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Simulações de crescimento urbano realizadas com cidades de pequeno e porte 
têm mostrado diferenças das bordas de expansão em relação às demais partes da 
cidade, sendo que o potencial de crescimento se concentra nas interfaces do urbano 
com o não-urbano e do mais urbanizado com o menos urbanizado. Essa concentração 
tende a demarcar frentes de expansão em forma de linha, determinando bordas com 
comportamento diferenciado do resto do sistema, onde podem ser observadas con-
centração e exclusão simultâneos, com células de elevado potencial de transformação 
e baixa centralidade. Essas frentes de expansão estão sendo estudadas em simula-
ções com cidades do sul do Brasil, utilizando técnicas de autômato celular, através do 
software CityCell, desenvolvido pelo Laboratório de Urbanismo da UFPel. Sendo as-
sim, este trabalho apresenta uma síntese sobre as simulações de crescimento e os 
resultados que vêm sendo alcançados. 

Para estudar crescimento urbano interessa capturar dinâmicas de mudança, 
considerar o tempo e modos de representação espacial. Neste trabalho as mudanças 
urbanas estão assumidas como decorrentes de interações entre a estrutura urbana, a 
estrutura social e o ambiente natural, utilizando modelagem computacional dinâmica 
com o auxílio de autômatos celulares (O’Sullivan e Torrens, 2000); o tempo vai ser 
incorporado como uma sucessão de estados encadeados, onde mecanismos de feed-
back positivo e negativo interagem e influenciam estados seguintes; por fim o modo de 
representação adotado é o de um grid bidimensional, onde células representam espa-
ços discretos e contêm atributos físicos, naturais e institucionais (Polidori, 2004). 
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Esse crescimento da cidade é composto por dinâmicas internas e externas, 
sendo que a primeira ocorre mediante ocupação de espaços vacantes ou substituição 
dos os estoques construídos, enquanto que a segunda opera por conversão de solos 
não urbanizados em novos espaços urbanos, caracterizando um processo complexo, 
auto-organizado e emergente. A ideia de complexidade advém da compreensão da 
cidade e de suas mudanças como algo que inclui múltiplos fatores e interferências, 
com diversas relações possíveis entre eles, as quais ocorrem de modo iterativo e com 
feedback composto, de modo a acelerar ou frear mudanças; o conceito de auto-
organização está associado à ideia de ausência de um elemento controlador central 
da cidade (que ditaria suas transformações), sendo o crescimento urbano decorrente 
de lógicas próprias da cidade, onde seus atributos, encontrados na sua forma, no 
substrato natural e na sociedade, encarregam-se de disparar e de manter as mudan-
ças; enfim a ideia de emergência aparece como a compreensão de que a transforma-
ção iterativa, complexa e auto-organizada da cidade faz surgir padrões notáveis de 
ordenação espacial, observáveis na sua morfologia e nas transformações das preexis-
tências urbanas e naturais (Portugali, 1997; Johnson, 2003; Polidori 2003). 

Uma das emergências ou padrão de ordenação espacial que pode ser estuda-
do através de simulações de crescimento urbano é o da formação de periferias urba-
nas, o qual pode ser associado com o processo conhecido como segregação socioes-
pacial. O conceito de periferias urbanas que interessa a este trabalho está ligado aos 
estudos de morfologia urbana, nos quais predomina a ideia de uma faixa de borda 
externa na cidade, com tamanho que varia desde quadras até bairros inteiros, onde se 
concentram extratos de população com renda baixa, urbanização e edificações precá-
rias (a partir de Bayón e Gasparini, 1977, até Czamanski e outros, 2008). A ideia de 
segregação aponta para a diferenciação espacial observável entre as periferias urba-
nas e outras áreas, especialmente representadas pelo centro tradicional e pelos bair-
ros ocupados por extratos de população de renda elevada (Villaça, 2001). 

