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Resumo 

A projecção e o desenvolvimento dos modelos preditivos que simulam os 

padrões espaciais do crescimento urbano devem-se, sobretudo, aos rápidos avanços 

na informática e na tecnologia geoespacial. Na geografia, a modelação do crescimento 

urbano é, comumente, realizada através de uma abordagem baseada nos autómatos 

celulares (AC) assente numa estrutura de Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

Contudo, o comportamento do modelo AC é afectado pelas incertezas decorrentes da 

interacção entre os seus parâmetros espaciais, da própria estrutura e da qualidade das 

fontes de dados geográficas utilizadas como entrada no modelo. A escala é um 

conceito importante na representação do espaço uma vez que o resultado obtido 

numa escala específica não deve ser esperado para ser válido numa outra escala. É 

necessário entender melhor a ligação entre as diferentes escalas e os processos de 

mudança no crescimento urbano. Deste modo, o foco deste estudo centra-se na 

análise da influência do efeito de escala nos modelos de simulação baseados em AC. 

Através da variação dos parâmetros espaciais que representam o efeito escala, tais 

como: a dimensão da célula (50m, 100m, 150m, 200m, 250m e 300m) e a configuração 

da vizinhança, incluindo a dimensão da sua janela (3x3, 5x5, 7x7, 9x9 e 11x11) e a 

forma (Rectângulo, Círculo e Anel). Este estudo foi implementado para parte da área 

de Lisboa e Vale do Tejo, entre os anos de 1990 e 2006, sendo que o ano-alvo do 

processo de simulação foi 2022. Deste modo recorreu-se às cadeias de Markov e ao 

modelo CA-Markov, para quantificar e interpretar as transições das classes de 

ocupação do solo. Implementadas as regras de transição e combinados os diferentes 

parâmetros espaciais, obteve-se um conjunto de cenários futuros que, 

posteriormente, foram analisados através uma análise de concordância, a qual foi 

validada pelo índice de Kappa. Para medir a sensibilidade da vizinhança, recorreu-se ao 

factor de enriquecimento médio, para quantificar a interpretação das transições do 

uso do solo. Deste modo, através do comportamento das simulações entendeu-se a 

importância das características e interacções de vizinhança, que condicionam a 

fiabilidade da simulação. 

Palavras-Chave: Autómatos Celulares, Simulação, Crescimento Urbano, Cadeias 
de Markov, CA-Markov. 
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Abstract 

The advances in computer and geospatial technology allowed the projection 

and the development of predictive models that simulate the spatial patterns of urban 

growth. In geography, the modeling of urban growth, usually adopts a cellular 

automata (CA) approach based on a Geographic Information System (GIS) structure. 

However, the AC model behavior is affected by the uncertainties associated to 

the interaction between the structure itself, the spatial parameters and the quality of 

the geographical data sources used as input in the model. 

Scale is an important concept in the space representation since the result 

obtained in a specific scale should not be expected valid or applied on another scale. 

The necessity to understand the connection between the different scales and 

the changes in the processes of urban growth has been the focus of this study which 

centers on the analysis of the influence of the scale effect in simulation models based 

on AC. By varying the parameters representing the spatial scale, such as the size of the 

cell (50m, 100m, 150m, 200m, 250m and 300m) and the configuration of the 

neighborhood, including the window size (3x3, 5x5, 7x7, 9x9 and 11x11) and shape 

(scope, circle and ring). 

This study was implemented to a part of the Lisbon and Vale do Tejo area, 

between the years of 1990 and 2006, and the target year of the simulation process 

was 2022. Markov chains and CA-Markov model have been used to quantify and 

interpret the land cover transitions classes. Once implemented the transition rules and 

combined the different spatial parameters, we obtained a number of future scenarios 

that were later analyzed using an agreement analysis, which was validated by the 

Kappa index. The average enrichment factor measure the sensitivity of the 

neighborhood and it’s used to calculate the interactions based on land use patterns. 

Through the simulations behavior it’s possible understand the importance of the 

neighborhood characteristics and interactions that influence the reliability of the 

simulation. 

 

Keywords: Cellular Automata, Simulation, Urban Growth, Markov Chains, CA-

Markov. 
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Capítulo 1 -  Introdução 

1.1. Enquadramento do tema 

 

No último século, tem-se assistido a uma transformação significativa da 

superfície terrestre. Este facto, evidente, advém tanto de fenómenos naturais, como 

de factores relacionados com a satisfação das necessidades humanas (Foley et al., 

2005). O ser humano introduziu importantes mudanças que podem, indirectamente, 

influenciar a vulnerabilidade dos lugares, das pessoas, da economia e do próprio clima 

(Kasperson & Kasperson, 2001). 

O funcionamento do sistema terrestre tem vindo a ser comprometido por 

actividades que ocorrem por todas as partes do planeta, pelas quais o ser humano é 

responsável (Tyson et al., 2001). Os exemplos são inúmeros, tais como, expansão das 

áreas urbanas em terras florestais e agrícolas, desertificação e industrialização. Como 

caminho possível para minimizar as consequências, é amplamente debatida, em torno 

das grandes capitais mundiais, a premissa pensar global e agir local. 

Ao longo do século XX, em particular, a ciência passou por várias mudanças. Os 

diversos fenómenos começaram a ser encarados como complexos, sendo o todo maior 

que a soma das partes (Morin, 2005; von Bertalanffy, 1977). Actualmente, devido à 

intensificação da globalização, assiste-se a uma enorme competitividade territorial, 

estando as cidades num permanente estado de transformação e sendo estas 

encaradas como um grande sistema complexo. De entre os diversos fenómenos 

complexos, os padrões de ocupação do solo têm ocupado uma posição de destaque 

nos paradigmas discutidos pelos investigadores de diferentes disciplinas científicas. 

Apesar da dificuldade em compreender e prever as disposições e interacções que 

apresentam, o estudo destes padrões pode ajudar a identificar as causas e as 

consequências das alterações da ocupação do solo e explorar a extensão e localização 

das futuras mudanças. 

A expansão das áreas urbanas tem sido justificada pela contínua necessidade 

de habitação, e outras amenidades que se vão intensificando, estando intrinsecamente 

ligadas aos estímulos a que os seres humanos respondem, tanto provenientes do 

ambiente físico como do contexto sociocultural, sendo estas hipóteses unificadoras 
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amplamente estudadas por diferentes especialistas na área da geografia (Martine, 

2001). Os factores socioeconómicos e biofísicos, são determinantes que influenciam a 

magnitude e a extensão nas mudanças da ocupação do solo, estando directamente 

relacionados com o funcionamento dos mercados locais e nacionais, políticas internas 

e externas, condições demográficas, para além das condições ambientais (Turner II et 

al., 1993).  

Desde o final do século XX, têm surgido projectos centrados nas mudanças da 

ocupação do solo, sendo exemplos: (i) o projecto Global Land Cover 2000 (GLC2000), 

iniciado pela Comissão Europeia conjuntamente com o Joint Research Centre (JRC). 

Tinha como objectivo criar um mapa global da ocupação do solo; (ii) o projecto CORINE 

Land Cover (CLC), iniciado pelo JRC e pela European Environmental Agency (EEA), com 

o objectivo de disponibilizar dados da ocupação do solo a todos os estados membros 

da União Europeia; (iii) o projecto Land Use and Cover Change (LUCC), lançado em 

1994, pelo International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP). Tinha como 

objectivos resolver várias questões, tais como: “em que sentido é que as forças 

humanas e biofísicas afectam o uso do solo e, portanto, a cobertura do solo? quais são 

os impactos ambientais e sociais dessa mudança?”1 (Kasperson et al., 1995; Lambin et 

al., 1999). 

Para esclarecer estas questões, tornou-se necessário encontrar metodologias 

adequadas à análise destes fenómenos complexos, por intermédio de modelos 

sistémicos, que sejam capazes de captar a complexidade existente no mundo real. O 

crescimento urbano como resultado da evolução das cidades, de uma perspectiva 

geral, pode ser adoptado para uma análise espacial, com o propósito de se obter um 

quadro para o planeamento e tomada de decisão eficaz. As capacidades descritivas e 

preditivas dos modelos urbanos, devem ser utilizadas como ferramenta para alcançar 

os múltiplos objectivos de desenvolvimento e preservação exigidos nas metas dos 

decisores políticos e profissionais governamentais e não-governamentais (Rocha, 

2012). Como tal, existe uma crescente preocupação pela melhoria da fiabilidade dos 

modelos de crescimento urbano, por partes dos investigadores, sendo este um 

requisito fundamental para as políticas de planeamento e crescimento sustentável. 

                                                      
1 Site: http://www.igbp.net/ - Acedido a 15/07/2014 (tradução própria). 

http://www.igbp.net/
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Ciente da importância que estes estudos têm para a investigação científica, no 

sentido de que, quanto mais informação trabalhada existir mais próxima fica a 

comunidade científica de construir “O” modelo, nasceu o objectivo desta dissertação. 

Este assenta na contribuição de um modelo conceptual que auxilie no processo da 

escolha e calibração dos parâmetros espaciais que influenciam a fiabilidade dos 

modelos urbanos. Acrescentado não só informação prática que possa ser integrada na 

metodologia de um estudo científico, mas também informação teórica, para um 

entendimento mais preciso desta temática. Sendo esta dissertação uma via de 

contribuição para a tomada de decisão provenientes dos modelos urbanos, no que 

respeita às acções humanas e às suas necessidades que, posteriormente, se reflectem 

nos sistemas ambientais terrestres. 

 

1.2. Motivação e justificação do tema 

 

As cidades são caracterizadas pela interacção de um grande número de 

componentes, com várias subtilezas, como exemplo da emergência, dimensão fractal, 

auto-semelhança e a auto-organização, que são adequadas para serem modeladas 

como sistemas complexos (Allen, 1997; Batty & Longley, 1994; Portugali, 2000; Torrens 

& O’Sullivan, 2000). Portanto, a interacção entre os tipos de ocupação do solo vizinhos 

é uma abordagem largamente utilizada na modelação urbana. Baseia-se na noção de 

que o desenvolvimento urbano pode ser concebido como um sistema 

auto-organizado, em que condicionantes naturais e as políticas institucionais (e.g., as 

políticas da ocupação do solo) moderam o modo de como os agentes produzem a 

forma urbana macroscópica. No contexto da modelação do crescimento urbano e das 

alterações na ocupação do solo, existem várias abordagens possíveis e diversos 

modelos já explorados por diferentes investigadores (veja-se os estudos de Wu, 1996; 

Engelen e White, 1997 e Clarke, Hoppen e Gaydos, 1997). 

Conjugar o pensar global e contribuir localmente, com a possibilidade de 

conceptualizar um modelo, que actue nesse sentido, é o cerne desta dissertação. Que 

procurar contribuir, ainda que de uma forma indirecta, com a recolha e tratamento de 

parte da informação disponível sobre esta ampla temática. Este estudo não só 
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procurou responder com resultados que demonstrem a fiabilidade dos modelos, 

considerando determinados parâmetros espaciais, como tentou historiar a disciplina 

da geografia (e a complexidade que lhe está associada) e a sua relação com os 

sistemas e modelos complexos. De forma a concretizar os objectivos idealizados, este 

estudo procurou usar metodologias de modelação e análise espacial, com abordagens 

às propriedades emergentes e auto-organizadas (presentes nos processos de 

crescimento urbano e nas interacções de vizinhança), fundamentando-se numa 

bibliografia seleccionada, sobre esta temática. 

Diferentes processos podem explicar a importância das interacções de 

vizinhança, tais como os simples mecanismos fornecidos pela teoria do lugar central, 

que conseguiram explicar a interacção económica entre as localidades. Esta teoria 

desenvolvida por Christaller, publicada em 1933, conceptualizou o padrão uniforme 

das vilas e cidades no espaço, em função da distância a que os consumidores da região 

circundante viajam para as instalações mais próximas. Estas interacções espaciais 

entre a localização das instalações, áreas residenciais e indústrias foram continuadas 

no trabalho do economista, prémio nobel, Paul Krugman (Fujita et al, 1999; Krugman, 

1999). As interacções espaciais são explicadas por uma série de factores que tanto 

provocam a concentração de funções urbanas, isto é, forças centrípetas (e.g., 

economias de escala), como levam a uma distribuição espacial das funções urbanas, 

isto é, forças centrífugas (e.g., congestionamento, rendas, factor de imobilidade, etc.) 

(Verburg et al., 2004). Foi neste sentido que alguns investigadores procuraram 

modelar e associar a difusão espacial (e.g., Hagerstrand, em 1953) e a segregação (e.g., 

Schelling, em 1971), mas acabaria por ser Waldo Tobler (1979) a considerar a 

possibilidade de criar um modelo geográfico (Kocabas & Dragicevic, 2006).  

Os modelos possibilitam descrever o comportamento dos sistemas, pois 

permitem a inclusão de variáveis de input (entrada) e de output (saída) que espelham 

as interacções do sistema, estabelecendo relações entre elas e com a situação em 

estudo. Claro que estes não reproduzem fielmente a realidade, mas geralmente, 

apresentam sempre um convincente ponto de partida (Batty & Torrens, 2001; Rocha & 

Morgado, 2007). Neste contexto, expande-se a “Nova Geografia” (geografia 

quantitativa), que engloba uma forte componente matemática, derivada do rápido 
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crescimento da tecnologia computacional, que permitiu à modelação explicar os 

fenómenos geográficos (Rocha, 2012). Esta vertente da Geografia influiu o 

aparecimento dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) que dão primazia às 

técnicas de análise espacial para a construção de modelos geográficos. Um dos 

pioneiros neste campo foi o médico inglês John Snow, em 1854, que para avaliar a 

origem de um surto de transmissão da cólera, na zona do Soho em Londres, 

cartografou os casos de doença detectados, conseguindo localizar com precisão o 

possível causador do surto, um poço de água. 

Mas a representação do espaço geográfico em ambiente SIG, é 

frequentemente considerada estática. Esta problemática ocasionou a que a 

investigação geográfica se focasse num método que superasse este problema, dando 

primazia ao campo da Geosimulação. Recorrendo a métodos de análise espacial 

computacionalmente intensivos, procurou-se criar modelos que permitissem ao 

analista aliar à visão estática do espaço geográfico a componente dinâmica que 

também o representa, combinando os elementos estruturais do espaço – objectos 

geográficos, com os processos que o modificam – acções humanas. Gerando uma 

crescente procura por métodos de análise espacial com uma estrutura em ambiente 

SIG (Batty, 1998; O’Sullivan, 2001). 

Nos estudos geográficos, devido a factores relacionados com o 

desenvolvimento das tecnologias informáticas, isto é, o próprio computador deixou de 

ser um agente passivo e passou também ele a integrar o objecto de estudo, surgiu uma 

nova ciência – a Geocomputação, descendente da “Nova Geografia” (Donnay et al., 

2001; Rocha & Morgado, 2007). Esta ciência permitiu integrar e programar em 

ambiente SIG análises de grande complexidade computacional (Kocabas & Dragicevic, 

2006; Pan et al., 2010). Deste modo, incorporando a ciência da Geocomputação com a 

ciência da Informação Geográfica, o estudo dos sistemas complexos superou a análise 

convencional e ingressou numa abordagem computacional direccionada para modelar, 

simular e analisar as suas próprias características, recorrendo a vários métodos (e.g., 

os autómatos celulares, as redes neuronais artificiais, os sistemas difusos (fuzzy), etc.) 

A presente dissertação, pretende analisar os autómatos celulares (AC) como 

abordagem no estudo da simulação do crescimento urbano, pois como analogia, estes 
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permitem visualizar todo um conjunto de células (pixéis) em interacção, sendo cada 

uma delas um computador (autonomização) (Rocha, 2012). Neste sentido, um AC pode 

ser definido como um sistema espacial dinâmico relativamente simples, onde o estado 

de cada célula da matriz depende do estado prévio das células que se encontram 

dentro de uma determinada vizinhança, de acordo com um conjunto de regras de 

transição e de parâmetros espaciais. Esta definição conduziu à concepção de uma 

abordagem similar às actividades da ocupação do solo, que são frequentemente 

caracterizadas pela interacção de padrões de vizinhança, através da interacção de 

células vizinhas (Kocabas & Dragicevic, 2006). Esta abordagem de aproximação 

bottom-up (baixo-para-cima) permite determinar o nível de detalhe e a natureza da 

interacção local entre as células (Batty, 1998). Nos estudos de crescimento urbano, 

esta abordagem é bastante recomendada e proveitosa, pois as regras locais simples 

podem ser usadas para desenvolver padrões globais complexos (Wolfram, 1984a), que, 

aliada à capacidade dos SIG em alterar resoluções espaciais, integram uma variedade 

de estratégias de modelação com uma exploração útil.  

Contudo, o que permite a ligação dos padrões e os processos subjacentes é a 

definição das regras de transição e dos parâmetros espaciais que estão totalmente 

encapsulados na modelação das transições da ocupação do solo (Ménard & Marceau, 

2005), e determinam, efectivamente, os resultados espaciais (White & Engelen, 2000). 

A definição das regras de transição de um modelo de AC é essencial para a obtenção 

de simulações realistas da ocupação do solo e das suas mudanças. A calibração destas 

regras pode ser considerada complexa, no sentido de poderem totalizar muitos 

coeficientes de interacção que não produzem necessariamente soluções únicas, isto é, 

diferentes processos (conjuntos de regras) podem levar a padrões idênticos (Verburg 

et al., 2004). Quanto aos parâmetros espaciais, estes também têm sido objecto de 

estudo para aferir o grau de importância que cada parâmetro tem nos 

constrangimentos geográficos, como o caso do efeito de escala que engloba 

componentes como a extensão espacial, a dimensão da célula e a configuração da 

vizinhança (forma e dimensão). 

Especificamente, na modelação de sistemas urbanos, com abordagem aos SIG, 

utilizando o modelo baseado em AC e, considerando que estes operam no espaço 
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relativo, a escala pode ser definida como dimensão espacial. A escala é uma janela de 

percepção, usada para ligar intrinsecamente entidades espaciais, padrões, formas e 

processos dos sistemas urbanos, que podem ser observados e caracterizados 

(Marceau, 1999; Samat, 2006). Deste modo, a escala representa a complexidade 

espacial e a dinâmica do crescimento urbano, juntamente com as regras de transição e 

os incrementos temporais (Li & Yeh, 2001; Torrens, 2000; White & Engelen, 2000). 

Pelo que, a procura de um modelo com capacidades de representar a dinâmica da 

ocupação do solo, que capte a complexidade espacial e temporal de um sistema 

urbano, descrevendo a evolução da sua forma e estrutura, e que apresente uma 

simulação hipotética, mas plausível das alterações existentes, revela uma extrema 

pertinência para os decisores da gestão e ordenamento do território. Neste sentido, o 

modelo Markoviano revela-se distinto, pois permite modelar a ocupação do solo, 

fundamentando-se numa combinação de mapas e imagens obtidas por detecção 

remota. Foi neste contexto, que durante a década de 1990, convergiram abordagens 

de modelação com AC e com as cadeias de Markov, justificado pelo crescente 

melhoramento da qualidade dos dados (e.g., da ocupação do solo) e pela facilidade de 

os obter, com a emergência da tecnologia SIG e o possível incremento de altas 

resoluções espaciais e com os processos de modelação e análise espacial (Rocha, 

2012). 

Os modelos de Markov simulam a evolução de um sistema num determinado 

tempo a partir de um estado precedente de uma célula. As alterações nos estados de 

célula podem ser relacionados com diferentes factores (e.g., a nível individual, local, 

global, etc.), existindo a possibilidade de se definir uma importância para cada factor, 

que pode ser investigada e testada estatisticamente. O cálculo deste modelo resulta 

numa matriz de probabilidade de transições, onde os seus valores descrevem a 

probabilidade do seu estado futuro, com base nos dados de entrada. 

   A conjugação destes dois modelos (AC e cadeias de Markov) figurou num 

novo modelo – o CA-Markov (Araya & Cabral, 2010), que permitiu o incremento de 

visualizar espacialmente a evolução da ocupação do solo projectada para um possível 

desenvolvimento urbano futuro. Uma realidade desvalorizada pelos investigadores, 

mas que apresenta numerosas vantagens para o estudo da evolução da ocupação do 
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solo, no sentido de acrescentar uma aproximação da dimensão espacial que se 

modificará num futuro, através da análise da quantidade de células (território) que se 

poderá prever que transite para um tipo de uso. Mas a pertinência deste modelo, 

encontra-se na possibilidade de considerar as regras de transição e os parâmetros 

espaciais – efeito de escala (representado pelo modelo AC) conjugando com a 

componente preditiva (acrescentada pelas cadeias de Markov). Tendo em 

consideração a extrema utilidade existente, só por si, numa análise da evolução da 

ocupação do solo, ao ingressar esta componente preditiva, a investigação científica 

fica mais perto de desvendar os factores responsáveis que condicionam as alterações 

da ocupação do solo, identificando as variáveis que sustentam essa mesma alteração: 

variáveis sociais, económicas e espaciais, com o acrescento de uma aproximação da 

dimensão espacial da ocupação do solo que se modificará no futuro. Neste sentido, 

são abundantes as propostas que aparecem relacionadas com os potenciais efeitos 

ambientais e socioeconómicos, oriundos da alteração da ocupação do solo, 

procurando conceber planos regularizadores, através de estudos que procurar 

determinar as variáveis condicionantes, as regras de transição e os parâmetros 

espaciais. 

Devido à desvantagem existente na calibração dos procedimentos automáticos 

para a derivação das regras de transição e na configuração dos parâmetros espaciais 

de entrada (efeito de escala), que têm de ser considerados desde o início da 

construção destes modelos, aliado há não existência de uma metodologia precisa que 

auxilie no processo de tomada de decisões, nasce o objectivo desta dissertação. Ligado 

à exploração da variação do efeito de escala (dimensão espacial), como parâmetro 

espacial de entrada, necessário de integrar aquando a construção de um modelo 

baseado em AC e nas cadeias de Markov, que tenha como objectivo captar as 

interacções de vizinhança para a modelação das alterações da ocupação do solo.  

Procurando deste modo, adicionar à investigação geográfica mais resultados da 

complexa especificidade existente no elevado número de combinações possíveis, de 

dois elementos do efeito de escala – a dimensão da célula e a configuração da 

vizinhança (forma e dimensão), que são bastante influenciadores nas transições das 

classes de ocupação do solo. Pretendo compreender em que sentido, a variação da 
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dimensão da célula e as configurações da vizinhança influenciam os resultados das 

probabilidades de transição, quer a nível quantificável quer a nível espacial, no 

processo simulação. Sendo este um primeiro passo para diminuir o conjunto extenso 

de soluções existente para a percepção das interacções de vizinhança num 

determinado período de tempo, e por conseguinte, para a construção de um modelo 

fiável que simule esta problemática da ocupação do solo.  

 

1.3. Objectivos e estrutura da dissertação  

 

Uma análise da evolução da ocupação do solo apresenta uma extrema 

pertinência para a investigação geográfica e para os decisores. Mas engloba diferentes 

condicionantes que variam entre as variáveis económicas, sociais e espaciais, 

tornando-se difícil estruturar uma metodologia que envolva a todas. Para representar 

um fenómeno com esta extrema complexidade é crucial desenvolver um modelo 

matemático, assente numa estrutura SIG. 

Contudo, o que permite obter resultados fidedignos que representem os 

padrões da ocupação do solo, são, particularmente, as regras de transição e os 

parâmetros espaciais, que os modelos baseados em AC requerem e que assumem 

papel destaque nesta dissertação. Com efeito, é importante desvendar a influência 

que o efeito de escala tem sobre os modelos. O objectivo primordial deste estudo é 

identificar num modelo baseado em AC, a influência de alterar os elementos que 

compõem o efeito de escala (dimensão da célula e a configuração da vizinhança) nas 

transições da ocupação do solo. Embora este seja um estudo empírico, poderá 

contribuir com mais resultados para o processo de tomada de decisão, aquando da 

construção da metodologia e da determinação e calibração dos seus parâmetros. 

Deste modo foram definidos três 3 grandes sub-objectivos. O primeiro 

pretende compreender em que sentido se deu a modificação na ocupação do solo, 

através da selecção de duas classes de ocupação do solo - Urbano e Não Urbano. Para 

a análise dos padrões espaciais e a detecção de diferenças de distribuição das classes 

de ocupação em estudo, foi seleccionando o período de tempo entre o ano de 1990 e 

o ano 2006. O segundo identifica as áreas com probabilidade de transição das 



10 

 

respectivas classes de ocupação do solo, a partir da matriz resultante dos processos de 

Markov, cujos valores representam uma probabilidade para o ano de 2022, com base 

nos mapas CLC da ocupação do solo de 1990 e 2006. O terceiro visa a criação de 

modelos preditivos, que considerem o parâmetro espacial – efeito de escala e os seus 

respectivos elementos (dimensão da célula e configuração da vizinhança) com o 

incremento das regras de transição.  

