato 

raster (.tif), representando a imagem orbital original do satélite Landsat 5, tratado na etapa 

seguinte no produto SPRING. 

No SPRING, usando como entrada o arquivo raster gerado no ArcGIS, executou-se o 

recorte da área pesquisada, a mancha urbana, do restante da imagem orbital, por meio da 

função de “classificação supervisionada” (GE, LIN e LU, 2007). Nessa etapa, têm-se como 

resultado um arquivo formato raster, exclusivamente com a imagem da forma urbana, porém, 

representando toda a região registrada pelo satélite, isto é, além dos limites desejados para a 

pesquisa (Figura 15). 
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Figura 15: Imagem gerada no SPRING após execução da função de “classificação 
supervisionada”. Em destaque o perímetro municipal de Belo Horizonte. 

 

Em seguida foi feita a delimitação da área a ser pesquisada por meio da intersecção do 

arquivo gerado no SPRING com o perímetro territorial da cidade selecionada, disponível em 

arquivo formato shapefile obtido na base de dados de geociências do IBGE. O processo foi 

executado no produto GDAL, por meio da função cutline, cujo resultado é a imagem da forma 

urbana nos limites da cidade selecionada, conforme Figura 16. O arquivo foi gerado em 

formato raster, convertido para formato JPEG e utilizado como imagem de entrada para o 

pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. 
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Figura 16: Imagem gerada no produto GDAL, após intersecção executada pela função cutline. 
Forma urbana da cidade de Belo Horizonte. 

 

Os reticulados de tamanhos  � = 	252, + = 0, 1, 2, …, são gerados internamente pelo 

pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. O tamanho do primeiro quadrado é baseado na 

resolução da imagem de entrada em número de pixels e alinhado na potência de 2 

imediatamente posterior. Por exemplo, se a imagem de entrada apresentar uma resolução 

“1500 x 2000” pixels, o quadrado inicial  � = 27 = 1 é gerado com resolução “2048 x 2048”. 

Dessa forma, os quadrados dos reticulados ou grades posteriores são gerados com tamanho 

� =  
 

(
,  
'
, …	  

(7'8	
 , ou seja, até o menor componente da imagem digital. A imagem de 

entrada é convertida pelo pacote utilitário “boxcount” em pixels nas cores preto e branco 

(imagem “binária”). Os pixels brancos são considerados como os de intersecção com a 

imagem (logical “true”), conforme ilustrado na Figura 17. 
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Figura 17: Imagem convertida pelo pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. Forma urbana 
da cidade de Belo Horizonte. 

 

O pacote utilitário “boxcount” apresenta os pares [�(�), �] com a notação [�(�), �], 

sendo � o tamanho em pixels dos quadrados das grades em que a imagem da forma urbana da 

cidade selecionada foi acomodada e �(�) o número de quadrados que possuem intersecção 

com a imagem. Dessa forma, obtêm-se pares [�(�), �], conforme exemplo apresentado na 

Tabela 2, que definem os pontos do gráfico log�(�)	x log �	 (Figura 18) para que seja traçada 

a reta, cuja inclinação indica a estimativa da dimensão fractal pelo método da contagem de 

quadrados, (	4), da forma urbana da cidade (GE, LIN e LU, 2007). O gráfico e todos os 

cálculos dessa etapa foram executados por meio do pacote utilitário “boxcount” do 

MATLAB. 
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Tabela 2: Pares [9(:), :], referentes à forma urbana da cidade selecionada, gerados pelo pacote 
utilitário “boxcount” do MATLAB e o tamanho ; correspondente. 

9(:) : ; 
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Figura 18: Gráfico >?@9(:)	x >?@ :	 e cálculo estimativo da dimensão fractal pelo método da 
contagem de quadrados (AB) da forma urbana da cidade selecionada, gerados pelo pacote 

utilitário “boxcount” do MATLAB. 
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5. RESULTADOS 

 

Foram selecionadas quatro capitais estaduais classificadas entre as primeiras da lista 

do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) das cidades brasileiras – Vitória, 

Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre – e quatro entre as últimas da lista – João Pessoa, 

Fortaleza, Belém e Maceió. A esse critério de seleção foram consideradas algumas condições 

adicionais na escolha das cidades, como a disponibilidade de imagens orbitais de melhor 

qualidade, mais atualizadas e com datas de geração mais próximas possíveis, de forma a 

permitir comparações de períodos compatíveis. 

A Tabela 3 apresenta a legenda das faixas do IDHM, segundo o “Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil – 2013” (UNDP, 2013). 

 

Tabela 3: Faixas do IDHM (UNDP, 2013). 

Faixa do IDHM Legenda 

acima de 0,800 muito alto desenvolvimento humano 
0,700 até 0,799 alto desenvolvimento humano 

0,600 até 0,699 médio desenvolvimento humano 
0,500 até 0,599 baixo desenvolvimento humano 

0,000 até 0,499 muito baixo desenvolvimento humano 

 

 

As capitais brasileiras estão listadas por ordem de valor do IDHM na Tabela 4 

(UNDP, 2013). 
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Tabela 4: Lista das capitais brasileiras por IDHM (UNDP, 2013). 

