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CÁLCULO DA DIMENSÃO FRACTAL DO SISTEMA VASCULAR DE FOLHAS DO 

CERRADO 

 

JÉSSICA DE ORNELIS BORGES1 

RESUMO 

A geometria fractal vem sendo utilizada como uma poderosa ferramenta para estudar estruturas complexas 

semelhantes às presentes na natureza, possibilitando uma análise mais rica de informações. Ramificação de 

árvores, raízes e sistemas vasculares são alguns exemplos de padrões que estão sendo amplamente estudados com 

o uso dessa geometria. Já a dimensão fractal tem quantificado e medido aspectos da complexidade dessas 

estruturas. Para calcular a complexidade de uma determinada espécie encontrada no cerrado (Pouteria Ramiflora), 

foi feita uma análise a partir do seu sistema vascular para calcular o valor de sua dimensão fractal, utilizando o 

método box-counting, onde para várias amostras, esse valor se manteve próximo a 1,97. A edição de imagem e o 

cálculo foram realizados, respectivamente, pelos softwares GIMP e MATLAB, sendo que para este último toda a 

análise se deu em um sistema em 2D. 

Palavras-chave: dimensão fractal, MATLAB, folha, box-counting. 

 

ABSTRACT 

The fractal geometry has been used as a powerful tool to generate complex structures similar to those 

which is found in nature, making possible a better analysis, with more information and details.  Branching of trees, 

roots and vascular systems are some examples of patterns that are being extensively studied with the use of this 

geometry. Talking about the fractal dimension, this one has been used to quantified and measured the complexity 

of these structures. To calculate a complexity of a specie found in the cerrado (Pouteria Ramiflora), an analysis 

was made from its vascular system to calculate the value of its fractal dimension using the box-counting method, 

where for several samples, this value remained close to 1.97. The edition of image and the calculate was made, 

respectively, using the GIMP and MATLAB softwares. In the latter all the analisys was made in a 2D system. 

Kew-words: fractal dimension, MATLAB, leaf, box-couting. 
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1. INTRODUÇÃO 

Há séculos a humanidade tenta entender e reproduzir as formas encontradas na natureza. 

Modelar e simular fenômenos e objetos naturais não é algo atual. Antigamente a geometria 

euclidiana era utilizada para realizar representações simplistas, onde as esferas representavam 

as nuvens, cones as montanhas, as retas os raios, etc. 

A natureza, bem como observou Mandelbrot, em nada parece com as representações 

feitas pela geometria Euclidiana, já que possui formas tão irregulares e fragmentadas, que 

acabam gerando vários níveis de complexidade[1]. A existência desses padrões fez Mandelbrot 

desenvolver a geometria fractal. Quando fazemos referência a essa geometria, estamos 

relacionando as propriedades e comportamento dos fractais. 

Benoît B. Mandelbrot, matemático nascido na Polônia, é frequentemente associado 

como o pai da geometria fractal, sendo o termo “fractal” citado por ele pela primeira vez em 

1975[1]. Porém, alguns pesquisadores mencionam que os fractais já existiam e nos remetem a 

matemáticos do passado, como Giuseppe Peano (1890), David Hilbert (1891), Helge von Koch 

(1904), Georg Cantor (1872), Gaston Julia (1918), entre outros grandes cientistas[2]. De fato, 

algumas dessas criações foram de extrema importância no desenvolvimento conceitual da nova 

geometria de Mandelbrot, mas esses matemáticos não pensavam em suas obras, ou aberrações 

matemáticas, assim chamadas inicialmente, como uma nova percepção de se observar ou até 

mesmo uma nova geometria da natureza.  

Atualmente, os fractais vêm ganhando mais espaço e aplicações em várias áreas da 

ciência e tecnologia. Por exemplo, o uso dos fractais para se modelar antenas de aparelhos 

móveis tem se tornado bastante comum, pois tais formatos além de otimizar espaço, aumentam 

a capacidade de transmissão, tanto na ampliação de banda de frequência como a variedade de 

banda, aumentando assim a diversidade de serviços fornecidos. 

2. FRACTAIS 

Mandelbrot propôs que os fractais são, por definição, conjuntos para os quais a dimensão 

Hausdorff-Besicovitch excedem a dimensão topológica [1]. Já por Falconer, um conjunto F 
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qualquer só é considerado fractal se puder ser expresso através de um processo recursivo e 

iterativo. Além dessas e outras definições, os fractais possuem algumas características: 

• Auto-similaridade: um objeto só é considerado auto-similar se, 

independente da escala de visualização (reduzida ou ampliada), apresentar o 

mesmo aspecto da estrutura como um todo. Em outras palavras, qualquer 

fragmento de qualquer tamanho retirado desse objeto auto-similar, deve 

apresentar as mesmas características que a estrutura total. Além do mais, a auto-

similaridade pode ser do tipo exata (relacionada a objetos que são formados a 

partir de processos matemáticos) e a estatística (aproximada). 

• Complexidade infinita: grande parte dos fractais são formados a 

partir de processos iterativos e recursivos. Quanto maior for o número de 

iterações (repetições), mais detalhes serão apresentados e “uma imagem final” 

nunca é formada.   

• Dimensão não-inteira: grande parte dos fractais apresentam 

dimensão fracionária, um valor de dimensão diferente ao da topológica, entre 

outras características. 

Na figura 2.1 podemos visualizar alguns dos aspectos citados acima. De fato, a auto-

similaridade é mais visível em algumas estruturas que em outras. Ainda na figura 2.1, podemos 

ver um procedimento chamado de iteração. Esse processo é a repetição de um mesmo 

procedimento por inúmeras vezes.  
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Figura 2.1 - Triângulo de Sierpinski. 

Fonte: autora. 

É verdade que, em grandes casos, a complexidade das formas que vimos na natureza 

é resultado de processos complicados e também complexos, mas isso é longe de ser verdade de 

um modo geral. Um dos grandes impactos da geometria fractal é mostrar que na presença de 

padrões complexos há uma possibilidade de processos muito simples serem responsáveis por 

isso [1]. Em contraposição, a simplicidade de qualquer processo não pode nos fazer concluir 

que a compreensão de seu desenvolvimento e/ou estado final será fácil.  

O Triângulo de Sierpinski, por ser gerado por um processo matemático, é um fractal 

determinístico e a característica de auto-similaridade é visível em todas as escalas. Contudo, 

nem todos os fractais são perfeitamente simétricos. Ao analisarmos gráficos de qualquer espécie 

de dados é visível que, independente da escala de visualização (figura 2.2) a simetria passa a 

ser um pouco menos visível. Os fractais estocásticos são objetos produzidos a partir de 

probabilidade e aleatoriedade, e são estatisticamente auto-similares. 
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Figura 2.2 – Variação de valores de mercado em diferentes tempos. 

Fonte: desconhecida. 

 

3. FRACTAIS DETERMINÍSTICOS 

Algumas estruturas fractais são simplesmente construídas usando um processo 

iterativo, que consiste de um iniciador (estado inicial) e um gerador (operação iterativa). O 

matemático Julia não dispunha dos recursos computacionais que Mandelbrot teve. De qualquer 

forma, ele estava interessado em saber o que acontecia quando se tinha uma equação 

matemática simples e aplicava na mesma os resultados de operações anteriores (figura 3.1).  

 

Figura 3.1 – Recursividade. 

Fonte: autora. 



