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Resumo: Este artigo apresenta a anamorfose como mapa, fruto de uma transformação cartográfica 

espacial particular. Mostra a sua história e sua evolução até os dias de hoje. Suas virtudes e dificul-

dades como instrumento de comunicação e análise. Apresenta os aplicativos cartográficos disponí-

veis para sua elaboração em computadores pessoais e exemplos de aplicações possíveis relacionan-

do-as com a métrica, escala e substância características do espaço geográfico que deveria represen-

tar enquanto mapa.

Os mapas em anamorfose chocam o nosso olhar adestrado, familiarizado em representações “natu-

ralizadas” com o fundo de mapa convencional, euclidiano, onde as métricas são expressas em me-

tros, quilômetros, hectares; onde a extensão do espaço geográfico representado limita a comunica-

ção visual que todo mapa deveria proporcionar. Limita tendências espaciais relevantes de fenôme-

nos como o urbano, por exemplo, que sobre um fundo euclidiano nada evidenciam ou quando evi-

denciam é a extensão territorial pouco densa, rarefeita de objetos geográficos que dão sentido ao 

fenômeno urbano.

Todo mapa é fruto de transformações cartográficas. Transformação no sentido de que vai além da 

forma original que deveria representar, dando outra forma ao espaço geográfico analisado. Carto-

gráfica, porque o objeto que é transformado é o mapa. Espacial, pois se refere a localizações, dire-

ções, distâncias e áreas. 

Operar estas transformações espaciais em um mapa é privilegiar a sua função primordial de comu-

nicar e de ser um instrumento de análise do espaço geográfico. Espaço geográfico compreendido 

aqui como dimensão da sociedade. Dimensão estabelecida pelo conjunto de relações sociais que se 

dão simultaneamente e mediadas pela(s) distância(s) que aproximam ou afastam realidade(s) dife-

rentes ou “iguais”. 

Palavras-chave: anamorfose,  cartograma,  espaço geográfico,  mapa,  transformação  cartográfica, 

história da anamorfose.
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...após séculos de busca da fidelidade e do rigor na representação da Terra, o com-
putador invade as atividades cartográficas e facilita a “deformação” das suas ima-
gens convencionais e a criação de novas, ao sabor da nossa percepção do Mundo. 
Mas quando o geógrafo procede a estas alterações profundas na representação do 
globo, muitos dizem tratar-se de traição à verdade. (Dias, Maria Helena. 1991:52).

Waldo Tobler considera que é necessário ser sempre aberto as novidades e testá-
las, porque permitem frequentemente renovar a disciplina e assim apreender a uma 
melhor compreensão dos fenômenos distribuídos sobre a superfície da Terra. (Cau-
vin, 2007:49)

Introdução
O mapa  tenta  reproduzir  o  espaço geográfico  "graças  ao princípio  de  analogia,  e  visa 

(re)apresentar"  (“re + présentation”) "os objetos segundo as mesmas disposições, relações e di-

mensões pelas quais elas são percebidas na realidade" (Casti, 2003:134).

O espaço geográfico é compreendido aqui como dimensão da sociedade. Dimensão estabe-

lecida  pelo  conjunto  de  relações  sociais  que  ocorrem  simultaneamente  e  mediadas  pela(s) 

distância(s) que aproximam ou afastam realidade(s) (Lévy, 203d) diferentes ou “iguais”. O espaço 

como objeto social é definido por sua dimensão espacial caracterizada por três componentes: a mé-

trica – que é o “modo de medir e de tratar a distância” (Lévy, 2003e:607) -, a escala – que define o 

tamanho  do  espaço  [“define  limiares  de  descontinuidades  na  medida  das  distâncias”  (Poncet, 

2008:8)]  e  a  substância  –  “componente  não  espacial  de  uma  configuração  espacial”  (Lévy, 

2003f:880). A substância é “que decide o tipo de distância que corresponde à tal fenômeno” (Pon-

cet, 2008:8)  e que “pode ser os homens, os agricultores, as vacas, as televisões ou qualquer outra 

realidade.” (Beaude, 2008:19).