Cidade IDHM Posição entre as 
capitais 

Posição geral entre as 
cidades brasileiras 

Florianópolis (SC) 0,847 1 3 

Vitória (ES) 0,845 2 4 

Brasília (DF) 0,824 3 9 
Curitiba (PR) 0,823 4 10 

Belo Horizonte (MG) 0,810 5 20 
Porto Alegre (RS) 0,805 6 28 

São Paulo (SP) 0,805 7 28 

Goiânia (GO) 0,799 8 45 

Rio de Janeiro (RJ) 0,799 9 45 
Palmas (TO) 0,788 10 76 

Cuiabá (MT) 0,785 11 92 
Campo Grande (MS) 0,784 12 100 

Recife (PE) 0,772 13 210 

Aracaju (SE) 0,770 14 227 

São Luis (MA) 0,768 15 249 
João Pessoa (PB) 0,763 16 320 

Natal (RN) 0,763 17 320 

Salvador (BA) 0,759 18 383 

Fortaleza (CE) 0,754 19 467 

Boa Vista (RR) 0,752 20 508 
Teresina (PI) 0,751 21 526 

Belém (PA) 0,746 22 628 
Manaus (AM) 0,737 23 850 

Porto Velho (RO) 0,736 24 876 

Macapá (AP) 0,733 25 940 

Rio Branco (AC) 0,727 26 1107 
Maceió (AL) 0,721 27 1266 

 

 

5.1. Cidade de Vitória 

 
IDHM: 0,845 

Posição na lista do IDHM (UNDP, 2013): 

• Lista das capitais estaduais: 2. 

• Lista geral das cidades brasileiras: 4. 
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A imagem orbital de parte da região metropolitana de Vitória, após a composição das 

bandas no ArcGIS, com a sobreposição do perímetro municipal para indicar o limite territorial 

da cidade, está ilustrada na Figura 19. 

 

 

Figura 19: Imagem do satélite Landsat 5, de 11/04/2006, escala 1:250000, com o perímetro 
municipal da cidade de Vitória em destaque. Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE/DGI). 
 

A Figura 20 apresenta a imagem da mancha urbana de parte da região metropolitana 

de Vitória após execução da função de “classificação supervisionada” no SPRING. O 

perímetro territorial da capital capixaba foi sobreposto à imagem. 

 

 

Figura 20: Imagem gerada no SPRING após execução da função de “classificação 
supervisionada”. Em destaque o perímetro municipal de Vitória. 
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A delimitação da forma urbana da cidade de Vitória foi obtida por meio da intersecção 

do arquivo gerado no SPRING com o perímetro territorial do município, disponível em 

arquivo formato shapefile da base de dados de geociências do IBGE. O processo foi 

executado no produto GDAL, por meio da função cutline (Figura 21).  

 

 

Figura 21: Imagem gerada no produto GDAL, após intersecção executada pela função cutline. 
Forma urbana da cidade de Vitória. 

 

A imagem de entrada foi convertida no MATLAB, por meio do pacote utilitário 

“boxcount”, em pixels nas cores preto e branco (imagem “binária”). Os pixels brancos são 

considerados como os de intersecção com a imagem (logical “true”), conforme ilustrado na 

Figura 22. 

 

 

Figura 22: Imagem convertida pelo pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. Forma urbana 
da cidade de Vitória. 
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A Tabela 5 apresenta os pares [�(�), �]  calculados por meio do pacote utilitário 

“boxcount” do MATLAB, sendo � o tamanho em pixels dos quadrados das grades em que a 

imagem da forma urbana de Vitória foi acomodada e �(�)  o número de quadrados que 

possuem intersecção com a imagem, além do tamanho � correspondente.  

 

Tabela 5: Pares [9(:), :], referentes à forma urbana de Vitória, gerados pelo pacote utilitário 
“boxcount” do MATLAB e o tamanho ; correspondente. 

9(:) : ; 
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Por meio do pacote utilitário “boxcount”, com os pares [�(�), �] obtidos na etapa 

anterior, o gráfico log�(�)	x log �	 foi gerado conforme a Figura 23. Segundo Ge, Lin e Lu  

(2007), a inclinação da reta indica a estimativa da dimensão fractal pelo método da contagem 

de quadrados da forma urbana da cidade de Vitória, 	4 ≈ 1,54. 
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Figura 23: Gráfico >?@9(:)	x >?@ :	 e cálculo estimativo da dimensão fractal pelo método da 
contagem de quadrados (AB) da forma urbana da cidade de Vitória, gerados pelo pacote 

utilitário “boxcount” do MATLAB. 

 

5.2. Cidade de Curitiba 

 
IDHM: 0,823 

Posição na lista do IDHM (UNDP, 2013): 

• Lista das capitais estaduais: 4. 

• Lista geral das cidades brasileiras: 10. 

A Figura 24 apresenta a imagem orbital de um trecho da região metropolitana de 

Curitiba, após a composição das bandas no ArcGIS, com a sobreposição do perímetro 

municipal em destaque. 
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Figura 24: Imagem do satélite Landsat 5, de 30/04/2006, escala 1:500000, com o perímetro 
municipal da cidade de Curitiba em destaque. Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE/DGI). 

 

A imagem da mancha urbana de parte da região metropolitana de Curitiba, após 

execução da função de “classificação supervisionada” no SPRING, está ilustrada na Figura 

25, com o perímetro territorial da capital paranaense sobreposto à imagem. 

 

 

Figura 25: Imagem gerada no SPRING após execução da função de “classificação 
supervisionada”. Em destaque o perímetro municipal de Curitiba. 
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A intersecção do arquivo gerado no SPRING após a função de “classificação 

supervisionada”, com o perímetro territorial do município (arquivo da base de dados de 

geociências do IBGE) foi executada no produto GDAL, por meio da função cutline, 

resultando na delimitação da forma urbana da cidade de Curitiba (Figura 26). O arquivo 

gerado representa a imagem de entrada para o pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. 

 

 

Figura 26: Imagem gerada no produto GDAL, após intersecção executada pela função cutline. 
Forma urbana da cidade de Curitiba. 

 

A imagem gerada pelo produto GDAL foi convertida no MATLAB, por meio do 

pacote utilitário “boxcount”, em pixels nas cores preto e branco (imagem “binária”). Os pixels 

brancos são considerados como os de intersecção com a imagem (logical “true”), conforme 

ilustrado na Figura 27. 
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Figura 27: Imagem convertida pelo pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. Forma urbana 
da cidade de Curitiba. 