 

13 

 

A coletânea de dados obtidos desse processo de retroalimentação (feedback) gera um 

conjunto de números, chamado de Conjunto de Julia. Mas sem computadores, Julia nunca soube 

com o que exatamente se parecia esse conjunto, apesar de terem ocorridas inúmeras tentativas 

de interpretá-lo em punho. Mandelbrot, com computadores, fez com que fossem gerados 

inúmeros dados e os transformou em pontos em um gráfico (figura 3.1). 

 

Figura 3.2: Conjunto de Julia. 

Fonte: desconhecida. 

 A partir disso, Mandelbrot desenvolveu uma equação que combina todos os 

conjuntos de Julia em uma única imagem e, depois de várias iterações no computador, construiu 

seu próprio conjunto de números, conhecido como Conjunto de Mandelbrot (figura 3.2).  

 

Figura 3.3 - Conjunto de Mandelbrot. 

Fonte: desconhecida. 
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F(z1) = z1
2 + C 

F(z2) = z2
2 + C 

          (...) 

F(z(n+1)) = z(n+1)
2 + C                             Equação 1 

onde C é um número complexo.  

A recursividade também é um conceito importante no desenvolvimento de 

algumas estruturas. Uma função recursiva pode ser definida em termos dela mesma. A função 

fatorial é um exemplo de recursividade. O desenvolvimento matemático desta função para um 

valor n pode ser descrito em termos do mesmo procedimento para o termo anterior.  

   n! = n*(n-1)*(n-2) *(n-1) *(...)* 1, logo 

   n! = n*(n-1)! 

Ou seja, um problema que seja difícil de resolver de forma direta (recursão direta onde 

uma função X chama a si) pode ser fracionado em outros problemas menores que por si 

resolvem o problema inicial (recursão indireta onde uma função X chama uma função Y, que 

chama uma função Z que, por sua vez, chama a função X). Sendo assim, como já mencionado, 

podemos dizer que a complexidade no desenvolvimento de algumas estruturas pode ser infinita.  

Com os conceitos e características já citados que estão envolvidos na construção de 

alguns fractais, é possível desenvolver os fractais determinísticos. Estes, por sua vez, são 

formados a partir de transformações geométricas de si em sua própria estrutura, por inúmeras 

vezes. 

Para simular o crescimento desses fractais será utilizada a linguagem de programação 

Python, que é uma linguagem de alto nível, criada pelo holandês Guido van Rossum, no final 

dos anos 80. Esta linguagem possui diversas bibliotecas nas quais algumas são baseadas em 

outras linguagens de programação, porém sendo seu uso mais intuitivo. É o caso da linguagem 

de programação Logo, que consegue ser emulada pela biblioteca turtle que faz uma 

interpretação gráfica de uma série de comandos. Com isso, é possível representar aqui alguns 

fractais determinísticos. 
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3.1 CURVA DE KOCH  

 A curva de Koch2 além de ser um exemplo de curva sem tangente, pode ser 

modificada com outras construções análogas e construir outros fractais. Para a construção dessa 

curva, devemos: 

1) Considerar um segmento de reta (iniciador) 

2) Dividir o segmento em três partes iguais, substituindo o seguimento do meio por um 

triângulo equilátero sem a base; 

3) Para cada segmento de reta resultante, volte para o passo 2. 

 

     

Figura 3.1.1 - primeiro passo (iniciador)    Figura 3.1.2 – gerador da curva 

 

Figura 3.1.3 – nível 2 

 

Fonte: autora.  

                                                           

2 Helge von Koch, matemático sueco. A curva de Koch foi um dos primeiros fractais de curva a ser 

descrito. 
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 Figura 3.1.4 – nível 43. 

 No primeiro estágio temos uma curva composta de quatro segmentos de linha de 

mesmo comprimento, já no segundo temos 4x4, depois 4x4x4 segmentos de linha e assim por 

diante. Se o iniciador tem um comprimento C, portanto o próximo nível4 possui um 

comprimento de C 𝐱  
𝟏

𝟑
, o nível seguinte terá C 𝐱  

𝟏

𝟑𝟐 , etc. Após o primeiro passo P, temos um 

comprimento de  C 𝐱 4 𝐱  
𝟏

𝟑
, depois C 𝐱 42 𝐱  

𝟏

𝟑𝟐 , assim por diante. Como cada iteração produz 

uma curva com segmentos de linha de mesmo comprimento e a regra de substituição é a mesma, 

podemos dizer que após o n-ésimo passo P, o comprimento pode ser dado por C 𝐱 4p 𝐱  
𝟏

𝟑𝒑. 

3.2  CURVA DE PEANO 

Giusepe Peano (1858-1932) enquanto trabalhava com noções de continuidade e 

dimensão, em 1890, publicou a sua famosa curva, considerada outro monstro matemático.  

Para obtermos a Curva de Peano devemos: 

1) Iniciar com um segmento de reta; 

2) Substituir a reta por uma curva de nove 

segmentos (escala 1/3); 

                                                           

3 Código da curva de Koch encontra-se no apêndice A. 

4 Nível = passo = estágio 
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3) Para cada segmento de reta da curva anterior, substituímos pela curva de nove 

segmentos e assim sucessivamente. 

     

Figura 3.2.1 - Primeiro passo   

 

 

Figura 3.2.3 - Terceiro passo 

Fonte: autora5. 

 

3.3  CONJUNTO DE CANTOR (POEIRA DE CANTOR) 

Georg Cantor (1845-1918) dedicou grande parte de seus estudos à fundamentação 

da matemática, principalmente no que conhecemos hoje como Teoria dos Conjuntos. Em 1883, 

publicou um trabalho conhecido como Poeira de Cantor ou Conjunto de Cantor. 

Para reproduzir o Conjunto de Cantor devemos: 

                                                           

5 Código da curva de Peano encontra-se no apêndice B. 

Figura 3.2.2 – Os 

passo estão 

arredondados 

para uma melhor 

visualização. 
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1) Considerar um segmento de reta; 

2) Dividir o segmento em três partes iguais e em seguida eliminar a parte central; 

3) Para cada segmento de reta resultante da segunda etapa, devemos repetir o segundo 

passo de forma sucessiva e indefinida.  

 

Figura 3.3.1 – Representação da Curva de Cantor seguindo as regras mais 

acima. 

 

4. DIMENSÃO 

 

4.1  ESCALAS 

Quando pretendemos medir o tamanho ou extensão de algum objeto, a escala a ser 

usada possui um papel fundamental no resultado dessa medição. Surpreendentemente, quando 

usamos um conjunto de escalas menores a cada medida, mais detalhes são revelados do objeto 

em questão e, consequentemente, maior será a quantidade informações a serem 

processadas. No artigo “How long is the coast of Britain (1967)”, Mandelbrot traz exatamente 

essa ideia em uma forma prática. A extensão de uma determinada área depende da escala que 

foi utilizada para a medição. Por exemplo, mapas de um mesmo território, porém com escalas 

de medições diferentes, podem apresentar valores distintos para a extensão de sua área. A figura 

abaixo demonstra isso. Quando diminuímos o que chamamos de “régua de medição”, mais 

detalhes são incluídos e, consequentemente, a precisão na determinação do valor de sua área 

será maior. 
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Escala x    Escala y < x 

Figura 4.1.1 – Costa da Grã Bretanha medida por diferentes escalas. 

Fonte: How Long Is the Coast of Britain?, Mandelbrot. 