Assim, a estrutura da dissertação foi dividida em seis capítulos, sendo traçadas 

quatro etapas de trabalho. A primeira etapa, acomodou o presente capítulo, com 

carácter introdutório, que pretendeu conceber um enquadramento temático e 

apresentar os principais objectivos do estudo e etapas definidas para a elaboração 

desta dissertação. A segunda etapa, representada no segundo, terceiro e quarto 

capítulo, procurou encontrar um relacionamento desde o nascimento da teoria dos 

sistemas à sua combinação com a estrutura dos SIG e com os modelos baseado em AC. 

Desta forma, poder-se-á obter uma estrutura lógica de metodologias e conceitos que 

enquadre esta temática e conceba um visionamento da relação existente entre o 

conceito do efeito de escala e o objectivo primordial desta dissertação. A terceira 

etapa, consistiu no quinto capítulo, que descreveu as fontes de informação utilizadas, 

discutiu as diversas hipóteses de análise que presidiram à elaboração da metodologia 

para a modelação e simulação da evolução da ocupação do solo, e apresentou os 

resultados obtidos através de uma análise aos mesmos. A quarta etapa, tece as 

considerações finais (sexto capítulo) e formula propostas de estudo futuras que 

advieram desta dissertação, não deixando de considerar a complexidade, sempre 

presente, dos modelos com estruturas metodológicas com esta natureza.  
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Capítulo 2 -  Os sistemas e o princípio da sua Teoria 

 

Nos finais do século XIX e no decorrer do século XX a ciência tradicional 

assentava em princípios básicos de construções metódicas e começou a ser 

questionada com a introdução de novos paradigmas. Segundo Moles (1998), existem 

fenómenos que não se conseguem explicar (e.g., o ser humano, a vida e a morte), 

estando assente a ideia de que o universo é inexplicável aos olhos da ciência actual. 

Até meados da década de 1980, os físicos defendiam que o universo consistia 

em leis precisas e estáticas e os fenómenos que ocorriam poderiam ser previstos. Não 

existia um consenso científico sobre as flutuações e perturbações a que o universo 

estava submetido, nem se tinha a ideia que a emergência dos fenómenos supera 

escalas imagináveis pelo ser humano. Tudo mudou com a expressão de que o bater de 

asas de uma borboleta pode originar um furacão no outro lado do mundo, sendo este 

fenómeno conhecido como a sensibilidade às condições iniciais ou “efeito borboleta‟, 

formulado por Edward Lorenz (1960). Estava fundada a teoria do caos, correspondente 

“ao acaso ou casualidade/aleatoriedade” (Rocha & Morgado, 2007, p. 4). A qual 

comprovava a existência da imprevisibilidade em determinados fenómenos, devido à 

rapidez com que os processos determinísticos por natureza, conduzem a estados 

inesperadas e aparentemente desordenados. 

A grande descoberta do século XX é que a ciência é um domínio de múltiplas 

certezas, mas não de certeza absoluta no plano teórico, sendo o método científico o 

mais eficiente para se obter conhecimento. A ciência baseia-se em séries de certezas 

locais e espacialmente localizadas. A teoria astronómica Heliocentrismo (demonstra 

cientificamente que o Sol é o centro do Sistema Solar) pode ser um exemplo, pois 

tendo-se agora a certeza desta teoria, comprovada por Galileu Galilei no século XVII, 

anteriormente não era considerada correcta. 

A ciência conseguiu explicar muitos fenómenos que nos dias de hoje poderiam 

ser descritos como não complexos. Mas determinados fenómenos, como os 

organismos vivos, o funcionamento da mente humana, os ecossistemas, continuam a 

revelar grande complexidade, com qualidades não lineares. A própria imprevisibilidade 

do universo deve ser tida como um elemento fundamental do estudo científico 
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(Francelin, 2003) e foi neste sentido que se originou uma revolução derivada das 

descobertas da ciência, na medida em que, o determinismo, o racionalismo e a 

concepção “mecânica” do universo são colocados em causa. 

Com a aparente complexidade existente nos fenómenos da natureza, 

descobre-se que o próprio universo pode ser descrito como um sistema (von 

Bertalanffy, 1977), sendo que a investigação científica começa a recorrer aos sistemas 

como forma de simplificar a realidade. Estes podem ser conceptualizados como um 

conjunto de elementos inter-relacionados, i.e., interdependentes e interagentes, que 

funcionam em conjunto formando um todo organizado (unidade) devido a um 

determinado processo condutor (Rocha, 2012). O todo organizado apresenta 

propriedades próprias que não se encontram em nenhum dos elementos isolados. Isto 

significa que todas as áreas do conhecimento incorporam sistemas e que estes 

possuem características e leis independentemente da área onde se encontram (e.g., o 

ser humano e o universo). 

 

2.1. As características de um Sistema 

 

Os sistemas partilham algumas características em comum, tais como possuírem 

uma estrutura que é definida pelas suas partes e processos, serem generalizações da 

realidade e terem tendência para funcionarem da mesma forma. As diversas partes 

dos sistemas têm relações funcionais e estruturais entre elas, que envolvem entradas e 

saídas (de energia e/ou matéria), que depois são processadas de uma forma que 

provoca a sua transformação (Rocha, 2012). A existência das relações funcionais, 

devido à presença de forças motrizes, demonstra que existe fluxo/transferência de 

algum tipo de energia e/ou matéria para além da fronteira dos sistemas, através de 

diversos processos de entrada e saída com o ambiente exterior ou com outro sistema 

(Figura 2.1). Com a determinação do valor das propriedades, i.e., dos elementos, 

atributos e/ou relações, o estado do sistema pode ser definido. 
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Figura 2.1 – Componentes de um sistema e as suas relações. 

Existem diversos tipos de sistemas explorados e classificados pelos 

investigadores, sendo os principais: o sistema fechado que transfere energia mas não 

transfere matéria, através do seu limite para o ambiente circundante (e.g., o planeta); 

e o sistema aberto, que transfere tanto energia como matéria, através do seu limite 

para o ambiente circundante (e.g., maioria dos ecossistemas). Quanto à forma como 

se organizam são reconhecidos o sistema morfológico, sistema em cascata, sistema 

processo-resposta, sistema de controlo e o ecossistema (Rocha, 2012). No geral, os 

sistemas podem ser classificados quanto à sua natureza, origem e tipo e podem ser 

caracterizados por três propriedades: os elementos, os atributos e as relações. Estas 

classificações e caracterizações foram expressas no Quadro 2.1, para uma melhor 

leitura. 

Quadro 2.1 – Classificação e caracterização dos sistemas. 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 

Natureza Origem Tipo 

Natural (sistema digestivo, sistema 

respiratório, etc.) 

Abstracto (sistemas de 

informação, ensino, etc.) 

Aberto (recebem influência 

do meio externo) 

Artificial (sistemas que são 

criados) 

Concreto (equipamentos, 

objectos, etc.) 

Fechado (não sofrem 

influência do meio externo) 

C
ar

ac
te

ri
za

çã
o

 

Elementos Atributos Relações 

Partes ou substâncias que 

constituem o sistema e que 

podem ser átomos/moléculas ou 

corpos maiores de matéria 

(animais, plantas, grãos de areia, 

gotas de chuva, etc.). 

Características dos 

elementos que podem 

ser compreendidas e 

medidas (dimensão, 

volume, massa, 

temperatura, etc.). 

Associações que ocorrem 

entre os elementos e 

atributos e baseiam-se em 

causas e efeitos. 
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2.2. O Aparecimento da Teoria Geral dos Sistemas 

 

Existem modelos, princípios e leis que se aplicam a sistemas generalizados, 

qualquer que seja o seu tipo, natureza e origem. Foi neste sentido que Bertalanffy 

(1977) defendeu a criação de uma teoria não dos sistemas de um determinado tipo, 

mas de princípios universais aplicáveis aos sistemas em geral. Deste modo, postulou-se 

uma nova disciplina chamada de Teoria Geral dos Sistemas (TGS). O seu conteúdo 

seria a formulação e derivação dos princípios válidos para os sistemas em geral (von 

Bertalanffy, 1977). Descortinada a introdução à teoria de sistemas e às suas 

características no contexto científico, seria de alguma pertinência entender de onde 

surge a sua aplicação na complexidade do pensamento sistémico e que origina esta 

nova teoria.  

O pensamento evolucionista, sendo um termo em crescimento, mudança e 

desenvolvimento, conduziu a novos resultados no estudo dos fenómenos complexos 

das ciências naturais, incentivando o aparecimento da ciência da complexidade. Sendo 

que a ciência procura sempre uma maneira matemática de comprimir a informação, 

Bertalanffy (1977) procurou criar uma resistência à posição dominante da física dentro 

da ciência. A física não considerava as leis científicas exactas e permanentes (e.g., a 

mecânica newtoniana, considerada o principal fundamento da física clássica), sendo 

que Bertalanffy realçou a distinção essencial entre os sistemas físicos e os sistemas 

biológicos, estabelecendo a sua teoria sobre uma base consistente da biologia, a partir 

do estudo dos seres vivos (Capra, 2001). Recorrendo ao dilema da termodinâmica 

clássica e à sua “segunda lei”2 – a lei da dissipação da energia, procurou criar os 

alicerces para a nova ideia de evolução que ingressava no pensamento científico. 

Para a evolução dos sistemas físicos em forma matemática precisa, houve a 

introdução de uma nova quantidade denominada “entropia”3 (Capra, 2001), 

                                                      
2 Foi o matemático francês Sadi Carnot que formulou a segunda lei da termodinâmica, descobrindo que há uma 

tendência nos fenómenos físicos da ordem para a desordem. Qualquer sistema físico isolado ou fechado encaminhará 

espontaneamente em direcção a uma desordem sempre crescente (Capra, 2001). 

3 Na visão de Rifkin (1980), a entropia é uma medida da quantidade de energia que deixou de ter aptidão para se 

converter em trabalho. O termo foi proposto em primeiro lugar pelo físico alemão Rudolf Clausius (1868) mas o princípio já havia 

sido apreendido 40 anos antes por um oficial do exército francês, Sadi Carnot, que procurava compreender o funcionamento do 

motor a vapor. Um aumento de entropia significa um decréscimo da energia disponível (Rifkin, 1980). 
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relacionada com a infinidade existente no universo físico. Segundo Capra (2001), com a 

concepção de entropia e a formulação da segunda lei da termodinâmica, esta última 

introduziu a ideia de processos irreversíveis, de uma “seta do tempo”, na ciência. 

Sendo que qualquer processo de ordenação precisa de energia e que nem toda a 

energia disponível será utilizada para criar ordem, alguma energia mecânica é sempre 

dissipada em forma de calor que não pode ser completamente recuperada. 

Considerando este princípio irreversível de degradação de energia, existirá uma 

consequência, i.e., a desordem (entropia) do universo, que será sempre crescente e 

tudo o que é funcional no universo acabará por deixar de ser funcional, e por fim, 

terminará estagnado. 

Resumindo, o pensamento evolucionista entre os cientistas do séc. XIX, admitia 

através das suas observações que o universo evoluía da desordem para a ordem, em 

direcção a estados de complexidade sempre crescente, mas no final desse mesmo 

século a mecânica newtoniana acaba por ser suplementada por duas visões 

diametralmente opostas da mudança evolutiva – a de um universo vivo 

desdobrando-se em direcção a uma ordem e complexidade crescentes e a de um 

“motor” que deixará de funcionar, um universo de desordem sempre crescente 

(Capra, 2001). 

Todavia, sendo o universo complexo, também ele criou sistemas que pela 

própria natureza e definição, não podem ser sistemas fechados (e.g., os organismo 

vivos). Estes funcionam como um sistema aberto e apesar da entropia (ou desordem) 

poder descreve-los, a segunda lei da termodinâmica pode não ser possível de se 

aplicar. Os sistemas abertos incluem fluxos de entrada e saída, e são sistemas que não 

se encontrarão num estado de equilíbrio termodinâmico, mas sim num estado distinto, 

o estado estacionário. 

Como Bertalanffy reconheceu, na sua obra publicada em 1977, os organismos 

vivos enquanto sistemas abertos e estados estacionários acabam por não poderem ser 

explicados através das formulações convencionais da física, defendendo que, a ciência 

clássica terá de ser complementada por uma nova termodinâmica de sistemas abertos. 

No entanto, na década de 1940 quando estava a desenvolver a pesquisa, as técnicas 

matemáticas requeridas para a expansão da termodinâmica clássica não estavam 
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disponíveis, sendo que o autor constatou que o problema do sistema advinha das 

limitações dos procedimentos analíticos na ciência clássica, não tendo um modo para 

resolver esta problemática. A formulação da nova termodinâmica de sistemas abertos 

teve de esperar até a década de 1970. Contudo, a descoberta de Bertalanffy, permitiu 

concluir que um sistema é um conjunto de elementos interdependentes, numa 

organização, e cada um dos sectores funcionam como elementos do sistema maior e 

quando esses elementos trabalham em sinergia, fazem com que essa organização 

atinga o seu objectivo. Bertalanffy considera que, o universo pode ser apreciado como 

um ecossistema, onde os seus elementos não podem ser analisadas nem estudados 

sem a compreensão e aceitação do todo em que estão inseridos. Sendo um conjunto 

de elementos em interacção, o sistema reage globalmente, como um todo, quer às 

pressões externas quer às reacções dos seus elementos internos. Na verdade, também 

não se pode explicar de forma lógica as relações entre os diferentes elementos com a 

fragmentação do todo. É neste sentido que este pensamento é considerado complexo, 

pois aparentemente não há logica para estas relações (Francelin, 2003; von 

Bertalanffy, 1977).  

Fazendo uma retrospectiva, a Teoria Geral dos Sistemas (TGS), que Bertalanffy 

propõe, procura um entendimento da complexidade e do racionalismo, sendo um 

contraponto importante para o crescimento da humanidade. Esta teoria revolucionou 

uma época e ainda continua a influenciar as ciências modernas, sendo uma teoria que 

visa melhorar o entendimento sobre os sistemas, podendo ser aplicada, de forma 

geral, a todo o tipo de sistemas. Tem como características básicas a objectividade, a 

globalidade e a entropia, promovendo a integração das ciências naturais e sociais, 

aplicando os estudos de outros campos não físicos do conhecimento científico, sendo 

por isso uma teoria interdisciplinar entre as diversas ciências, o que proporciona um 

vasto conhecimento às mesmas.  
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2.3. O Paradigma da Complexidade e a emergência de uma nova Teoria 

 

A problemática da complexidade ainda é secundária no pensamento científico, 

no pensamento epistemológico e no pensamento filosófico (Morin, 2005). Segundo 

Francelin (2003), Edgar Morin4 é a referência no estudo desta complexidade. O 

antropólogo, sociólogo e filósofo francês, sugere que a problemática no pensamento 

epistemológico se encontra na pluralidade e na complexidade dos sistemas físicos, 

biológicos e antropossociológicos, o que nos leva à compreensão de um outro 

paradigma – o da complexidade. 

Fundamentando-se em Bertalanffy, Edgar Morin sugeriu a existência de um 

paradoxo. De um lado, o segundo princípio da termodinâmica indicando que o 

universo tende à entropia geral, à desordem máxima. Do outro lado, no mesmo 

universo, existe a organização das coisas, que se complexificam e se desenvolvem, i.e., 

a complexidade do sistema traduz-se na associação da ideia de unidade e de 

multiplicidade que, em princípio, se repelem e excluem, não se podendo reduzir o 

todo às partes, nem as partes ao todo (Estrada, 2009). 

O universo é compreendido como um sistema complexo. A sua complexidade 

está associada a um conjunto de eventos entre objectos (fragmentos), sistémicos e 

sem lógica aparente. Morin (2005; 1999) designa como sendo a “ordem dentro da 

desordem” ou a “certeza da incerteza”, sendo por este motivo descrito como 

complexidade. O universo é assim um sistema inserido numa rede de interacção e 

organização, formando uma matriz tetragramática (Figura 2.2), entendendo que a 

ordem nasce, ao mesmo tempo que a desordem, nas condições originais singulares 

que determinam o processo constitutivo do universo (Morin, 2005).  

Através da Figura 2.2 compreendemos a “concepção” do universo, a partir do 

diálogo entre cada termo. Verifica-se que cada termo tem uma acção sobre os outros, 

é-lhes complementar, inseparável deles (são antagónicos entre eles), e esta acção 

deve ser igualmente “probabilística”, flexível e aberta às lógicas já conhecidas ou que 

                                                      
4 O sociólogo Edgar Morin, reconhecido como o pioneiro do paradigma do pensamento complexo, determinou a 

necessidade de integrar diversas áreas de saber, desenvolvendo estudos interdisciplinares e transdisciplinares. 
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se venham a conhecer, numa perspectiva de permanente organização e reorganização 

(Estrada, 2009; Morin, 2005). 

 

Figura 2.2 – Tetragrama de Edgar Morin (2005). 

Sintetizando este capítulo, para entender a visão sistémica da complexidade é 

necessário considerar o todo e as suas partes, i.e., é imprescindível a compreensão da 

multidimensionalidade da realidade estudada e a sua organização. Para tal, Edgar 

Morin, propôs a Teoria da Complexidade, em que concluiu “[…] três teorias que 

constituem uma via de inteligibilidade para este novo universo que se ergue diante de 

nós” (Vaga & Nascimento, 1999, p. 29). Esta “trindade” proposta é conhecida da 

disciplina da ciência de informação, como a teoria dos sistemas (descrita no capitulo 

anterior), da cibernética5 e a teoria da informação6. Morin (1999) considera que esta 

“trindade” será uma possível via de entendimento para o universo que considera 

complexo, não das suas relações, uma vez que não seria possível devido às limitações 

da capacidade humana e dos fenómenos inexplicáveis advindos da natureza, mas sim o 

de analisar a complexidade que permeia estas relações (Francelin, 2003). Neste 

sentido, a Teoria da Complexidade distingue e analisa os fenómenos, conforme o 

paradigma anterior, mas procura estabelecer a comunicação entre o que é distinguido: 

objecto, ambiente, coisa observada e o seu observador. O todo e a parte não se 

                                                      
5 A cibernética de Norbert Wiener, trouxe a ideia de ciclos retroactivos (ideia latente desde a obra de Marx), i.e., a 

superestrutura retroage sobre a infra-estrutura, quebrando a linearidade. Mostrando que os acontecimentos se podem tornar, 

eles mesmo, causadores ao retroagir sobre a causa (como Pascal já tinha assinalado). A visão da cibernética focou a noção de 

feedback/ retroalimentação do sistema, i.e., uma parte do efeito (ouput) ou do resultado do comportamento/funcionamento do 

sistema volta à entrada do sistema como informação (input) e vai influenciar no comportamento seguinte (Vasconcellos, 2003). 

6 Shannon e Weaver publicaram, em 1949, o livro “Teoria Matemática da Comunicação”, nesta obra apresentaram um 

modelo linear de comunicação que, apesar de simples, era eficiente na detecção e resolução de problemas técnicos existentes da 

comunicação e visava a precisão e eficácia do fluxo informativo. Procurando referências não só na área da engenharia mas em 

qualquer âmbito da comunicação, sendo adaptável a qualquer processo de comunicação independentemente das características 

dos seus componentes (Shannon & Weaver, 1949). 
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podem sacrificar um ao outro. Não pode existir um pensamento linear, que imponha 

uma lógica em que não se contemplem contradições e desordens, sendo esta uma 

teoria holística que analisa o todo. 

 

2.4. Os Sistemas e os Modelos Complexos 

 

Segundo Wolfram (Wolfram, 1984b) uma análise pormenorizada ao sistema 

complexo revela que as componentes que o constituem são na verdade muito simples. 

A complexidade é gerada pelo facto de todas as componentes estarem interligadas, 

i.e., de cooperarem em conjunto, existindo assim uma elevada interacção entre elas. 

Deste modo se percebe a ruptura com a ciência convencional que examina o universo, 

fragmentando-o em partes mais pequenas para facilitar a interpretação. Porém, ao se 

conceber esta análise reducionista, como Levy (1993) afirmou, perdemos a percepção 

do todo. Todavia, Francelin (2003) vê o universo como um sistema complexo caótico 

onde o ser humano não é mecânico e que também vive na incerteza e desordem. O 

universo funciona como um todo caótico em que a mente não pode conceber as suas 

estruturas com exactidão nem previsão. Sendo um grande sistema complexo, no 

universo “as relações não-lineares intra e inter-escala, e respectivo retorno, entre 

todos os componentes, conduzem normalmente à instabilidade e imprevisibilidade” 

(Rocha & Morgado, 2007, p. 4). 

Como já percebido, a complexidade não nega os postulados, por exemplo, da 

mecânica das leis newtonianas, da unificação da massa e da energia, da unidade do 

código biológico, etc., porém, essas unificações não são suficientes para conceber a 

diversidade dos fenómenos e o devir aleatório do universo (Morin, 2005). O ser 

humano é simultaneamente físico, biológico, social, cultural, psíquico e espiritual, 

exemplificando a evidente complexidade residente na tentativa de se conceber a 

articulação entre todos estes aspectos. Neste sentido, é evidente que existe uma 

ambição da complexidade em relatar articulações que são destruídas pelos cortes 

entre as disciplinas e tipos de conhecimento. Existindo uma pretensão da 

complexidade para o conhecimento multidimensional, não se trata de conceder todas 

as informações sobre o fenómeno em estudo, mas de respeitar as suas diversas 
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dimensões. Portanto, não devemos esquecer que o homem é um ser bio-sociocultural 

e que os fenómenos sociais são, simultaneamente, económicos, culturais, psicológicos, 

etc. Dito isto, como Morin referiu, o pensamento complexo, não deixando de ser 

multidimensional, comporta no seu cerne um princípio de incompleto e de incerteza, 

tendo feito uma afirmação semelhante à de Pascal “[…] considero impossível conhecer 

as partes sem conhecer o todo, como conhecer o todo sem conhecer particularmente 

as partes” (Morin, 2005, p. 259). Temos de abandonar um tipo de explicação linear por 

um tipo de explicação em movimento, circular, onde vamos das partes para o todo, do 

todo para as partes, para tentar compreender um fenómeno.  

Rocha e Morgado (2007) destacam que na natureza as mudanças, raramente 

são lineares. Podem até revelar alguma linearidade em sistema fechado e controlado, 

mas no caso de haver influência de elementos externos, é mais provável reforçar a 

imprevisibilidade de determinados outputs, transparecendo a não linearidade. A 

referida imprevisibilidade dos outputs surgem da propriedade de emergência, 

relacionada com a escala espacial e temporal dos sistemas que envolvem um 

determinado número de elementos organizados em estruturas (Batty & Torrens, 

2001). Portanto, pode-se afirmar que os sistemas não são lineares, não existe fixação 

de regras, pois existe sempre uma probabilidade de haver retroacção a diferentes 

escalas, se os outputs divergentes forem um resultado de uma série de acções em 

cadeia, não podendo ser reduzidos a um único nível de explanação (Rocha & Morgado, 

2007). 

 

2.5. A importância da multidisciplinaridade 

 

A sociedade é demasiado complexa e por vezes as diferentes ciências não 

conseguem entender, de forma exacta e de que maneira os objectos interagem entre 

si. É necessário compreender de que forma as ciências se comunicam e partilham 

informações acerca de fenómenos aparentemente distintos, que são tratados por 

distintas ciências, sendo esta uma epistemologia complexa e que comporta os 

princípios da teoria da complexidade. 



 

21 

 

A ciência moderna é caracterizada por uma crescente especialização, devido a 

factores relacionados com a enorme soma de dados, com a complexidade das técnicas 

e das estruturas teóricas de cada campo. A ciência está deste modo dividida em 

inumeráveis disciplinas que geram continuamente novas subdisciplinas (von 

Bertalanffy, 1977). Deste modo, a percepção da ausência de vínculos entre as diversas 

disciplinas, e, ao mesmo tempo, a indispensável necessidade de existirem pontes entre 

estas, teve como consequência o aparecimento de estudos multidisciplinares e 

interdisciplinares na 2ª metade do século XX (Call et al., 2000). 

A descoberta da tectónica das placas, nos anos 1960, por parte de Alfred 

Wegener, é um dos exemplos da extrema importância da comunicação entre 

diferentes disciplinas, como a sismologia, vulcanologia e geologia, que permitem a 

articulação de diferentes matérias proporcionando um novo desenvolvimento para as 

ciências da terra. Estas circunstâncias permitem, de algum modo, compreender o 

universo como um conjunto articulado e complexo e é neste sentido que se denota, 

mais uma vez, a necessidade de a investigação científica ultrapassar a teoria do 

reducionismo e de se centrar na teoria da complexidade e na multidisciplinaridade, 

para melhor compreender determinados fenómenos (Levy, 1993; Rocha & Morgado, 

2007). 