 

A Tabela 6 apresenta os pares [�(�), �]  calculados por meio do pacote utilitário 

“boxcount” do MATLAB, sendo � o tamanho em pixels dos quadrados das grades em que a 

imagem da forma urbana de Curitiba foi acomodada e �(�) o número de quadrados que 

possuem intersecção com a imagem, além do tamanho � correspondente.  

 
Tabela 6: Pares [9(:), :], referentes à forma urbana de Curitiba, gerados pelo pacote utilitário 

“boxcount” do MATLAB e o tamanho ; correspondente. 
9(:) : ; 
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Os pares [�(�), �] definem os pontos do gráfico log �(�)	x log �. Conforme Ge, Lin e 

Lu  (2007), a inclinação da reta traçada sobre os mesmos indica a estimativa da dimensão 

fractal pelo método da contagem de quadrados da forma urbana da cidade de Curitiba, 

	4 ≈ 1,82. O gráfico e o cálculo da dimensão fractal foram executados por meio do pacote 

utilitário “boxcount” (Figura 28). 

 

 

Figura 28: Gráfico >?@9(:)	x >?@ :	 e cálculo estimativo da dimensão fractal pelo método da 
contagem de quadrados (AB) da forma urbana da cidade de Curitiba, gerados pelo pacote 

utilitário “boxcount” do MATLAB. 

 

5.3. Cidade de Belo Horizonte 

 
IDHM: 0,810 

Posição na lista do IDHM (UNDP, 2013): 

• Lista das capitais estaduais: 5. 

• Lista geral das cidades brasileiras: 20. 
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A imagem orbital de parte da região metropolitana de Belo Horizonte, após a 

composição das bandas no ArcGIS, com a sobreposição do perímetro municipal para indicar o 

limite territorial da cidade, está ilustrada na Figura 29. 

 

 

Figura 29: Imagem do satélite Landsat 5, de 13/05/2007, escala 1:500000, com o perímetro 
municipal da cidade de Belo Horizonte em destaque. Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE/DGI). 

 

A Figura 30 apresenta a imagem da mancha urbana de parte da região metropolitana 

de Belo Horizonte após execução da função de “classificação supervisionada” no SPRING. O 

perímetro territorial da capital mineira foi sobreposto à imagem. 
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Figura 30: Imagem gerada no SPRING após execução da função de “classificação 
supervisionada”. Em destaque o perímetro municipal de Belo Horizonte. 

 

A delimitação da forma urbana da cidade de Belo Horizonte foi obtida por meio da 

intersecção do arquivo gerado no SPRING com o perímetro territorial do município, 

disponível em arquivo formato shapefile da base de dados de geociências do IBGE. O 

processo foi executado no produto GDAL, por meio da função cutline (Figura 31).  

 

 

Figura 31: Imagem gerada no produto GDAL, após intersecção executada pela função cutline. 
Forma urbana da cidade de Belo Horizonte. 
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A imagem de entrada foi convertida no MATLAB, por meio do pacote utilitário 

“boxcount”, em pixels nas cores preto e branco (imagem “binária”). Os pixels brancos são 

considerados como os de intersecção com a imagem (logical “true”), conforme ilustrado na 

Figura 32. 

 

 

Figura 32: Imagem convertida pelo pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. Forma urbana 
da cidade de Belo Horizonte. 

 

A Tabela 7 apresenta os pares [�(�), �]  calculados por meio do pacote utilitário 

“boxcount” do MATLAB, sendo � o tamanho em pixels dos quadrados das grades em que a 

imagem da forma urbana de Belo Horizonte foi acomodada e �(�) o número de quadrados 

que possuem intersecção com a imagem, além do tamanho � correspondente.  
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Tabela 7: Pares [9(:), :], referentes à forma urbana de Belo Horizonte, gerados pelo pacote 
utilitário “boxcount” do MATLAB e o tamanho ; correspondente. 

9(:) : ; 
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Por meio do pacote utilitário “boxcount”, com os pares [�(�), �] obtidos na etapa 

anterior, o gráfico log�(�)	x log �	 foi gerado conforme a Figura 33. Segundo Ge, Lin e Lu  

(2007), a inclinação da reta indica a estimativa da dimensão fractal pelo método da contagem 

de quadrados da forma urbana da cidade de Belo Horizonte, 	4 ≈ 1,69. 

 

 

Figura 33: Gráfico >?@9(:)	x >?@ :	 e cálculo estimativo da dimensão fractal pelo método da 
contagem de quadrados (AB) da forma urbana da cidade de Belo Horizonte, gerados pelo pacote 

utilitário “boxcount” do MATLAB. 
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5.4. Cidade de Porto Alegre 

 

IDHM: 0,805 

Posição na lista do IDHM (UNDP, 2013): 

• Lista das capitais estaduais: 6. 

• Lista geral das cidades brasileiras: 28. 

A Figura 34 apresenta a imagem orbital de um trecho da região metropolitana de Porto 

Alegre, após a composição das bandas no ArcGIS, com a sobreposição do perímetro 

municipal em destaque. 

 

 

Figura 34: Imagem do satélite Landsat 5, de 01/12/2006, escala 1:500000, com o perímetro 
municipal da cidade de Porto Alegre em destaque. Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE/DGI). 

 

A imagem da mancha urbana de parte da região metropolitana de Porto Alegre, após 

execução da função de “classificação supervisionada” no SPRING, está ilustrada na Figura 

35, com o perímetro territorial da capital gaúcha sobreposto à imagem. 
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Figura 35: Imagem gerada no SPRING após execução da função de “classificação 
supervisionada”. Em destaque o perímetro municipal de Porto Alegre. 

 
A intersecção do arquivo gerado no SPRING após a função de “classificação 

supervisionada”, com o perímetro territorial do município (arquivo da base de dados de 

geociências do IBGE) foi executada no produto GDAL, por meio da função cutline, 

resultando na delimitação da forma urbana da cidade de Porto Alegre (Figura 36). O arquivo 

gerado representa a imagem de entrada para o pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. 