 

4.2   LEIS DE POTÊNCIA 

 Muitas análises empíricas sugerem que o comportamento das Leis de Potência na 

distribuição de valores é muito frequente na natureza. Podem se manifestar de diversas 

maneiras, onde uma quantidade de grandezas interage entre si. Pode ser descrita na forma  

 

     t = chd     Equação 2 

 

onde t e h são duas variáveis, c é uma constante e d é o expoente de escala. Tomando o logaritmo 

na equação (2) em ambos os lados teremos: 

 

     log t = d log h + log c   Equação 3 
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que é uma forma da equação da reta6, onde  d é a inclinação da reta e log c intercepta o eixo y. 

Portanto, o que temos quando usamos a equação (3) é uma reta que nos possibilita visualizar 

de uma forma rápida se um conjunto de dados segue a lei de potência.  

 

4.3    CONCEITOS DE DIMENSÃO 

 

 Determinar o que dimensão significa e quais propriedades têm foi um dos maiores 

problemas encontrado na matemática na virada do século. A situação ficou ainda pior quando 

alguns matemáticos apresentaram outras noções de dimensão: dimensão topológica, dimensão 

Hausdorff, dimensão fractal, dimensão auto-similar (self-similarity dimension), dimensão box-

counting (box-counting dimension), dimensão Euclidiana, entre outras[2]. Todas essas noções 

de dimensão estão relacionadas de alguma forma, mas algumas delas fazem sentido em certas 

situações, não em todas. A dimensão de um fractal representa o grau de ocupação desta figura 

geométrica no espaço, ou de outro modo, indica a irregularidade dessa figura analisada. Existem 

vários métodos de se calcular essa dimensão, porém, para este trabalho serão abordadas duas 

dessas possibilidades de uma forma geral: 

• dimensão auto-similar (self-similarity dimension); 

• dimensão box-counting (box-counting dimension); 

 

4.4    DIMENSÃO AUTO-SIMILAR (SELF SIMILARITY- DIMENSION) 

 

Como já discutido, uma estrutura auto-similar pode ser reduzida em várias partes 

de tamanho menor em relação ao todo, em que cada uma dessas pequenas divisões é uma réplica 

reduzida da estrutura por inteiro. Independente de quantas dessas divisões ocorram, no final, 

podemos juntar todas essas cópias menores para formar a estrutura original novamente. Esse 

processo é chamado de transformação de similaridade (similarity transformation).  

Não necessariamente todas as estruturas que apresentam auto-similaridade são 

fractais. Por exemplo, um segmento de reta, um cubo ou um quadrado podem ser divididos em 

partes menores (similarity transformation), porém, elas não são fractais.  

                                                           

6 Equação da reta: y = ax + b 
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Na figura 4.4.1 escolhemos o fator de redução7 como sendo 1/3, mas qualquer valor 

para essas estruturas é válido. E é neste ponto que vemos a diferença entre essas formas e os 

fractais. Nos fractais os fatores de redução, se realmente existem, são característicos, ou seja, 

são aceitos apenas alguns valores específicos para estes. A questão é que para todas as 

estruturas, auto-similares, sejam fractais ou não, há uma relação entre o fator de redução e a 

quantidade de unidades resultante da transformação.  

 

 

Figura 4.4.1 – objetos da geometria euclidiana 

No quadro abaixo obtemos a relação entre o número de unidades que são originadas 

pelo fator de redução aplicado a figura original. 

 

 

 

 

 

                                                           

7 Fator de redução = fator de escala 

Linha 

Quadrado 

Cubo 
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Quadro 1 – relação entre as unidades obtidas a partir dos fatores de redução. 

 

Objeto Fator de redução  Unidades 

Linha 

Linha 

Linha 

1/3 

1/6 

1/36 

3 

6 

36 

Quadrado 

Quadrado 

Quadrado 

1/3 

1/6 

1/36 

9 = 32 

36 = 62 

1296 = 362 

Cubo  

Cubo  

Cubo 

1/3 

1/6 

1/36 

27 = 33 

216 = 63 

46656 = 363 

Curva de Koch 

Curva de Koch  

Curva de Koch 

1/3 

1/9 

1/3k 

4 

16 = 42 

4k 

 

 Analisando o quadro acima, podemos observar que há uma relação de lei de potência 

entre o fator de redução s a quantidade de unidades a que são geradas a partir da linha, do 

quadrado e do cubo:  

a = 
𝟏

𝒔𝐷      Equação 4 

onde, para a linha D = 1, para o quadrado D = 2 e para o cubo D = 3.  

 Analisando a Curva de Koch, vemos que os valores de s e a não estão relacionados 

intuitivamente da mesma forma com os outros objetos. De qualquer modo, consideramos que 

para essa curva a equação (4) pode ser aplicada. Como s = 1/3k, substituindo em a, temos o 

mesmo que 4 = 3D8. Tomando logaritmo em ambos os lados,  

                                                           

8 3k = 3D 
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log 4 = D log 3 

portanto, 

DS = 
log 4

log 3
  1,2619. 

 O mesmo vale para outros valores de fator escala, onde, por exemplo 

DS = 
log 42

log 32 = 
2 log 4

2 log 3
 = 

log 4

log 3
  1,2619. 

Como uma regra geral, temos 

                                             DS = 
𝐥𝐨𝐠 𝟒𝒌

𝐥𝐨𝐠 𝟑𝒌                           Equação 5 

onde D é chamado de dimensão auto-similar (self-similarity dimension). 

 

4.5 DIMENSÃO BOX-COUNTING (BOX-COUNTING DIMENSION) 

 Até então, algumas estruturas que possuem propriedades e características especiais, 

como a auto-similaridade e a escala de medição de costas, foram tratadas aqui. Para calcular a 

dimensão desses objetos, não há grande dificuldade. Porém, na natureza comumente ocorrem 

formas não exatas. É fácil encontrar estruturas que não apresentam auto-similaridade ou até 

mesmo que não possa ser medida com as “réguas de medição”. A dimensão box-counting 

propõe uma medição sistemática que pode ser aplicada em qualquer forma, muito semelhante 

a medição de costas. O conceito dessa dimensão é relacionado de certa forma com a Dimensão 

Auto –Similar: em alguns casos o valor da dimensão em ambas é o mesmo, mas também 

diferente em outros. 

 Na dimensão box-counting são contados a quantidade de quadrados N necessários para 

que seja possível cobrir toda a estrutura ou objeto a serem analisados. Obviamente essa 

quantidade N dependerá do tamanho s desses quadrados. Portanto, escrevemos N(s). 
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 Para uma maior precisão, usamos valores cada vez menores de s. Após, plotamos esses 

dados em um gráfico de log(N(s)) por log(1/s). Em seguida fazemos um ajuste de curva e 

calculamos o coeficiente angular. Esse valor é a dimensão box-counting Db. 

 

    s = 1/6        N(s) = 19                 s = 1/12        N(s) = 52 

Figura 4.5.1 – grade utilizada para a contagem de caixas no método box-counting com 

diferentes tamanhos. 

 

Figura 4.5.2 – gráfico da dimensão fractal para a figura acima. 

Fonte: Peitgen, Jürgens e Saupe (2004). 