Representar este espaço geográfico pode ser realizado por mapas ou cartas que são basea-

das em uma linguagem construída a partir de uma imagem analógica do espaço. Esta representação 

- o mapa - deveria comportar:

1. Instrumentos para identificação do espaço-referente;
2. uma ou várias escalas cartográficas;
3. um princípio de transposição analógico de localizações de algum espaço 

para o mapa;
4. uma ou várias métricas;
5. um ou vários "temas", quer dizer: uma substância; 
6. uma semiologia de representação gráfica ("legenda") dos objetos que cor-

respondem  a  esses  temas  e  das  relações  entre  esses  objetos.  (Lévy, 
2003b:128)

Representações do espaço urbano, por exemplo, ocuparam um lugar secundário nos mapas 

com um fundo de mapa convencional, euclidiano, onde as métricas são expressas em metros, quilô-

metros, hectares; onde a extensão do espaço geográfico representado limita a comunicação visual 

que todo mapa deveria proporcionar. Limita tendências espaciais relevantes de fenômenos densos 

como o urbano, que sobre um fundo euclidiano nada evidencia ou quando evidencia é a extensão 

territorial pouco densa, rarefeita de objetos geográficos que dão sentido ao fenômeno urbano. Evi-
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denciar fenômenos onde a densidade é de fundamental importância, pelos mapas, é criar uma ima-

gem onde a “razão entre a massa de uma substância localizada num espaço e a dimensão deste espa-

ço” (Lévy, 2003c:237) seja revelado.

É justamente este o sentido da anamorfose. Ela cria imagens de densidades. É “uma rela-

ção entre uma substância e uma extensão, esta dotada de uma escala e de uma métrica” (Lévy, 

2003a:237). Variando o numerador e o denominador desta relação, estaremos variando a massa da 

substância que queremos revelar e a sua escala e métrica.

A anamorfose permite sair da ditadura da “superfície vazia”. Essa ditadura faz dos 
objetos geográficos mais importantes, entre os quais as cidades, ocuparem freqüen-
temente um lugar muito limitado na carta por causa de sua densidade, que é justa-
mente uma de suas características significativas. Tratando as superfícies de fundo 
de carta como entidades sensíveis às realidades a serem representadas, sai‐se de um 
impasse. A extensão deixa de ser um componente intangível da carta e em entra em 
diálogo com a temática escolhida. (Lévy, 2003a:74)

Anamorfose1 vem do grego anamórphosis – transformação – imagem disforme. Em fran-

cês,  “anamorphose”  [anamorfose]; em inglês:  Cartogram  [cartograma], ”variable  scale  maps” 

[mapas com escala varáveis] ou  “value-by-area” cartograms [cartogramas de valores de áreas]  e 

em alemão: “verzerrte Karte” [carta distorcida, disforme] (Tobler, 2004:59-60).

Para Jacques Lévy (2003a:74) e (2005:6) anamorfose [anamorphose] é um procedimento 

efetuado sobre uma base cartográfica – fundo de carta – permitindo estabelecer uma métrica dife-

rente da euclidiana. Tal carta é denominada cartograma [cartogramme]. Sendo um procedimento, 

uma técnica,  Levy distingue dois tipos de procedimento: a  anamorfose temática ou  anamorfose 

comparativa - quando o tema e o fundo se confundem e é impossível introduzir um novo tema 

[Fundo = Tema] e a anamorfose de fundo ou cartograma, quando este fundo é passível de ser ex-

plorado [Fundo + Tema]. Devido ao uso polissêmico em português e em outras línguas do termo 

“cartograma”2 - como veremos na sequência [Histórico], adotaremos neste trabalho o termo mapa 

em  anamorfose quando  expressar  fundo=tema  e  cartograma  em  anamorfose quando  for 

fundo+tema.

Para Colette Cauvin (1995:269) anamorfose [anamorphose] é um caso particular de “trans-

formação cartográfica espacial”. [figura 1] 

A transformação cartográfica espacial é a passagem, graças a uma operação mate-
mática (ou eventualmente gráfica), de uma forma do mapa a outra forma do mesmo 
espaço, privilegiando as mudanças dos “localizantes” espaciais3. Desde que estas 