 

Figura 36: Imagem gerada no produto GDAL, após intersecção executada pela função cutline. 
Forma urbana da cidade de Porto Alegre. 
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A imagem gerada pelo produto GDAL foi convertida no MATLAB, por meio do 

pacote utilitário “boxcount”, em pixels nas cores preto e branco (imagem “binária”). Os pixels 

brancos são considerados como os de intersecção com a imagem (logical “true”), conforme 

ilustrado na Figura 37. 

 

 

Figura 37: Imagem convertida pelo pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. Forma urbana 
da cidade de Porto Alegre. 

 

A Tabela 8 apresenta os pares [�(�), �]  calculados por meio do pacote utilitário 

“boxcount” do MATLAB, sendo � o tamanho em pixels dos quadrados das grades em que a 

imagem da forma urbana de Porto Alegre foi acomodada e �(�) o número de quadrados que 

possuem intersecção com a imagem, além do tamanho � correspondente.  
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Tabela 8: Pares [9(:), :], referentes à forma urbana de Porto Alegre, gerados pelo pacote 
utilitário “boxcount” do MATLAB e o tamanho ; correspondente. 

9(:) : ; 
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Os pares [�(�), �] definem os pontos do gráfico log �(�)	x log �. Conforme Ge, Lin e 

Lu  (2007), a inclinação da reta traçada sobre os mesmos indica a estimativa da dimensão 

fractal pelo método da contagem de quadrados da forma urbana da cidade de Porto Alegre, 

	4 ≈ 1,69. O gráfico e o cálculo da dimensão fractal foram executados por meio do pacote 

utilitário “boxcount” (Figura 38). 

 

Figura 38: Gráfico >?@9(:)	x >?@ :	 e cálculo estimativo da dimensão fractal pelo método da 
contagem de quadrados (AB) da forma urbana da cidade de Porto Alegre, gerados pelo pacote 

utilitário “boxcount” do MATLAB. 
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5.5. Cidade de João Pessoa 

 

IDHM: 0,763 

Posição na lista do IDHM (UNDP, 2013): 

• Lista das capitais estaduais: 16. 

• Lista geral das cidades brasileiras: 320. 

A imagem orbital de parte da região metropolitana de João Pessoa, após a composição 

das bandas no ArcGIS, com a sobreposição do perímetro municipal para indicar o limite 

territorial da cidade, está ilustrada na Figura 39. 

 

 

Figura 39: Imagem do satélite Landsat 5, de 26/08/2006, escala 1:500000, com o perímetro 
municipal da cidade de João Pessoa em destaque. Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE/DGI). 

 

A Figura 40 apresenta a imagem da mancha urbana de parte da região metropolitana 

de João Pessoa após execução da função de “classificação supervisionada” no SPRING. O 

perímetro territorial da capital paraibana foi sobreposto à imagem. 
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Figura 40: Imagem gerada no SPRING após execução da função de “classificação 
supervisionada”. Em destaque o perímetro municipal de João Pessoa. 

 

A delimitação da forma urbana da cidade de João Pessoa foi obtida por meio da 

intersecção do arquivo gerado no SPRING com o perímetro territorial do município, 

disponível em arquivo formato shapefile da base de dados de geociências do IBGE. O 

processo foi executado no produto GDAL, por meio da função cutline (Figura 41).  

 

 

Figura 41: Imagem gerada no produto GDAL, após intersecção executada pela função cutline. 
Forma urbana da cidade de João Pessoa. 

 

A imagem de entrada foi convertida no MATLAB, por meio do pacote utilitário 

“boxcount”, em pixels nas cores preto e branco (imagem “binária”). Os pixels brancos são 

considerados como os de intersecção com a imagem (logical “true”), conforme ilustrado na 

Figura 42. 
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Figura 42: Imagem convertida pelo pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. Forma urbana 
da cidade de João Pessoa. 

 

A Tabela 9 apresenta os pares [�(�), ��  calculados por meio do pacote utilitário 

“boxcount” do MATLAB, sendo � o tamanho em pixels dos quadrados das grades em que a 

imagem da forma urbana de João Pessoa foi acomodada e �(�) o número de quadrados que 

possuem intersecção com a imagem, além do tamanho � correspondente.  

 

Tabela 9: Pares �9(:), :�, referentes à forma urbana de João Pessoa, gerados pelo pacote 
utilitário “boxcount” do MATLAB e o tamanho ; correspondente. 
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Por meio do pacote utilitário “boxcount”, com os pares ��(�), �� obtidos na etapa 

anterior, o gráfico log�(�)	x log �	 foi gerado conforme a Figura 43. Segundo Ge, Lin e Lu  

(2007), a inclinação da reta indica a estimativa da dimensão fractal pelo método da contagem 

de quadrados da forma urbana da cidade de João Pessoa, 	4 ≈ 1,71. 

 

 

Figura 43: Gráfico >?@9(:)	x >?@ :	 e cálculo estimativo da dimensão fractal pelo método da 
contagem de quadrados (JK) da forma urbana da cidade de João Pessoa, gerados pelo pacote 

utilitário “boxcount” do MATLAB. 

 

 

5.6. Cidade de Fortaleza 

 

IDHM: 0,754 

Posição na lista do IDHM (UNDP, 2013): 

• Lista das capitais estaduais: 19. 

• Lista geral das cidades brasileiras: 467. 
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A Figura 44 apresenta a imagem orbital de um trecho da região metropolitana de 

Fortaleza, após a composição das bandas no ArcGIS, com a sobreposição do perímetro 

municipal em destaque. 

 

 

Figura 44: Imagem do satélite Landsat 5, de 24/07/2004, escala 1:500000, com o perímetro 
municipal da cidade de Fortaleza em destaque. Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE/DGI). 

 

A imagem da mancha urbana de parte da região metropolitana de Fortaleza, após 

execução da função de “classificação supervisionada” no SPRING, está ilustrada na Figura 

45, com o perímetro territorial da capital cearense sobreposto à imagem. 