 Por convenção, o fator de escala dos quadrados é reduzido, quase sempre, por um fator 

de ½. Dessa forma, a cada iteração, um quadrado será substituído por quatro outros de lado com 

metade de seu valor anterior, tendo uma sequência do tipo N(2-k), onde cada k = 0, 1, 2, 3... A 

inclinação da reta no diagrama assim é dado por  

Db= 
log  𝐍(2−(𝑘+1))−log N(2−(𝑘))

log  (2−(𝑘+1))−log  2𝑘                  Equação 6 
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No caso da figura 4.5.1: 

Db = 
log 52 – log19

log 12 – log6
 ≅ 1,45 

 

5. PROPRIEADES FRACTAIS DAS PLANTAS 

 As construções de fractais clássicos como o Conjunto de Cantor, Triângulo de 

Sierpinski, Curva de Koch, etc., por um bom tempo, foram chamados de “monstros 

matemáticos”. Com o passar do tempo, graças a Mandelbrot, hoje temos um ponto de vista 

totalmente diferente sobre esses fractais. Percebeu-se que as características destes eram, muitos 

aspectos, semelhantes a da natureza. Consequentemente, os fractais viraram componentes 

essenciais para a modelagem e simulação da natureza.  

 Uma curva finita pode ser considerada uma aproximação de uma estrutura fractal desde 

que algumas propriedades de ambos estejam relacionadas. Tratando-se de modelos de plantas, 

essa característica é a auto-similaridade [3]. Esta, por sua vez, é uma importante ferramenta 

para a compreensão de estruturas complexas, podendo ainda evidenciar os mecanismos de 

desenvolvimento recursivo, os quais lhe deram origem. Essas estruturas encontradas na 

natureza são resultados de finitos passos de desenvolvimento, enquanto a noção de fractal só é 

definida no limite. De fato, para essa representação da natureza, consideramos os fractais como 

modelos abstratos de plantas reais [3]. 
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Figura 5.1 - Romanesco Broccoli  

Fonte - Jacopo Werther 

As plantas podem ser representadas, também, por algoritmos de desenvolvimento, ou 

seja, regras que são aplicadas em um certo intervalo de tempo que resulta em seu estado final. 

A auto-similaridade (figura 5.1) em plantas também é resultado de processos de 

desenvolvimento. As estruturas orgânicas, matematicamente falando, são processos que 

ocorrem em função do tempo e por isso, podemos dizer que as formações de qualquer 

organismo são eventos que ocorrem em um espaço-tempo, não meramente em uma 

configuração de espaço [9].  

5.1    L-SYSTEM  

Em 1968, o biólogo de origem húngara Aristid Lindenmayer criou o que podemos hoje 

chamar de sistema de reescrita paralela (parallel rewriting systems) ou, como popularmente 

conhecido, L-systems ou Sistemas L [10]. 

O L-system é um sistema de reescrita paralela e gramática formal criado para simulação 

de crescimento de estruturas, sejam árvores, plantas ou até mesmo folhas. Inicialmente, era 

tratado como um modelo matemático para modelagem de organismos multicelulares. Há vários 

tipos de L-system, por exemplo, os livres de contexto (context free), sensíveis ao contexto 

(context sensitive) e estocásticos. 

Podemos reescrever estruturas ou objetos com sucessivas substituições, partindo de 

um estado inicial (axioma) e usando um conjunto de regras de produção ou de reescrita. Essas 
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regras de produção determinam como uma string de entrada será transformada em uma string 

de saída.  

 

Figura 5.1.1 - Funcionamento do L-system. A string inicial é denominada axioma. A 

partir das regras de produção, novas strings são formadas (saída) e passarão a ser a 

entrada inicial, passando por todo processo novamente, até o momento de parada. 

Formalmente, a gramática L-system ser representada por uma quádrupla ordenada 

G=(V, T, P, S), onde: 

• V é o conjunto de símbolos chamados de variáveis, normalmente designado por 

letras maiúsculas; 

• T é o conjunto de símbolos chamados de constantes, normalmente designados 

por letras minúsculas e símbolos; 

• P são os conjuntos de regras de substituição ou derivação; 

• S é o axioma, sendo o primeiro elemento ; 

• onde P será aplicado. 

O L-system determinístico ou  DOL-System [2] é o tipo de sistema em que para todos 

os símbolos há somente uma forma de substituição, onde a gramática se desenvolve de forma 

simultânea e paralela. 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 

O L-system sensível ao contexto é uma gramática onde as regras de produção são 

aplicadas de acordo com cada nível do desenvolvimento. Ou seja, o contexto onde os símbolos 

aparecem são levados em consideração no momento da sua substituição, tanto pela esquerda, 

quanto pela direita, ou por ambos os lados. 

 

 

 

 

Diferente do L-system sensível ao contexto, o livre de contexto é o sistema que,durante 

a produção, os símbolos que antecedem e/ou sucedem algum termo da gramática não são 

considerados, por exemplo, A sempre produzirá β independente dos símbolos ao lado de A. 

 

 

 

 

Todas os modelos de plantas ou folhas geradas pelo mesmo DOL-system são idênticas. 

Quando pretendemos simular imagens mais reais, essa forma determinística não é suficiente 

para tal. Vê-se então que é necessário acrescentar certa variação nos L-systems, criando assim 

os L-systems não-determinísticos ou estocásticos. Esses tipos de sistemas são caracterizados 

Determinístico nível produção 

V = {S,A, B} 

T = {a,b} 

P = {S  A, 

A ABa, 

B  b} 

n=0 

n=1 

n=2 

n=3 

n=4 

A 

ABa 

ABaba 

ABababa 

ABabababa 

Sensível ao contexto nível produção 

V = {S,A, B} 

T = {} 

P = {S  ABAABAA, 

        A > B B}  

(ou seja, se à direita de 

A tiver B, troca-se por 

B) 

n=0 

n=1 

n=2 

n=3 

 

ABAABAA 

BBABBAA 

BBBBBAA 

BBBBBAA 

Livre de contexto nível produção 

V = {S,A, B} 

T = {} 

P = {S  A, 

        A AB, 

        B  A}  

n=0 

n=1 

n=2 

n=3 

n=4 

A 

AB 

ABA 

ABAAB 

ABAABABA 

Quadro 1: L-system determinístico. 

 

Quadro 2: L-system sensível ao contexto. 

 

Quadro 3: L-system livre de contexto. 
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pelas diversas regras de produção existentes, dentro de um sistema, para um único símbolo onde 

a escolha de qual regra aplicar é dada por um processo aleatório, ou seja, um certo valor de 

probabilidade está associado a regra de substituição. 

 

 

 

 

 

Diferente do DOL-system, os OL-systems
9
 são ordenados por uma quadrupla G = <V, 

ω ,P,  >. O alfabeto representado pelo símbolo V, o axioma por ω e o conjunto de regras de 

produção por P. A novidade é a última função, onde  : P (0,1] chamado distribuição de 

probabilidade, na qual mapeia um novo conjunto de regras de produção em um outro conjunto 

de probabilidade de produção. Atribui-se que, para cada letra ɑ  V, a soma de probabilidades 

de todas as produções com o antecessor é igual a 1. 

