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Resumo 

Simulações de crescimento urbano utilizando autômatos celulares têm mostrado diferenças das bordas de 

expansão em relação às demais partes da cidade, concentradas 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 uma borda com comportamento diferenciado do resto do sistema, onde podem ser observadas 

concentração e exclusão simultâneas, com células de elevado potencial de transformação e baixa concentração de 

facilidades urbanas. As referidas frentes de expansão estão sendo estudadas com simulações em cidades de 

pequeno porte do sul do Brasil, através do software CityCell, desenvolvido pelo Laboratório de Urbanismo da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. Sendo assim, este trabalho apresenta 

uma síntese sobre as simulações de crescimento e os resultados que vêm sendo alcançados. 
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Urban edge effect, concentration, exclusion and irregularity 

 

Abstract 

Simulations of urban growth using cellular automata have shown differences in the edges of urban expansion zones 

when compared to other parts of the city. These differences are concentrated in the edges between urban and non-

urban areas as well as the edges concerning the interfaces between urbanized and the least urbanized zones. These 

concentrations tend to delineate line shaped expansion fronts, determining a border with a different behavior from the 

rest of the system. In these borders simultaneous concentration and exclusion can be observed, with cells exhibiting 

concurrently high potential for urban transformation and low concentration of urban facilities. The referred expansion 

fronts are being studied through simulations with small towns of southern Brazil using the CityCell software 

developed by the Laboratory of Urbanism of the Faculty of Architecture and Urbanism of the Federal University of 

Pelotas. Thus, this paper presents an overview of the urban growth simulations and the results that have been 

achieved. 

Keywords: city edge; urban growth; concentration; exclusion. 
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Introdução 

Um dos aspectos das cidades que pode ser investigado com o uso de simulações é o seu crescimento, o que inclui 

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 

feedback positivo e negativo interagem e influenciam estados seguintes; por fim o modo de representação adotado 

é o de um grid, onde células representam espaços discretos e contêm atributos físicos, naturais e institucionais 

(Polidori, 2004). 

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 múltiplas interferências e agentes, 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 mudanças; enfim a ideia de 

emergência aparece como a compreensão de que a transformação iterativa, complexa e auto-organizada da cidade 

faz surgir padrões notáveis de ordenação espacial, observáveis na sua morfologia e nas transformações das 

preexistências urbanas e naturais (Portugali, 1997; Johnson, 2003; Polidori 2003). 

É ao estudo da borda externa à cidade, bem como à possibilidade de interfaces internas, que se dedica este 

trabalho, onde é esperado que ocorram mudanças em função do crescimento da cidade e da presença de periferias 

urbanas, associadas ao processo de segregação socioespacial. Com está mostrado a seguir, essas bordas podem 

apresentar características especiais, para o que está enunciada a hipótese de que na borda ocorre simultaneamente 
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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 simulações 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 Urbanismo da 

FAUrb – LabUrb, por Saraiva, Polidori, Peres e Toralles (2012). 

 

Modelos, autômatos celulares e simulação de crescimento com o software CityCell 

Modelos são representações simplificadas da realidade (Almeida, Câmara e Monteiro, 2007), sendo seu principal 

objetivo representar determinado sistema de modo a incluir os aspectos principais de teorias subjacentes, auxiliando 

em seu entendimento e dos processos que regem sua dinâmica (Batty, 2009). Modelos têm sido usados com 

sucesso na representação e simulação de sistemas complexos e dinâmicos, como é o caso das cidades (Batty, 

1998), permitindo que processos urbanos sejam reproduzidos em laboratório, viabilizando a realização de 

experiências que seriam impossíveis na prática, dada a impossibilidade de manipular pessoas ou estruturas físicas 

reais (Krafta, 2009). Inicialmente entendidos como simples representações materiais da realidade, modelos obtidos 

através de sistemas computacionais têm possibilitado que a cidade passe a ser modelada de forma simbólica, a 

partir da tradução de determinadas características físicas em linguagem matemática. Nesse caminho, o uso de 

modelos urbanos passa a ser complementar à ideia de teoria, onde ambientes computacionais atuam como espécie 

de laboratório e o fenômeno urbano, após ser capturado, pode ser reproduzido experimentalmente através de 

simulações (Echenique, 1975, Batty, 2009). 

O uso de autômatos celulares - AC está ligado ao desenvolvimento da computação, da inteligência e da vida 

artificiais (Torrens, 2000a), o que vem sendo divisado desde os primeiros trabalhos de John von Neumann 

(precursor da computação e da teoria de jogos) e Stanislaw Ulmam (um dos primeiros desenvolvedores das 

técnicas de Monte Carlo), na década de 1940, até os argumentos de Stephen Wolfram (teórico contemporâneo em 

computação, matemáticas e AC, como está em Greco, 2002). Antes disso, na década de 30, Alan Turing já pensava 

na “Máquina Universal de Turing”, como mais tarde ficou conhecido; por ser um autômato hipotético, isso 
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impulsionou o pensamento da década de 40, dando origem à criação dos computadores, que seguiram os mesmos 

princípios lógicos e conceituais. A ideia era de criar um “computador universal”, que nunca precisaria ser 

reconstruído, só reprogramado; uma tarefa imaginada para essa máquina seria “duplicar a si mesmo” ou replicar-se 

(Maddox, 1983), o que interessa tanto ao domínio dos fenômenos naturais quanto ao dos sociais e espaciais 

(Axelrod, 1997). As chamadas “Máquinas de Turing” indicariam um rol de regras para os ACs aplicáveis mediante 

ciclos determinados no tempo, em cujos intervalos (ou estados) e processos (ou dinâmicas) o mundo poderia ser 

examinado. 