 

 

Figura 45: Imagem gerada no SPRING após execução da função de “classificação 
supervisionada”. Em destaque o perímetro municipal de Fortaleza. 
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A intersecção do arquivo gerado no SPRING após a função de “classificação 

supervisionada”, com o perímetro territorial do município (arquivo da base de dados de 

geociências do IBGE) foi executada no produto GDAL, por meio da função cutline, 

resultando na delimitação da forma urbana da cidade de Fortaleza (Figura 46). O arquivo 

gerado representa a imagem de entrada para o pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. 

 

Figura 46: Imagem gerada no produto GDAL, após intersecção executada pela função cutline. 
Forma urbana da cidade de Fortaleza. 

 
A imagem gerada pelo produto GDAL foi convertida no MATLAB, por meio do 

pacote utilitário “boxcount”, em pixels nas cores preto e branco (imagem “binária”). Os pixels 

brancos são considerados como os de intersecção com a imagem (logical “true”), conforme 

ilustrado na Figura 47. 

 

Figura 47: Imagem convertida pelo pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. Forma urbana 
da cidade de Fortaleza. 
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A Tabela 10 apresenta os pares ��(�), �� calculados por meio do pacote utilitário 

“boxcount” do MATLAB, sendo � o tamanho em pixels dos quadrados das grades em que a 

imagem da forma urbana de Fortaleza foi acomodada e �(�) o número de quadrados que 

possuem intersecção com a imagem, além do tamanho � correspondente.  

 
Tabela 10: Pares �9(:), :�, referentes à forma urbana de Fortaleza, gerados pelo pacote 

utilitário “boxcount” do MATLAB e o tamanho ; correspondente. 

9(:) : ; 
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Os pares ��(�), �� definem os pontos do gráfico log �(�)	x log �. Conforme Ge, Lin e 

Lu  (2007), a inclinação da reta traçada sobre os mesmos indica a estimativa da dimensão 

fractal pelo método da contagem de quadrados da forma urbana da cidade de Fortaleza, 

	4 ≈ 1,77. O gráfico e o cálculo da dimensão fractal foram executados por meio do pacote 

utilitário “boxcount” (Figura 48). 
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Figura 48: Gráfico >?@9(:)	x >?@ :	 e cálculo estimativo da dimensão fractal pelo método da 
contagem de quadrados (AB) da forma urbana da cidade de Fortaleza, gerados pelo pacote 

utilitário “boxcount” do MATLAB. 

 

 

5.7. Cidade de Belém 

 
IDHM: 0,746 

Posição na lista do IDHM (UNDP, 2013): 

• Lista das capitais estaduais: 22. 

• Lista geral das cidades brasileiras: 628. 

A imagem orbital de parte da região metropolitana de Belém, após a composição das 

bandas no ArcGIS, com a sobreposição do perímetro municipal para indicar o limite territorial 

da cidade, está ilustrada na Figura 49. 
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Figura 49: Imagem do satélite Landsat 5, de 09/08/2006, escala 1:750000, com o perímetro 
municipal da cidade de Belém em destaque. Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE/DGI). 

 

A Figura 50 apresenta a imagem da mancha urbana de parte da região metropolitana 

de Belém após execução da função de “classificação supervisionada” no SPRING. O 

perímetro territorial da capital paraense foi sobreposto à imagem. 

 

 

Figura 50: Imagem gerada no SPRING após execução da função de “classificação 
supervisionada”. Em destaque o perímetro municipal de Belém. 
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A delimitação da forma urbana da cidade de Belém foi obtida por meio da intersecção 

do arquivo gerado no SPRING com o perímetro territorial do município, disponível em 

arquivo formato shapefile da base de dados de geociências do IBGE. O processo foi 

executado no produto GDAL, por meio da função cutline (Figura 51).  

 

Figura 51: Imagem gerada no produto GDAL, após intersecção executada pela função cutline. 
Forma urbana da cidade de Belém. 

 

A imagem de entrada foi convertida no MATLAB, por meio do pacote utilitário 

“boxcount”, em pixels nas cores preto e branco (imagem “binária”). Os pixels brancos são 

considerados como os de intersecção com a imagem (logical “true”), conforme ilustrado na 

Figura 52. 
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Figura 52: Imagem convertida pelo pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. Forma urbana 
da cidade de Belém. 

 
A Tabela 11 apresenta os pares ��(�), �� calculados por meio do pacote utilitário 

“boxcount” do MATLAB, sendo � o tamanho em pixels dos quadrados das grades em que a 

imagem da forma urbana de Belém foi acomodada e �(�)  o número de quadrados que 

possuem intersecção com a imagem, além do tamanho � correspondente.  

Tabela 11: Pares �9(:), :�, referentes à forma urbana de Belém, gerados pelo pacote utilitário 
“boxcount” do MATLAB e o tamanho ; correspondente. 
9(:) : ; 
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Por meio do pacote utilitário “boxcount”, com os pares [�(�), �] obtidos na etapa 

anterior, o gráfico log�(�)	x log �	 foi gerado conforme a Figura 53. Segundo Ge, Lin e Lu  

(2007), a inclinação da reta indica a estimativa da dimensão fractal pelo método da contagem 

de quadrados da forma urbana da cidade de Belém, 	4 ≈ 1,40. 

 

 

Figura 53: Gráfico >?@ L(M)	x >?@ M	 e cálculo estimativo da dimensão fractal pelo método da 
contagem de quadrados (AB) da forma urbana da cidade de Belém, gerados pelo pacote 

utilitário “boxcount” do MATLAB. 

 

5.8. Cidade de Maceió 

 

IDHM: 0,721 

Posição na lista do IDHM (UNDP, 2013): 

• Lista das capitais estaduais: 27. 