Recorrendo ao modelo Jantsch (Quadro 2.2), adquirimos uma forma de ilustrar 

a relação entre as disciplinas. Este modelo apresenta as disciplinas como uns sistemas, 

em que cada uma tem a sua configuração, objectivos e complexidades, introduzindo 

deste modo, o conceito de pluridisciplinaridade que é muito similar ao conceito de 

multidisciplinaridade (Prikladnicki & Audy, 2007). Segundo Schneider (2001), cada tipo 

de pesquisa tem uma determinada descrição. A pesquisa disciplinar, prende-se a um 

conjunto específico de conhecimentos. A pesquisa multidisciplinar é concebida 

justa-posicionando conhecimentos de diversas disciplinas, por vezes sem relação 

aparente, ou sem que se manifestem explicitamente as relações que possam existir 

(e.g., a música). Contudo, existindo uma relação complementar entre as diversas 

disciplinas, com conhecimentos mais ou menos aparentes, surge o tipo de pesquisa 

pluridisciplinar (e.g., a física e a matemática). Existindo interacções entre duas ou mais 

disciplinas, num esforço de comunicação e de procura de um ponto em comum, 
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resulta num tipo de pesquisa interdisciplinar (e.g., a Bioquímica). Se da relação entre 

as disciplinas, provier a efectivação de um ponto axiomático comum a um conjunto de 

disciplinas, procurando o encontro e transposição dos pontos em comum, tendo como 

objectivo a constituição de uma ciência que explique a realidade sem fragmentações, é 

considerado um tipo de pesquisa transdisciplinar (e.g., a ecologia que necessita da 

compreensão de várias ciências, como a geografia, a biologia, a botânica, para formar 

uma unidade de estudo complexa).  

Quadro 2.2 – Modelo de Jantsch. Fonte: Silva, 1999. 

Multidisciplinaridade 

 
Sistema de um só nível e de objectivos múltiplos, sem 

nenhuma operação. 

Pluridisciplinaridade 

 
Sistema de um só nível e de objectivos múltiplos, com 

cooperação mas sem coordenação. 

Interdisciplinaridade 

 

Sistema de dois níveis e de objectivos múltiplos, com 

cooperação procedendo de nível superior. 

Transdisciplinaridade 

 

Sistema de níveis e de objectivos múltiplos, com 

coordenação vista a uma finalidade comum dos sistemas. 

 

 

2.6. Modelação dos Sistemas Complexos e a sua aplicação nas dinâmicas 

territoriais 

 

Sendo o território progressivamente mutável, submisso e condicionado tanto 

por factores naturais, como pela acção humana, é de alguma pertinência a forma 

como analisamos a sua evolução e dinâmica. Os padrões de ocupação do solo têm sido 

o cerne de investigação de diversas áreas científicas onde a disposição geográfica dos 

objectos e a sua interacção são de difícil compreensão e, consequentemente, previsão. 
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Dos vários objectivos a que a humanidade se propõe a desenvolver, destaca-se a 

necessidade e o esforço empregues em perceber o meio em que habitamos.  

Torrens (2000) defende que a abordagem bottom-up na teoria da 

complexidade, acaba por ser uma abordagem relativamente recente na investigação 

científica, pois num sentido espacial, os cientistas são confrontados com o dilema de 

conciliar os padrões e processos que operam e se manifestam a escalas diferentes. 

Neste contexto, surge a necessidade de se estudar os sistemas complexos através da 

criação de modelos que os representem (Tenedório et al., 2006), pois estes permitem 

“narrar” os elementos geográficos: tempo, espaço e evolução (O’Sullivan, 2004). 

Denota-se, a crescente importância de recorrer a simulações computacionais 

que decorre da impossibilidade de resolver num estudo científico, as consequências 

dos modelos dinâmicos através de métodos analíticos. Considerando sempre que os 

modelos são experiências e não representações fieis da realidade (Batty & Torrens, 

2001), a mensagem com mais importância que aqui se deve reter é que a 

complexidade tem relevância para muitos sistemas, mas não para todos. Sendo que 

isto também se aplica no contexto da cidade e dos sistemas urbanos. Enquanto alguns 

servem a uma abordagem de complexidade, outros, especialmente aqueles que 

operam de cima-para-baixo (top-bottom), podem resultar em muitas incertezas 

(Torrens, 2000). 

O uso de modelos na investigação urbana remonta ao modelo clássico de von 

Thunen, de 1826, da localização agrícola (Rocha, 2012). Porém, foi Weber (1909) que 

criou o primeiro modelo de crescimento urbano, relacionado com a localização 

industrial. Posteriormente, a Teoria dos Lugares Centrais, para modelar os padrões de 

crescimento urbano num contexto regional de Walter Christaller, em 1933, forneceu 

mecanismos de interacção económica entre localidades em função da distância a que 

os consumidores na região envolvente se deslocam para aceder às instalações mais 

próximas. Neste sentido, percebe-se a crescente importância que se tem vindo a dar à 

construção de modelos, pois estes servem para tecer estratégias que permitam lidar 

com a ocorrência de determinados fenómenos e assentam na representação de um 

ambiente fechado (com fronteira rígida com o exterior), com interacção dos inputs, 

que devem ser uniformes para permitir outpus previsíveis (Batty & Torrens, 2001). A 
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modelação permite analisar interacções, o papel de cada input nas mesmas e analisar 

diferentes influências nos outpus (O’Sullivan, 2004). 

O Quadro 2.3 refere-se aos três componentes em que qualquer modelo deveria 

estar alicerçado aquando do seu processo de implementação (Qureshi et al., 1999; 

Rocha, 2012). 

Quadro 2.3 – Componentes alicerces para a implementação de um modelo. 

Verificação Validação Análise de Sensibilidade 

Assegura a correcta 

elaboração do 

modelo, de acordo 

com uma específica 

metodologia. 

Comprova a adequação da estrutura do 

modelo para obter a finalidade 

pretendida, do ponto de vista 

conceptual e operacional, através da 

obtenção de um nível aceitável de 

valores nas predições dos mesmos 

modelos. Nos modelos explicativos ou 

preditivos, geralmente, a validação é 

feita através do grau de concordância 

(grau de ajuste) entre os dados obtidos 

no modelo e os dados dos reais. 

Comprova a estabilidade do 

modelo - capacidade preditiva, 

com a análise da variação 

produzida nos resultados após se 

realizarem variações sistemáticas 

num intervalo de entrada ou num 

ou mais parâmetros de entrada. 

Os resultados indicam quais são as 

variáveis que deverão prosseguir, 

para a obtenção de melhores 

resultados. 

 

É pertinente validar os modelos criados, pois afirma-se que apenas alguns são 

testáveis, podendo existir resultados arbitrários que são inesperados (Batty & Torrens, 

2001). É fundamental calibrar (ajustar) o modelo, de forma a controlar esses 

elementos inesperados, lidando melhor com a incerteza (O’Sullivan, 2004). Consoante 

a calibração do modelo, pode-se melhorar a capacidade de compreensão de 

determinados elementos que compõem a complexidade do sistema em análise, 

partindo-se de casos particulares que explicam a generalidade dos acontecimentos. 

Actualmente, devido à intensificação da globalização, assiste-se a uma 

contenda territorial onde as cidades se tornam centros de competitividade. O 

território passa assim a um estado de constante mutação, tentando adaptar-se às 

novas dinâmicas (Morgado et al., 2007). Segundo Torrens (2000) para a compreensão 

e conceptualização de uma cidade, analisando o comportamento interactivo a uma 

escala espacial local (e.g., os deslocamentos) dos muitos objectos individuais (e.g., os 
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veículos, as pessoas), existe uma emergência de padrões estruturados e ordenados 

(e.g., no horário de ponta de congestionamento de tráfego) (Nagel et al., 1997). A uma 

escala espacial maior, verificamos, por exemplo, agrupamentos socioeconómicos por 

residência. As cidades apresentam ainda várias das características marcantes da 

complexidade, incluindo dimensão-fractal, a auto-semelhança a diferentes escalas, a 

auto-organização e a emergência (Portugali, 2000; Torrens, 2000). 

As observações centradas nas mudanças funcionais das cidades, realizada por 

Batty e Xie (2005), verificaram constantes alterações ao longo dos últimos 200 anos. 

Demonstraram que as populações das cidades são mais móveis, provocando diferentes 

estados de crescimento, podendo as cidades ser vistas como “organismos” dinâmicos, 

cujo comportamento provém dos relacionamentos dos indivíduos com as áreas que os 

compõem.  

Deste modo, existe uma visão da cidade como um sistema complexo, em que 

os agentes que se localizam mais próximos conseguem gerar padrões que influenciam 

as áreas adjacentes, i.e., uma abordagem baixo-para-cima (Batty & Xie, 2005). Por sua 

vez, as próprias cidades estão ligadas entre si, pelo que, para apreender este novo 

“universo”, é necessário redefinir os modelos urbanos que posicionam as localizações 

geográficas no âmbito das suas regiões metropolitanas e, simultaneamente, 

relacioná-las com outras regiões (Batty & Cole, 1997). 

É neste contexto que os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), se tornam 

importante ferramenta para a construção de modelos urbanos, auxiliando na análise 

da distribuição espacial dos fenómenos (Chrisman, 1991). Com base nesta capacidade 

de análise espacial, os SIG podem dar resposta a problemas complexos com aplicações 

a rigor, desempenhando um importante papel na compreensão de fenómenos 

(Machado, 2000). Os SIG tornam-se, assim, instrumentos com capacidade eficiente de 

suportar e gerir várias soluções, que pode ir da mais plausível à mais improvável 

(Morgado et al., 2007). A utilização dos SIG permite, para uma área definida, criar uma 

simulação comparativa entre passado, presente e futuro. Esta análise é baseada nos 

princípios da complexidade, integrando-se, entre outros, conceitos de evolução de 

usos do solo, expansão urbana, movimentos migratórios. A visualização de fenómenos 

ao longo do tempo e do espaço numa plataforma SIG tornam-no um instrumento 
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incontornável no estudo das dinâmicas das cidades e do território (Batty & Cole, 1997). 

Com a interpretação e aplicação da base da teoria dos sistemas, aplicada ao estudo 

dos fenómenos complexos, com alicerces informáticos e combinando com uma 

abordagem SIG, existiu uma procura por parte dos investigadores para a redução do 

número de processos nos modelos e factores investigados. Procurando aumentar o 

tipo de metodologias de análise espacial, surgindo deste modo, uma abordagem 

emergente – os autómatos celulares (AC) (Silva & Martins, 2003; Wolfram, 1983).  
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Capítulo 3 -  Os Autómatos Celulares (AC) 

3.1. O princípio dos Autómatos Celulares 

 

O desenvolvimento da estrutura dos autómatos celulares é caracterizado por 

distintos períodos. Iniciou-se na década de 1950 e 1960, associada à matemática e ao 

que hoje chamamos de ciência da computação, através da invenção da máquina 

computacional de Alan Turing (Turing, 1936). Este demonstrou que um autómato 

simples, mais tarde chamado de máquina de Turing7, poderia simular qualquer função 

recursiva discreta.  

Em 1951, John von Neumann e Stanislaw Ulam, com o seu estudo das 

estruturas artificiais auto-reprodutoras (von Neumann, 1951), através da exploração 

da possibilidade da característica de auto-reprodução dos sistemas biológicos, 

perceberam que estas características também poderiam ser reduzidas para 

formulações unicamente matemáticas. As forças que regem a reprodução, i.e., as 

forças motrizes, podem ser reduzidas para regras lógicas (Sipper, 1997). A génese do 

modelo de autómatos celulares (AC) parte desse estudo, perante o obstáculo de 

explicar o modelo inicial de um robô que tivesse a capacidade de se reproduzir 

sozinho, a partir de um conjunto de peças separadas. Neste sentido, Neumann e Ulam, 

em 1951, produziram um modelo matemático abstracto que solucionou o seu 

problema, criando o “universal copie and constructor” mostrando que um AC pode ser 

universal, i.e., computacionalmente completo. 

Neumann (1951) desenvolveu o primeiro autómato celular alicerçado numa 

grelha com duas dimensões, em que cada célula podia alcançar 1 de entre os 29 

estados possíveis, contudo as suas regras nunca foram implementadas num 

computador uma vez que eram demasiado complexas (von Neumann, 1951, 1961). 

Ulam sugeriu, em 1943, o conceito de espaço celular, em que cada célula é um 

autómato independente, que interage com células adjacentes. Todavia, só em 1952 

                                                      
7 Alan Turing, matemático do século XX, propôs teoricamente num artigo publicado em 1936, a ideia da universalidade 

computacional, onde dissertou sobre a possibilidade de criar uma máquina que poderia implementar qualquer algoritmo, 

propondo o conceito “a máquina de Turing”, i.e., um dispositivo que tem uma cabeça que pode ler e escrever símbolos numa fita 

(Turing, 1936). 
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publicou estas ideias e as partilhou com Neumann (Ulam, 1952). Assim, a referência 

celular parte de Ulam e a dos autómatos de Neumann, sendo que estas ideias 

contribuíram para impulsionar a construção de uma base para o surgimento das 

aplicações geográficas (Rocha, 2012). Para complementar, Warren McCulloch e Walter 

Pitts (1943)  introduziram o estudo pioneiro em neurónios formais e Norbert Wiener e 

Arthur Rosenblueth (1946) em redes neuronais artificiais, gerarando um modo de 

observar os grandes sistemas espaciais, i.e., uma rede de muitas unidades discretas, 

bastantes activas e em interacção (Rocha, 2012).  

 

3.2. Características dos AC e a sua semelhança com a Complexidade 

 

Apesar de a ideia de uma modelação integrada dominar até aos anos 1970 

(Wilson, 1979), a introdução da teoria dos sistemas e a sua interpretação de forma a 

ser aplicada aos sistemas urbanos complexos, forçou os investigadores a reduzir o 

número de processos representados nos modelos e o número de factores 

investigados. Como alternativa à modelação regional, surgem os autómatos celulares 

que contêm características que convergem, forçosamente, com as características dos 

sistemas complexos que foram explanadas no capítulo 2. Os AC, foram 

predominantemente aplicados (desenvolvimento e uso) no ponto de vista dos 

sistemas urbanos (Haken, 1983; Prigogine, 1967; Rocha, 2012). 

Acontece que nos AC o resultado de uma determinada interacção é de enorme 

importância, na medida em que determina a interacção seguinte, produzindo uma 

nova “família” de células. Os AC são sistemas formados por unidades simples que 

interagem entre si, sendo que uma unidade influência sempre o comportamento da 

outra e à medida que o sistema evolui dinamicamente, vão emergindo 

comportamentos complexos em consequência destas mesmas influências, i.e., a 

complexidade pode advir no fim de várias interacções. Nesta medida, os AC podem ser 

entendidos como sistemas espaciais dinâmicos, em que o estado de cada célula da 

matriz depende do estado prévio das células que se encontram na sua vizinhança, 

tendo por base um conjunto de regras de transição. Assim sendo, o resultado da 
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interacção anterior tem um peso determinante no desfecho da que se segue podendo 

no fim do processo gerar padrões complexos globais. 

Rocha e Morgado (2007) afirmam que a complexidade pode ser descrita por 

um conjunto de características, sendo elas: a auto-organização, a não linearidade, a 

dinâmica ordem/caos e as propriedades emergentes. Analisando as características 

dos autómatos celulares encontramos bastantes semelhanças com as características 

da complexidade. É neste sentido que se pode afirmar que existe uma extrema 

complexidade nos próprios AC, pois verifica-se que um determinado sinal/estímulo, 

aparentemente insignificante, recebido por uma célula afecte de forma veemente 

todo o comportamento do sistema, conduzindo-o à desordem/instabilidade (Packard, 

1985; Rocha, 2012; Wolfram, 1984b). Esta característica dos AC corresponde na teoria 

da complexidade à dinâmica ordem/caos que como já mencionado anteriormente, 

refere a incapacidade que os sistemas complexos têm de prever qual será, 

efectivamente, o desenvolvimento futuro do sistema, persistindo sempre a incerteza 

na predição, sendo esta incerteza denominada de Caos. Os sistemas complexos 

referem igualmente que o comportamento caótico pode surgir a todo o instante, por 

intermédio do feedback e das diversas interacções de vizinhança. Associada a esta 

característica estão novamente os ciclos interactivos e as retroacções (retornos) 

existente nos AC que podem ser negativas ou positivas e que desempenham uma 

função determinante, na medida em que, o estado de uma célula influência o seu 

próprio estado futuro através do sinal enviado a outras células que interagirão com a 

primeira, e assim consecutivamente, formando ciclos interactivos. A complexidade 

advoga igualmente, pelas razões referidas anteriormente, à não linearidade, outra 

característica presente na complexidade, pelo que qualquer alteração que ocorra no 

sistema é sempre imprevisível.  

Os AC têm a capacidade, com o tempo, de se auto-organizarem de forma 

espontânea, i.e., conseguem internamente auto-organizarem-se gerando, com a 

dinâmica temporal, uma dada estrutura, mesmo sendo a desordem o seu estado inicial 

(Silva & Martins, 2003; Tenedório et al., 2006). Neste sentido, pode-se afirmar que 

esta componente dos AC corresponde à característica existente na complexidade que 

se designa, igualmente, de auto-organização. Como Wolfram (Wolfram, 1984a) 
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observou, até o modelo mais simples, como o AC unidimensional apenas com valores 

binários, é capaz de gerar um comportamento complexo, e que um estado inicial 

desordenado escolhido aleatoriamente, está apto para gerar o aparecimento 

espontâneo de algumas estruturas de padrão de forma triangular, sendo esta uma 

amostra simples de auto-organização (Goldstein, 1999; Rocha, 2012; Wolfram, 1994). 

Pode-se afirmar que os autómatos celulares são um sistema dinâmico discreto e que 

se caracterizam como não determinísticos, na medida em que, as variáveis espaciais 

são actualizadas dinamicamente durante os ciclos interactivos, sendo assim 

imprevisível e obtendo-se apenas aproximações, uma vez que, o espaço é dividido em 

células espaciais regulares e o tempo progride em passos de tempo discretos (Rocha et 

al., 2004; Rocha, 2012). 

Isto implica que o conhecimento do estado do sistema alcançado num 

determinado momento, não seja suficiente para determinar toda a sua evolução, pelo 

que os AC são também estocásticos. Como cada célula do sistema tem um de um 

número infinitos de estados, o estado de uma célula numa determinada altura vai 

depender do seu próprio estado e do estado dos seus vizinhos, o que apenas fornece 

probabilidades de para onde o sistema pode evoluir, não se podendo determinar com 

exactidão qual será o estado que se irá suceder nem quando ocorrerá (Balzter et al., 

1998).  

Uma outra característica dos AC é que se tratando de um sistema matemático 

elaborado a partir de componentes simples, mas que juntas geram um 

comportamento complexo e em que a estrutura global e coordenada resulta das 

interacções locais, está-se perante um sistema com uma abordagem semelhante à da 

teoria da complexidade, defendida por Torrens (2000) – a abordagem baixo-para-cima, 

que permite, por exemplo, integrar os AC numa análise de sistemas urbanos. E sendo 

as interacções locais que formam os complexos padrões globais, denota-se que os AC 

possuem uma estrutura hierárquica, em que são precisamente as interacções de nível 

elementar que influenciam o comportamento do último nível hierárquico, i.e., o 

comportamento global (Silva & Martins, 2003; Wolfram, 1984). Estas duas 

características relacionam-se com as propriedades emergentes da complexidade, que 
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fazem justamente alusão a estas características, referindo mesmo que nos sistemas 

complexos “o todo é maior que a soma das partes” (Levy, 1993). 

Outra característica existente nos AC é a atractividade que estes apresentam 

para suplantar o desafio da unidade de área modificável existente na maioria das 

práticas de modelação geográfica, pois ao se desenvolverem no tempo, os padrões 

que os AC geram, apresentam frequentemente um grau de regularidade na estrutura, 

sendo esta uma característica genérica dos AC – a capacidade de gerarem padrões 

auto-semelhantes. Esta regularidade na estrutura do padrão é independente da escala, 

uma vez que partes do padrão de uma estrutura são indiferenciáveis do todo (Rocha, 

2012; Torrens, 2000; Wolfram, 1984a). 

 

3.3. Definição formal e dimensão de um AC e as configurações da vizinhança 

 

Os AC correspondem a um sistema espacial dinâmico discreto, que consiste 

numa matriz de células regulares em que cada célula, num determinado momento, 

adquire um dado estado perante um número finito de estados possíveis, em função 

dos processos de interacção com as células da sua vizinhança, que por sua vez são 

concordantes com um conjunto de regras de transição (Rocha, 2012). Apesar da 

simplicidade existente na construção de um modelo baseado em AC, uma vez que 

possuem as características de um sistema aberto capaz de auto-organização, estes 

apresentam grandes potencialidades em gerar padrões complexos e comportamentos 

difíceis sendo potencialmente aptos para a reprodução espacial de fenómenos 

considerados complexos, e.g., a difusão da epidemia, dinâmica florestal, propagação 

do fogo (Silva & Martins, 2003; Tenedório et al., 2006; Wolfram, 1983). Os AC não 

necessitam de uma fonte exterior que guie o processo de auto-organização, apesar de 

este processo aumentar a complexidade do sistema que apresenta propriedades 

emergentes e em que novas estruturas e padrões, acabam por emergir da turbulência 

e do caos. Os AC como sistemas dinâmicos, são capazes de modelar os fenómenos 

complexos através do acerto de um conjunto de regras de transição e a partir da 

interacção com os restantes elementos dentro da sua vizinhança, que atendem numa 

escala local aos elementos do sistema que representam e permitindo que as suas 
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funcionalidades sejam usadas como idealizações matemáticas simples de sistemas 

naturais (Rocha, 2012; Wolfram, 1994). Nos AC, o tempo é discreto e assim o estado 

de uma célula no tempo t + 1 é a função do estado no tempo t e das suas células 

vizinhas. Neste sentido, a cada nova unidade de tempo as mesmas regras de transição 

são aplicadas, simultaneamente, a todas as células da matriz, levando á produção de 

uma nova família de células que depende na íntegra da família anterior, sendo esta 

uma das principais características dos AC (Tenedório et al., 2006). 

Segundo Rocha (2012) um AC convencional consiste em cinco elementos 

básicos:  

i. Um espaço euclidiano dividido numa matriz regular, i.e., célula; 

ii. Uma janela móvel com uma função de vizinhança associada; 

iii. Um conjunto de níveis discretos que estabelecem o estado das células; 

iv. Um conjunto de regras de transição; 

v. Um número de iterações predefinido, i.e., tempo. 

Actualmente é usada a definição formal de autómatos celulares (originalmente 

espaço celular) concebida por von Neumann (1951). Em que cada autómato Α é 

definido por um conjunto de estados  1 2 3, , ,..., nS S S S S  e um conjunto de regras de 

transição Τ: 

 ( , )A S T  (3.1) 

As regras de transição definem o estado de um autómato
1tS 
 no passo de 

tempo - no momento, 1t  dependendo do seu estado,  1,t t tS S S S  , e da entrada 

tE  no passo de tempo t  : 

   1: ,t t tT S E S   (3.2) 

Uma matriz de autómatos transforma-se em autómatos celulares quando o 

conjunto de entradas é definido pelos estados das células vizinhas. Os vizinhos de um 

determinado autómato são definidos pela grelha em que se situam os autómatos, para 

o autómato A  pertencer a um reticulado de autómatos celulares: 

  , ,A S T R  (3.3) 
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onde R  denota a vizinhança dos autómatos A , e define o limite para a 

definição da informações de entrada E , que é necessário para a aplicação das regras 

de transição T . 

Como os modelos de AC podem servir como base para a modelação de 

fenómenos naturais complexos de forma elucidativa e exacta, tornam-se mais 

complexos que os sistemas matemáticos convencionais. A equação (3.3), pode ser 

expressar verbalmente, equivalendo à afirmação “se-então-caso-contrário” (if-then-

else), ilustrando o Se (if) algo acontece na vizinhança de uma célula, então (then) 

alguma coisa acontecerá no momento seguinte, apresentando o princípio de um 

autómato celular, o que implica regras de transição explícitas (Itami, 1994; Rocha, 

2012). 