1 Dicionário da Língua Portuguesa on-line da Porto Editora:<http://www.infopedia.pt> acesso: 10/9/2008
2 Em seu Dicionário Cartográfico, Cêurio de Oliveira define “cartograma” como sendo um “mapa temático em qualquer 
escala,  em  que  as  intensidades  de  um  fenômeno  quantitativo  nas  diversas  áreas  são  representadas  mediante  a 
intensidade do traço ou da cor” (Oliveira, 1993:86). Brunet  et al, (1993:91) adverte em seu dicionário que o termo 
“cartograme” deve ser evitado pela sua ambiguidade que designa tanto uma carta estatística ou que possui uma série de 
diagramas e anamorfoses do tipo que Cauvin irá chamar de transformações morfotemáticas.
3 Localizantes espacias: Terminologia sugerida por S. Rimbert - suporte, fundo de referência, fundo de mapa/carta, des-
critos pelas letras XY, e, do outro, os “atributos” – variável temática, conteúdo ou dado temático – caracterizado pela le-
tra Z (Cauvin, 1995:306).
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modificações  originem  “deformações”  dos  contornos,  fala-se  em  anamorfose. 
(Cauvin, 1995:270)

FIGURA 1

Operar estas transformações espaciais em uma carta é privilegiar, primeiro, a função primordial de 

um mapa, que é a sua comunicação; segundo, como “instrumento de análise do espaço” (Cauvin, 

1995:270).

Cauvin (1995:272) estabelece três tipos de transformações espaciais:

1 - As transformações geométricas, que operam somente nas coordenadas espa-ci-

ais/localizantes (XY) típicas dos sistemas de projeções cartográficas;

2 -  Transformações morfotemáticas, que operam quando a variável temática/atri-

buto (Z) é aplicada ou integrada a (XY). Subdividem-se em dois grupos:

2.1 -  Morfotemática de peso => quando a temática (Z) exerce um “peso” 

uma “força” sobre a superfície dilatando e/ou contraindo o espaço;

2.2 - Morfotemática de ligação => distorção ou deslocamento proveniente 

de variáveis associadas ao espaço. A variável temática (Z) não é exterior ao espaço 

considerado, mas é integrado, em particular com a distância. 

Esta distância, pelas suas variações, intervém, de acordo com determinados critéri-
os, para deslocar os lugares ou deformar a área estudada.
...As distâncias podem ser de natureza diferente: distância quilométrica, distância-
tempo – tempo de ligação de duas cidades por automóvel, ou ainda distância-custo. 
(Cauvin, 1995:284).

3 - Transformações morfodiferenciais => mudanças espaciais que traduzem dife-

renças entre “imagens”.

...diferenças existentes entre imagens homólogas, exprimindo as distorções entre 
um  espaço  de  referência  e  o  espaço  estudado   (tempo,  custo,  etc.)  (Cauvin, 
1995:296).

Na figura 2A vemos um exemplo da  transformação morfotemática de ligação datada de 

1888, que substitui a distância euclidiana (quilômetros, metros) pela distância tempo. Mostra a re-

dução do tempo com o uso de transporte a época das diligências no final do século XIX (Palsky, 

1998:58 e Cauvin, 2008:18-19).

Nesse trabalho iremos apresentar/trabalhar basicamente - segundo a classificação de Colle-

te Cauvin - com as transformações cartográficas morfotemáticas de peso.
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Histórico

O geógrafo norte-americano Waldo Rudolph Tobler4 foi o pioneiro5 na década de 60 em 

estudar as transformações cartográficas espaciais - os cartogramas e propor algoritmos matemáticos 

utilizando o computador. Usa computadores na pesquisa geográfica por mais de quarenta anos, com 

ênfase na modelagem matemática e em interpretações gráficas. Em sua tese de 1961 - “Map Trans-

formations of Geographic Space” – (“Transformações cartográficas do espaço geográfico” – tradu-

ção nossa livre) já refletia que as representações espaciais do comportamento humano não pode-

riam ficar restritas a métricas euclidianas típicas dos mapas topográficos, em suas palavras:

Muitos modelos geográficos e econômicos do comportamento humano em um con-
texto espacial indicam que a ferramenta de medição de um geodesista ou do topó-
grafo é menos relevante do que um gradiente da distância em unidades temporais 
ou monetárias. É necessário tomar em consideração não somente a forma da terra, 
mas  igualmente  as  realidades do transporte nesta  superfície.  Os automóveis,  os 
trens, os aviões, e outros meios de transporte têm o poder de modificar as distânci-
as – medidas em unidades temporais ou monetárias - em uma maneira complicada. 
As relações diferentes da distância, entretanto, podem ser interpretadas como tipos 
diferentes de geometria. Uma aproximação geográfica natural é tentar traçar esta 
geometria a um plano, em uma maneira similar à preparação dos mapas da superfí-
cie terrestre. Se as transformações eram dependentes somente de um fator da pro-
porcionalidade, como na conversão das milhas aos quilômetros, não haveria nenhu-
ma dificuldade. Os fatos são consideravelmente mais complexos. A geometria que 
nós devemos tratar é raramente Euclidiana, e ela é, geralmente impossível de pre-
parar com um mapa plano que preserva todas as relações da distância. (Tobler, 
1961:1 – tradução nossa)