• Lista geral das cidades brasileiras: 1266. 
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A Figura 54 apresenta a imagem orbital de um trecho da região metropolitana de 

Maceió, após a composição das bandas no ArcGIS, com a sobreposição do perímetro 

municipal em destaque. 

 

 

Figura 54: Imagem do satélite Landsat 5, de 26/08/2006, escala 1:500000, com o perímetro 
municipal da cidade de Maceió em destaque. Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE/DGI). 

 

A imagem da mancha urbana de parte da região metropolitana de Maceió, após 

execução da função de “classificação supervisionada” no SPRING, está ilustrada na Figura 

55, com o perímetro territorial da capital alagoana sobreposto à imagem. 
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Figura 55: Imagem gerada no SPRING após execução da função de “classificação 
supervisionada”. Em destaque o perímetro municipal de Maceió. 

 

A intersecção do arquivo gerado no SPRING após a função de “classificação 

supervisionada”, com o perímetro territorial do município (arquivo da base de dados de 

geociências do IBGE) foi executada no produto GDAL, por meio da função cutline, 

resultando na delimitação da forma urbana da cidade de Maceió (Figura 56). O arquivo 

gerado representa a imagem de entrada para o pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. 

 

 

Figura 56: Imagem gerada no produto GDAL, após intersecção executada pela função cutline. 
Forma urbana da cidade de Maceió. 
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A imagem gerada pelo produto GDAL foi convertida no MATLAB, por meio do 

pacote utilitário “boxcount”, em pixels nas cores preto e branco (imagem “binária”). Os pixels 

brancos são considerados como os de intersecção com a imagem (logical “true”), conforme 

ilustrado na Figura 57. 

 

 

Figura 57: Imagem convertida pelo pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. Forma urbana 
da cidade de Maceió. 

 

A Tabela 12 apresenta os pares [�(�), �] calculados por meio do pacote utilitário 

“boxcount” do MATLAB, sendo � o tamanho em pixels dos quadrados das grades em que a 

imagem da forma urbana de Maceió foi acomodada e �(�) o número de quadrados que 

possuem intersecção com a imagem, além do tamanho � correspondente.  
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Tabela 12: Pares [9(:), :], referentes à forma urbana de Maceió, gerados pelo pacote utilitário 
“boxcount” do MATLAB e o tamanho ; correspondente. 

9(:) : ; 
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Por meio do pacote utilitário “boxcount”, com os pares [�(�), �] obtidos na etapa 

anterior, o gráfico log�(�)	x log �	 foi gerado conforme a Figura 58. Segundo Ge, Lin e Lu  

(2007), a inclinação da reta indica a estimativa da dimensão fractal pelo método da contagem 

de quadrados da forma urbana da cidade de Maceió, 	4 ≈ 1,52. 

 

 

Figura 58: Gráfico >?@9(:)	x >?@ :	 e cálculo estimativo da dimensão fractal pelo método da 
contagem de quadrados (AB) da forma urbana da cidade de Maceió, gerados pelo pacote 

utilitário “boxcount” do MATLAB. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, os conceitos da geometria de Mandelbrot foram aplicados para calcular 

a dimensão fractal das formas urbanas de oito capitais brasileiras, utilizando como critério de 

seleção o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 2010, com o objetivo de 

verificar possíveis relações ou tendências entre esses indicadores – dimensão fractal e IDHM 

– que possam subsidiar futuros estudos e planejamentos urbanos.  

Observando o critério adotado, foram selecionadas quatro capitais estaduais 

classificadas entre as primeiras da lista do IDHM – Vitória, Curitiba, Belo Horizonte e Porto 

Alegre – e quatro entre as últimas da lista – João Pessoa, Fortaleza, Belém e Maceió. A 

escolha por capitais estaduais se deu pelo fato das mesmas, em geral, apresentarem manchas 

urbanas mais desenvolvidas do que as demais cidades. 

As recomendações sugeridas no trabalho de Ge, Lin e Lu  (2007) foram utilizadas 

como referência para os procedimentos de cálculo da dimensão fractal das formas urbanas, 

fazendo uso de imagens obtidas por sensoriamento remoto, tratando-as em sistemas de 

informação geográfica (SIG) e submetendo-as ao método da contagem de quadrados por meio 

do pacote utilitário “boxcount” do MATLAB. 

Foram pesquisadas várias imagens orbitais a fim de obter as de melhor qualidade, mais 

atualizadas e com datas de geração mais próximas possíveis, de forma a permitir comparações 

de períodos compatíveis. A combinação desses fatores resultou na escolha de imagens geradas 

pelo satélite Landsat 5 no ano de 2006, com exceção das cidades de Fortaleza e Belo 

Horizonte, geradas, respectivamente, em 2004 e 2007. 
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A Tabela 13 apresenta os valores estimados da dimensão fractal pelo método da 

contagem de quadrados, 	4, das formas urbanas das cidades pesquisadas, que foram obtidos 

por meio dos procedimentos adotados.   

Tabela 13: Valores estimados da dimensão fractal pelo método da contagem de quadrados e 
ranking no IDHM das cidades pesquisadas. 

Cidade Posição na lista do IDHM 
das capitais estaduais 

AB 

Vitória 2 1,54 
Curitiba 4 1,82 

Belo Horizonte 5 1,69 
Porto Alegre 6 1,69 
João Pessoa 16 1,71 

Fortaleza 19 1,77 
Belém 22 1,40 
Maceió 27 1,52 

 

Conforme descrito no capítulo 2, resultados de dimensão fractal entre um e dois 

indicam que a figura ou forma em questão apresenta características dimensionais que 

transitam entre as de objetos euclidianos unidimensionais (retas e curvas) e bidimensionais 

(planos). Assim, tomando como exemplo os conceitos apresentados na construção da Curva 

de Peano, também detalhados no capítulo 2, pode-se concluir que valores de dimensão fractal 

mais próximos a dois indicam maior densidade de preenchimento da superfície. 