São igualmente reconhecidas várias dimensões nos AC, desde as 

unidimensionais a vizinhanças mais amplas, com duas ou mais células de cada lado 

(Rocha, 2012; Wuensche, 1998). No sistema unidimensional, por vezes considerado 

elementar, cada célula só pode ter dois estados – 0 ou 1 – sendo a vizinhança 

constituídas por duas células, uma à sua esquerda e outra à direita. Assim o estado 

futuro de uma célula depende do seu próprio estado actual, bem como do estado das 

suas duas células vizinhas (Digregorio et al., 1996; Nagel et al., 1997). Este sistema foi 

desenvolvido para representar objectos lineares, e.g., modelar o tráfego urbano 

(Rocha, 2012). No sistema bidimensional já existe a integração do factor tempo, além 

de que existe igualmente uma ampliação da vizinhança. Este sistema é geralmente 

considerado uma grelha quadrada, com uma vizinhança constituída tipicamente, em 

quatro ou oito células adjacentes. Esta forma é mais comumente usada na modelação 

da mudança da ocupação do solo e do crescimento urbano sendo muitas vezes 

referida como vizinhança de von Neumann (1951) e de Moore (1964), 

respectivamente. Neste caso regista-se um incremento da complexidade, pois o estado 

futuro de uma dada célula é determinado pelo seu próprio estado e pelo estado das 

oito células vizinhas. Realça-se que é possível utilizar vizinhanças mais amplas, também 

para elaborar análises da dinâmica evolutiva e preditiva, e.g., aplicações em sistemas 

naturais (Li & Yeh, 2001; Rocha, 2012; White & Engelen, 1997). Também existe o 

sistema tridimensional que é o mais complexo de todos, sendo por conseguinte a 
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melhor forma de modelar a realidade, e.g., as alturas dos edifícios no ambiente urbano 

construído (Rocha, 2012), porém ainda se encontra numa fase incipiente e em 

desenvolvimento, subsistindo alguns problemas nos arranjos das células, devido à 

dificuldade na conceptualização e construção do modelo. 

Na Figura 3.1, tem-se uma representação das três possíveis dimensões de um 

autómato celular, salientando-se que, o espaço celular não tem forçosamente de ser 

quadrado ou rectangular. É sim, imprescindível, que haja uma cobertura uniforme do 

espaço, e desta forma, também poderá ser estruturado em triângulos, hexágonos 

(favos de mel) ou tridimensionalmente (Rocha, 2012). Na Figura 3.2, tem-se a 

representação de algumas possíveis formas das células de um autómato celular. 

 

 

Figura 3.1 – Representação da dimensão de um AC: (A) Unidimensional, (B) Bidimensional e 

(C) Tridimensional. 

 

 

Figura 3.2 – Representação das formas das células de um AC. 

 

No que respeita à vizinhança, esta define-se como o conjunto de células com 

que a célula em questão interage, sendo que no espaço unidimensional se considera, 

comumente, que cada célula possuiu duas células vizinhas, uma em cada lado, 

esquerdo e direito. No espaço bidimensional é possível a definição de diferentes tipos 

de vizinhança, os dois tipos mais básicos são a vizinhança de von Neumann (quatro 
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células) que consiste em células verticais e horizontais adjacentes à célula em questão 

(Figura 3.3), ou seja, incluiu os vizinhos a Norte, Sul, Este, e Oeste; e a vizinhança de 

Moore (oito células) que consiste em células verticais e horizontais diagonalmente 

adjacentes à célula em questão (Figura 3.4), i.e., inclui as células descritas de Neumann 

e inclui ainda as direcções Noroeste, Nordeste, Sudeste, e Sudoeste (Rocha, 2012). 

Outros tipos de vizinhança têm sido utilizados na modelação urbana, tais como a 

aleatória e arbitrária (Rocha, 2012; White & Engelen, 1994, 1997) (Figura 3.5). 
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Figura 3.3 – Vizinhança de von Neumann: (A) - Primeiros vizinhos e (B) - Segundos vizinhos. 
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Figura 3.4 – Vizinhança de Moore: (A) - Primeiros vizinhos e (B) - Segundos vizinhos. 
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Figura 3.5 – (A) - Vizinhança aleatória e (B) - Vizinhança arbitrária.  
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3.4. Regras de Transição 

 

Com a noção da definição formal e o tipo de dimensão que um modelo AC pode 

representar, percebe-se que subsiste a necessidade de dar importância ao conjunto de 

regras de transição (ou função de transição), uma vez que estas são uma característica 

pertinente e sensível na estrutura e evolução do modelo AC, que não pode ser 

descuidada. A aplicação das regras de transição depende notoriamente do caso em 

estudo, sendo imperativo que a escolha corresponda aos objectivos propostos pois são 

elas que ditam de que forma o sistema evoluirá. Apesar de existirem diversos modelos 

de AC de natureza genética, estes apresentam formas substancialmente diferentes, 

cujas variações se devem à existência de diversas configurações, no que toca à 

definição de regras de transição bem como à estrutura dos modelos. 

Em muitos casos torna-se impossível predizer a evolução de um AC, pois a regra 

de transição é dependente da geometria da matriz, da vizinhança, e do estado – 

momento temporal (Figura 3.6), sendo necessário recorrer à simulação (Rocha, 2012). 

 

 

Figura 3.6 – Célula de um autómato celular e a sua vizinhança. 

 

As regras de transição podem ser determinísticas ou probabilísticas (não-

determinísticas): 

i. Regras determinísticas, são as que determinam o estado seguinte de uma 

célula – sabendo os estados vizinhos de uma célula podemos afirmar com 

exactidão o seu próximo estado (Rocha, 2012); 

ii. Regras probabilísticas, as menos comuns, que definem o seu próximo 

estado a partir do valor de uma função de probabilidade. São uma classe 

importante de regras de transição, pois fornecem um ou mais resultados 
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possíveis com probabilidades associadas. Neste contexto aparece a 

transição/lógica Fuzzy, introduzida por Zadeh (1973), que permite uma 

transição gradual, ao invés de abrupta como no caso dos dados vectoriais. 

As escolhas probabilísticas de todas as células são independentes umas das 

outras, na medida em que a função de transição é descrita de modo a que, 

para cada configuração de entrada se atribua um valor real a cada saída, 

indicando desta forma a probabilidade para essa saída. Para que estes 

valores estejam correctos, a soma de todas as probabilidades de todos os 

resultados, tendo em conta a configuração de entrada, deve ser igual à 

unidade, ou seja, igual a 1 (Rocha, 2012). 

A introdução das regras probabilísticas é bastante importante em vários 

contextos de modelação, pois muitos sistemas naturais são imprecisos, vagos, difusos 

e indiferenciados, mas nos casos mais complexos este tipo de regras apresenta 

vantagens. A sua importância é cabal pois é conforme as regras especificadas que o 

sistema evoluirá consoante a finalidade do fenómeno em análise, sendo que estas 

devem aproximar-se o mais possível da realidade, e.g., na modelação das transições de 

usos do solo, estas estão totalmente encapsuladas nas regras de transição, de forma a 

permitir a existência de uma ligação entre os padrões e os processos subjacentes 

(Ménard & Marceau, 2005). 

O modo mais directo de especificar a regra de transição, reside em escrever 

o(s) resultado(s) da mesma para cada configuração possível dos estados na vizinhança. 

Tratando-se do exemplo de um AC unidimensional, seria: 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

0,0,0 0 1,0,0 0 2,0,0 2

0,0,1 0 1,0,1 0 2,0,1 2

0,0,2 2 1,0,2 2 2,0,2 2

0,1,0 0 1,1,0 0 2,1,0 0

0,1,1 0 1,1,1 0 2,1,1 0

0,1,2 0 1,1,2 0 2,1,2 0

0,2,0 1 1,2,0 1 2,2,0 1

0,2,1 1 1,2,1 1 2,2,1 1

0,2,2 1 1,2,2 1 2,2,2 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (3.4) 
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 A desvantagem desta abordagem é que gera listas muito longas, sendo que, 

são introduzidos caracteres universais (CU), para simplificar a especificação. Os CU 

indicam casos, em que o resultado de transição é independente do conteúdo de uma 

célula vizinha. Ao se indicar um CU “*”, simplifica-se a equação anterior: 

 

   

   

   

   

0,0,0 0 *,1,* 0

*,0, 2 2 0,0,1 0

2,0,* 2 1,0,0 0

*,2,* 1 1,0,1 0

 

 

 

 

 (3.5) 

Com a especificação da regra de transição neste modo, é possível construir uma 

tabela consistente e completa, que conduz à especificação da equação (3.5), sendo 

ainda mais complexa que a equação (3.4). A definição dos CU, pode ser entendida para 

que, a primeira regra aplicável tenha precedência sobre as seguintes regras e, assim 

sendo, é possível simplificar a equação (3.5), no seguinte modo: 

 

 

 

 

 

 

*,0, 2 2

2,0,* 2

*,0,* 0

*, 2,* 1

*,1,* 0











 (3.6) 

Esta regra de precedência, resulta numa equação onde foram suprimidas as 

três últimas regras da Equação (3.5). Posteriormente a esta simplificação, pode-se 

ainda efectuar outra adicional, agrupando os estados de acordo com as simetrias da 

matriz. Num sistema unidimensional com regras simétricas, seria possível obter-se o 

mesmo números de casos que na equação (3.4), deste modo: 

 

 

 

 

 

2,0,* 2

*,0,* 0

*, 2,* 1

*,1,* 0









 (3.7) 

No caso de um sistema bidimensional, i.e., com duas dimensões, a 

especificação implícita dos casos simétricos, torna-se ainda mais importante, sendo 

que neste caso as regras bidimensionais seriam como se observa na Figura 3.7.  
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Figura 3.7 – Regras de transição bidimensionais. Fonte: Rocha, 2012. 

 

Neste caso a primeira regra também é válida para todas as configurações 

(Figura 3.8) sendo obtida pela rotação da matriz. A descrição por quatro linhas deve 

ser constatada com a dimensão total de tabela, de 53 = 243, reduzindo-se assim a 

descrição aos seus elementos essenciais. 

 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

Figura 3.8 – Possíveis configurações de um AC bidimensional. Fonte: Rocha, 2012. 

 

Para a especificação e implementação da regra de automatização, deve-se 

dividi-la em vários sub-passos, e.g., numa primeira fase poderia calcular-se a soma na 

vizinhança de duas variáveis   e  , separadamente, sendo que as vizinhanças 

utilizadas para calcular u  e v  podem ser diferentes e conter várias configurações 

possíveis. No entanto é preciso ter em conta o valor mais apto para o caso que se está 

a estudar, aquando da escolha da janela, para assegurar que a janela abrange as áreas 

de interesse, correspondendo à seguinte fórmula: 

  
 ( )

( )
j N i j N i

j e j
 

   
 

    (3.8) 

A segunda fase calcularia o valor novo de   a partir de , e   , em que n

corresponderia ao número de células na vizinhança de v, incluindo a célula a ser 

actualizada. A terceira fase calcularia o novo valor de  .  

2 *
* 0 * 2 * 0 * 0

* *

* *

* 2 * 1 * 1 * 0

* *
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O número possível de transições é elevado, mesmo para alguns estados e 

vizinhanças de pequena dimensão, conseguindo-se verificar que num AC 

unidimensional, constituído por células booleanas, i.e., cujo estado é falso ou 

verdadeiro, e com uma vizinhança com duas células, que o número de regras de 

transição possível é igual a 
322 256 , sendo a potência 32 = 8, que nesta fórmula 

corresponde ao número de combinações de estados da tripla constituída pela célula e 

os seus dois vizinhos. Ao indicar o número de estados de célula como N  e o número 

de células na vizinhança como K , o número de regras de transição equivalerá a 
KNN , 

demonstrando que esta fórmula pode ser facilmente generalizada, e que o resultado 

cresce desmedidamente com o aumento de K  bem como de N  (Rocha, 2012; 

Wolfram, 1983). 

Há vários exemplos de regras de transição utilizadas pelos investigadores, pois 

estas devem ser especificadas de acordo com o objectivo que se pretende alcançar. 

Destaca-se o jogo da vida, como o exemplo claramente mais evidente e compreensível, 

servindo de modelo a estudos subsequentes. Este AC foi desenvolvido na década de 

1970, pelo matemático John Horton Conway8. Tratava-se de um autómato celular 

bidimensional em que cada célula possuiu somente dois estados: 0 ou 1 (mortas ou 

vivas, respectivamente) e possuíam uma vizinhança de oito células nos sentidos dos 

pontos cardeais - leste, sul, oeste, norte, sudoeste, o sudeste, nordeste, e noroeste - 

este tipo de vizinhança é denominado de vizinhança de Moore (Batty & Xie, 1994). A 

vida foi construída como uma matriz e a evolução de cada célula foi determinada por 

um conjunto de regras que tinham como objectivo evitar que uma célula viva, morra 

ou se expanda rapidamente, i.e., em gerações sucessivas e tendo em conta o número 

de vizinhos vivos dentro de uma vizinhança de Moore (3x3) a célula ou permanece 

viva, morre ou (re)nasce. Este jogo de simulação assemelha-se aos processos da vida 

real (Berlekamp et al., 1982; Gardner, 1970; Rocha, 2012). Neste sentido, as regras 

foram aplicadas simultaneamente a todas as células do seguinte modo: 

                                                      
8 Conway pretendia projectar um jogo de regras simples para estudar a dinâmica espacial microscópica da população. 

Conhecendo a computacionalidade universal dos AC, que continham capacidade para criar estruturas espaciais complexas, 

Conway procurou criar regras simples, contudo foi criada uma dinâmica populacional que não era facilmente prevista nem 

esperada (Rocha, 2012). 
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i. Primeira regra: Sobrevivência - uma célula viva conseguirá transitar para a 

geração seguinte se possuir duas ou três células vizinhas vivas, incluindo as células 

diagonais, i.e., sobrevive até à geração seguinte;  

ii. Segunda regra: Nascimento - Uma célula morta quando possuir três células 

vizinhas vivas, adquire vida e transita para a “geração seguinte”; 

iii. Terceira regra: Morte - Uma célula viva não conseguirá manter o seu estado, 

i.e., extingue-se na próxima geração, devido a solidão ou sobrelotação, se possuir 

menos de duas ou mais três células vizinhas vivas, respectivamente e se já estiver 

morta, permanece morta. 

Note-se que estas regras são intrinsecamente simples, e que suportam uma 

elevada variação nos padrões de crescimento numa simulação. Apesar de serem regras 

bastante simples e o modelo poder ser facilmente reproduzido, esta ideia é ilusória e 

na verdade emerge uma grande complexidade que pode gerar padrões de 

desenvolvimento complexos (Almeida et al., 2003; Rocha, 2012). 

Na literatura encontram-se estudos realizados por White e Engelen (1993), 

Batty e Xie (1994), Wu e Webster (1998) e Li e Yeh (2001), com objectivos 

semelhantes, determinar as regras de transição, recorrendo a diversas abordagens 

(Tenedório et al., 2006). Com destaque para abordagem de Li e Yeh (2001; 2002) que 

propõem um método que supera o problema da definição das regras de transição num 

modelo de CA através da utilização de redes neurais artificiais. Estes autores 

procuraram gerar automaticamente uma calibração para os valores dos parâmetros 

das regras de transição do modelo. Demonstrando que na simulação de sistemas 

urbanos complexos não-lineares um modelo AC baseado em RNA podia gerar 

melhores resultados que um modelo AC clássico (Tenedório et al., 2006). No entanto, 

as redes neurais não possibilitam uma visão das relações, efectivamente, utilizadas na 

modelação, deixando o modelador desinformado sobre a possível falta de conexão 

causal nas relações que são usados no modelo (Clarke et al., 1998; Messina & Walsh, 

2001; Silva & Clarke, 2002). Com efeito, este método é, actualmente, apenas 

operacional para padrões simples binários. Se existirem padrões de ocupação do solo 

com várias classes, torna-se bastante mais complexa a técnica de calibração, devido ao 

elevado conjunto de parâmetros a serem calibrados e, consequentemente, torna-se 
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elevado o tempo necessário de computação (Verburg et al., 2004; White & Engelen, 

2000).  

Contudo, a correcta definição das regras de transição, permite ainda, durante o 

processo de simulação a ingressão de variáveis não previstas anteriormente, e.g., a 

criação de novos centros de agregação ou propriedades fractais das parcelas. 

Contribuindo para a simulação de um extenso conjunto de comportamentos 

complexos. Quando são incorporadas regras simples em relação aos efeitos da 

adjacência espacial, efeitos estes condicionantes da dinâmica dos sistemas, é dada 

uma elevada importância aos comportamentos e padrões emergentes, por norma 

mais complexos do que aqueles gerados pelos modelos designados de modelos de 

equilíbrio simples.  

 

3.5. Os Autómatos Celulares nas dinâmicas territoriais  

 

A base da introdução dos conceitos e ferramentas de AC à generalidade da 

investigação geográfica surgiu nos finais dos anos 1950 como resposta ao problema 

que os investigadores, que trabalhavam com a conceptualização matricial do espaço, 

encontraram por esta ser vista com estática. Recorrendo ao método de simulação do 

crescimento urbano, os investigadores providenciaram uma panorâmica para todo o 

conjunto das células em interacção, constituindo cada uma delas um computador. Este 

processo designou-se por automatização, sendo uma das primeiras experiências com 

cartografia baseada em computador. Esta abordagem como ferramenta geográfica é 

feita de baixo-para-cima (bottom-up) em que as interacções locais dão relevo à 

formação de complexos padrões globais (Wolfram, 1984a). Esta noção do espaço 

como uma estrutura de células idênticas acabou por ser adoptada pelos investigadores 

para diversos modelos de dinâmica da infra-estrutura urbana, entre os anos de 1960 e 

1970. 

Mas a introdução dos AC nas ciências ambientais foi tardia, demorando mais de 

uma década após os anos 1970, devido ao tratamento das unidades que 

compreendem os modelos. Estas ciências não questionavam a abordagem quantitativa 

e fundamentavam-se na modelação compreensiva, acabando por só despertar 
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interesse em meados dos anos 1980. Percebeu-se na altura que, através da modelação 

com AC conseguir-se-ia criar modelos que considerassem as cidades como sistemas 

espaciais distribuídos, através da característica particular que os AC contêm – as 

interacções entre unidade de solo vizinhas. Esta particularidade despertou um grande 

interesse entre a comunidade geográfica, e hoje em dia, os AC são das principais 

ferramentas utilizadas para modelar as mudanças do solo, devido à abordagem baixo-

para-cima que possibilita, por exemplo, a representação por meio de matrizes de alta 

resolução espacial, o uso de cada célula, que depende do uso das células adjacentes, 

i.e., vizinhança (a primeira lei da geografia de Tobler (1970), que refere que tudo está 

relacionado a tudo resto, mas as coisas mais próximas estão mais relacionadas do que 

as coisas mais distantes) (Rocha, 2012). 

Waldo Tobler (1970) considerou que o espaço urbano é uma cobertura de 

diversas unidades de terra relativamente pequenas e cada unidade tem as suas 

próprias propriedades. Também defendeu que a finalidade da computação é a 

introspecção e não os números, sendo que os seus artigos descrevem a aplicação 

próxima destes agentes nos sistemas de informação, para modelar o desenvolvimento 

da cidade de Detroit, considerando a visão de cidade como um espaço celular e um 

exemplo de um sistema complexo (Tobler, 1959, 1970). Esta consideração permitiu 

que outros investigadores, como Ilya Prigogine (1967), Helen Couclelis (1985, 1988), 

Robert Itami (1988) e Michael Phipps (1989), considerassem que os problemas da 

dinâmica urbana e da ocupação do solo pudessem ser modelados com a integração 

dos AC nos SIG, devido à natureza espacial das várias variáveis iniciais (Rocha, 2012). 

Uma vez que, a representação da célula num AC é semelhante nas suas características 

espaciais com determinados dados matriciais e imagens de detecção remota relativos 

à superfície da terra utilizados nos SIG, os quais fornecem constantemente dados para 

estes modelos (Ménard & Marceau, 2005), os geógrafos iniciaram a introdução destas 

ideias na prática real da modelação urbana (Wilson, 1979). Estudos mais recentes 

também encontrados na literatura abordam este tema, e.g., o estudo de Clarke, 

Hoppen e Gaydos, de 1998, sobre a urbanização devido à atracção da vizinhança da 

rede rodoviária; o crescimento dos centros residenciais existentes, devido às forças 

centrípetas de Verburg et al., de 2004; a desflorestação devido ao desenvolvimento de 
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novas residenciais de Schneider e Pontius (2001); a representação das características 

de uma área urbana através de categorias socais das populações – imigrantes versus 

população nativa, proposto por Portugali e por Benenson (1994), a evolução do uso do 

solo, numa realidade periurbana (concelho de Almada), com recurso à integração de 

lógica difusa, modelos preditivos e autómatos celulares de Jorge Rocha (2012). 

Wu (1996) desenvolveu uma abordagem linguística de autómatos celulares 

para simular o processo de desenvolvimento dos padrões da ocupação do solo numa 

região urbana Chinesa de rápido crescimento. As instruções de linguagem natural 

permitem a integração do controlo da lógica difusa no procedimento de imitação do 

processo de tomada de decisão, tornando assim a estrutura do modelo mais 

transparente e compreensível (Wu, 1996). Nesta abordagem de simulação, as regras 

de transição são definidas de forma a integrar um processo de tomada de decisão, i.e., 

são definidas através de instruções de linguagem natural, vagas e subjectivas, para 

descrever certas condições prévias que conduzem a uma determinada decisão. Por 

exemplo, o desenvolvimento de uma parcela de solo agrícola no seio do espaço 

urbano é provavelmente pré-condicionado por possuir uma boa acessibilidade, 

proximidade a caminhos de água, etc. A regra pode ser facilmente modificada com 

linguísticas (linguistic hedges). A aplicação do modelo na cidade de Guangzhou (China) 

indicia que o modelo pode simular o desenvolvimento urbano como se de um jogo se 

tratasse, mostrando ser uma ferramenta útil para fornecer cenários esclarecedores 

para os decisores. No entanto, como o modelo foi configurado numa escala local, i.e., à 

escala das células e da sua vizinhança, não teve em conta o impacto dos factores 

macroscópicos, como o zonamento da ocupação do solo e a disponibilidade de solo 

para o desenvolvimento urbano. Além disso, a função de pertença e os modificadores 

linguísticos difusos são definidos de forma subjectiva, sendo a interpretação dos 

resultados do modelo em grande parte restrita (Rocha, 2012; Wu, 1996). Após a 

tentativa de pioneira de Wu (1996) apareceram na literatura especializada, uma série 

de estudos sobre a aplicação conjuntos difusos e lógica difusa em modelos urbanos 

baseado em autómatos celulares (e.g., Dragicevic, 2004; Hatzichristos, Mandelas e 

Prastacos, 2007; Liu e Phinn, 2003 e Rocha, 2012). 
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Deste modo os AC têm características semelhantes às dos sistemas complexos 

(e.g., resultados não determinísticos), que advêm da inclusão das variáveis espaciais 

que são actualizadas de forma dinâmica no decorrer do ciclo interactivo. A razão pela 

crescente atenção dada aos modelos AC é a facilidade com que estes podem ser 

integrados e programados em ambiente matricial (raster) dos SIG. A eficiência 

computacional destes modelos baseados em AC, deve-se ao facto de serem sistemas 

discretos e interactivos, envolvendo unicamente interacções entre regiões em 

detrimento dos pares de células, permitindo trabalhar com grandes resoluções 

espaciais, integrar e explorar uma variedade de estratégias de modelação, através da 

já referida abordagem baixo-para-cima, onde as interacções locais dão relevo à 

formação de complexos padrões globais (Kocabas & Dragicevic, 2006; Wolfram, 

1984b). Especificamente, pode-se representar a complexidade espacial e dinâmica do 

crescimento urbano, partindo da definição de escala, das regras de transição e dos 

incrementos temporais, que são importantes configurações num modelo AC (Li & Yeh, 

2001; Torrens & O’Sullivan, 2000; White & Engelen, 2000). 
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Capítulo 4 -  O efeito de Escala nos AC e as Cadeias de Markov 

4.1. Questões de Escala na modelação da ocupação do solo 

 

Os aspectos que caracterizam a superfície terrestre (e.g., o tipo de uso, o 

estado do uso ou a qualidade do solo) e os problemas ambientais relacionados com a 

mudança da ocupação do solo (e.g., a gestão dos recursos hídricos, o aquecimento 

global, a qualidade do ar, a degradação ambiental ou a desflorestação), não podem ser 

estudados a uma única escala de observação (Rocha, 2012). Assim, como Marceau 

(1999) concluiu, um dos objectivos primários na investigação destes fenómenos 

complexos, parte da compreensão de como os processos operam a várias escalas 

espaciais e como podem ser interligados através do conceito de escala, uma vez que, 

este é um conceito central na descrição e explicação da organização hierárquica 

complexa do mundo geográfico (Marceau, 1999; Pan et al., 2010). Segundo Clarke e 

Gaydos (1998) a chave para o uso de um modelo AC, para uma área de estudo em 

particular, é a escala a que se pode obter o padrão confiável do crescimento urbano 

(Samat, 2006). 