Em 2004, Tobler faz uma pequena revisão bibliográfica histórica da noção do termo “car-

togram” encontrado em língua inglesa, francesa e alemã baseada em sua apresentação do doutorado 

de 1961 e uma introdução do uso de algoritmos computacionais para a construção de cartogramas 

contíguos de valores de áreas em seu artigo “Thirty Five Years of Computer Cartograms”. Para To-

bler (2004), a primeira referência ao termo “cartogram” (cartograma) se deve a Minard que “publi-

cou em 1851 uma série de mapas chamados “cartogrammes a foyer diagraphiques” ou mapas com 

diagramas” (Friss6 apud Tobler, 2004:59).  O termo não é citado em 1967 por Robinson7 em seu ar-

tigo sobre Minard, nem em seu livro de história da cartografia temática de 19828. Somente mencio-

na como mapas coropléticos, embora dê ilustrações de diversos mapas de meados de 1800 que são 

cartogramas. Igualmente mostra um mapa elaborado por Minard de 1850 em que deliberadamente 

4 Para consulta de alguns artigos de Waldo Tobler na internet: http://www.geog.ucsb.edu/~tobler/index.html
Para uma pequena biografia: Em inglês: W. Tobler, 2002, “Ma Vie: Growing Up in America and Europe”, in Geo-
graphical Voices, W. Pitts and P. Gould, eds., University of Syracuse Press; Syracuse; pages 292-322.
Em francês : (2000) “Ma Vie: Grandir en Amerique et en Europe”, dans Memoires de Géographes, P. Gould et A. 
Bailly, eds., Anthropos, Paris, 209-242.
5 No livro de Cauvin et al (2007:8) um agradecimento especial à Tobler é dedicado: “A Waldo Tobler que abriu novos 
caminhos para a cartografia em seus estudos de transformações cartográficas”. 
6 FRIIS, H. (1974) Statistical cartography in the United States prior to 1870 and the role of Joseph C. G. Kennedy and 
the U.S. Census Office. The American Cartographer 1 (2): 131–57.
7 ROBINSON, A. (1967) The thematic maps of Charles Joseph Minard. Imago Mundi 21:95–108.
8 ROBINSON, A. (1982) Early thematic mapping. Chicago: University of Chicago Press.
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distorce  as  linhas  de  fluxo  que  representam  a  exportação  de  carvão  da  Inglaterra  (Robison, 

1967:102) [ver figura 2B]. 

A primeira vez que o termo “cartogram” aparece na International Cartographic Associati-

on é em Wallis e Robinson 9 em 1987, mas não citam de onde o termo é derivado. O geógrafo ame-

ricano John Kirtland Wright usa o termo em sua introdução ao Atlas Histórico de Paullin10 dos Esta-

dos Unidos de 1932 e comenta que “um cartograma é um esquema cartográfico sobre o qual símbo-

los estatísticos são desenhados, mas que não se conformam estreitamente a distribuição real dos 

fenômenos representados”. Tobler (2004) comenta que Wright “naturalmente está se referindo ao 

que é chamado agora de um mapa estatístico”. 

Kretschmer e outros (1986, Vol. 1, página 396)11, apud TOBLER (2004) em sua história da 

cartografia, se refere ao termo “Kartogramm” como sendo um mapa coroplético ou como um mapa 

estatístico, mas igualmente se refere como um mapa “verzerrte” – distorcido - citado por Wie-chel 

em 190312. Tobler (2004) faz ainda uma referência a um mapa da Alemanha de 1903 em que as es-

tatísticas são mostradas em um mapa esquemático (Mayet13 1905). Em 3 de novembro de 1929 o 

jornal norte-americano Washington Post publicou um mapa dos Estados Unidos com as áreas do es-

tado iguais à população e à tributação, acompanhado de uma proposta ao congresso para modificar 

o alocamento das tarifas [figura 2C]. Este mapa agora seria chamado um cartograma contíguo e 

mostra o estado de Pensilvânia ampliado, bem como os estados de Illinois (industrial), de Michigan, 

New York, New-Jersey e de Ohio.