Todavia, parece que é justamente nesse espaço de borda da cidade, marcado 
por carências em quase todos os setores, onde pode ser observada uma grande con-
centração de potenciais de crescimento e de modificações urbanas. A malha central 
da cidade, já construída e apropriada por grupos sociais tradicionais, parece oferecer 
maior dificuldade ou lentidão para mudanças, as quais implicam em remoção de pree-
xistências e pesados investimentos em substituição de infraestrutura. Por outro lado, 
as periferias urbanas parecem ser um local estratégico para novos investimentos e 
para o surgimento de novas políticas urbanas, o que se potencializa pelo encontro do 
meio urbano com o rural, pela proximidade dos recursos naturais, pelos menores cus-
tos territoriais e pela velocidade de crescimento superior às demais regiões da cidade 
(Polidori e Bachilli, 2007). De modo amplo, borda pode-se referir a margem ou extre-
mo, a um limite que define a forma, não sendo limitada a fechamentos e incluindo 
também a ideia de um processo entre regiões adjacentes. Em uma cidade, a borda 
pode representar fronteiras entre construído e não construído e entre urbano não ur-
bano. 

Nas bordas urbanas podem ser esperadas mudanças em função do crescimen-
to da cidade e da presença de periferias urbanas, associadas ao processo de segre-



 

gação socioespacial. Essa borda pode apresentar características especiais, para o 
que está enunciada a hipótese de que na borda ocorre simultaneamente exclusão e 
concentração, o que pode ser descrito por rarefação de valores de centralidade e por 
aumento do potencial de mudança. Para testar essa hipótese estão realizadas simula-
ções de crescimento urbano utilizando o software CityCell, que opera em ambiente de 
autômato celular, originalmente proposto por Polidori (2004) com o cognome SACI – 
Simulador do Ambiente da Cidade e atualmente desenvolvido pelo Laboratório de Ur-
banismo da FAUrb – LabUrb, por Saraiva, Polidori, Peres e Santos. 

As figuras 1 e 2, adiante, mostram slides de simulações de crescimento reali-
zadas nas cidades de Jaguarão e Arroio Grande, no sul do Rio Grande do Sul (uma 
animação pode ser vista em http://www.ufpel.edu.br/faurb/laburb/produto/a-segunda-
onda/309) A figura 1 mostra concentração de baixa centralidade nas bordas externas 
das cidades (destaque em linhas azul), enquanto que a figura 2 mostra duas linhas de 
elevado potencial. Esse resultado sugere que as áreas de menor qualidade urbana de 
fato aparecem originalmente na partes externas das cidades, como precursoras da 
urbanização; todavia, com o decorrer do tempo, essas partes assumem maiores po-
tenciais para mudança, sendo então ocupadas por diferentes extratos, o que está sen-
do chamado no trabalho de uma “segunda onda”, na parte interna da cidade. 

 

 
Figura 1: slides 20 de 40 de simulação de crescimento no CityCell, com a medida de centrali-
dade celular em paleta de cores hierárquica em tons de azul, com linha de destaque para bai-

xas centralidades; na esquerda Jaguarão e na direita Arroio Grande. 
 

 
Figura 2: slides 20 de 40 de simulação de crescimento no CityCell, com a medida de Potencial 
de crescimento celular em paleta de cores hierárquica em tons laranja, com linha de destaque 
para potenciais elevados mostrando a ideia de uma “segunda onda”, na parte interna da cida-

de; na esquerda Jaguarão e na direita Arroio Grande. 
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A partir das ideias enunciadas aqui e das simulações de crescimento urbano 
realizadas, três conclusões principais podem ser apresentadas: 
 a) existe um efeito de borda urbano

 b) 

: de fato as simulações comprovaram a 
formação de uma borda diferenciada do resto da cidade que se modifica no processo 
de crescimento; tal como fora sugerido originalmente (Polidori, 2004), a dinâmica das 
transformações urbanas indica que o potencial de crescimento se concentra nas inter-
faces do urbano com o não-urbano e do mais urbanizado com o menos urbanizado; 

exclusão e concentração são parciais na borda da cidade

 c) 

: a hipótese levan-
tada neste artigo, de que na borda ocorre simultaneamente exclusão e concentração, 
está parcialmente confirmada; se por um lado se confirma a rarefação de centralida-
des nesse limite entre o espaço urbano e o não urbano, de modo extensivo, por outro 
pode ser observado que, embora a concentração de potencial ocupe o espaço definido 
como borda, aparecendo altos e médios valores de potencial intercalados; 

uma “segunda onda” pode ser observada no crescimento urbano
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