Numa análise em ambiente SIG é preciso considerar vários pormenores 

relacionados com a escala, uma vez que esta está implícita na base de dados utilizados, 

que são recolhidos a partir de diversas fontes, a diferentes escalas temporais e 

espaciais. Geralmente estes dados acabam por ser agregados a uma escala uniforme 

de forma a acomodar a análise, sendo que este processo se traduz numa perda 

significativa de informação (Bian, 1997; Burrough & McDonell, 1998; Carver & 

Brunsdon, 1994; Samat, 2006). Deste modo, Goodchild e Quatrrochi (1997) sugeriram 

que uma ciência da escala deve tentar explicar: (i) o papel da escala na detecção de 

padrões, processos e o seu impacto sobre a modelação; (ii) a identificação dos 

domínios de escala e os limiares da escala; (iii) a aplicação de abordagens multi-escala 

para as análises e modelação. Segundo Ménard e Marceu (2005) a escala nos 

autómatos celulares, é definida através de três componentes: 

i. Extensão espacial, que se refere ao comprimento total, área ou volume que 

existe ou que é observado ou analisado (Dungan et al., 2002). Nos AC, a 
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extensão refere-se à dimensão da área que é modelada (Ménard & 

Marceau, 2005; Pan et al., 2010); 

ii. Dimensão da célula, que constitui a área que cada célula irá cobrir. A 

maioria dos modelos de AC possui um espaço celular homogéneo. Cada 

célula tanto tem um ou um conjunto de valores para representar aspectos 

que caracterizam a superfície do solo, como o tipo da ocupação do solo, o 

grau de estado da ocupação do solo ou a qualidade do solo (Ménard & 

Marceau, 2005); 

iii. Configuração da vizinhança determina a distribuição e o número de 

vizinhos que terão um impacto sobre a evolução de cada célula (Ménard & 

Marceau, 2005). A configuração da vizinhança num AC é geralmente 

caracterizado pela forma, dimensão e/ ou a distância (raio) da vizinhança 

(Barredo & Demicheli, 2003; Kocabas & Dragicevic, 2006; Ménard & 

Marceau, 2005; Pan et al., 2010; Samat, 2006) 

Os modelos AC são sensíveis a variações de escala e estão dependentes, grande 

parte das vezes, da região em estudo e da disponibilidade de dados (Pan et al., 2010). 

Estas variações de escala, incluindo a dimensão da célula e as configurações de 

vizinhança, afectam a precisão dos algoritmos e as suas relações no processo da 

simulação das transições da ocupação do solo, originando vários tipos de incerteza nos 

modelos (Pontius & Neeti, 2010).  

Neeti e Pontius (2010) agruparam as fontes de sensibilidade e incerteza em três 

categorias: os dados, o modelo e os futuros processos de mudança da ocupação do 

solo. Estes últimos, podem ser incertos, pois a tomada de decisão envolve o livre 

arbítrio humano. As outras duas categorias, os dados e o modelo, devido às variações 

da escala entre os diferentes estudos e, por isso, aos métodos frequentemente usados 

em dados vectoriais e imagens de detecção remota originais, como a rasterização dos 

dados e a sua agregação, de forma a conseguir produzir dados de entrada para o 

modelo, tornam também estas duas categorias incertas (Pan et al., 2010). 

Estas incertezas nos dados de entrada, que surgem a partir dos já referidos 

métodos de agregação de dados, acabam por influenciar o modelo/dados de saída. 

Dendoncker, Schmit e Rounsevell (2008) concluíram, através dos resultados da 



 

49 

 

avaliação dos erros e incertezas na representação de territórios, que surgem a partir 

de diferentes métodos de rasterização de dados e resoluções espaciais, que por 

exemplo, a utilização do método do ponto de rasterização criou mais territórios 

fragmentadas e subestimou menos classes da ocupação do solo. Este efeito de 

subestimação aumenta com a dimensão da célula. Assim, para a redução das 

incertezas, os investigadores devem utilizar dados de entrada no modelo com melhor 

resolução, apesar de esta escolha acabar por aumentar os requisitos computacionais 

(Pan et al., 2010). 

 

4.2. Análise e Configuração da Vizinhança 

 

A interacção entre os tipos de uso vizinhos é uma abordagem baseada na ideia 

de que o crescimento urbano pode ser gerado como um sistema auto-organizado, 

sendo uma das várias possibilidades de análise espacial, sobre as alterações da 

ocupação do solo, que assumem importância crescente. Devendo-se ao facto de 

permitir a visualização das interacções na vizinhança ao longo de um período de tempo 

específico, ajudando os modeladores a implementar e quantificar as interacções de 

vizinhanças em modelos da ocupação do solo. Segundo White e Engelen (2000) as 

actividades humanas são influenciadas por uma grande área adjacente, o que força a 

que a definição de vizinhança seja flexível. Revendo vários estudos, denota-se que 

existe uma limitação na escolha das dimensões da vizinhança, uma vez que esta é 

escolhida arbitrariamente. Esta escolha, geralmente, recai nas vizinhanças mais 

conhecidas – a de von Neumann ou de Moore (cf. ponto 3.3) – levando a que apenas o 

vizinho directo de um local seja tido em conta. 

Como a configuração da vizinhança determina a distribuição e o número de 

vizinhos que terão impacto sobre a evolução de cada célula (Pan et al., 2010; Rocha, 

2012), a exploração das relações e interacções de vizinhança na modelação da 

ocupação do solo requer novas abordagens. Por um lado, devido à necessária, mas 

exaustiva, calibração dos parâmetros espaciais e, por outro, aos procedimentos 

automáticos necessários para derivar as regras de transição. 
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Como existe um amplo espaço de soluções relativas à implementação de 

relações de vizinhança em modelos de alterações da ocupação do solo é importante a 

exploração das relações de vizinhança através de novas formas de experimentação 

empíricas com base em conjuntos de dados da ocupação do solo (Rocha, 2012). 

Numa análise geográfica com estrutura matricial, as operações de vizinhança 

são utilizadas para a determinação de um novo valor para cada local em função da sua 

vizinhança, sendo a vizinhança um qualquer conjunto de um ou vários locais que 

apresentam uma determinada distância e/ou relacionamento direccional 

relativamente a uma determinada localização – o foco da vizinhança (Pan et al., 2010; 

Rocha, 2012; Tomlin, 1990). Para caracterizar a vizinhança de um local podem ser 

usadas diversas estatísticas, sendo que existem determinadas operações para calcular 

as características da vizinhança, sendo estas apelidadas de filtros espaciais, funções de 

convolução ou funções focais (Burrough & McDonell, 1998). 

 

4.3. Cadeias de Markov e matrizes de transição 

 

Geralmente as práticas aplicadas de modelação urbana baseadas em 

autómatos celulares com uma estrutura SIG, cingem-se à representação da dimensão 

espacial da alteração da ocupação do solo, condicionando e desaproveitando a 

inclusão da dimensão temporal do modelo. Usualmente, os modelos, são configurados 

para descrever um estado de dados, desvalorizando a componente histórica dos 

dados. Esta componente traria vantagens, veja-se como exemplo, o caso da ocupação 

do solo, em que acrescentaria uma aproximação futura da dimensão espacial do solo 

que se modificaria, i.e., a quantidade de células (território) que se poderá prever que 

transite para um tipo de uso (Conway, 2009; Woodcock & Strahler, 1987). 

Com efeito, os geógrafos modeladores procuraram efectuar esforços a nível 

conceptual para a progressão da representação temporal dinâmica numa estrutura 

SIG. Como já referido no ponto 3.2 referente às características de um AC, as leis que 

descrevem os AC auto-replicados de von Neumann eram determinísticas e cada 

autómato celular também poderia ser considerado no contexto de um sistema 

estocástico, segundo o qual as regras de transição de estado são baseadas na 
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probabilidades de uma célula de autómato alterar seu estado
iS  no momento t  para 

jS  no momento 1t  . Sendo que os processos estocásticos discretos podem ser 

caracterizados pela seguinte condição: o estado de uma variável descrevendo o 

processo no momento é completamente determinado pelo seu estado no momento t , 

i.e., o estado seguinte é unicamente determinado pelo estado prévio. 

Para compreender a dinâmica dos fenómenos complexos é importante 

considerar a questão como espácio-temporal (Spatio-temporal). Esta questão conjuga 

na sua série de dados três componentes completamente interrelacionados: o espaço 

(onde), os objectos (o quê) e o tempo (quando) (Figura 4.1) (Kraak & Vlag, 2005). 

 

 

Figura 4.1 – Componente dos dados espácio-temporais. Fonte: Peuquet, 1994, citado por 

Kraak e Vlag, 2005.  

 

Com o decorrer do tempo, verifica-se que as distribuições espaciais vão-se 

alterando. Retrocedendo temporalmente, conseguir-se-á um mapa para cada 

momento, veja-se como exemplo, um mapa da ocupação do solo, que apresenta 

diferenças, face a outros da mesma área geográfica mas datados de outros anos. Esta 

noção transporta-nos para a ideia de que as mudanças estão associadas ao tempo e 

que na componente temporal, as mudanças são graduais. Com efeito, o tempo é 

considerado como uma variável contínua, i.e., não existem linhas de fronteira entre os 

momentos distintos (Rocha, 2012). Neste sentido, para representar os dados espácio-

temporais da ocupação do solo é essencial considerar modelos e, os respectivos 

indicadores, que possibilitam compreender as alterações ao longo do tempo. 

Existem cálculos que podem ser aplicados por meio de uma análise de 

componentes principais (Rocha, 2012; Yeh & Li, 2002), ou por meio dos campos de 
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Markov. Neste contexto é mencionado Andrey Markov, que em 1907, referiu num 

artigo a introdução dos processos estocásticos (processos de Markov), postulando que 

apenas é essencial e necessário conhecer o estado presente, que reúne a informação 

útil, para se produzir um modelo de predição com as transições de um estado para o 

outro. O processo de Markov clássico sendo considerado temporalmente discreto e 

caracterizado por variáveis que podem estar num N  estados de  1 2 3, , ,..., NS S S S S  

em que o conjunto T  de regras de transição é substituído por uma matriz de 

probabilidades de transição P . Reconhecendo a natureza estocástica do processo, 

que possui uma definição formal idêntica da dos AC que satisfazem os princípios 

básicos do processo de Markov, onde o próximo estado depende apenas do estado 

anterior, como se verifica nas equações (3.1) e (3.3) (Rocha, 2012): 

 

1,1 1,2 1,

2,1

,1 ,2 ,

N

ij

N N N N

p p p

p
P p

p p p

   (4.1) 

onde 
ijp  é a probabilidade condicional de o estado de uma célula no momento 

1t   ser 
jS , dado que era 

iS  no momento t : 

  Pr i j ijob S S p   (4.2) 

O processo de Markov como um todo é dado por um conjunto de estados S e 

uma matriz de transição P . Por definição, para estar sempre num dos estados, é 

necessário para cada i , se manter a condição 1ijj
p  . Os processos de Markov 

clássicos assumem que 
ijp  são constantes e com o tempo, os efectivos das unidades 

de Markov chegam quase sempre a um equilíbrio único da distribuição de estados. 

Para situações degeneradas, caracterizadas por relações analíticas adicionais entre 

valores de 
ijp  , a distribuição limite pode ser cíclica ou ainda mais complexa. A teoria 

dos processos de Markov fornece ferramentas para estimar a distribuição de equilíbrio 

e o processo de divergência. 

Mas a distinção entre os AC probabilísticos e os objectos clássicos da teoria de 

processos de Markov, passa pela dependência existente das probabilidades de 

transição 
ijp  dos estados dos vizinhos (que também podem ser determinadas 
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experimentalmente, com base na comparação entre os estados de uma célula nos 

momentos t  e 1t  ). Apesar de um AC determinístico poder ser trocado por um 

estocástico sem perder a fácil interpretação das regras T, as probabilidades de 

transformação não são constantes, pois dependem dos estados vizinhos. Ou seja, para 

a célula C  no estado 
iS : 

     Pr c i j ijob S S p N C   (4.3) 

onde  N C  denota os vizinhos de C . Na equação (4.3), os processos definidos 

- campos de Markov - incorporam a teoria da probabilidade. Segundo Rocha (2012), a 

teoria dos campos de Markov apresenta problemas semelhantes aos estudados pela 

teoria dos AC (e.g., problemas relacionados com questões tipo como: quais são os 

padrões mais prováveis de estados da célula? quais as condições de convergência para 

eles (se é que ocorre)? existem no sistema regimes dinâmicos mais complexos para 

além das distribuições quase-estacionárias?) 

 As transições de estados são probabilísticas e dependem somente do estado 

corrente. Os estados são representados em termos dos seus vectores probabilísticos e 

estes podem variar no espaço temporal (discreto ou continuou). Se o espaço de 

estados for discreto (enumerável) admite-se que o modelo de Markov seja 

denominado de cadeias de Markov (Rocha, 2012). 

A singularidade das cadeias de Markov deve-se ao facto dos parâmetros do 

modelo poderem ser facilmente estimados. As probabilidades de transição podem ser 

estimadas estatisticamente a partir de uma amostra de transições ocorridas durante 

um determinado intervalo de tempo, requerendo apenas o conhecimento de um 

número finito de estados e de probabilidades de transição. O modelo de Markov é 

expresso em notação matricial como (Baker, 1989 citado por Rocha, 2012): 

    1 nt p t     (4.4) 

onde  t  é um vector coluna, com k  elementos, que representam a fracção 

de solo em cada um dos s  estados no tempo t , e n  é o número de passos de tempo 

entre  t  e  1t  . 

Outra mais valia é a possibilidade das Cadeias de Markov poderem ser 

ajustadas para incorporar a influência de efeitos espaciais, heterogeneidade, variáveis 
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endógenas (e.g., tipos de densidade ocupacional, o relevo…) e exógenas (e.g., os 

distúrbios climáticos, políticas locais…), sendo que estas variáveis contribuem para as 

transições de ocupação do solo podendo ser modeladas modificando a equação (4.3) 

da seguinte forma (Baker, 1989 citado por Rocha, 2012): 

      1t P f t t       (4.5) 

onde P  é uma matriz com elementos 
ijP  , com 

1 1 2 2ij n nP b x b x b x     e 

1 2, , , nb b b  são os parâmetros que relacionam 
ijP  às variáveis 

1 2, , , nx x x . 

A formalização matemática destes processos, resulta numa matriz (Figura 4.2) 

com as transições de estados, isto é, a mudança de um estado a outro, sendo que os 

elementos diagonais da matriz, correspondem às células que não mudaram de 

estados.  

 

 A F H I U Total 

A AAX  
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U

ij
i A
X


  

Figura 4.2 – Matriz de Transição.  

Estes processos também podem ser descritos através de um diagrama de 

estados. Este representa as probabilidades de estados e de transição, em que a 

ausência de ligações (setas) entre estados indica a probabilidade de zero (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Representação dos processos de Markov. Fonte: Waner e Costenoble, 1997.  

 

Para a descrição do modelo são estudadas as propriedades das matrizes. Estas 

são uma forma simples de representar um modelo de estados e transições, com a 

distribuição da quantidade de mudanças registadas a todos os instantes, num princípio 

de célula-a-célula (pixel-by-pixel) para cada classe em estudo. Frequentemente, estas 

matrizes são convertidas em percentagem, permitindo obter as probabilidades de 

transição.  

Este método é frequentemente utilizado na análise da evolução do solo, pois 

segundo Baca (2002) permite realizar análises e projecções das suas dinâmicas e 

sinalizar, especificamente, as classes que se modificaram. Esta matriz é assente no 

cruzamento de dois mapas matriciais, com duas fronteiras precedentes (tempo inicial 

e final do período de simulação imediatamente anterior) (Rocha, 2012). A estrutura 

matricial, torna-se a ideal para este tipo de análises espaciais, pois os seus objectos 

resultam da sobreposição de uma grelha sobre o território, subdividindo-o em várias 

células, em que cada célula tem uma dimensão comum e um atributo associado. 

Contudo, existem inconvenientes nestas matrizes, pois tratando-se de um 

processo estocástico apenas se podem definir probabilidades da quantidade total de 

mudanças para cada tipo de transição da ocupação do solo num dado período de 

simulação referindo o que transita do quê para o quê, mas não exibindo esta 

distribuição espacial (Rocha, 2012). Outro inconveniente prende-se com a falta de 

percepção dos mecanismos causa-efeito durante o processo de simulação das 

alterações da ocupação do solo. No sentido de não considerarem a variação das 

escalas espaciais, que afectam a precisão dos algoritmos, as suas relações no processo 
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da simulação e portanto, que estão subjacentes na descrição e explicação das 

transições da ocupação do solo. 

Para fazer face a estes inconvenientes, surge o modelo CA-Markov, que conjuga 

a capacidade preditiva dos processos de Markov com a dependência de vizinhança dos 

AC para replicarem a escala espacial (através da definição de um conjunto de 

parâmetros espaciais e regras de transição), durante o processo (Araya & Cabral, 

2010). Esta modelação torna-se proveitosa quando efectuada com uma estrutura SIG, 

pois como já referido esta suporta grandes resoluções espaciais. A grande vantagem 

deste modelo é a sua capacidade para representar as mudanças em alguns casos 

específicos (e.g., os mapas da ocupação do solo) que estejam disponíveis ou omissos 

numa certa fronteira de um determinado período de simulação. Possibilitando prever 

a quantidade de células (território) que poderá transitar para um tipo de uso diferente, 

mas sempre considerando o factor escala. Um dos elementos que representa o factor 

escala (veja-se ponto 4.3) é a configuração da vizinhança. Esta, no processo de 

configuração do modelo, é reproduzida pelos filtros espaciais (matrizes das 

configurações de vizinhança dos autómatos celulares).  
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Capítulo 5 -  Modelação e Simulação 

5.1. Enquadramento Geográfico 

 

A região escolhida para o estudo corresponde a parte da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo9 composta por quatro NUTS III – Grande Lisboa, Península de Setúbal, 

Oeste e Lezíria do Tejo. Inserida numa área total de 9,496 2km , abrangendo 41 

municípios (Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 – Área de Estudo. 

 

De acordo com os valores do INE (2001), tratados no documento “A Região de 

Lisboa e Vale do Tejo em Números” (CCDR-LVT, 2008), o território da Região de Lisboa 

e Vale do Tejo corresponde a 13% do todo nacional, concentrando 34% da população 

do país. Esta região e, particularmente, a Área Metropolitana de Lisboa, são regiões 

com efeito polarizador no território nacional, concentrando valores de densidade 

                                                      
9 A escolha desta área está indirectamente relacionada com um projecto em desenvolvimento – AgriMet-MOD 

(Modelação Espacial da Agricultura Metropolitana), com o intento de que, os resultados obtidos possam, de certa forma, auxiliar o 
estudo. 
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populacional bastante elevados. Contudo, observam-se valores díspares no interior 

desta região, o Anuário Estatístico de 2008 destaca os valores elevados de densidade 

populacional da NUTS III Grande Lisboa, que apresenta uma densidade correspondente 

a 1,475 2/hab km , contrastados com a densidade populacional correspondente a 58,4 

2/hab km que a NUTS III Lezíria do Tejo apresenta (CCDR-LVT, 2008). 

Segundo as estimativas, é esperado o contínuo crescimento da população nesta 

região. Analisado a variação da população residente entre 2001 e 2008, encontram-se 

percentagens com níveis superiores aos valores nacionais, com destaque para a NUTS 

III Península de Setúbal, que apresentou uma variação da população residente, dentro 

deste período de 7 anos, de 9,9%, seguindo-se a NUTS III Oeste (6,8%), a NUTS III 

Grande Lisboa (4%) e, por fim, a NUTS III Lezíria do Tejo (3,7%) (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2 – Variação da população residente por NUTS III. 

 

5.2.  Modelo Conceptual 

 

A evolução das cidades e o crescimento urbano, como processos espaciais 

complexos, devem ser adoptados como um modelo complexo. A complexidade do 

sistema ocasiona um número avultado de decisões relativas à determinação dos 
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parâmetros espaciais, expondo a dificuldade de criar uma metodologia precisa, que 

englobe todas as características necessárias de definir na construção de um modelo 

preditivo. Neste sentido, os elementos de predição deste estudo, fundamentaram-se 

na bibliografia e na disponibilidade da informação geográfica. Sucintamente, foram 

aplicadas algumas operações que resultaram: (i) na transformação da informação 

geográfica com uma estrutura de dados matricial; (ii) incremento das regras de 

transição (distância euclidiana, lógica difusa e AMC); (iii) cálculos matemáticos para a 

obtenção dos modelos preditivos. A informação geográfica utilizada e as respectivas 

operações efectuadas podem ser visualizadas na Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 – Modelo Conceptual. 
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5.2.1. Pré-Processamento dos dados 

 

O modelo construído neste estudo assume uma estrutura espacial matricial, 

uma vez que este é um estudo com carácter preditivo. Portanto, a escolha desta 

estrutura prende-se ao facto de ser a melhor que se ajusta às características 

operacionais dos modelos baseados em autómatos celulares clássicos e dos modelos 

Markov, uma vez que permite uma distribuição contínua da informação espacial. 

A delimitação da área de estudo partiu da Carta Administrativa Oficial de 

Portugal de 201110 (CAOP11), de onde se retiraram os limites Administrativos Oficiais 

(limites das 4 NUTS III). Deste modo, os dados que ingressaram neste modelo (Quadro 

5.1) foram convertidos para formato matricial, sendo este formato o mais comumente 

utilizado na modelação, já que permite controlar a resolução da grelha, que está 

associada à dimensão da célula. 

 

Quadro 5.1 – Informação de suporte. 

Fonte Tipo de Informação 
Estrutura 
de dados 

Escala Ano 

Agência Portuguesa 
do Ambiente

11
 

Carta de ocupação do 
solo (CLC) 

Vectorial 
1:100 000 

1990 

Carta de ocupação do 
solo (CLC) 

2006 

Navteq Rede Viária 1:10 000 2006 

 

 Como já foi referido, a dimensão da célula é um dos parâmetros espaciais a ser 

explorado neste estudo. Segundo Rocha (2012), a escolha da dimensão da célula deve 

recair, não só no resultado que se procura alcançar, mas também, no tempo e no 

equipamento computacional que o modelador tem à sua disposição. Uma vez que, 

para a avaliação do impacto do efeito de escala no modelo devem ser assumidas 

diversas dimensões de célula, não se teve em consideração a “regra” de que a 

dimensão não deve ser superior à área da menor parcela cartografada (McGarigal & 

Marks, 1995). Posto isto, os mapas CLC do ano de 1990 e 2006, que entraram neste 

                                                      
10 Produção do Instituto Geográfico Português, disponível gratuitamente em 

http://www.igeo.pt/produtos/cadastro/caop/versao2011.htm. 
11 As CLC 1990 e CLC 2006 estão disponíveis no portal do SNIAmb da Agência Portuguesa do Ambiente. 
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modelo, foram transformados para formato matricial com as seguintes dimensões de 

célula: 50 metros, 100 metros, 150 metros, 200 metros, 250 metros e 300 metros. 

Como os mapas CLC de entrada deste modelo foram adquiridos à escala de 1:100 000, 

optou-se por manter o nível de discriminação, sendo a célula de 100 metros a mais 

adequada. Portanto, assumiu-se a dimensão de 50 metros como a mais baixa e foi-se 

generalizando (aumentando a dimensão célula), levando a uma agregação, devido à 

diminuição da escala. Ao se diminuir a dimensão da célula, verificamos o inverso 

(aumento da escala), o que para a escala de origem destes dados não seria ideal pois 

aumentaria o tempo de processamento sem nenhum acréscimo de qualidade. Para 

uma melhor percepção construiu-se o Quadro 5.2, com a dimensão da matriz e o 

número de células correspondente a cada dimensão assumida neste estudo.  

 

Quadro 5.2 – Dimensões da célula assumidas neste estudo (matriz e nº de células). 

 

Dimensão da Célula 

50 m 

(2500 2m ) 

100 m  

(10 000 2m ) 

150 m  

(22500 2m ) 

200 m 

(40 000 2m ) 

250 m 

(62 500 2m ) 

300 m 

(90 000 2m ) 

Matriz 2392x2955 1196x1478 797x985 598x739 478x591 399x493 

Nº de Células 3 798 523 949 679 422 059 237 414 151 925 105 509 

 

Devido às operações e cálculos, já por si complexos, decidiu-se numa primeira 

fase deste estudo, não se considerar os níveis da nomenclatura das cartas CLC. Para 

este estudo procedeu-se à reclassificação das classes em dois tipos: urbano (valor “1”) 

e não urbano (valor “2”). Esta decisão prende-se com a procura de conclusões directas 

e pormenorizadas, que não seriam possíveis se fossem consideradas mais classes de 

ocupação do solo, pois acrescentaria muito mais informação sobre as probabilidades 

de transição e tornaria a análise mais exaustiva. 