Funkhouser14 usou o termo “cartogram”' repetidamente em sua história dos méto-
dos gráficos (1937). Mas o uso que ele faz do termo “cartogram” significa o que 
nós chamamos agora de mapas coropléticos. (Tobler, 2004:59 - tradução e adapta-
ção nossa).

Erwin Raisz15 em 1938 no primeiro  livro americano de cartografia  indica que o termo 

"cartogram é sujeito a muitas interpretações e definições". 

O termo cartograma está sujeito a muitas interpretações e definições. Cada mapa 
tem início até um certo grau a partir da concepção original – um quadro de confi-
guração da terra – em abstração, convencionalização e o emprego seletivo dos seus 
dados. 
... Alguns autores, especialmente os europeus, chamam todo mapa estatístico de 
distribuição de cartograma, porque ele apresenta a configuração da distribuição de 

9 WALLIS, H., and A. Robinson, eds. (1987) Cartographical innovations. Tring, Herts, U.K.: International Cartograph-
ic Association.
10 PAULLIN, C. (1932) Atlas of the historical geography of United States. Washington, DC: Carnegie Institution and 
American Geographical Society.
11 KRETSCHMER, I., DORFLINGER, J. and WAWRIK, F. eds.(1986)  Lexikon zur geschichte der Kartographie. 2 
vols.Wien: Deuticke,
12 WIECHEL, H. (1903) ZweiWahlkarten des Deutschen Reiches, Gotha. (Cited in Kretschmer et al., 1986, 397).
13 MAYET, P.(1905) Die schematischen-statistichen Karten des Kaiserlichen Statistischen Amtes zu Berlin. Bulletin de  
L’Institut International de Statistique 14, 3e liveraison: 214–22.
14 FUNKHOUSER, H. Gray.(1937) Historical Development of the Graphical Representation of Statistical Data. Osiris, 
Vol. 3,  269-404 p.
15 RAISZ, Erwin.(1938) General cartography. New York: McGraw Hill..
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somente um elemento. Está idéia, apesar de justificada, está um pouco contrária ao 
uso dos americanos....O uso mais conservativo do termo é para aqueles mapas nos 
quais os contornos uniformes do terreno ou as locações exatas dos outros detalhes 
são alterados...As Tábuas Romanas de Peutinger são cartogramas típicos e também 
os mapas “T - O” da idade média. (Raiz, 1969:263)

Em Raiz (1969) define os cartogramas de valores de áreas como:

Nestes cartogramas uma região, país,  ou continente está subdividida em regiões 
menores, cada uma das quais está representada por um retângulo. Este retângulo é 
proporcional em área ao valor que ele representa em certas distribuições estatísti-
cas. As regiões são agrupadas aproximadamente nas mesmas posições como elas 
estão no mapa. (Raiz, 1969:264)

Em seu artigo “The Rectangular Statistical Cartogram” Raiz afirma:

Deve-se enfatizar que o cartograma estatístico não é um mapa. Embora tenha apro-
ximadamente as proporções do país e retenha tão distante quanto possível as posi-
ções relativas das várias regiões, o cartograma é puramente um projeto geométrico 
para visualizar determinados fatos estatísticos e para elaborar determinados proble-
mas  da distribuição.  Os  exemplos  destes  cartogramas  são dados nas  figuras  de 
acompanhamento. (Raiz, 1934:292) – [ver figura 2 C&D].

Tobler (2004) cita ainda Raisz que em sua obra de 196216 e indica que "um cartograma 

pode ser definido como um diagrammatic map.’’Isto sugere que o termo cartogram é uma contra-

ção das duas palavras, dada a flexibilidade da língua inglesa em construir tais combinações. 

Funkhouser (1937:356), citado também por Tobler (2004), apresenta realmente um mapa 

que agora pode ser chamado de cartograma de valores de áreas. Este é um mapa dos países da Euro-

pa em que cada país é representado por um quadrado cujo tamanho é proporcional à área do país, e 

com os países em suas posições e adjacências aproximadamente corretas [figura 3A]. O mapa é da-

tado de 1870 e foi usado pelo educador francês Pierre Ismile Levasseur (1828-1911) em um de seus 

livros texto de geografia. 