Para realizar uma interpretação gráfica dos L-systems e das strings de símbolos10, 

Lindenmayer utiliza de uma tecnologia chamada Gráficos da Tartaruga11. Baseada no conceito 

de Seymour Papert e na linguagem de programação LOGO12. Consiste basicamente em uma 

                                                           

9 OL-systems: L-systems estocásticos livre de contexto. 

10 Graphical applications of L-systems(1986). Disponível também em Lindenmayer Systems, 

Fractals and Plants (1989) 

11 Turtle graphics. 

12 Ver Children Computers, and Powerful Ideas, Basic Books, New York, 1980. 

Gramática estocástica 

V = {S,A, B} 

T = {a,b} 

P = {S  AA, 

        A Aa: 0,75, 

        B  Ab: 0,25} 

Quadro 4: L-system estocástico onde cada 

regra de produção possui um certo valor de 

probabilidade de ocorrer. 
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tartaruga que, devidamente programada, desenha na tela de acordo com algoritmo, por 

exemplo: 

• F : move a tartaruga para frente por uma determinada quantidade de pixels da 

antiga à nova posição; 

• +: faz um movimento circular no sentido horário (direita) definido por certo 

ângulo ;   

• - : faz um movimento circular no sentido anti-horário (esquerda) definido por 

certo ângulo . 

Neste trabalho, não será usada a linguagem LOGO para a interpretação gráfica. Para tal, 

será utilizada a linguagem de programação Python, considerada uma linguagem de alto nível 

que foi criada pelo holandês Guido van Rossum, no final dos anos 80. Esta linguagem possui 

diversas bibliotecas nas quais algumas emulam outras linguagens de programação, porém com 

uso mais intuitivo. É o caso da biblioteca turtle que faz essa mesma interpretação gráfica da 

tartaruga. Com isso, é possível representar aqui alguns fractais determinísticos.  

Como exemplo, a representação da Curva de Koch por L-system e Python segue da 

seguinte forma: 

L-system: Curva de Koch 

Axioma: F 

Regras de produção: F F - F + + F - F 

    +  + 

    -  - 

 Após o processamento dessas regras de produção, é obtido o seguinte algoritmo:

 Estágio 1: F - F + + F – F        

 Estágio 2: F-F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F    

 Estágio 4: F-F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F++F-

F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F++F-

F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F++F-
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F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F++F-

F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F++F-

F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F++F-

F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F++F-

F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F++F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F-F-F++F-F++F-

F++F-F-F-F++F-F 

 

Figura 5.1.2 – simulação de desenvolvimento de uma árvore através da recursividade e 

gramática determinística13. 

                                                           

13 Código fonte de árvore determinística encontra-se no apêndice C. 
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Figura 5.1.3 – ramificação com o L-system estocástico. 

  Fonte: Lindenmayer, The agorithmic beauty of plants. 

 

6. OBJETIVO 

 

 

6.1 OBJETIVO GERAL 

Calcular a dimensão fractal da espécie Pouteria Ramiflora. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

▪ Calcular a dimensão fractal para as folhas de uma árvore da espécie; 

▪ Calcular a dimensão fractal para as folhas de uma amostra de 15(quinze) 

árvores da espécie. 

 

7. METODOLOGIA 

A geometria fractal, como já dito, vem sendo frequentemente usada como uma 

poderosa ferramenta para estudar estruturas complexas ou até mesmo simples padrões 

semelhantes aos presentes na natureza, possibilitando assim uma análise mais detalhada. Os L-

systems estocásticos são a modalidade de gramática que mais se assemelha, visualmente, ao 

que vemos nas árvores. Ramificação de árvores, raízes e sistemas vasculares são alguns 

exemplos de padrões que estão sendo amplamente estudados com o uso dessa geometria. Já a 
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dimensão fractal tem quantificado e medido aspectos da complexidade dessas estruturas. 

Utilizamos da estrutura nervosa de várias folhas para se obter um valor aproximado da 

dimensão fractal das folhas para essa espécie. 

7.1 COLETA DAS AMOSTRAS  

A área utilizada para a coleta das amostras fica em uma região de Planaltina-DF. 

Devido à intensa atividade de herbivoria, aumentamos um pouco área de coleta em busca de 

folhas menos danificadas, que por sua vez foram escolhidas de forma aleatória, 

independentemente do tamanho, idade ou posição nos galhos. 

 

Figura 7.1.1 – Região de coleta das amostras delimitada pelo retângulo em amarelo. 

Fonte: Google Maps. 

Para o cálculo da dimensão fractal das folhas de uma única árvore, foram coletadas 15 

folhas. E já para a amostra de 15 árvores, foram coletadas 3 folhas de cada indivíduo. Todas as 

folhas coletadas foram imediatamente armazenadas em envelopes, separados e numerados, 

fabricados em papel pardo para diminuir a perda de água. Para retardar ainda mais o processo 

de desidratação, todos os envelopes foram mantidos em refrigerador até o momento da análise. 
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7.2 PROCESSAMENTO E EDIÇÃO DE IMAGENS 

 Para que a estrutura nervosa ficasse em evidência, as folhas foram posicionadas acima 

de duas lâmpadas (fluorescente 15W e LED 10W). As imagens foram feitas com a “face 

frontal” das folhas voltadas para a câmera, a qual possui 8MP de resolução. Todas as fotos 

foram feitas em HDR e foram redimensionadas para um valor padrão (2448 x 3264). O fundo 

de cada imagem foi recortado com a finalidade de deixar somente a região de interesse para 

análise. 

    

Figura 7.2.1 – árvore 1, folha 1.    Figura 7.2.2 – árvore 9, folha 2. 
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Figura 7.2.3 – árvore 12, folha 2.   Figura 7.2.4 – árvore 8, folha 1. 

     Fonte: autora. 

  Após o recorte e o redimensionamento, as imagens passaram por uma simples 

edição no programa GIMP (GNU Image Manipulation Program), que é um programa de código 

aberto voltado para criação e edição de imagens. Essas edições foram feitas para que o processo 

de binarização fosse com uma boa resolução. 

Usando o GIMP, primeiramente invertemos as cores (figura 7.2.5).  

 

Figura 7.2.5 – Inversão de cores para a folha 1, árvore 1. 
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Após a inversão de cores, selecionamos a ferramenta que nos permite ajustar os níveis 

de cor (figura 7.2.6). 

 

                                            Figura 7.2.6 – Ajustes de níveis. 

 Ao abrir o histograma de níveis de cor, podemos alterar os valores dos pontos negros e 

pontos brancos. Esse processo foi feito em todas as imagens, tendo em vista que cada uma teve 

valores diferentes para essas alterações.  

 

Figura 7.2.7 – abrindo histograma de níveis. 
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A imagem abaixo mostra os valores dos pontos negros e brancos que foram 

utilizados para o ajuste de cores da figura 7.2.1. 

 

Figura 7.2.8 – configuração de níveis de cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2.9 – inversão de cores 

árvore 1, folha 1. 

 

Figura 7.2.10 – inversão de 

cores árvore 9, folha 2. 
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Fonte: autora. 

 

7.3   CÁLCULO DA DIMENSÃO FRACTAL 

Com todas as imagens já preparadas, seguimos para a próxima etapa, o cálculo da 

dimensão fractal. Para tal, foi utilizado o MATLAB14 (Matrix Laboratory), que consiste em um 

software interativo voltado para o cálculo numérico, além de permitir trabalhar com 

processamento e melhoramento de imagens. O programa utilizado para o cálculo da dimensão 

fractal foi desenvolvido por Frederic Moisy e encontra-se disponível para download no site15.  

                                                           

14 O MATLAB foi desenvolvido por Cleve Moler, em meados de 1970 na 

Universidade do México. 

15https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/13063-

boxcount?focused=5083247&tab=example 

Figura 7.2.11 – inversão de cores 

árvore 1, folha 1.  