Para realização das operações do modelo Markov e CA-Markov, foi necessário 

reclassificar esta última informação geográfica. Deste modo, os mapas da ocupação do 

solo dos dois anos multiplicaram-se, de forma a se obter para cada ano um mapa da 

ocupação do solo com a sua respectiva classe (urbano ou não urbano) e com a sua 

respectiva dimensão da célula. Esta operação resultou num acrescento significativo de 
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nova informação geográfica (48 mapas), uma vez que, foi necessário cruzar cada 

dimensão da célula, com cada classe de ocupação do solo, para cada ano (Quadro 5.3). 

 

Quadro 5.3 – Elemento para cruzamento da informação geográfica. 

Derivação da informação Classes da ocupação do solo Dimensão da Célula 

CLC 1990 

Urbano Não Urbano 

50 x 50m 
100 x 100m 
150 x 150m 
200 x 200m 
250 x 250m 
300 x 300m 

CLC 2006 

 

 

5.2.2. Alterações na paisagem 

 

Neste ponto é abordada a evolução da ocupação do solo na região em estudo, 

através da comparação dos distintos mapas da ocupação do solo de 1990 e 2006. Na 

Figura 5.4 verifica-se a representação espacial das células das classes de ocupação do 

solo que modificaram entre o período de estudo, denotando-se um reduzido 

crescimento de áreas urbanas, sendo que estas alterações representam 3,2% de 

crescimento urbano entre o período de 1990 e 2006. Evidenciando-se uma evolução 

espacial mais concentrada na região de Grande Lisboa e na região da Península de 

Setúbal.  

Para uma melhor percepção do crescimento urbano que ocorreu entre os anos 

de 1990 e 2006, numa primeira análise procedeu-se a uma aplicação de matrizes de 

transição e de análise de sobreposição para a obtenção das alterações da ocupação do 

solo. De seguida, realizou-se uma sistematização e síntese dos valores relativos a cada 

classe em estudo. Com efeito, a primeira operação realizada para o processo de 

simulação foi o cálculo matemático proveniente das cadeias de Markov. Como referido 

anteriormente, através das cadeias de Markov pode-se calcular a indexação temporal, 

i.e., a quantidade de células (território) que se prevê que transite para um tipo de uso 

diferente. Neste modelo apenas são necessários como elementos de entrados dois 

mapas matriciais. Neste caso de estudo, inseriu-se o mapa de ocupação do solo de 
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1990 e 2006 reclassificados (com as duas classes referidas no ponto 5.2.1) e definiu-se 

16 anos (diferença de tempo entre os dois mapas de entrada) como intervalo de 

tempo. Portanto a matriz de transição corresponde à probabilidade de transição de 

estados entre as classes para ano de 2022, com base nos dois mapas inseridos. Esta 

matriz de transição permite compreender as dinâmicas e sinalizar as classes que se 

modificaram. 

 

 

Figura 5.4 – (A) - Ocupação do solo em 1990, (B) - Ocupação do solo em 2006 e (C) - Evolução 

da ocupação do solo entre 1990 e 2006. 

 

Deste modo obtiveram-se as várias matrizes de transição de probabilidades, 

para cada dimensão de célula, onde as linhas e colunas representam estados e as 

células representam a probabilidade de movimento entre estados. Neste caso de 
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estudo, a alteração da ocupação do solo das classes urbano e não urbano apresentam-

se nas matrizes do Quadro 5.4, resultante deste processo.  

 

Quadro 5.4 – Matriz da probabilidade de transição Markoviana para cada dimensão de célula (%). 

 
Cada matriz indica-nos (e.g., para a dimensão de célula 50 metros) que entre o 

tempo t  e o tempo 1t  , 99% da classe urbano não se altera (urbano/urbano) e que 

0,0027% torna-se não urbano. A segunda linha é interpretada da mesma forma, 

denote-se que as linhas somam sempre uma unidade (100%), significando que 

nenhum solo é perdido ou criado no processo de conversão. Especificamente, 

verifica-se que em todos as dimensões de células existe sempre uma probabilidade 

superior a 0,0350% da classe não urbano transitar para classe urbano. Enquanto a 

transição inversa apresenta uma probabilidade bastante mais inferior (0,0025%), como 

seria de esperar. Com efeito, a generalização da análise (aumento da dimensão da 

célula) tem influência no número de células que transitam entre classes, portanto o 

aumento da dimensão da célula resulta na diminuição da área que transita (Quadro 

5.5). 

 

Estado 
no 

tempo t  

Estado no tempo 1t   

 
Estado 

no 
tempo t  

Estado no tempo 1t   

50 
metros 

Urbano 
Não 

Urbano 
200 

metros 
Urbano 

Não 
Urbano 

Urbano 0,9973 0,0027 Urbano 0,9969 0,0031 

Não 
Urbano 

0,0347 0,9653 
Não 

Urbano 
0,0345 0,9655 

 

Estado 
no 

tempo t 

Estado no tempo 1t   

 
Estado 

no 
tempo t  

Estado no tempo 1t    

100 
metros 

Urbano 
Não 

Urbano 
250 

metros 
Urbano 

Não 
Urbano 

Urbano 0,9973 0,0027 Urbano 0,9655 0,0028 

Não 
Urbano 

0,0347 0,9653 
Não 

Urbano 
0,0344 0,9656 

 

Estado 
no 

tempo t  

Estado no tempo 1t    

 
Estado 

no 
tempo t  

Estado no tempo 1t    

150 
metros 

Urbano 
Não 

Urbano 
300 

metros 
Urbano 

Não 
Urbano 

Urbano 0,9974 0,0026 Urbano 0,9975 0,0025 

Não 
Urbano 

0,0347 0,9653 
Não 

Urbano 
0,0350 0,9650 
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Quadro 5.5 – Área de transição (nº de células) para cada dimensão de célula. 

 

5.2.3. Aplicação das Regras de Transição 

 

Nos modelos AC as regras de transição podem ser testadas directamente, se 

soubermos qual o uso do solo numa área hipotética, para as unidades de tempo t  e 

1t  . Desta forma, conseguimos imitar a lógica dos processos de Markov, estimando 

numericamente as probabilidades de transição entre estados, através da justaposição 

do estado de uma célula em 1t   versus os estados dos seus vizinhos em t . Como os 

processos de Markov são mais gerais que os AC padrão, na modelação de áreas 

urbanas, consideram o uso da célula em 1t   como dependente de estados de 

qualquer número de unidades do sistema em t , enquanto os AC tomam esta extensão 

como garantida (Rocha, 2012). 

Nestes modelos, as transições de célula dependem dos estados da célula e dos 

vizinhos, como das células mais próximas que podem representar outros factores (e.g., 

os rios, as estradas), mas no processo de Markov, o estado da célula no momento de 

tempo t  persiste dependente do estado dos (muitos) elementos do sistema urbano 

em 1t  , sendo estes modelos sucessores dos modelos matriciais muito próximos das 

implementações actuais de AC urbanos (Rocha, 2012). Neste sentido é necessário 

compreender as evoluções dos estados no tempo (auto-organização, não-linearidade, 

emergência e dinâmica ordem/caos) nos AC através da compreensão de quais as 

50 metros Urbano Não Urbano 

 

200 metros Urbano Não Urbano 

Urbano 38173 1035 Urbano 23796 73 

Não Urbano 118503 3297112 Não Urbano 7371 206174 

  

100 metros Urbano Não Urbano 200 metros Urbano Não Urbano 

Urbano 95544 261 Urbano 15205 43 

Não Urbano 29631 824243 Não Urbano 4707 131970 

  

150 metros Urbano Não Urbano 300 metros Urbano Não Urbano 

Urbano 42433 109 Urbano 10590 27 

Não Urbano 13156 366361 Não Urbano 3317 91575 
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causas que provocam as alterações, com a implementação das regras de transição. As 

transições das classes de ocupação do solo não se dão de forma linear, portanto é 

necessários definir regras de transição que aproximem o modelo à realidade, através 

de três elementos: (i) distância euclidiana, (ii) lógica difusa (fuzzy), (iii) análise 

multicritério (AMC). 

Para a obtenção da probabilidade de transição, foi necessário criar uma 

superfície de representação regular de distâncias, pois este é um factor importante do 

planeamento urbano, já que espelha a distribuição espacial da ocupação do solo 

(Rocha, 2012). Assumindo o critério de proximidade, que procura encontrar 

relacionamentos espaciais nos objectos através da distância euclidiana. Esta medida 

assume que a distância ordinária entre dois pontos é em linha recta. Adoptando esta 

fórmula como distância, o espaço euclidiano (ou qualquer espaço de produto interno) 

torna-se um espaço métrico. Considerando dois pontos num espaço n-dimensional, 

 1 2, , ,
T

na a a a  e  1 2, , ,
T

nb b b b , a distância euclidiana entre a e b é dada por: 

  
2

1

n

i i

i

d a b
ab 

   (5.1) 

Deste modo, recorreu-se ao cálculo da distância euclidiana para a 

determinação de superfícies contínuas que representam a proximidade entre os 

pontos amostrais. A distância foi calculada para os 48 mapas CLC (resultantes do ponto 

anterior) e para a rede viária (Quadro 5.6). 

 

Quadro 5.6 – Derivação da informação para obtenção das superfícies contínuas. 

Superfícies Contínuas Dimensão da Célula Derivação Unidade 

Proximidade ao Urbano 50 x 50m 
100 x 100m 
150 x 150m 
200 x 200m 
250 x 250m 
300 x 300m 

Carta de Ocupação do Solo 
(CLC) de 1990 

Metros 

Proximidade ao Não Urbano 

Proximidade ao Urbano Carta de Ocupação do Solo 
(CLC) de 2006 Proximidade ao Não Urbano 

Proximidade à Rede Viária Rede Viária 
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Para minimizar os problemas decorrentes do uso de unidades e dispersões 

distintas entre os dados de informação de entrada, procedeu-se à normalização do 

factor distância. Considerando que não existe uma fronteira linear, mas sim, uma 

mudança contínua de uma fronteira de classes, submeteu-se desta forma a uma 

classificação, consoante o comportamento da curva de probabilidades, escalonando os 

dados para que se enquadrem numa restrita faixa de valores. Para tal, recorreu-se à 

lógica difusa, pois este é um dos métodos para representar processos analógicos num 

padrão digital (Rocha, 2012). Este método é bastante utilizado em sistemas onde o 

elemento humano desempenha o papel principal, onde existe tomada de decisões e 

limitações físicas. Deste modo, a lógica difusa avalia a possibilidade de cada célula 

pertencer a um conjunto difuso, a partir da análise de toda a série de funções de 

pertença difusa, combinando a lógica polivalente (uma lógica probabilística), com o 

intuito de representar o modo humano de pensar e agir. 

Para aplicar a lógica difusa é necessário conhecer e compreender a relação 

entre os critérios e o conjunto de decisões, de modo a inteirarmo-nos que função 

utilizar. Neste caso de estudo, considerou-se a função sigmoidal, uma vez que os dados 

de entrada são contínuos, modificando-se a sua orientação entre o crescente e o 

decrescente (Figura 5.5).  

 

 

Figura 5.5 – Probabilidade segundo a orientação da função sigmoidal: (A) - Crescente e (B) - 

Decrescente. 

 

Para compreender qual a orientação a escolher, exemplifica-se o caso em 

estudo: sabendo que os valores variam consoante as células vizinhas, fortalecendo a 

sua continuidade, então, quanto mais perto da rede viária uma célula se encontrar 
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mais aptidão terá para uso urbano, pois significaria que existe maior probabilidade de 

crescimento urbano – mudança de estado. Portanto, neste caso, o aumento da 

distância corresponde à função monótona decrescente, i.e., perda de aptidão. O 

Quadro 5.7, apresenta a função e orientação das superfícies contínuas consideradas 

neste estudo, que foram transformadas através da lógica difusa, isto é, a passagem das 

diferentes unidades que caracterizam os mapas para uma escala de valores com 

amplitude entre 0 e 1, sendo que 1 corresponde à maior probabilidade de ocorrência. 

 

Quadro 5.7 – Tipo e característica da função difusa para cada superfície contínua. 

Superfícies Contínuas Dimensão da Célula Função Orientação 

Proximidade ao Urbano (1990) 
50 x 50m 

100 x 100m 
150 x 150m 
200 x 200m 
250 x 250m 
300 x 300m 

Sigmoidal 

Crescente 

Proximidade ao Não Urbano 
(1990) 

Decrescente 

Proximidade ao Urbano (2006) Crescente 

Proximidade ao Não Urbano 
(2006) 

Decrescente 

Proximidade à Rede Viária  Crescente/Decrescente 

 

  

Para a simulação da evolução do crescimento urbano, é necessário ponderar a 

informação geográfica considerada neste estudo, de forma a hierarquizar a 

importância de cada uma. A importância de cada factor está de acordo como as 

necessidade e percepções dos decisores políticos, portanto esta ponderação acaba por 

estar dependente dessa decisão, podendo variar consoante o que se pretende. Não 

existindo uma metodologia precisa para cada factor, cabe ao modelador/decisor 

procurar esclarecimentos e fontes para articular os seus objectivos com os factores, 

que influenciam a performance do modelo (Rocha, 2012). O problema da análise 

multicritério consiste em conjugar os critérios da informação geográfica com os valores 

da ponderação. Mas existem técnica de modelação matemática que podem ser usadas 

para gerar nova informação geográfica que auxilie a análise. Para compreender os 

diferentes estados dos factores que actuam sobre o fenómeno em estudo é necessário 

criar um modelo que inclua determinados critérios, que podem afectar o possível 

curso da simulação e os resultados. Neste contexto, a análise multicritério (AMC) surge 
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como um mediador, através da inclusão de diversos factores que interagem entre si e 

resultam em distintos comportamentos. Este é um método que possui uma 

complexidade intrínseca que advém da multiplicação dos factores explicativos, já que 

estes são determinantes para o estudo. Neste estudo consideraram-se como factores 

explicativos a distância à rede viária e a distância ao urbano, já que para esta análise, 

estes critérios foram considerados suficientes em estudos anteriores (Rocha, 2012). 

Deste modo, utilizou-se a combinação linear ponderada (Weight Linear Combination - 

WLC), através da atribuição de ponderações a cada factor. Para a distância ao urbano e 

não urbano atribui-se uma ponderação de 0,75 e para a distância à rede viária atribui-

se 0,25, segundo os valores apurados por Rocha (2012). A incorporação dos dados 

através da WLC consistiu na multiplicação do mapa da distancia ao urbano de cada 

ano, para cada dimensão de célula, por 0,75, e a sua soma com o mapa da distância à 

rede viária com a respectiva dimensão de célula multiplicado por 0,25 

[((CLC90_dist_fuzzy*0.75) + (redev_dist_fuzzy *0.25))], obtendo-se novos dados 

geográficos que englobam todas as regras de transição definidas neste estudo. Esta 

quantificação atribuída reflecte-se no resultado da simulação, portanto uma simples 

variação resultará num resultado diferente. Assim, percebe-se a sua ligação com a 

complexidade dos sistemas, já que uma pequena alteração poderá resultar em 

padrões complexos. Esta metodologia enquadra-se neste estudo, pois na óptica do 

planeamento do território, é possível definir os critérios para o desenvolvimento 

urbano, sendo possível ponderar os factores, consoante a perspectiva das políticas de 

ordenamento. 

 

5.2.4. Processo de Simulação 

 

Os modelos de Markov, ao estimarem a probabilidade de transição tornam-se 

dependentes do estado dos vizinhos. Esta característica conjuntamente com o facto 

dos modelos AC iniciarem com dependências de vizinhança e modificarem as regras de 

transição para incluir factores, levou à utilização do modelo CA-Markov. Este permite 

conjugar a capacidade preditiva dos processos de Markov com a dependência de 
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vizinhança dos AC, para replicarem a escala espacial (através da configuração da 

vizinhança), na criação de cenários futuros (Subedi et al., 2013). 

Decidiu-se em primeiro lugar, avaliar a resposta da expressão algorítmica nas 

transições da ocupação do solo para a variação de escala, representada pelos 

elementos do efeito de escala (configuração da vizinhança) assumidos neste estudo. 

Os efeitos de vizinhança são baseados na premissa que a composição das células 

vizinhas (i.e., janela de vizinhança) tem efeito na tendência de uma célula central 

mudar de classe. Como já referido anteriormente, fundamentar-se-á a análise 

recorrendo a um modelo não-linear – Autómatos Celulares, que conseguem simular a 

complexidade a que os agentes envolvidos estão sujeitos, permitindo a obtenção de 

resultados dinâmicos. Partindo da variação dos parâmetros espaciais destes modelos, 

os resultados preditivos serão diferentes, mostrando a complexidade do sistema 

analisado oriundo das inúmeras alternativas de combinação de parâmetros. 

O objectivo da simulação foi transformar as células de acordo com as regras de 

transição e os parâmetros espaciais, de forma a, identificar o número total de células 

que pertencem a cada tipo de solo na área do mapa de entrada e obter cenários 

futuros. Como a transformação de cada célula foi determinada pelas interacções de 

vizinhança, com base nas regras de transição (descritas no ponto 5.2.3), neste modelo 

a simulação termina quando a área de cada tipo de solo corresponder ao parâmetro de 

entrada para a área de tipo de solo do ano-alvo (2022).  

Portanto, a área total e a área de cada tipo de solo do mapa simulado são iguais 

às do mapa de referência do ano simulado (2022), considerando que o processo de 

simulação resulta na alocação de células para cada respectivo tipo de uso solo dentro 

de uma determinada extensão espacial. Para a construção do modelo, três formas de 

vizinhança e cinco dimensões foram seleccionadas. Quanto às formas de vizinhança 

seleccionadas, estas foram: (i) o rectângulo (scope) uma janela de vizinhança definida 

em forma de quadrado, onde a célula central do quadrado é a célula do núcleo 

simulado definida pela sua vizinhança. Esta forma é semelhante à vizinhança de Moore 

e à vizinhança de Moore estendida (Fonstad, 2006); (ii) anel (ring) que se caracteriza 

pelas células ultra-periféricas circulares dentro de uma distância definida (idêntica à 

vizinhança em extensão) (Rocha, 2012); (iii) círculo (circle) que se define como um 
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círculo em que todos os locais sobre a circunferência estão equidistantes da célula 

central. Sendo a dimensão de uma vizinhança igual ao número de células de uma 

linha/coluna de lado, neste estudo foram considerados as seguintes dimensões: 3x3 (9 

células), 5x5 (25 células), 7x7 (49 células), 9x9 (81 células) e 11x11 (121 células). Estas 

escolhas basearam-se em estudo já realizados (e.g., Rocha, 2012; Samat, 2006 e 

Verburg et al., 2003). A forma e dimensão da configuração de vizinhança seleccionadas 

para este estudo podem ser entendidas através da Figura 5.6.  

 

           Dimensão 
Forma 

3 x 3 5 x 5 7 x 7 9 x 9 11 x 11 
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Figura 5.6 – Estrutura da forma e dimensão da vizinhança assumidas neste estudo. 

 

Posto isto, para se ter uma ideia do número de cenários futuros simulados, 

considerando todas as combinações possíveis entre os componentes do efeito de 

escala, produziu-se a Figura 5.7. Esta revela-nos as combinações possíveis entre cada 
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configuração da vizinhança e cada dimensão da célula, perfazendo 90 combinações, 

que resultaram em 90 cenários futuros.   

 

 

Figura 5.7 – Combinação dos parâmetros espaciais assumidos neste estudo. 

Resumidamente, este modelo necessita da introdução de 5 elementos: 

(i) Um mapa matricial da ocupação do solo, do ano mais recente, neste caso 

de 2006; 

(ii) Uma matriz das áreas de transição (obtida através do processo Markov); 

(iii) Dois mapas matriciais com a susceptibilidade de transição (Raster Group, 

que agrupou, para cada dimensão de célula, os mapas da susceptibilidade 

de transição provenientes da análise multicritério que englobou as regras 

de transição) 

(iv) O número de anos para as interacções, que neste caso foram 16 anos; 

(v) O tipo de filtro do autómato celular (cada filtro espacial corresponde a uma 

combinação entre a forma e a dimensão da janela de vizinhança).  

Para uma melhor percepção das diferenças espaciais entre as transições de 

classes entre cada parâmetro definido, oriundas deste processo, criaram-se três 

figuras. A Figura 5.8 correspondente aos cenários futuros com uma janela de 

vizinhança em forma rectângulo; a Figura 5.9 correspondente a uma janela em forma 

de círculo, e a Figura 5.10 correspondente a uma janela em forma anel, com a 

respectiva dimensão da célula e da vizinhança. 
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 Dimensão da Vizinhança – (A) 3x3, (B) 5x5, (C) 7x7, (D) 9x9, (E) 11x11 
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 Dimensão da Vizinhança – (A) 3x3, (B) 5x5, (C) 7x7, (D) 9x9, (E) 11x11 
 

Figura 5.8 – Evolução espacial da ocupação do solo para a forma de vizinhança – rectângulo. 
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 Dimensão da Vizinhança – (A) 3x3, (B) 5x5, (C) 7x7, (D) 9x9, (E) 11x11 

 

Figura 5.8. (cont.) – Evolução espacial da ocupação do solo para a forma de vizinhança – 

rectângulo. 
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 Dimensão da Vizinhança – (A) 3x3, (B) 5x5, (C) 7x7, (D) 9x9, (E) 11x11 

 

Figura 5.8. (cont.) – Evolução espacial da ocupação do solo para a forma de vizinhança – 

rectângulo. 
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 Dimensão da Vizinhança – (A) 3x3, (B) 5x5, (C) 7x7, (D) 9x9, (E) 11x11 
 

Figura 5.9 – Evolução espacial da ocupação do solo para a forma de vizinhança – circulo. 
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 Dimensão da Vizinhança – (A) 3x3, (B) 5x5, (C) 7x7, (D) 9x9, (E) 11x11 

 

Figura 5.9 (cont.) - Evolução espacial da ocupação do solo para a forma de vizinhança – circulo. 
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Figura 5.9 (cont.) - Evolução espacial da ocupação do solo para a forma de vizinhança – circulo. 
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 Dimensão da Vizinhança – (A) 3x3, (B) 5x5, (C) 7x7, (D) 9x9, (E) 11x11 

 

Figura 5.10 – Evolução espacial da ocupação do solo para a forma de vizinhança – anel. 
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 Dimensão da Vizinhança – (A) 3x3, (B) 5x5, (C) 7x7, (D) 9x9, (E) 11x11 

 

Figura 5.10 (cont.) – Evolução espacial da ocupação do solo para a forma de vizinhança – anel. 
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Figura 5.10 (cont.) – Evolução espacial da ocupação do solo para a forma de vizinhança – anel. 
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Estas figuras exemplificam a vantagem deste modelo, que permitem obter uma 

análise espacial, proveniente das matrizes resultantes do processo de Markov. 

Enquanto estas matrizes nos indicavam a probabilidade de transição entre as classes 

de ocupação do solo definidas, este modelo acrescenta a possibilidade de assinalar 

algumas áreas onde existe essa mesma probabilidade, para o ano de 2022, com base 

nos parâmetros espaciais e regras de transição definidos. Espacialmente verifica-se 

que, regra geral, a generalização da dimensão da célula e da janela de vizinhança tende 

a influenciar o aparecimento de grandes manchas urbanas nas áreas periféricas da 

NUTS III Lezíria do Tejo e na área central da NUTS III Península de Setúbal. Observando 

que, maioritariamente, estas manchas não se expandem através de manchas já 

existentes, o que mostra a dependência espacial que o modelo CA-Markov insere com 

as regras de transição. Que neste caso de estudo, pode ser justificado pela introdução 

não só la lógica difusa, como também da atribuição de ponderações à rede viária, uma 

vez que foi considerado um factor explicativo.  

Perante os mapas obtidos procedeu-se a uma análise de concordância, que 

consistiu na classificação cruzada entre o cenário de vizinhança mais comumente 

utilizado - rectangular de 9 células (3x3, idêntica à vizinhança de Moore) - com os 

restantes cenários. Obtendo-se resultados quantitativos das diferenças espaciais 

oriundas da matriz de transição de células, consoante os parâmetros espaciais 

definidos. Esta diferença do número de células entre cada elemento dos parâmetros 

espaciais foi transposta para quatro gráficos a fim de facilitar a análise e retirar 

observações conclusivas sobre o impacto da variação dos parâmetros espaciais nos 

cenários futuros. 

A Figura 5.11 apresenta a relação existente entre a diferença do número de 

células que transitaram no período de tempo em estudo, com base na dimensão da 

célula e da vizinhança, independentemente da forma da janela. Relativamente à 

dimensão da célula, pode-se verificar que entre os 50 e os 100 metros as diferenças 

são mais significativas do que dos 100 metros em diante. Corroborando a ideia de que 

os 100 metros são a dimensão de ideal de célula para a escala do CLC. Dos 100 aos 300 

metros as diferenças são diminutas e com reduzidas oscilações.   
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Por outro lado, verifica-se que as maiores diferenças entre os valores é gerada 

pela dimensão da janela da vizinhança, concluindo que aumento das diferenças é 

consequência do aumento da janela numa dimensão de célula regular do que numa 

dimensão mais elevada, significando que a generalização atenua no efeito do aumento 

da janela da vizinhança. 