Em sua tese de 1961 Tobler dedica um pequeno capítulo aos cartogramas e o transforma 

em artigo em 196317 complementando-o com os cálculos matemáticos necessários à sua implemen-

tação. Neste período – 1961 - Tobler assume na Universidade de Michigan a cadeira de professor 

assistente de Geografia e transforma a suas formulações em programas computacionais para elabo-

rar os seus cartogramas e, por volta de 1967, obtém os primeiros resultados [figura 3B&C].

Tobler distribuiu diversos programas na linguagem FORTRAN em um relatório interno ao 

Departamento de Geografia da Universidade de Michigan e já na Universidade da Califórnia - Santa 

Barbara18 – vários destes programas foram executados em um Tektronix 4054. Os resultados foram 

expostos em uma conferência em 198419. Um exemplo é mostrado na figura 3D. (Tobler, 2004:66)

16 RAISZ, Erwin.(1962) Principles of cartography. New York: McGraw Hill.
17 TOBLER, W.(1963) Geographic area and map projections. The Geographical Review 53:59–78.
18 Tobler foi pesquisador na Universidade de Michigan de 1961 a 1977. Em 1977 assume como pesquisador na 
Universidade da Califórnia – Santa Barbara onde hoje é professor emérito. Disponível em: 
<http://www.geog.ucsb.edu/~tobler/index.html>. Acesso: 24/09/2007
19 TOBLER, W.(1984)  Interactive construction of contiguous cartograms.ComputerGraphics ’84, 13–17.Anaheim,CA: 
National Computer Graphics Association Conference.
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Em 1971 Ruston20 publicou um programa de computação baseado em uma 
analogia da Física. Imagine uma folha fina da borracha coberta com uma 
distribuição desigual de pontos cobertos que representam uma distribuição 
do interesse. O objetivo é esticar o necessário a borracha tanto quanto até 
que os pontos estiverem distribuídos uniformemente na folha. Esta descri-
ção simples é uma representação aproximada da indicação matemática usa-
da  pelo  seu  algoritmo.  Se  os  pontos  representam  a  distribuição,  por
exemplo, da população, o cartograma resultante é tal que as áreas do mapa 
são proporcionais à população, quando a folha de borracha for relaxada a 
sua forma volta ao original. (Tobler, 2004:67 – tradução e adaptação nossa)

Após estes estudos iniciais realizados por Tobler na década de 80 e posterior, vários auto-

res desenvolveram novos algoritmos para elaborar cartogramas. Em 1985 Dougenik (Dougenik et  

al, 1985) desenvolve o seu método baseado no conceito de campos de força da física, particular-

mente onde as forças são inversamente proporcionais à distância como em campos elétricos e gravi-

tacionais. Aplica assim um modelo de forças que são exercidas em cada centróide de um polígono 

de um fundo de mapa, atuando em suas coordenadas na proporção inversa à distância.

Baseado no algoritmo desenvolvido por Dougenik, Eric Bradway Wolf da  University of  

Tennessee at Chattanooga implementa em Visual Basic for Applications (VBA) um script para o 

aplicativo da Environmental Systems Research Institute (ESRI) -  ARCGIS 9. Chamado de “Carto-

gramCreator”  gera cartogramas contínuos, não contínuos e cartogramas circulares (Wolf, 2007). 

Em 2005 Adrian Herzog do Departamento de Geografia da Universidade de Zurich (Tobler, 2004) 

desenvolve, na linguagem de programação Java (desenvolvida pela empresa Sun Microsystems), um 

programa interativo para a internet21.

Aplicativos e aplicações

Em nossas pesquisas sobre anamorfose/cartogramas realizamos, em 2007, as primeiras ex-

periências com o script desenvolvido por Wolf22 [Cartogram Creator] no aplicativo da ESRI [Envi-

ronmental Systems Research Institute]– ArcGis 9.1. Testamos em 2008 outro script para ArcGis de-

senvolvido na linguagem C++ por Tom Gross23 – “Geoprocessing Tool to make Cartograms” base-

ado em algoritmos desenvolvidos pelos físicos - Michael T. Gastner e M. E. J. Newman (2004) no 

artigo Diffusion-based method for producing density equalizing maps24. 