Seguindo na análise dos dados obtidos, os resultados apresentam cidades em posições 

de extremo oposto na lista do IDHM das capitais estaduais com valores bem próximos de 

dimensão fractal, como os municípios de Vitória (	4 ≈ 1,54) e Maceió (	4 ≈ 1,52).  

Entre as capitais estaduais de IDHM mais elevado há cidades com valores de 

dimensão fractal entre os mais altos obtidos – Curitiba (	4 ≈ 1,82) – e entre os mais baixos – 

Vitória (	4 ≈ 1,54). Entre as quatro capitais de menor IDHM, também se observa o mesmo 

cenário: Fortaleza (	4 ≈ 1,77) e Belém (	4 ≈ 1,40). Belo Horizonte (	4 ≈ 1,69), Porto 
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Alegre (	4 ≈ 1,69) e João Pessoa (	4 ≈ 1,71) apresentaram valores estimados de dimensão 

fractal muito próximos. 

A análise das formas urbanas das cidades pesquisadas reforça a relação existente entre 

o valor da dimensão fractal e o padrão de espalhamento da mancha urbana no espaço 

territorial do município. As formas urbanas de Curitiba e Fortaleza (Figura 59), por exemplo, 

revelam maior densidade de ocupação da superfície do que Vitória e Maceió (Figura 60). As 

figuras estão em escalas distintas. 

 

Figura 59: Formas urbanas das cidades de Curitiba e Fortaleza. 

 

 

Figura 60: Formas urbanas das cidades de Vitória e Maceió. 
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Portanto, com base nos resultados obtidos, é possível concluir que não foram 

verificadas relações entre os indicadores “dimensão fractal da forma urbana” e IDHM das 

cidades. Por outro lado, os resultados confirmaram que o valor da dimensão fractal da forma 

urbana de uma cidade está relacionado ao padrão de espalhamento de sua mancha urbana 

sobre o espaço territorial geográfico e pode subsidiar projetos de planejamento urbano como 

um indicador da densidade de ocupação da área urbana. Vários fatores, físicos ou político-

administrativos, podem influenciar a evolução das formações urbanas, tais como obstáculos 

de relevo acidentado ou de difícil acesso, parques, represas, áreas de proteção ambiental e 

mananciais, políticas de programas habitacionais e interesses do mercado imobiliário, entre 

outros.   

A metodologia utilizada neste trabalho – uso de imagens orbitais e cálculo da 

dimensão fractal pelo método da contagem de quadrados – pode também servir de subsídio 

em futuros estudos para, por exemplo, realizar análises históricas da evolução de formas 

urbanas ou calcular a dimensão fractal em outras escalas de análise como bairros ou regiões 

metropolitanas, conforme realizado em outros trabalhos, porém com técnicas distintas, como 

em Marques (2005) e Trentin e Ferreira (2011). 
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APÊNDICES – Comandos no MATLAB para cálculo da dimensão fractal 
das formas urbanas pelo método da contagem de quadrados por meio do 
pacote utilitário “boxcount” 

 

APÊNDICE A – Comandos MATLAB – Cidade de Vitória 

 

>> c = imread('c:\boxcount\Vitoria_Recortada.jpg'); 

image(c) 

axis image 

>> i = c(3350:3750, 1550:2150, 3); 

bi = (i<80); 

imagesc(bi) 

colormap gray 

axis image 

>> [n,r] = boxcount(bi) 

n = 

 

  Columns 1 through 5 

 

       27576        9780        3204        1046         333 

 

  Columns 6 through 10 

 

         106          37          12           5           2 

 

  Column 11 

 

           1 

 

r = 

 

  Columns 1 through 5 

 

           1           2           4           8          16 

 

  Columns 6 through 10 

 

          32          64         128         256         512 

 

  Column 11 

 

        1024 

 

>> boxcount(bi) 

>> df = -diff(log(n))./diff(log(r)); 

disp(['Fractal dimension, Db= ' num2str(mean(df(4:8))) ' +/- ' num2str(std(df(4:8)))]); 

Fractal dimension, Db= 1.5417 +/- 0.16516  
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APÊNDICE B – Comandos MATLAB – Cidade de Curitiba 

 
>> c = imread('c:\boxcount\Curitiba_Recortada.jpg'); 

image(c) 

axis image 

>> i = c(1000:2300, 2000:2800, 3); 

bi = (i<80); 

imagesc(bi) 

colormap gray 

axis image 

>> [n,r] = boxcount(bi) 

 

n = 

 

  Columns 1 through 5 

 

      367088      102062       28132        7565        1993 

 

  Columns 6 through 10 

 

         531         154          47          14           5 

 

  Columns 11 through 12 

 

           2           1 

 

 

r = 

 

  Columns 1 through 5 

 

           1           2           4           8          16 

 

  Columns 6 through 10 

 

          32          64         128         256         512 

 

  Columns 11 through 12 

 

        1024        2048 

 

>> boxcount(bi) 

>> df = -diff(log(n))./diff(log(r)); 

disp(['Fractal dimension, Db= ' num2str(mean(df(4:8))) ' +/- ' num2str(std(df(4:8)))]); 

Fractal dimension, Db= 1.8156 +/- 0.095733 
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APÊNDICE C – Comandos MATLAB – Cidade de Belo Horizonte 

 

>> c = imread('c:\boxcount\BH_Recortada.jpg'); 

image(c) 

axis image 

>> i = c(1800:2950, 4800:5700, 3); 

bi = (i<80); 

imagesc(bi) 

colormap gray 

axis image 

>> [n,r] = boxcount(bi) 

 

n = 

 

  Columns 1 through 5 

 

      237369       68586       19331        5334        1478 

 

  Columns 6 through 10 

 

         417         121          39          15           5 

 

  Columns 11 through 12 

 

           2           1 

 

 

r = 

 

  Columns 1 through 5 

 

           1           2           4           8          16 

 

  Columns 6 through 10 

 