De uma forma genérica conclui-se que, com a generalização da dimensão da 

célula, verifica-se uma diminuição gradual dos valores da diferença. Portanto, 

combinando uma dimensão de célula reduzida (e.g., 50 metros) com uma dimensão da 

vizinhança elevada (e.g., 11x11) verificam-se os valores mais elevados de diferença.  

 

 

Figura 5.11 – Relação entre a área que transitou de ocupação e a dimensão da célula e da 

vizinhança (todas as formas). 

As seguintes figuras (5.12, 5.13 e 5.14) apresentam a relação entre a forma da 

vizinhança e os restantes parâmetros com base no valor da diferença observado.  

Como se referiu inicialmente, esta análise de concordância foi baseada entre a 

forma da vizinhança mais comumente utilizada (rectângulo 3x3) cruzando com os 
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restantes parâmetros. Portanto, a Figura 5.12 contém os mesmos valores do gráfico 

anterior, mas apenas à influência que a janela de vizinhança em forma de rectângulo 

tem sobre os valores da diferença. Neste caso, verifica-se uma propagação semelhante 

ao caso genérico, sendo que esta propagação espacial já era esperada, pois estamos a 

comparar dados obtidos sempre com uma janela de configuração rectangular.  

O aumento da diferença é consequência do aumento da janela e de uma 

dimensão de célula mais elevada. Neste caso, a generalização, i.e., aumento da 

dimensão da célula, só atenua as diferenças até às dimensões médias. Existe uma 

extensão espacial mais notória na janela com dimensão de 121 células combinada 

tanto com a dimensão de célula mais elevada, chegando a 4,45% de diferença 

observada. De notar que esta diferença máxima, corresponde a um valor de simulação 

anómalo, que nunca mais se repetiu em nenhum cenário. Assim, este valor pode ser 

encara como sendo “mal comportado” (outlier), estando a enviesar os resultados e, 

portanto, obrigando a algumas reservas relativamente à análise da Figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12 – Relação entre a área que transitou de ocupação e a dimensão da célula e da 

vizinhança (rectângulo). 
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A Figura 5.13 apresenta os resultados da diferença para a janela de vizinhança 

em forma de círculo, demonstrando que a escolha da forma também influência os 

resultados. Esta forma altera parte da propagação espacial em relação às figuras 

anteriores. Com efeito, verifica-se que a extensão da diferença é mais significativa não 

só na janela com a dimensão mais elevada assumida, mas também nas de dimensões 

mais reduzidas. Vizinhanças abrangentes conjugadas com a generalização da dimensão 

da célula apresentam valores de diferença significativos, chegado a uma variação dos 

valores da diferença de 2,72%. De notar que uma célula de 50 metros, situada abaixo 

do valor de referência que é o de 100 metros, faz aumentar a variabilidade, 

traduzindo-se em diferenças relativamente significativas. 

 

 

Figura 5.13 – Relação entre a área que transitou de ocupação e a dimensão da célula e da 

vizinhança (círculo). 
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Por fim, a Figura 5.14 representa a janela de vizinhança em forma de anel, a 

qual demonstra um comportamento espacial bastante diferente das outras duas 

formas estudadas. Neste caso verifica-se que com a generalização da dimensão da 

célula conjuntamente com a janela de vizinhança de dimensão menos elevada, os 

valores de diferença chegam a ser apenas de 0,66%. A variação da diferença face ao 

aumento da dimensão da célula é, à semelhança dos casos anteriores, praticamente 

nula. No entanto, as maiores diferenças não ocorrem quando se combina células e 

janelas de grandes dimensões, como acontecia no caso do círculo e do rectângulo: 

neste caso existe mesmo um decréscimo. A maior diferença observada resulta da 

dimensão mais baixa da célula combinada com a maior dimensão da janela da 

vizinhança, i.e., combinando uma dimensão de célula de 50 metros com uma janela de 

vizinhança com 121 células e com a forma círculo (cerca de 3%.) Apenas diminuindo a 

janela da vizinhança progressivamente é que esses valores diminuem até a janela de 

25 células, onde se encontram valores na ordem do 1% de diferença. Estes resultados 

pressupõem que o anel subestima as vizinhanças intermédias, de maior variabilidade, 

i.e., riqueza temática, tendendo por isso a captar ou só urbano ou só não urbano na 

vizinhança da célula em análise. O aumento da célula adopta um efeito atenuador 

sobre esta característica. 
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Figura 5.14 – Relação entre a área que transitou de ocupação e a dimensão da célula e da 

vizinhança (anel). 

 

5.2.5. Índice de Kappa   

   

Um dos métodos mais utilizados para validar um modelo é através do 

cruzamento dos resultados com os dados de referência. Deste modo, é pertinente 

cruzar esta informação de forma a avaliar a fiabilidade da previsão, com base nas 

regras de transição e parâmetros espaciais impostos. Neste estudo considerou-se a 

utilização do índice de Kappa ( k ), KHAT ou KIA (Kappa Index of Agreement). Esta 

decisão teve como fundamento o facto de se tratar de uma medida normalmente 

usada por vários investigadores de diferentes áreas científicas (Barredo & Demicheli, 

2003; Kocabas & Dragicevic, 2006; Samat, 2006) e ser uma medida que não necessita 

de parâmetros prévios. Deste modo, uma medida de similaridade bastante equilibrada 

(Cohen, 1960). O índice Kappa é satisfatório na avaliação da precisão de uma 

classificação temática, uma vez que, recorre a diferentes tipos de informação existente 



88 

 

na tabela de contingências, incorporando elementos não diagonais da matriz como um 

produto dos valores marginais das linhas e colunas (Rocha, 2012). 

O Kappa é uma medida que serve para quantificar a concordância, baseando-se 

numa comparação simples de célula-a-célula (pixel-by-pixel). Esta medida permite 

verificar para cada par de células em dois mapas, se estas apresentam o mesmo estado 

ou não. Este processo resulta num mapa de comparação que expõe a distribuição 

espacial da concordância. Esta medida de concordância é definida em termos dos 

elementos (xij) da tabela de contingências, designado por: 

 
i ij

j

x x   (5.2) 

o somatório de todas as colunas para a linha i: 

 i ij

i

x x   (5.3) 

o somatório de todas as linhas para a coluna j, o índice Kappa é definido por: 
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onde l é o número de linhas na matriz de erro, ii x o elemento na linha i e 

coluna j da matriz e N o número total de observações incluídas na matriz (Rocha, 

2012). Esta medida tem como valor máximo 1, considerando que este valor representa 

uma total concordância, i.e., uma situação ideal. Por exemplo, obtendo-se um Kappa 

de 0,71, este valor poder-se-ia ser compreendido como um indicador de que o método 

de classificação em análise é 71% mais eficaz do que uma classificação efectuada ao 

acaso. Portanto, obtendo-se um Kappa de 0 (ou valores próximos), significa que não 

existiu qualquer concordância, i.e., o resultado do método de classificação não é o 

ideal comparado a uma classificação das células efectuada ao acaso. Um eventual valor 

de Kappa negativo, sugere que a concordância encontrada foi muito menor do que 

aquela esperada ao acaso indicando uma classificação com um mau desempenho. 

Landis e Koch (1977) sugerem a seguinte interpretação para as classificações obtidas 

(Quadro 5.8). 
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Quadro 5.8 – Interpretação dos valores de Kappa Fonte: Landis e Koch, 1977. 

Índice de Kappa Interpretação 

<0 Sem Relação 

0 - 0,19 Fraca Relação 

0,20 - 0,39 Relação Razoável 

0,40 - 0,59 Relação Moderada 

0,60 - 0,79 Boa Relação 

0,80 - 1,00 Muito Boa Relação 

 

Deste modo, o índice de Kappa corresponde à fracção correcta 

redimensionada, que se ajusta à fracção correcta que se pode prever face à área total 

ocupada por cada classe do mapa. Esta medida resulta de dois tipos de 

correspondência – a semelhança de quantidade (o número total de células fixadas para 

cada classe encontrada no mapa) através de um histograma e a similaridade de 

localização (distribuição espacial das diferentes categorias do mapa). Estas medidas 

representadas na estatística Kappa, são divididas em duas estatísticas de forma a 

entender-se qual a extensão das mesmas – o Kappa Histograma (Khisto) e o Kappa 

Localização (Kloc), sendo que a relação entre estes 3 elementos é dada por (Hagen, 

2002 apud Rocha, 2012): 

 

 *Kappa KHisto Kloc  (5.5) 

  
 

O Khisto depende estritamente do número total de células pertencentes a cada 

categoria, enquanto, o Kloc depende estritamente da distribuição espacial das 

categorias no mapa. Estes 3 elementos são calculados quer para o mapa quer para as 

categorias individuais que o compõem e, neste último caso, todas as células que não 

pertençam à categoria de interesse são consideradas como uma categoria. Este cálculo 

é efectuado com base na tabela de contingência, estando esta expressa em número de 

células, que detalha a distribuição cruzada de categorias em dois mapas (Rocha, 2012). 
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Neste contexto, estas 3 estatísticas foram calculadas para os modelos 

simulados obtidos a partir do método CA-Markov. Este processo consistiu no 

cruzamento das informações da classe em análise resultante (Urbano), com a 

respectiva classe observada no mapa de referência (Carta da Ocupação do Solo de 

2006), obtendo-se um valor global de precisão para cada resultado, tornando-se 

possível realizar uma análise comparativa. A opção de apenas cruzar a informação da 

classe Urbano, foi tomada devido a ser esta a situação actual, i.e., constatou-se, pelas 

análises anteriores, que tem sempre ocorrido crescimento urbano (sendo que o 

inverso é praticamente nulo).  

Para uma análise mais generalista dos valores obtidos, optou-se por calcular a 

média de cada factor para o conjunto dos cenários. Concluindo que, no global, todos 

os modelos apresentaram um índice de Kappa com resultados de um nível de 

concordância muito bom (segundo Landis e Koch, 1977) com valores acima de 85%, 

apontando para o óptimo desempenho do método CA-Markov. Em todos os casos os 

valores de Kappa foram sempre inferiores aos valores de Khisto, sendo que a 

condordância do Khisto é praticamente total, com valores sempre acima dos 0,857, 

significando que não existiram grandes alterações resultantes de perda ou ganho de 

células. Os valores bastante mais elevados do Kloc (que em nenhum modelo baixou 

dos 0,996) demonstram, comparativamente com os valores dos outros dois índices, 

que ocorreram algumas variações de localização das alterações dos valores das células, 

i.e., mesmo quando a evolução se dá na mesma quantidade, esta não ocorre 

necessariamente na mesma direcção. 

A utilização do índice de Kappa resultou em 90 mapas com a representação das 

áreas modificadas. A Figura 5.15, apresenta um exemplo de um conjunto de 5 mapas 

para uma dimensão de célula de 100 metros, sendo que cada mapa corresponde à 

forma de vizinhança rectângulo combinada com as diferentes dimensões de vizinhança 

assumidas neste estudo. Constatando-se que as áreas onde ocorrem diferenças são, 

praticamente, sempre as mesmas. Contudo, as menos representativas, i.e., 

originalmente com menor área, e isoladas, têm uma maior tendência para a expansão 

quando a vizinhança aumenta. 
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 Dimensão da Vizinhança – (A) 3x3, (B) 5x5, (C) 7x7, (D) 9x9, (E) 11x11 

Figura 5.15 – Áreas modificadas segundo o índice de Kappa. 

 

Para uma análise dos valores de Kappa obtidos procedeu-se à construção de um 

gráfico por dimensão de célula assumido neste estudo, com a representação do valor 

de Kappa consoante a combinação entre a forma e dimensão da janela de vizinhança. 

Desta forma, procedeu-se a uma análise mais pormenorizada (Figura 5.16). 
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Figura 5.16 – Índice de Kappa de acordo com cada parâmetro espacial. 

 

Com base nas dimensões da célula confirma-se, mesmo que ligeiramente, que as 

alterações aumentam, i.e., o Kappa diminui, com a sua generalização, com excepção 

da dimensão de 200 metros, que apresentou valores de Kappa mais elevados que as 

dimensões anteriores (100 e 150 metros). Analisando cada uma das dimensões de 

célula assumidas, respectivamente à dimensão de 50 metros, as maiores diferenças, 

resultaram sempre da combinação de uma janela de vizinhança com dimensão de 9 

células (3x3). 

Os valores do índice de Kappa são mais elevados com uma janela de vizinhança em 

círculo, relativamente às outras janelas (que apresentaram valores idênticos entre 

elas). Comparativamente à dimensão de célula de 100 metros, observou-se que uma 

janela de vizinhança em forma de anel com uma dimensão de 25 células (5x5) 
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apresenta o valor mais alto de Kappa. Os valores de Kappa tornam-se próximos com a 

generalização da dimensão da janela de vizinhança para todas as formas.  

Na dimensão de célula de 150 metros, observaram-se resultados bastante 

interessantes. Os valores de Kappa mais elevados foram quase todos gerados com a 

combinação da janela de vizinhança em forma de anel com todas as dimensões de 

vizinhança, em especial, com a dimensão de 49 células (7x7). As restantes formas, a 

partir de uma janela de vizinhança com uma dimensão de 49 células, apresentaram 

valores próximos entre si. Na dimensão de célula de 200 metros, contraditoriamente 

ao que se observou para os 150 metros, a forma de vizinhança circular combinada com 

uma dimensão de 9 células, apresentou o melhor valor de concordância: valor esse 

que com a generalização da dimensão da vizinhança, foi decrescendo.  

Destaca-se, mais uma vez, que a partir da janela de vizinhança com uma dimensão 

de 25 células, que a forma anel apresenta os valores mais concordantes. A dimensão 

de célula de 250 metros é a dimensão que apresenta valores mais distintos, entre os 

parâmetros espaciais. Efectivamente, com a excepção da janela de vizinhança com 

uma dimensão de 25 células, é a forma em anel que apresenta valores mais baixos. 

Com a generalização das dimensões de vizinhança, os valores de concordância 

aumentam. Sobressaindo-se a forma em rectângulo, que ao contrário do que se tem 

observado, apresenta valores altos a partir da dimensão de vizinhança de 49 células, 

com destaque para a vizinhança de 121 células (11x11). Ao combinar uma janela de 

vizinhança de 9 células com uma forma em anel ou rectângulo, os valores decrescem, 

apresentando uma análise inversa à observada na dimensão de célula de 50 metros. A 

última dimensão de célula assumida neste estudo, a de 300 metros, apresentou 

valores bastante idênticos à dimensão de célula de 50 metros. Mas com uma 

diferenciação, nesta dimensão apenas a janela de vizinhança em forma de anel 

combinada com uma dimensão de 9 células é que se distingue com valores altos. 

A vantagem do Kloc em relação ao Kappa, é que este é independente do 

número total de células de cada classe, dependendo estritamente da distribuição 

espacial das categorias no mapa. Através da Figura 5.17, verifica-se uma distribuição 

de valores muito próxima entre todas as dimensões de vizinhança. Sendo que existe 

uma predominância de valores elevados entre os 100 e os 150 metros. Relativamente 
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ao impacto da variação da forma da janela de vizinhança, verifica-se um 

comportamento muito idêntico ao observado nos valores de Kappa, exceptuando na 

dimensão de vizinhança 300 metros, onde a forma em círculo ganha importância 

quando conjugada com uma dimensão de vizinhança reduzida, demonstrando que 

possivelmente este é o limite da generalização da dimensão da célula. Os valores 

elevados observados na dimensão de célula de 50 metros quando combinada com 

uma janela de dimensão de 9 células e uma forma em círculo, indicam que não 

ocorreram grandes variações na localização dos valores das células. Contudo, a forma 

anel já demonstra uma significativa alteração na localização e no número de células, 

quando combinada com uma janela de vizinhança reduzida. 

 

 

Figura 5.17 – Valor de Kloc de acordo com cada parâmetro espacial. 

Com efeito, como se pode concluir através dos resultados, a vizinhança do tipo 

círculo apresentou o valor mais elevado de Kappa, numa dimensão de vizinhança de 9 
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células (0,8579; 0,8575), combinado com uma dimensão de célula de 50 metros e 200 

metros, respectivamente. Contudo, a generalização da dimensão de célula resulta em 

que as outras formas de janela ganhem destaque, nomeadamente a forma em anel. 

Esta forma, com uma dimensão de vizinhança moderada, apresenta um maior Kappa 

que as restantes formas para a representação da morfologia urbana, logo 

traduzindo-se em menores diferenças relativamente à situação original. É notória, a 

importância de escolher uma forma e dimensão moderadas, que permitam incluir a 

quantidade certa de vizinhos. Uma vez que, a combinação entre diferentes tipos de 

formas de vizinhança com a generalização da sua dimensão levam a uma grande 

oscilação entre os valores, demonstrando a sensibilidade do modelo.  

Com aumento da dimensão da janela de vizinhança, os valores de Kappa 

tendem a decrescer, isto significa que a interacção torna-se fraca com o aumento da 

distância, permitindo o aparecimento de novos estados. O mesmo se observa com a 

generalização da dimensão da célula, que resultou em grandes oscilações entre os 

valores da Kappa. Ressalta o especial cuidado a ter em conta, na escolha da dimensão 

da célula, pois apesar dos resultados aqui obtidos não apresentarem grandes variações 

no global dos modelos, este facto só foi justificado porque apenas duas classes de 

ocupação do solo foram consideradas. Tendo em conta que cada célula representa um 

conjunto de valores sobre aspectos que caracterizam a superfície do solo (e.g., o tipo 

de solo) este parâmetro torna-se um factor decisivo, acrescentando dependência ao 

modelo. Deste modo, este estudo não apresentando uma tendência geral para o 

aumento da precisão dos modelos, permite entender a importância da combinação 

certa entre cada um dos parâmetros espaciais. Os resultados da simulação 

acrescentam informação útil sobre o sistema real a partir da representação espacial 

obtida com a construção dos modelos, i.e., permite entender que existe uma 

interacção entre as células vizinhas, com diferentes pesos, estando dependentes das 

posições e orientações dos seus estados vizinhos. 

Neste contexto, verifica-se através da análise de concordância, que as relações 

de vizinhança e proximidade, adquirem enfâse, devido à janela temporal (16 anos) 

assumida neste estudo, levando a que durante o processo de simulação o sistema 

encontrar-se já organizado. Esta janela temporal, influência a modelação, pois as 
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tendências de modificação num espaço de tempo tão longo fomentam o surgimento 

de comportamentos não lineares. Contudo, o efeito distância (proximidade) ganha 

predominância, ainda por mais, com a ausência de factores restritivos (ex. Reserva 

Agrícola Natural – RAN, Reserva Ecológica Natural - REN). Portanto, como verificado, a 

expansão urbana pode seguir caminhos alternativos, já que o espaço disponível 

aumenta. Deste modo a concordância entre os resultados das simulações é 

significativa, explicado pelo número de estados que levam ao sistema a evoluir 

difusamente (i.e., diferentes direcções), sendo por isso observado a atribuição à classe 

de ocupação do solo urbana a transição de 0,034% de células, explicado pelas poucas 

mudanças de estados, levando a menor probabilidade de erro (índice de Kappa). 
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5.3.   Análise de sensibilidade da vizinhança 

 

Considerando que um modelo é uma versão simplificada da realidade e que nos 

reporta a uma melhor descrição e compreensão de um determinado problema, existe 

uma crescente preocupação e esforço por parte dos investigadores na questão da 

fiabilidade do modelo na representação dos fenómenos. Já que estes consideram os 

elementos essências dos fenómenos físicos, sociais ou económicos em estudo, 

permitindo a sua representação. Para a interpretação dos modelos, a análise de 

sensibilidade (AS) surge como um medidor das mudanças de um modelo em relação à 

variação de determinados parâmetros de entrada, sendo necessária na prática da 

modelação, pois determina a confiabilidade do modelo e ajuda na avaliação de 

incertezas nos resultados. 

Esta análise é uma mais-valia, por exemplo, para o estudo do comportamento 

de um modelo de crescimento urbano. Sendo um estudo complexo, que analisa 

relações e que requer a introdução de inúmeros parâmetros sensitivos, a AS 

acrescenta uma melhoria no modelo, pois este tipo de processo permite detectar as 

dependências e fragilidades do mesmo sem ter primeiro de se modificar determinados 

parâmetros que causam as alterações significativas no comportamento e saídas dos 

modelos (Crosetto et al., 2000; Rocha, 2012). 

Na aplicação da modelação espacial, a AS é frequentemente usada para 

entender o comportamento do modelo e avaliar a coerência entre o modelo e o 

mundo real, pois esta abordagem, consiste geralmente na utilização de uma grande 

variedade de técnicas, incluindo a regressão linear, a análise de Monte Carlo, medidas 

de correlação, entre outras (Crosetto et al., 2000). Claro que estes processos estão 

directamente relacionados com as variáveis e parâmetros de entrada, com a 

concepção e com a própria estrutura e especificações do modelo. Também o 

tratamento das variáveis, os resultados obtidos e a relação entre ambos, dependem 

sempre do método de análise sensitiva aplicado.  

Em aplicações AC não existe nenhum estudo metódico concreto do 

comportamento do modelo usando princípios AS. São limitados e recentes os estudos 

que têm abordado a questão de erros e incertezas relacionadas com modelos de AC 
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(Yeh & Li, 2002). A partir dos estudos já efectuados conseguimos retirar várias 

observações, por exemplo, Ménard e Marceau (2005) exploraram a sensibilidade da 

escala espacial de um modelo de AC para a modelação da ocupação do solo, 

considerando quatro resoluções e seis configurações diferentes de vizinhança. Os 

resultados mostraram que a escala espacial teve um impacto considerável sobre os 

resultados da simulação, incluindo a área coberta de solo e a estrutura espacial. No 

que diz respeito ao nível de detalhe, as simulações com uma célula de dimensão 

pequena geraram mais de 30 vezes o número de manchas presentes no mapa original, 

enquanto as outras células com maiores dimensões mantiveram-se relativamente 

perto do original. As variações na dimensão das células contribuíram com mais 

incertezas para os resultados da simulação do que aqueles da configuração da 

vizinhança. 

Também Dragicevic e Kocabas (2006), Samat (2006) e Farrow et al.(2001), nos 

seus estudos recorreram a uma abordagem de análise de sensibilidade para avaliarem 

o comportamento do modelo AC, obtendo resultados idênticos. Nestes estudos, 

concluiu-se que para além da dimensão da célula, as configurações de vizinhança 

(diferentes formas e dimensões) também influenciaram significativamente os 

resultados de saída do modelo, uma vez que, foram observados diferentes padrões 

simulados e diferentes números de manchas. A partir destes estudos, conclui-se que, 

tem de existir um cuidado redobrado na selecção da escala para a representação do 

sistema urbano em causa, de forma a garantir a precisão global do modelo de saída na 

representação da morfologia das zonas urbanas (Pan et al., 2010; Samat, 2006).  

Nesta dissertação, a análise de sensibilidade foi utilizada com o mesmo intuito 

dos estudos anteriores, i.e., perceber o impacto da variação dos parâmetros espaciais 

da escala no comportamento dos modelos simulados. Ao se modificar os parâmetros, 

consegue-se obter um resultado quantitativo, i.e., o grau de variação dos resultados e 

a que factores esta variação se deve. Esta análise de sensibilidade do modelo foi feita 

por meio do método de quantificação (Pontius & Schneider, 2001). A análise em 

questão permite hierarquizar os diversos modelos obtidos da simulação, de forma a 

entender qual o modelo mais adequado para a representação do caso em estudo. 

Sendo esta uma etapa final, fundamental, em qualquer processo de modelação, pois 
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este procedimento permite avaliar a validade e aplicabilidade dos modelos obtidos. 

Resumidamente, as comparações são realizadas entre o mapa de referência de tempo 

inicial e de um tempo posterior, juntamente com o mapa de predição, a fim de avaliar 

o modelo (Pontius & Neeti, 2010). 