20 RUSTON, G. (1971) Map transformations of point patterns: Central place patterns in areas of variable population 
density. Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 28:111–29.
21 Disponível na internet em: <http://www.mapresso.com/index.html>, acesso: 9/04/2007 
22 Disponível para download no site da ESRI: <http://arcscripts.esri.com>, acesso: 9/04/2007
23 Disponível para download no site da ESRI: <http://arcscripts.esri.com>, acesso: 24/01/2008
24 No site de Mark Newman é disponibilizado o aplicativo desenvolvido por Newman&Gastner  - “Cart” em Visual C+
+: http://www-personal.umich.edu/~mejn/cart/, Acesso: 06/04/2008.
Mapas do projeto “The Worldmapper Project collection of cartograms” encontram-se diversos cartogramas baseado no 
método dos autores:  http://www.worldmapper.org/. Acesso: 06/04/2008.
Cartogramas da eleição presidencial dos EUA de 2008 são disponibilizados por Newman em: 
http://www.santafe.edu/~mgastner/cartogram/election08/election08.html - Acesso: 5/01/2009

http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/101/20/7499
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Figura 2: 
A =>"Accélération des voyages em France depuis 200 ans”. Álbum de statistique graphique de 1887, Paris, 188,  
planche 8. Source: Bibliothèque Nationale de France, Paris. - reproduzido de Palsky (1998:59).

B =>Mapa de fluxo de exportação de carvão – Minard – 1850- reproduzido de  Robinson (1967:102).

C=>‘‘Joseph R. Grundy, Pennsylvania manufacturer, suggested in the Senate lobby committee that the present equal  
power of States in voting on tariff bills is unfair because of differences in voting strength. Here’s a map of the United  
States showing the size of each State on the basis of population and Federal Taxes.’’ From the Washington Post No-
vember 3, 1929.” - reproduzido de Tobler (2004:59).

D & E => Cartogramas retangulares estatísticos – Raiz (1936:293). - Estes mapas também estão presentes no artigo de 
Tobler (2004:59).
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FIGURA 3
A=> Para Funkhouser este é um tipo de gráfico estatístico usado por Levasser em 1870 como “ilustração” em seu livro 
de geografia (Tobler, 2004:59)
B&C=> Primeiros resultados de Tobler com cartogramas oriundos de programas computacionais – reprodução de To-
bler (2004:64).
D=> Exemplo de cartograma apresentado em conferência de 1984 - reprodução de Tobler (1984:4).

Cartograma de difusão: Em um cartograma de população, esta é necessariamente 
uniforme, uma vez que as áreas das regiões são escaladas para serem proporcionais 
à sua população. Por definição, a densidade demográfica é igual em todas as partes 
destas áreas. Criar um cartograma dando uma densidade demográfica particular, é 
permitir que a população de alguma maneira flua das áreas de alta densidade para 
as de baixa densidade, pois a densidade é igual em toda parte desta área. Um pro-
cesso candidato a esta analogia é o processo de difusão25 linear em Física. Dizemos 

25 A experiência nos demonstra que quando abrimos um frasco de perfume ou de qualquer outro líquido volátil, pode-
mos sentir rapidamente em um recinto fechado. Dizemos que as moléculas do líquido depois de evaporar-se se difun-
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que uma população [ρ] é função da densidade [r], onde r representa a posição geo-
gráfica – permitimos então que essa densidade se difunda. No limite de um longo 
tempo t [ t => ∞] a densidade demográfica se torna uniforme e este deslocamento 
total, desde seu inicio até o seu termino, determina a projeção do mapa necessário 
para produzir um cartograma de densidade perfeitamente equalizado. Esta é a base 
para nosso método de construir um cartograma. (Gastner e Newman, 2004:7500 – 
tradução e adaptação nossa)

Os resultados de nossos testes são mostrados na figura 4. Em 4A temos provavelmente o 

primeiro mapa em anamorfose elaborado no Brasil [2007], com o script desenvolvido por Wolf em 

ArcGis. A  substância escolhida foi a população residente em cada distrito do município de São 

Paulo no ano de 2000. O fundo de mapa tradicional foi transformado. As áreas dos polígonos fica-

ram proporcionais ao “peso” [transformação cartográfica morfotemática de peso] de cada homem, 

mulher e criança residente nos distrito do município. A forma de medir a distância – a sua métrica - 

no mapa foi alterada: de km lineares ou km2 do mapa euclidiano representado ao lado da anamorfo-

se, para um número proporcional aos seus habitantes residentes. No mapa 4B1 [em 2008] a mesma 

substância foi utilizada - população residente – baseado no método de difusão, para testar o script 

de Tom Gross. Em 4B2 o fundo de mapa é igual a renda média em unidades monetárias [Reais - 

R$] que cada homem/mulher residente recebe pelo seu trabalho. A métrica será então renda [o tema 

e o fundo se confundem].