 

Figura 7.2.12 – inversão de cores 

árvore 8, folha 1. 
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Para iniciar, é necessário plotar a imagem para que o MATLAB a reconheça. Para 

isso, basta digitar as seguintes linhas de comandos: 

>> c = imread(‘Amostra1_folha1#.jpg’);  

>> image(c) 

A letra “c” aqui representa uma variável que irá “guardar” a imagem a ser plotada. 

A função image() plota a imagem em questão e abre uma janela como a da figura 7.2.1. A 

função ‘axis image’ ajusta a imagem na janela de exibição. 

 

Figura 7.3.1 – imagem plotada. 

Para ajustar a imagem precisamos saber o valor da dimensão (tamanho) que elas 

possuem. Neste caso, como já mencionado, para evitar variações nos resultados, todas as 

imagens possuem o mesmo valor de dimensão (3264 x 2440). Guardamos esses valores em uma 

variável ‘i’ para criar uma matriz. Em outra variável ‘bi’, indicamos os valores dos níveis de 

pixels ativos, ou seja, indicamos a quantidade de pixels brancos que farão parte da imagem 

binarizada. Para este programa, cada pixel branco é verdadeiro (1) e os pretos são falsos (0). O 

valor i<100 representa a resolução da imagem binarizada para níveis menores de 100 pixels. A 

função ‘imagesc’ plota novamente a imagem, porém binarizada.  
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   >> i = c(1:3260, 1:2440, 3);     

    >> bi = (i<100);      

    >> imagesc(bi)      

    >> colormap gray      

    >>axis image 

 O método utilizado para o cálculo da dimensão fractal neste programa é o box-

count. O conjunto das funções abaixo, além de plotar um gráfico de log(n)/log(r) por r, nos 

fornece o valor da dimensão fractal.  

 

Figura 7.3.2 – gráfico da dimensão fractal. 

>>[n,r] = boxcount(bi,'slope'); 

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

>> disp(['Fractal dimension, Df = ' num2str(mean(df(4:8))) ' +/- ' 

num2str(std(df(4:8)))])  

Neste caso, para a figura analisada a dimensão fractal vale 1.9694 com um erro de 

+/- 0.026465.  
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Figura 7.3.3 – imagem binarizada para i<100 com zoom. 

O valor de nível de pixels ativos, na maioria i<100, foi aumentado em algumas imagens 

para que se chegasse ao máximo de pixels ativos, diminuindo assim o erro no cálculo da 

dimensão. 

8  RESULTADOS 

Após todos os procedimentos, os valores obtidos foram dispostos em tabelas de 

acordo com a seguinte ordem: 

• Tabela 1: valores da dimensão fractal de cada folha coletada das 15 (quinze) 

árvores; 

• Tabela 2: valores da dimensão fractal das 15 (quinze) folhas coletadas de 

uma única árvore. 

As árvores que tiveram alguma imagem que necessitaram de valores maiores do 

nível de pixels i ativos estão marcadas com (*).  
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Tabela 1: valores da dimensão fractal (DF) de cada folha coletada, dos erros, da média, 

média total (DFM) e o desvio padrão. 

 

Tabela dos valores da dimensão fractal para cada folha de cada árvore. Ás árvores que 

tiveram alguma folha que necessitaram de um valor maior de i para uma melhor 

resolução estão identificadas (*). 

 

 

nível i< 100 FOLHA 1 (DF/ERRO) FOLHA 2 (DF/ERRO) FOLHA 3 (DF/ERRO) MÉDIA 

ÁRVORE  1 1.9694 +/- 0.026465 1.9773 +/- 0.024626 1.9771 +/- 0.024479 1,9746 

ÁRVORE  2 1.9702 +/- 0.025895 1.9703 +/- 0.02598 1.9782 +/- 0.024892 1,9729 

ÁRVORE  3 1.9759 +/- 0.024128 1.9775 +/- 0.024819 1.9673 +/- 0.031626 1,9735 

ÁRVORE  4* 1.9614 +/- 0.034146 

(i<140) 

1.9739 +/- 0.023848   1,9676 

ÁRVORE  5* 1.9715 +/- 0.024478 1.9659 +/- 0.028133 1.9602 +/- 0.034272 (i<140) 1,9658 

ÁRVORE  6* 1.9444 +/- 0.060398  

(i<110) 

1.9727 +/- 0.024775 1.947 +/- 0.056593 1,9614 

ÁRVORE  7 1.9776 +/- 0.02468 1.9747 +/- 0.023813 1.9717 +/- 0.023976 1,9746 

ÁRVORE 8* 1.9748 +/- 0.025201 1.9628 +/- 0.033324  1.9699 +/- 0.024563 (i<190) 1,9691 

ÁRVORE 9 1.9577 +/- 0.034729 1.9773 +/- 0.024505 1.9678 +/- 0.025861 1,9676 

ÁRVORE 10 1.9778 +/-0.024887 1.8771 +/- 0.12555 1.9772 +/- 0.024791 1,9723 

ÁRVORE 11* 1.9576 +/- 0.040378 

(i<200) 

1.9727 +/- 0.025221 1.9414 +/- 0.065332 (i<180) 1,9672 

ÁRVORE 12 1.9729 +/- 0.024389 1.9773 +/- 0.024557 1.9754 +/- 0.024858 1,9752 

ÁRVORE 13* 1.9441 +/- 0.069755 1.9694 +/- 0.026479 1.952 +/- 0.049438 (i<150) 1,9651 

ÁRVORE 14 1.9466 +/- 0.06552 1.9739 +/- 0.023778 1.9773 +/- 0.024498  1,9744 

ÁRVORE  15* 1.9558 +/- 0.037878 

(i<170) 

1.9666 +/- 0.027969 

(i<200) 

1.9767 +/- 0.02428 1,9663 

 
    Média Total (DFM)    1,96984 

 
    DESVIO PADRÃO 0,0043405 
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Tabela 2: valores da dimensão fractal (DF) de cada folha coletada para a amostra 2. 

Folha 1 1.9524 +/- 0.054063 

Folha 2 1.9171 +/- 0.10156 

Folha 3 1.9688 +/- 0.024259 

Folha 4 1.9652 +/- 0.028663 

Folha 5  1.9488 +/- 0.082323 

Folha 6 1.9661 +/- 0.027993 

Folha 7 1.9772 +/- 0.027917 

Folha 8 1.9678 +/-0.024787 

Folha 9 1.948 +/- 0.056695 

Folha 10 1.9581 +/- 0.041317 

Folha 11 1.9775 +/- 0.024819 

Folha 12 1.9773 +/- 0.024557 

Folha 13 1.972 +/- 0.03332 

Folha 14 1.9577 +/- 0.034729 

Folha 15 1.9623 +/- 0.031126 

Média 1,9651 

DESVIO PADRÃO 0,010328868 

Tabela dos valores da dimensão fractal para cada folha de cada árvore para i<100.   

Na tabela 1, em cada uma das 15 árvores, foi calculada a média da dimensão fractal 

para as três folhas. A partir dessas médias, obtivemos a média total da dimensão fractal (DFM), 

cujo o valor obtido, aproximadamente, foi 1,970 e, após, calculamos o desvio padrão a partir 

das amostras, aproximadamente igual à +/- 0,004. Para as operações, não foi considerado o 

valor de cada erro apresentado pelas imagens.  