          32          64         128         256         512 

 

  Columns 11 through 12 

 

        1024        2048 

 

>> boxcount(bi) 

>> df = -diff(log(n))./diff(log(r)); 

disp(['Fractal dimension, Db= ' num2str(mean(df(4:8))) ' +/- ' num2str(std(df(4:8)))]); 

Fractal dimension, Db= 1.6948 +/- 0.19597 
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APÊNDICE D – Comandos MATLAB – Cidade de Porto Alegre 

 

>> c = imread('c:\boxcount\POA_Recortada.jpg'); 

image(c) 

axis image 

>> i = c(2100:3500, 4500:5500, 3); 

bi = (i<80); 

imagesc(bi) 

colormap gray 

axis image 

>> [n,r] = boxcount(bi) 

 

n = 

 

  Columns 1 through 5 

 

      191156       62837       20753        6676        2047 

 

  Columns 6 through 10 

 

         589         174          54          19           6 

 

  Columns 11 through 12 

 

           2           1 

 

 

r = 

 

  Columns 1 through 5 

 

           1           2           4           8          16 

 

  Columns 6 through 10 

 

          32          64         128         256         512 

 

  Columns 11 through 12 

 

        1024        2048 

 

>> boxcount(bi) 

>> df = -diff(log(n))./diff(log(r)); 

disp(['Fractal dimension, Db= ' num2str(mean(df(4:8))) ' +/- ' num2str(std(df(4:8)))]); 

Fractal dimension, Db= 1.6914 +/- 0.11181 
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APÊNDICE E – Comandos MATLAB – Cidade de João Pessoa 

 

>> c = imread('c:\boxcount\JoaoPessoa_Recortada.jpg'); 

image(c) 

axis image 

>> i = c(2800:3600, 4800:5600, 3); 

bi = (i<80); 

imagesc(bi) 

colormap gray 

axis image 

>> [n,r] = boxcount(bi) 

 

n = 

 

  Columns 1 through 5 

 

      102784       30815        9536        2959         886 

 

  Columns 6 through 10 

 

         260          77          27           8           4 

 

  Column 11 

 

           1 

 

 

r = 

 

  Columns 1 through 5 

 

           1           2           4           8          16 

 

  Columns 6 through 10 

 

          32          64         128         256         512 

 

  Column 11 

 

        1024 

 

>> boxcount(bi) 

>> df = -diff(log(n))./diff(log(r)); 

disp(['Fractal dimension, Db= ' num2str(mean(df(4:8))) ' +/- ' num2str(std(df(4:8)))]); 

Fractal dimension, Db= 1.7062 +/- 0.10909 
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APÊNDICE F – Comandos MATLAB – Cidade de Fortaleza 

 

>> c = imread('c:\boxcount\Fortaleza_Recortada.jpg'); 

image(c) 

axis image 

>> i = c(1100:1900, 6100:7100, 3); 

bi = (i<80); 

imagesc(bi) 

colormap gray 

axis image 

>> [n,r] = boxcount(bi) 

 

n = 

 

  Columns 1 through 5 

 

      269563       75031       20609        5511        1464 

 

  Columns 6 through 10 

 

         395         110          34          12           4 

 

  Column 11 

 

           1 

 

 

r = 

 

  Columns 1 through 5 

 

           1           2           4           8          16 

 

  Columns 6 through 10 

 

          32          64         128         256         512 

 

  Column 11 

 

        1024 

 

>> boxcount(bi) 

>> df = -diff(log(n))./diff(log(r)); 

disp(['Fractal dimension, Db= ' num2str(mean(df(4:8))) ' +/- ' num2str(std(df(4:8)))]); 

Fractal dimension, Db= 1.7686 +/- 0.17142 
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APÊNDICE G – Comandos MATLAB – Cidade de Belém 

 

>> c = imread('c:\boxcount\Belem_Recortada.jpg'); 

image(c) 

axis image 

>> i = c(2000:3700, 1300:2500, 3); 

bi = (i<80); 

imagesc(bi) 

colormap gray 

axis image 

>> [n,r] = boxcount(bi) 

 

n = 

 

  Columns 1 through 5 

 

       87286       28011        9144        2985        1029 

 

  Columns 6 through 10 

 

         361         141          56          23           9 

 

  Columns 11 through 12 

 

           3           1 

 

 

r = 

 

  Columns 1 through 5 

 

           1           2           4           8          16 

 

  Columns 6 through 10 

 

          32          64         128         256         512 

 

  Columns 11 through 12 

 

        1024        2048 

 

>> boxcount(bi) 

>> df = -diff(log(n))./diff(log(r)); 

disp(['Fractal dimension, Db= ' num2str(mean(df(4:8))) ' +/- ' num2str(std(df(4:8)))]); 

Fractal dimension, Db= 1.404 +/- 0.11283 

 

 



89 

 

 

APÊNDICE H – Comandos MATLAB – Cidade de Maceió 

 

>> c = imread('c:\boxcount\Maceio_Recortada.jpg'); 

image(c) 

axis image 

>> i = c(600:1600, 550:1550, 3); 

bi = (i<80); 

imagesc(bi) 

colormap gray 

axis image 

>> [n,r] = boxcount(bi) 

 

n = 

 

  Columns 1 through 5 

 

       51126       18574        6514        2162         705 

 

  Columns 6 through 10 

 

         237          81          29          11           4 

 

  Column 11 

 

           1 

 

 

r = 

 

  Columns 1 through 5 

 

           1           2           4           8          16 

 

  Columns 6 through 10 

 

          32          64         128         256         512 

 

  Column 11 

 

        1024 

 

>> boxcount(bi) 

>> df = -diff(log(n))./diff(log(r)); 

disp(['Fractal dimension, Db= ' num2str(mean(df(4:8))) ' +/- ' num2str(std(df(4:8)))]); 

Fractal dimension, Db= 1.5237 +/- 0.085287 