Na figura 4C o mapa em anamorfose foi elaborado com o aplicativo ScapeToad26, que foi 

desenvolvido por Dominique Andrieu (Maison des Sciences de l'Homme, Université François-Ra-

belais, Tours), Christian Kaiser (91nord, Basel, Lausanne) e André Ourednik (Chôros Laboratory,  

EPFL-ENAC-INTER). Escrito em Java [código aberto] e projetado como uma aplicação indepen-

dente usando o formato da ESRI – Shapefile - para a entrada e a saída de bases cartográficas em for-

mato vetorial. Também é baseado no método de Gastner T.M. & Newman M.E.J., “Diffusion-based 

method for producing density-equalizing maps”. O diferencial deste aplicativo é que permite a in-

trodução de uma escala - no exemplo representado por quadrados que são proporcionais ao número 

de habitantes - e um “grid” [grade] que proporciona uma imagem impactante do fenômeno carto-

grafado. 

dem pelo ar, distribuindo-se em todo o espaço circundante. O mesmo ocorre se colocarmos um pouco de açúcar em um 
vaso de água, as moléculas de sacarose se difundem por toda a água. Estes e outros exemplos nos mostram que para que 
aconteça o fenômeno da difusão, a distribuição espacial de moléculas não deve ser homogênea, deve existir uma dife-
rença, ou gradiente de concentração entre dois pontos do meio. Lei de Fick em: <http://www.fisica.ufs.br/CorpoDocen-
te/egsantana/transporte/difusion/difusion.htm>. Acesso: 23/01/2009.
26 A base de informações desta página e da imagem da página seguinte disponíveis em: 
<http://chorogram.choros.ch/scapetoad/index.php>. Acesso: 13/05/2008 – (tradução nossa)

http://choros.epfl.ch/
http://choros.epfl.ch/
http://www.91nord.com/
http://msv.univ-tours.fr/
http://msv.univ-tours.fr/
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Na figura 5 temos o exemplo do que denominamos de cartograma em anamorfose  -  quando este 

fundo é possível de ser explorado [Fundo + Tema]. O fundo de mapa não é mais o euclidiano tradi-

cional e sim a população residente na metrópole paulista em 2008. Este fundo foi processado no 

“ScapeToad” e adequado ao aplicativo  Philcarto27 para elaboração do tema Emprego. Portanto, a 

substância do fundo de mapa foi a população residente em cada município em 2008 e, utilizado 

como tema da representação cartografada, o emprego por setor econômico, a métrica é a população 

por município e sua “escala cartográfica” pode ser aferida pelo número de habitantes por município 

da metrópole. Forma uma imagem alternativa do urbano – no caso a metrópole. Revela o ‘peso’ de 

seus habitantes e relaciona com os setores econômicos que mais propiciam empregos aos seus habi-

tantes. É uma imagem “estranha” ao nosso olhar acostumado com o mapa euclidiano tradicional, 

que evidencia a extensão do território em detrimento da dimensão da sociedade. Com esta “cultura 

euclidiana” é recomendável, ao elaborarmos nossos mapas em anamorfose, referenciá-los a uma 

imagem de fundo euclidiano. É o preço que pagamos pela nossa “traição à verdade” quando altera-

mos profundamente as representações do espaço geográfico. O mapa em anamorfose foca o nosso 

olhar em imagens de densidades. Nos exemplos apresentados neste artigo os programas em compu-

tador processam no numerador desta relação, a massa de uma substância que escolhemos e no nu-

merador é ainda a extensão tradicional de origem euclidiana. Mas o resultado final é a transforma-

ção  da  forma  como 

repre-sentamos  o  es-

paço geográfico.

Figura  6:  Sequência 

que o programa Scape 

Toad usa como princí-

pio  de  seu  processa-

mento  na  transforma-

ção  de  um  fundo  de 

mapa em outro.

FIGURA 4 – Mapas 
em Anamorfose

27 Programa de cartografia livre disponibilizado por Philipe Waniez em: http://philcarto.free.fr/
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FIGURA 5 – Cartogramas em anamorfose
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