Já na tabela 2, de forma semelhante à tabela 1, os valores da dimensão fractal para 

cada folha foram calculados e, a partir destes, calculamos a média total da dimensão fractal e o 

desvio padrão que foram aproximadamente iguais à 1,97 +/- 0,01, respectivamente. Esses 

valores foram calculados para o mesmo nível i<100 em quase todas as imagens, com exceção 

daquelas que apresentaram o seu valor de resolução máximo em valores maiores, como já 

relatado.  
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9. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Baseado nas características de uma folha, o sistema vascular pode se “dobrar” no 

espaço tridimensional (3D) ou pode apenas seguir a superfície foliar, sendo ela rugosa ou não. 

Porém, as superfícies destas folhas não apresentaram essas dobras ou uma quantidade 

significativa de rugosidade que interferisse na digitalização das imagens. Isso permitiu que os 

elementos responsáveis pela estrutura nervosa fossem considerados como estruturas lineares, 

onde a dimensão topológica é 1, e as superfícies foram tratadas como planos, onde a dimensão 

é 2. Isso possibilita que as imagens possam ser transformadas em digitais (binarização) sem 

perda significativa de informações. Consequentemente, a dimensão dessas estruturas deve ser 

entre 1 e 2, conforme os resultados obtidos nas tabelas 1 e 2 [12], considerando que todo o 

processo de cálculo da dimensão fractal se deu em um sistema 2D. 

Pelo valor do desvio padrão na tabela 1 e 2, e os valores da dimensão fractal, cerca 

de 1.97, podemos concluir que as médias da dimensão fractal não variam de forma significativa 

em relação ao valor da média total. Isso nos leva a supor a existência de um padrão característico 

entre as folhas da espécie estudadas nesse trabalho. Neste caso, considerando que todas as 

folhas possuem estruturas e padrões semelhantes às analisadas aqui [2, 3], temos que, em parte, 

todas as folhas restantes das outras árvores dessa mesma espécie possuem, aproximadamente, 

o mesmo valor de dimensão fractal.  

Porém, para que isso seja válido, uma análise mais profunda é necessária, na qual 

devemos categorizar cada variável que possa intervir em todo o processo de estruturação dos 

nervos; seja sua idade, posição na árvore, tamanho, etc. 

10.  CONCLUSÃO 

Neste trabalho, primeiramente apresentamos um estudo, construção e visualização 

de estruturas fractais com base no L-system. Em seguida, apresentamos um processo para se 

calcular a dimensão fractal do sistema vascular de folhas de uma determinada espécie do 

cerrado utilizando a metodologia de box-counting. Como resultado, obtivemos valores 

próximos à 1,97 para a dimensão fractal dessa espécie nas duas amostras feitas, com valores 

baixos de erro. Os softwares utilizados permitiram uma melhor resolução das imagens e 

fidedignidade dos dados, de modo que atingindo os objetivos traçados inicialmente.  
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A metodologia utilizada aqui para destacar a estrutura nervosa de cada folha é 

específica para a análise fractal em sistemas 2D. Essa metodologia se mostrou eficiente e mais 

fácil de analisar folhas, porque as variáveis, tais como espessura, largura e curvatura da 

superfície em 3D, puderam ser ignoradas sem perdas significativas de informações.  

Os resultados obtidos nos mostraram que essa forma de usar a geometria fractal 

para quantificar sistemas vasculares de folhas, resultando em um padrão de sua morfologia, 

aumentam as possibilidades biométricas que podem ser utilizadas como ferramenta de 

classificação e identificação das folhas. As folhas das árvores são ricas em informações visuais 

e esses atributos (cor, forma, textura, etc.) podem ser analisados a partir de imagens 

computadorizadas. 

Dentre as conclusões acima, pode-se acrescentar que a discussão sobre a dimensão 

fractal deve ser ampliada. Tentar entender as formas e possíveis padrões encontrados na 

natureza somente com a geometria euclidiana, por exemplo, se torna uma tarefa extremamente 

difícil, ou até impossível. Trabalhar com a geometria fractal para modelagem de formas 

presentes na natureza se torna até mais didático e intuitivo do que imaginar uma montanha 

como um simples cone, por exemplo. Acreditamos que esse trabalho possa ser usado como base 

para futuros projetos, aprimorando alguns aspectos, como um programa de cálculo da dimensão 

fractal de maior nível. 
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APÊNDICE A – Curva de Koch16 

import turtle 

t = turtle.Pen() 

t.penup() 

turtle.hideturtle() 

t.setpos(-680,-300) 

t.pendown() 

turtle.speed(10) 

def koch(x,y): 

if x==0: 

     t.forward(y) 

     t.left(60) 

     t.fd(y) 

     t.right(120) 

     t.fd(y) 

     t.lt(60) 

     t.fd(y) 

        return 

    koch(x-1,y) 

    t.left(60) 

    koch(x-1,y) 

    t.right(120) 

    koch(x-1,y) 

    t.left(60) 

    koch(x-1, y) 

koch(4, 17) 

  

                                                           

16 Fonte: autora. Programa desenvolvido na linguagem de programação Python. 
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APÊNDICE B – Curva de Peano17 

import turtle 

t = turtle.Pen() 

def peanoCurve(length, iteration): 

    if iteration==0: 

        t.fd(length) 

        t.lt(90) 

        t.fd(length) 

        t.rt(90) 

        t.fd(length) 

        t.rt(90) 

        t.fd(length) 

        t.rt(90) 

        t.fd(length) 

        t.lt(90) 

        t.fd(length) 

        t.lt(90) 

        t.fd(length) 

        t.lt(90) 

        t.fd(length) 

        t.rt(90) 

        t.fd(length) 

        return 

    peanoCurve(length, iteration-1) 

    t.lt(90) 

    peanoCurve(length, iteration-1) 

    t.rt(90) 

   peanoCurve(length, iteration-1) 

    t.rt(90) 

    peanoCurve(length, iteration-1) 

    t.rt(90) 

    peanoCurve(length, iteration-1) 

    t.lt(90) 

    peanoCurve(length, iteration-1) 

    t.lt(90) 

    peanoCurve(length, iteration-1) 

    t.lt(90) 

    peanoCurve(length, iteration-1) 

    t.rt(90) 

    peanoCurve(length, iteration-1) 

                                                           

17 Fonte: autora. Programa desenvolvido na linguagem de programação Python. 
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APÊNDICE C - Árvore determinística18 

import turtle 

import time 

from turtle import Turtle, mainloop 

from time import clock 

def tree(plist, l, a, f): 

    if l > 3: 

        lst = [] 

        for p in plist: 

            p.forward(l) 

            q = p.clone() 

            p.left(a) 

            q.right(a) 

            lst.append(p) 

            lst.append(q) 

        for x in tree(lst, l*f, a, f): 

            yield None 

def maketree(): 

    p = Turtle() 

    p.setundobuffer(None) 

    p.hideturtle() 

    p.speed(0) 

    p.getscreen().tracer(30,0) 

    p.left(90) 

    p.penup() 

    p.forward(-210) 

    p.pendown() 

    t = tree([p], 200, 65, 0.6375) 

    for x in t: 

        pass 

    print(len(p.getscreen().turtles())) 

def main(): 

    a=clock() 

    maketree() 

    b=clock() 

    return "done: %.2f sec." % (b-a) 

if __name__ == "__main__": 

    msg = main() 

                                                           

18 Fonte: autora, porém inspirada em modelos da biblioteca Turtle. Programa desenvolvido na 
linguagem de programação Python. 
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    print(msg) 

    mainloop() 
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APÊNDICE D – PROGRAMA PARA O CÁLCULO DA DIMENSÃO 

FRACTAL19 

function [n,r] = boxcount(c,varargin) 

%BOXCOUNT  Box-Counting of a D-dimensional array (with D=1,2,3). 