Neste contexto, Verburg et al. (2004) introduziram um método para quantificar 

as interacções com base nos padrões da ocupação do solo. O factor de enriquecimento 

(F) é uma medida baseada na sobre ou sub-representação de diferentes tipos da 

ocupação do solo servindo para caracterizar a vizinhança de um local num mapa da 

ocupação do solo (Rocha, 2012). Esta medida define a abundância de um tipo da 

ocupação do solo na vizinhança da célula central. Este factor é determinado em 

relação à ocorrência de um determinado tipo da ocupação do solo na vizinhança de 

um local em relação à ocorrência desse mesmo tipo de uso na totalidade da área de 

estudo, sendo representada pela seguinte fórmula (Kocabas & Dragicevic, 2006; 

Verburg et al., 2004): 
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, ,i k dF  que caracteriza o enriquecimento da vizinhança d  da localização i  com a 

ocupação do solo tipo k . A forma da vizinhança e a distância da mesma a partir do 

centro da rede de células i  é identificada por d . Em que , ,k d in  é o número de células 

da ocupação do solo de tipo k  na vizinhança d  da célula i . ,d in  é o número total de 

células na vizinhança, enquanto 
kN  é o número de células com tipo k  da ocupação do 

solo em toda a matriz, e N  são todas as células do ficheiro matricial (Pan et al., 2010; 

Rocha, 2012).  Sendo a vizinhança qualquer conjunto de um ou mais locais que estão a 

uma distância específica e/ou têm uma relação direccional com um determinado local 

(Pan et al., 2010; Rocha, 2012; Verburg et al., 2004). A relação direccional é 

identificada pelo algoritmo de interacção de vizinhança (5.6). As características da 

vizinhança resultam para cada célula i  numa série de factores de enriquecimento para 

os diferentes tipos da ocupação do solo  k .Este procedimento pode ser repetido 

para diferentes vizinhanças localizados a diferentes distâncias  d a partir da célula, 
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para estudar a influência da distância na relação entre os diferentes tipos da ocupação 

do solo. Deste modo, as formas de vizinhança assumidas neste estudo, a uma distância 

d , a partir da célula central. A característica média da vizinhança para um 

determinado tipo da ocupação do solo  , ,l k dl F  é calculada pela média dos factores de 

enriquecimento para todas as células pertencentes a um certo tipo da ocupação do 

solo l derivado de , ,i k dF , do seguinte modo: 

 , , , ,

1
l k d i k d

i L

F F
N 

   (5.7) 

onde , ,l k dF  é a interacção entre o tipo de ocupação do solo k  e l , 
IN  o número 

total de células pertencentes a este conjunto de tipo de ocupação do solo l , L  é o 

conjunto de todas as localizações com o tipo da ocupação do solo l , e , ,I k dF

corresponde ao número de flutuações positivo. O factor de enriquecimento médio é 

um valor positivo com , ,0 1l k dF  , o que significa que os dois tipos de solo são 

repulsivos, e , ,1 l k dF     indica os efeitos atractivos opostos. 

Para normalizar o valor positivo ou negativo de , ,I k dF , o  , ,log I k dF  foi utilizado 

neste estudo, de forma a avaliar a interacção da vizinhança. Se o valor do logaritmo 

calculado for um valor negativo, então a interacção entre os dois tipos de solo ao nível 

do território é repulsivo. O efeito repulsivo torna-se mais fraco quando o valor se 

aproxima de zero. Se o valor for igual a zero, a interacção não é atractiva nem 

repulsiva. Quando o valor se encontra entre 0 e 1 indica que a ocorrência média do 

tipo de ocupação do solo foi inferior à presente na vizinhança. Se o valor for acima de 

1, então a interacção é atractiva, havendo um enriquecimento da vizinhança com 

efeitos atractivos opostos, sendo que o efeito de atracção cresce fortemente quando o 

valor do índice aumenta (Rocha, 2012). 

Com efeito, foram concebidos 3 figuras, respectivas a cada forma de 

vizinhança, com a representação gráfica da expressão logarítmica do factor de 

enriquecimento  , ,l k dl F em função da dimensão da janela de vizinhança. 
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Neste caso de estudo, procurou-se perceber até que ponto utilizar o mapa 

simulado com a configuração de vizinhança mais comumente utilizada (rectangular de 

9 células) como entrada, pode afectar a precisão da simulação das transições, em 

relação ao mapa original (CLC 2006). Observando-se que, regra geral, o mapa original é 

sempre mais rico, demonstrando que o processo de simulação tende a homogeneizar a 

área, preenchendo preferencialmente as áreas vazias intra-urbanas e os espaços 

adjacentes à área urbana. Em todas as formas observou-se que, com o aumento da 

dimensão da célula, os valores passam de repulsão para atracção, comprovando que a 

dimensão da célula tem impactos individuais na expressão logarítmica das transições 

da ocupação do solo e que uma resolução mais fina melhora a precisão 

Relativamente aos valores obtidos para a janela de vizinhança em forma 

rectângulo (Figura 5.18) verifica-se que numa dimensão de célula de 50 metros 

apresentou valores perto de 0, considerando-os aleatórios. Sendo que nesta forma o 

limiar para a generalização da dimensão da célula é até aos 150 metros, demonstrando 

que as classes urbano e não urbano são repulsivas entre si. Ultrapassar este limite 

indica que as classes urbano e não urbano têm efeitos atractivos opostos, mas que não 

são necessariamente repulsivos. Como já referido, existe um valor outlier (na 

dimensão de célula de 250 metros). 
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Figura 5.18 – Factor de Enriquecimento de acordo com a dimensão da célula e da janela de 

vizinhança para forma rectângulo. 

 

Em relação à janela de vizinha em forma anel, verifica-se que o limiar para a 

generalização da dimensão da célula são os 100 metros (Figura 5.19). A partir desta 

dimensão os valores demonstram que as classes têm efeitos atractivos opostos. É 

visível que, com a generalização da dimensão da vizinhança, esta forma demonstra um 

comportamento imprevisível quando os restantes parâmetros são combinados. Assim 

emerge a questão de se a imprevisibilidade desta forma poderá adaptar-se a um 

estudo do crescimento urbano, já que na simulação se observa um comportamento 

imponderável?  
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Figura 5.19 – Factor de Enriquecimento de acordo com a dimensão da célula e da janela de 

vizinhança para forma anel. 

 

Por último, a janela em forma círculo tende a tornar-se menos expressiva com a 

generalização da sua dimensão (Figura 5.20). A solução passa por generalizar a 

dimensão da célula, pelo menos, até 100 metros e, com um limite de 200 metros. Foi 

neste limiar que se verificou que as classes têm efeitos repulsivos, um comportamento 

idêntico ao observado para a forma rectangular. Ultrapassar este limiar resultou em 

valores acima de 1, significando que as classes têm efeitos atractivos opostos, que não 

são, necessariamente, repulsivos. 
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Figura 5.20 – Factor de Enriquecimento de acordo com a dimensão da célula e da janela de 

vizinhança para forma círculo. 

Resumidamente, entre as três formas de vizinhança assumidas neste estudo, 

resultaram em diferenças significativas. Neste caso, a forma rectângulo, apresentou 

algumas distorções com a generalização da dimensão da vizinhança combinada com o 

aumento da dimensão da vizinhança. Contudo a forma círculo apresentou uma 

expressividade muito coerente com a forma rectangular, mas com resultados mais 

homogéneos. Mostrando que as limitações da forma rectangular podem ser superadas 

aplicando uma janela circular. Provavelmente, explicado pela tendência da janela em 

círculo concentrar-se na faixa da influência dos agentes causadores das mudanças da 

ocupação do solo. Esta observação já tinha sido verificada pelos autores White e 

Engelen, no seu artigo em 2000, que procuraram entender o efeito do aumento da 
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distância à célula central tem na influência das células vizinhas, considerando como 

regra de transição os usos do solo, que funcionava como uma função. 

 Em todas as formas, a generalização da dimensão da célula, leva a tornarem-se 

menos expressivas, espelhando a influência das regras de transição que foram 

consideradas neste estudo. Concluindo que, uma janela de vizinhança com dimensão 

reduzida conduzirá a regras de transição impróprias e, consequentemente, a 

transições erradas. Existindo uma grande dificuldade em explicar as regras de 

transições no processo de simulação em temos comportamentais (Wu, 1996) e 

também devidos aos efeitos de deterioração com a distância entre as células central e 

as células vizinhas (Rocha, 2012). 

Deste modo entre as formas assumidas neste estudo, prevalece com resultados 

mais homogéneos a forma em círculo quando combinada com uma dimensão de célula 

e vizinhança intermédias (entre 25 e 49 células). A forma rectangular apresenta valores 

muito semelhantes à circular, sendo que a em anel é aquela que poderá, logo à 

partida, ser descartada dado o seu comportamento errático. A forma circular, aparenta 

ser aquela que possui o melhor compromisso entre a identificação de áreas de 

expansão, preenchimento de espaços livres intra-urbanos e criação de novos núcleos 

isolados, i.e., salto de sapo. 
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Capítulo 6 -  Considerações Finais 

 

A investigação realizada para obter uma representação do crescimento urbano, 

recorrendo a uma abordagem com uma estrutura SIG combinada com o modelo de 

autómatos celulares e com as cadeias de Markov procurou compreender, através da 

variação de um conjunto de parâmetros espaciais, a ligação deste fenómeno complexo 

com o efeito de escala associado. Como percebido neste estudo, vários autores 

afirmam que a definição de um território passa pela sua semelhança com um sistema 

complexo. A sua dinâmica resulta de ciclos de retroacção, ligando o conjunto de 

actores ao espaço geográfico, que é utilizado, ordenado e administrado. 

De facto, o pensamento do ser humano está, permanentemente, em mudança 

e a ciência, como meio para obter conhecimento, não encontrou todas as respostas 

sobre o funcionamento da Terra, nem dos seres que aí habitam. Veja-se a percepção 

teórica demonstrada no capítulo “Os sistemas e o princípio da sua teoria”, onde 

autores com diferentes formações e nascidos em épocas distintas, como Bertalanffy 

(biólogo), Edgar Morin (antropólogo, sociólogo e filósofo) Steven Levy (jornalista), 

Abraham Moles (engenheiro, físico e filósofo), Blaise Pascal (físico), Norbert Wiener 

(matemático), foram todos referidos nesse capítulo. Cada um deles conjecturou, 

investigou e contribuiu, ainda que de forma indirecta, com conhecimentos científicos 

interdisciplinares, para a criação de um conjunto de ideias intrinsecamente ligadas à 

explicação dos fenómenos e dos sistemas complexos. Denotando-se a importância 

crescente de integrar os diversos campos científicos e as suas disciplinas, para a 

obtenção de um vasto conhecimento, na medida em que, cada disciplina é um próprio 

sistema, com a sua configuração, objectivos e complexidade. 

Se inicialmente, uma das etapas deste estudo procurava enquadrar, 

resumidamente, o relacionamento entre os sistemas complexos e a dinâmica 

territorial, através de leituras de algumas obras de cada um destes autores, esse 

objectivo tomou grandes dimensões. Esta etapa sofreu uma metamorfose e tornou-se 

em algo espectacularmente interessante, densamente teórico e complexo. O que era 

para ser um enquadramento transformou-se num capítulo. Possivelmente, devido à 

crescente facilidade em partilhar e obter novas informações sobre a mais variada 
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temática, através da premente acessibilidade da Internet. Esta facilidade tornou-se um 

exemplo inverso da famosa frase: “quanto mais se procura menos se acha”. Com 

efeito, entendeu-se que, sendo o território o lugar onde o ser humano nasce, vive e 

morre e, não existindo mais nenhum lugar se não o território, torna-se pertinente 

entender as características do meio em que habitamos.  

O nosso habitat é um grande sistema complexo, cheio de dinamismo e 

processos. Então, por onde começar para interpretar estas características e criar 

modelos conceptuais dos sistemas? Todas as áreas do conhecimento incorporam 

sistemas, pois estes apresentam uma viabilidade para entender as relações funcionais, 

que inclui fluxos de entrada e saída. Os componentes dos sistemas complexos, 

possuem uma interacção que leva à impossibilidade de conhecer todas as partes sem 

conhecer o todo (o inverso também se aplica), como Pascal, e, posteriormente, Edgar 

Morin reflectiram. Ambos os autores demonstraram a importância de estudar a 

imprevisibilidade que surge das propriedades de emergência da evolução e dinâmicas 

do território. Entender o ambiente que nos rodeia é uma tarefa complexa.  

Considerando que o sistema urbano é um sistema social com receptibilidade 

dos fenómenos, as forças sociais dos humanos são como as forças motrizes de um 

sistema em desenvolvimento. Se o território é um paradigma sistémico, existe a 

necessidade de aplicar regras de ordenamento e planeamento. Regras estas, que se 

encontram directamente ligadas às questões políticas e económicas, que suportam 

uma base para um sustentável desenvolvimento, mas também, às questões sociais que 

estão directamente relacionadas com quem habita no território. Não menos 

importantes, são as questões naturais, já que é da sua natureza serem muitas vezes 

imprevisíveis. O território é um todo. Um todo formado pelas suas partes. Partes com 

retroacções positivas e/ou negativas, num processo de constante modificação, 

evolução e difusão. Este não evolui só no espaço geográfico, também a componente 

temporal é sua paralela.  

A globalização e a competitividade advinda do crescimento urbano expõem o 

território a uma evolução incessante. Compreender em que medida o espaço está em 

constante mutação, adaptando-se às contínuas dinâmicas territoriais assumiu, ainda 

que de forma indirecta, importância neste estudo. No sistema territorial, múltiplos 
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actores predominam e todos os dias uma ramificação floresce, advinda das suas 

relações. As relações criadas entre os actores são numerosas, mas não são infinitas. 

Nascem, renovam-se e desaparecem constantemente, pondo em causa a dinâmica do 

espaço geográfico, do equilibro do sistema: este é o campo da emergência e auto-

organização, já discutido nesta dissertação. Assim, novas entidades emergem, são 

integradas, e revolucionam toda a organização do território. A metamorfose do 

território consiste da passagem do seu estado natural, para um estado fabricado, que 

permite a sua exploração e, posteriormente, habitação. Esta apropriação por parte dos 

seres humanos deve ser controlada e estabilizada. Uma tarefa complexa, como 

conjugar todos os processos dos actores sobre o espaço geográfico? As suas relações 

com os objectos do espaço geográfico? As acções antrópicas? A emancipação dos 

humanos no território deve ser equilibrada. Os fenómenos que ocorrem 

simultaneamente também influenciam a decisão dos actores, tornando-se estes 

voláteis. A complexidade reside em conjugar a racionalidade, com as emoções e 

princípios de cada actor. No global, tomar uma decisão quando existem numerosas 

informações, estratégias, metodologias, opiniões, leis, condicionantes sobre o assunto, 

torna-se extremamente difícil. 

O território é, deste modo, um processo dinâmico e espácio-temporal, onde as 

decisões dos actores podem induzir novos fenómenos. Portanto, a abordagem 

sistémica explorada nesta dissertação enquadrou-se neste contexto, erguendo-se a 

importância da procura de ferramentas susceptíveis de contornar a complexidade 

intrínseca presente. Tendo alguma proporção, na resposta às perguntas colocadas 

anteriormente, esta abordagem é capaz de orientar a compreensão dos sistemas 

complexos, com a sua modelação. Como foi percebido, os modelos de predição não 

são 100% fiáveis, mas são um ponto de partida para compreender como evitar 

determinadas consequências. Criar uma estrutura de experimentação para investigar e 

contornar estes efeitos é possível, com a combinação de determinadas ferramentas. 

Na última década, a evolução das tecnologias permitiu que o campo da 

geosimulação melhorasse, progressivamente, muito graças a ferramentas como os SIG, 

os AC e as RNA. Estes métodos e modelos são complementares ao estudo da dinâmica 

dos fenómenos urbanos, possibilitando uma visão global do funcionamento do espaço 
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geográfico. Esta foi a âncora para o iniciar desta pesquisa. Um ponto de partida, para 

procurar melhorar os modelos dinâmicos, que possibilitam a representação espacial 

do crescimento urbano, percebendo-se que a sua evolução foi notória, devido aos 

avanços na área dos sistemas complexos e da inteligência artificial.  

O estudo da ocupação do solo, como foi abordado nesta dissertação, constituiu 

uma importante junção de saberes de diferentes áreas da disciplina da Geografia. É 

premente estudar, inventariar, classificar, medir e quantificar o grande conjunto de 

informação disponível, que se encontra difuso em várias fontes de informação. 

Demonstrando com mais certezas, a importância por detrás dos processos de 

planeamento e ordenamento do território, que necessitam da conjugação de diversos 

factores influenciadores da sua organização do espaço. Denotando-se que estas 

simulações através dos modelos conseguem identificar semelhantes padrões e ordens 

dos sistemas urbanos.  

As tomadas de decisão para uma gestão sustentada do território, que conjugue 

a conservação do ambiente terrestre natural com a necessidade do ser humano criar 

actividades exploratórias para responder aos seus estímulos, será talvez, uma premissa 

que será sempre estudada ao longo dos anos. Neste contexto, foi clara a importância 

do factor efeito de escala, aquando da construção dos modelos que representam os 

elementos geográficos do nosso meio. Foi possível através das obras de vários autores, 

compreender os elementos do efeito de escala de forma a obter um padrão confiável 

do crescimento urbano, que permitiram retirar conclusões pertinentes e, elaborar uma 

estrutura que auxiliasse a alcançar os objectivos propostos. A bibliografia que 

acompanhou este estudo revelou-se intensamente precisa e importante. Na verdade, 

um pouco influenciadora, no que diz respeito à escolha dos parâmetros espaciais, já 

que esta foi explorada com base nos resultados dos vários autores. A importância de 

escolher uma dimensão e forma de vizinhança associadas ao efeito de escala, resultou 

numa rápida conclusão, que esta configuração está dependente da própria estrutura 

espacial, do local em estudo, dos seus agentes e funcionalidades.  

A predição fiável da ocupação do solo permite explorar os mecanismos que 

levam à sua alteração, identificar os factores que condicionam, prever os seus 

impactes ambientais e socioeconómicos e avaliar a influência das políticas de 
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ordenamento do território. Comprovada que a natureza humana de alguns sistemas 

urbanos não é original, até se repete numerosas vezes, demonstra ser possível criar 

uma visão estática padrão aplicável à descrição e análise dos fenómenos urbanos 

através da sua modelação. Portanto, estes não deixam de ser auxiliares à imaginação, 

como Michael Batty observou na década de 1970.  

O objectivo desta dissertação foi possível de alcançar metodologicamente 

através de uma abordagem aos SIG. Demonstrando, mais uma vez, a poderosa 

capacidade de explorar a informação geográfica existente e multiplica-la, a partir das 

suas análises estatísticas, matemáticas, etc. Na área da geográfica, os SIG são, 

claramente, um instrumento essencial que nos rodeia todos os dias estado, por 

exemplo, presente nos banais sistemas de navegação (Global Positioning System – 

GPS). Aliado aos SIG está a detecção remota, que teve um grande crescimento na 

última década, permitindo obter mais informação geográfica com uma crescente 

precisão, sobre qualquer ponto do planeta. Incrivelmente evoluída, esta área 

contribuiu para as mais variadas análises da evolução temporal das transformações 

ocorridas no território, e não só.  

Como percebido através desta dissertação a mais-valia dos SIG é facilidade de 

combinar os dados matriciais com estas ferramentas, fornecendo novas possibilidade 

de modelação espacial. Os SIG permitiram o pré-processamento dos dados geográficos 

e o emprego de métodos estatísticos espaciais utilizados. Posteriormente, a escolha de 

utilizar os modelos AC justificou-se pela sua facilidade de integração com os SIG. Sendo 

flexíveis, permitiram a construção de uma estrutura que responde ao objectivo desta 

investigação: simular as alterações da ocupação do solo. Para prosseguir com a análise, 

combinaram-se os processos das cadeias de Markov com os AC. Justificável porque, os 

primeiros podem controlar a dinâmica temporal entre as classes de ocupação do solo 

com base nas probabilidades de transição, enquanto os segundos adicionam as 

mudanças espaciais que são controladas pela determinação das regras de transição 

quer pelos filtros espaciais do AC. Como referido, estes dois modelos combinados, 

resultaram no modelo CA-Markov. Sendo que um dos objectivos desta investigação 

seria obter simulações preditivas, o modelo CA-Markov demonstrou ser um elemento 

a considerar neste tipo de estudos, pois mostrou-se capaz de prever variações no 
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território, garantido com precisão a quantidade de área que se modificou no espaço. 

Revelando ser uma ferramenta robusta que consegue captar a complexidade espacial 

e temporal do sistema urbano.  

O modelo apresentou duas faces. Primeiramente, mostrou a vantagem de ser 

bastante flexível nos dados geográficos que são requeridos e, posteriormente, a sua 

articulação com as regras de transição e parâmetros espaciais, não obrigando à 

utilização das morosas e complexas funções e equações matemáticas. Contudo, após a 

simulação, esta vantagem revelou outra face, já que, esta flexibilidade levou ao 

reducionismo do sistema real. Na verdade, para obter as transições de ocupação do 

solo, foi necessário criar uma sequência artificial, quando já sabemos que na realidade 

as transições ocorrem simultaneamente. Foi necessário generalizar por completo a 

nomenclatura dos mapas da ocupação do solo, utilizando apenas duas classes, de 

forma a tornar o processo menos moroso e computacionalmente intensivo. 

Paralelamente, os próprios mapas CLC já são bastante generalistas, não apresentando 

uma escala adequada para este estudo. A calibração das regras de transição, apesar de 

reduzidas, mostrou-se um processo bastante complexo, que necessita de um extremo 

conhecimento dos actores das dinâmicas territoriais. Sendo a maior limitação, a 

incapacidade de lidar com processos que envolvem decisões políticas recentes 

(abordagem top-down). Portanto, replicar a realidade do fenómeno complexo que o 

crescimento urbano manifesta ser, através da extracção de padrões, demonstra ser um 

processo trabalhoso e moroso, devido ao conjunto de elementos que se devem 

considerar, mas não impossível.  

Por fim, avaliando globalmente, esta simulação apresentou uma ferramenta útil 

de apoio à decisão, que permite compreender, explicar e descrever a realidade. Uma 

predição engloba uma reflexão sobre os principais factores, endógenos e exógenos. 

Estes últimos, que influenciam a evolução dos sistemas sociais, económicos e urbanos, 

condicionando a ocupação dos lugares. Apesar do crescimento urbano estar em 

desaceleração, as infra-estruturas do território e a acessibilidade continuam a ser 

exemplo de factores decisivos, tornando-se explicativos no processo de simulação (por 

exemplo, a rede viária, a reserva ecológica nacional (REN), a reserva agrícola nacional 

(RAN), os cursos de água, o relevo, etc.). Uma forma de enriquecer a simulação numa 
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outra investigação, seria por exemplo, definir estes factores e áreas como non 

edificandi, sendo esta um exemplo de uma regra de transição que levaria o sistema a 

restringir-se morfologicamente. Contudo, como já referido, escrutinar os factores 

explicativos (regras de transição) é uma tarefa complicada, mas que não pode ser 

descuidada, já que estas ditam a forma como o sistema evoluirá. Todavia, a sua 

escolha pode ser facilitada com a utilização de outras ferramentas geográficas, como 

tem vindo a ser referido por vários autores. 

Uma vez que, as actividades humanas são influenciadas por uma grande área 

adjacente, forçando a que a definição de vizinhança seja flexível, a sua configuração 

mostrou-se ser um parâmetro complicado (e não complexo) de interpretar, já que na 

sua simulação estão presentes os restantes elementos, que influenciam os seus 

resultados. A combinação entre todos os parâmetros aqui estudados, demonstraram 

que para a simulação do crescimento urbano à escala do CLC, deve ser considerada 

uma dimensão de célula e vizinhança média (entre os 100 metros e os 250 metros), 

combinadas com a forma em círculo, que apresentou resultados menos aleatórios e 

mais coerentes da distribuição espacial do comportamento urbano, possivelmente, 

devido aos vizinhos directos que considera. As análises de concordância espelharam, 

ainda que abstractamente, que um ensaio deste carácter deve combinar uma 

numerosa percentagem de factores, regras espaciais, parâmetros, de forma a 

aumentar a capacidade descritiva e preditiva dos modelos.  

Com efeito, ficou em aberto nesta investigação a qualidade da precisão desta 

modelação. A ideia de que, quando mais factores explicativos e parâmetros forem 

incluídos e explorados, mais se consegue captar determinadas tendências do 

crescimento urbano, não conseguiu ser provada neste ensaio. Como alguns autores 

referem, a modelação urbana baseada em modelos AC está próxima de conseguir 

ultrapassar as células homogéneas e incluir as estruturas irregulares (polígonos), 

conseguindo uma representação mais realística das divisões politicas (por exemplo, as 

subsecções estatísticas, o cadastro). Neste sentido, percebe-se a dificuldade de 

considerar todos os aspectos explicativos, de forma a ultrapassar os resultados 

abstractos que se têm vindo a obter, sobre a influência da variação dos parâmetros. 

Seria pertinente em pesquisas futuras, através destes resultados, procurar adicionar 
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outras regras de transição de forma a conseguir-se obter uma representação espacial 

preditiva mais pormenorizada das alterações da morfologia urbana. Todavia, esta não 

deixa de ser uma utopia entre os geógrafos modeladores, que procuram sempre 

considerar uma elevada quantidade de factores explicativos e parâmetros nos seus 

ensaios. 
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