%   [N, R] = BOXCOUNT(C), where C is a D-dimensional array (with D=1,2,3), 

%   counts the number N of D-dimensional boxes of size R needed to cover 

%   the nonzero elements of C. The box sizes are powers of two, i.e.,  

%   R = 1, 2, 4 ... 2^P, where P is the smallest integer such that 

%   MAX(SIZE(C)) <= 2^P. If the sizes of C over each dimension are smaller 

%   than 2^P, C is padded with zeros to size 2^P over each dimension (e.g., 

%   a 320-by-200 image is padded to 512-by-512). The output vectors N and R 

%   are of size P+1. For a RGB color image (m-by-n-by-3 array), a summation 

%   over the 3 RGB planes is done first. 

% 

%   The Box-counting method is useful to determine fractal properties of a 

%   1D segment, a 2D image or a 3D array. If C is a fractal set, with 

%   fractal dimension DF < D, then N scales as R^(-DF). DF is known as the 

%   Minkowski-Bouligand dimension, or Kolmogorov capacity, or Kolmogorov 

%   dimension, or simply box-counting dimension. 

% 

%   BOXCOUNT(C,'plot') also shows the log-log plot of N as a function of R 

%   (if no output argument, this option is selected by default). 

% 

%   BOXCOUNT(C,'slope') also shows the semi-log plot of the local slope 

%   DF = - dlnN/dlnR as a function of R. If DF is contant in a certain 

%   range of R, then DF is the fractal dimension of the set C. The 

%   derivative is computed as a 2nd order finite difference (see GRADIENT). 

% 

%   The execution time depends on the sizes of C. It is fastest for powers 

%   of two over each dimension. 

% 

%   Examples: 

% 

%      % Plots the box-count of a vector containing randomly-distributed 

%      % 0 and 1. This set is not fractal: one has N = R^-2 at large R, 

%      % and N = cste at small R. 

%      c = (rand(1,2048)<0.2); 

%      boxcount(c); 

% 

%      % Plots the box-count and the fractal dimension of a 2D fractal set 

                                                           

19 Código desenvolvido por Frederic Moisy. Disponível em: 
https://www.mathworks.com/examples/matlab/community/20474-computing-a-fractal-dimension-with-
matlab-1d-2d-and-3d-box-counting. 
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%      % of size 512^2 (obtained by RANDCANTOR), with fractal dimension 

%      % DF = 2 + log(P) / log(2) = 1.68 (with P=0.8). 

%      c = randcantor(0.8, 512, 2); 

%      boxcount(c); 

%      figure, boxcount(c, 'slope'); 

% 

%   F. Moisy 

%   Revision: 2.10,  Date: 2008/07/09 

  

  

% History: 

% 2006/11/22: v2.00, joined into a single file boxcountn (n=1,2,3). 

% 2008/07/09: v2.10, minor improvements 

  

% control input argument 

error(nargchk(1,2,nargin)); 

  

% check for true color image (m-by-n-by-3 array) 

if ndims(c)==3 

    if size(c,3)==3 && size(c,1)>=8 && size(c,2)>=8 

        c = sum(c,3); 

    end 

end 

  

warning off 

c = logical(squeeze(c)); 

warning on 

  

dim = ndims(c); % dim is 2 for a vector or a matrix, 3 for a cube 

if dim>3 

    error('Maximum dimension is 3.'); 

end 

  

% transpose the vector to a 1-by-n vector 

if length(c)==numel(c) 

    dim=1; 

    if size(c,1)~=1    

        c = c'; 

    end    

end 

  

width = max(size(c));    % largest size of the box 

p = log(width)/log(2);   % nbre of generations 

  

% remap the array if the sizes are not all equal, 

% or if they are not power of two 

% (this slows down the computation!) 

if p~=round(p) || any(size(c)~=width) 
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    p = ceil(p); 

    width = 2^p; 

    switch dim 

        case 1 

            mz = zeros(1,width); 

            mz(1:length(c)) = c; 

            c = mz; 

        case 2 

            mz = zeros(width, width); 

            mz(1:size(c,1), 1:size(c,2)) = c; 

            c = mz; 

        case 3 

            mz = zeros(width, width, width); 

            mz(1:size(c,1), 1:size(c,2), 1:size(c,3)) = c; 

            c = mz;             

    end 

end 

  

n=zeros(1,p+1); % pre-allocate the number of box of size r 

  

switch dim 

  

    case 1        %------------------- 1D boxcount ---------------------% 

  

        n(p+1) = sum(c); 

        for g=(p-1):-1:0 

            siz = 2^(p-g); 

            siz2 = round(siz/2); 

            for i=1:siz:(width-siz+1) 

                c(i) = ( c(i) || c(i+siz2)); 

            end 

            n(g+1) = sum(c(1:siz:(width-siz+1))); 

        end 

  

    case 2         %------------------- 2D boxcount ---------------------% 

  

        n(p+1) = sum(c(:)); 

        for g=(p-1):-1:0 

            siz = 2^(p-g); 

            siz2 = round(siz/2); 

            for i=1:siz:(width-siz+1) 

                for j=1:siz:(width-siz+1) 

                    c(i,j) = ( c(i,j) || c(i+siz2,j) || c(i,j+siz2) || c(i+siz2,j+siz2) ); 

                end 

            end 

            n(g+1) = sum(sum(c(1:siz:(width-siz+1),1:siz:(width-siz+1)))); 

        end 
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    case 3         %------------------- 3D boxcount ---------------------% 

  

        n(p+1) = sum(c(:)); 

        for g=(p-1):-1:0 

            siz = 2^(p-g); 

            siz2 = round(siz/2); 

            for i=1:siz:(width-siz+1), 

                for j=1:siz:(width-siz+1), 

                    for k=1:siz:(width-siz+1), 

                        c(i,j,k)=( c(i,j,k) || c(i+siz2,j,k) || c(i,j+siz2,k) ... 

                            || c(i+siz2,j+siz2,k) || c(i,j,k+siz2) || c(i+siz2,j,k+siz2) ... 

                            || c(i,j+siz2,k+siz2) || c(i+siz2,j+siz2,k+siz2)); 

                    end 

                end 

            end 

            n(g+1) = sum(sum(sum(c(1:siz:(width-siz+1),1:siz:(width-siz+1),1:siz:(width-

siz+1))))); 

        end 

  

end 

n = n(end:-1:1); 

r = 2.^(0:p); % box size (1, 2, 4, 8...) 

  

if any(strncmpi(varargin,'slope',1)) 

    s=-gradient(log(n))./gradient(log(r)); 

    semilogx(r, s, 's-'); 

    ylim([0 dim]); 

    xlabel('r, box size'); ylabel('- d ln n / d ln r, local dimension'); 

    title([num2str(dim) 'D box-count']); 

elseif nargout==0 || any(strncmpi(varargin,'plot',1)) 

    loglog(r,n,'s-'); 

    xlabel('r, box size'); ylabel('n(r), number of boxes'); 

    title([num2str(dim) 'D box-count']); 

end 

if nargout==0 

    clear r n 

end 
 

 

 