Uma definição objetiva de AC vem sendo traçada de modo dedicado por Stephen Wolfram desde a década de 80 do 

Século XX, a qual diz que ACs são representações de sistemas físicos de modo celular, cujas características são 

especificadas pelos valores das células em cada estado, nos quais espaço, tempo e valores são discretos. Nos 

ACs, os valores que cada variável assume são afetados pelos valores da sua vizinhança no tempo anterior, sendo 

os novos valores atualizados simultaneamente, de acordo com regras locais (Wolfram, 1983). 

As possibilidades de espacialização e de representar processos dinâmicos com ACs têm sido usadas como 

auxiliares na resolução de inúmeros problemas ambientais e urbanos, como é o caso do crescimento espacial 

(Ward, Murray e Phinn, 2000). ACs apresentam vantagens para sua utilização em simulações urbanas, 

especialmente quando comparados com modelos tradicionais (Batty e Xie, 1994), apresentando possibilidades de 

integrar requisitos de eficiência com equidade, de incorporar espacialidade absoluta (ou Cartesiana) e relativa (ou 

Leibnitziana) e de, principalmente, representar processos dinâmicos (Torrens, 2000b). Para representar a cidade e 

seu processo de transformação, os ACs devem ter algumas de suas características adaptadas, o que recebe o 

nome de autômato celular estendido, sendo recorrentes as seguintes adaptações (a partir de Batty e Xie, 1994; Wu, 

1996; White et al. 1999; White e Engelen, 2000): a) o grid não é considerado contínuo, sendo que as células de um 

lado da borda não são consideradas vizinhas das células de um outro lado; b) as células têm o tamanho ajustado à 

escala do espaço que se pretende representar, bem como seus estados representam atributos espaciais, os quais 

podem ser registrados por números fracionários; c) a vizinhança não se restringe às tradicionais 4 ou 8 células 

adjacentes à célula central (vizinhança de von Neumann e Moore, respectivamente), podendo ser regulada com 

raios variáveis por funções e associados a áreas de abrangência; d) as regras tentam replicar processos reais que 
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ocorrem na cidade e na paisagem, representando conceitos e teorias sobre as transformações urbanas e 

ambientais; e) o tempo é transcrito em tempo real, representando a evolução urbana e os horizontes dos cenários 

que se pretendem simular. 

Neste trabalho está utilizado o modelo de simulação de crescimento urbano originalmente elaborado por Polidori em 

2004, o qual é dedicado a estudar modificações na área efetivamente urbanizada das cidades, assumindo como 

base espacial um ambiente com células quadradas, resolvida como um grid bidimensional de um sistema de 

informações geográficas – SIG, com características operacionais de um autômato celular (Batty, Couclelis e Eichen, 

1997). É assumido então que entre cada par de células que possui alguma característica urbana (carregamento) 

desenvolve-se uma tensão, como nos modelos de Centralidade e Desempenho (Krafta, 1994; Polidori, Granero e 

Krafta 2001); essa tensão é calculada através do produto do carregamento total de cada célula pelo carregamento 

total de cada uma das outras que lhe são alcançáveis, de modo semelhante ao que ocorre em modelos de interação 

espacial (Wilson, 1985; Torrens, 2000b), porém sem limitações referentes a origem e destino. Essas tensões são 

distribuídas de modo axial, polar e difuso, como exemplifica a figura 01, adiante, sendo seu acúmulo em cada célula 

chamado de centralidade celular. Sequencialmente, é assumido como potencial de crescimento a diferença entre a 

centralidade celular máxima da vizinhança e a de cada célula, o que pode implicar em crescimento interno ou 

externo às células urbanas preexistentes; desse modo, apresentam maior potencial aquelas células que 

apresentarem menor centralidade própria, combinada com maior centralidade celular na vizinhança (Polidori, 2004). 

 

A B C  D 

Figura 01: diagramas em formato de AC, representando: A) células incluídas na distribuição axial; B) células incluídas na distribuição axial de 
buffer, com raio igual a uma célula; C) células incluídas na distribuição de tensões do tipo polar; D) hipótese de células incluídas na distribuição 

difusa. Fonte: do autor. 
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Esse modelo de simulação de crescimento urbano, originalmente denominado por Polidori de SACI - Simulador do 

Ambiente da Cidade, em 2004, está agora implementado através do software CityCell (Saraiva, Polidori, Peres e 

Toralles, 2012), desenvolvido pela equipe do Laboratório de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da UFPel, como tem sido apresentado recentemente em eventos científicos (Saraiva, Peres e Polidori, 2011). Uma 

das habilidades desenvolvidas no CityCell é a representação e extração das bordas das cidades nas simulações de 

crescimento, numa operação de álgebra de mapas com grids, sendo a utilização desse recursos um dos 

fundamentos deste trabalho, como aparece no subtítulo a seguir. 

 

Estudo de caso com as cidades de Arroio Grande e Jaguarão, no sul do Brasil 

Para verificar a ocorrência de formação de bordas em simulações de crescimento urbano está realizado um 

experimento nas cidades de Arroio Grande e Jaguarão, no sul do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em função de 

seu tamanho adequado e da disponibilidade de informações, mediante SIG realizado através de parcerias da 

Universidade com a Prefeitura da cidade. 

A cidade está descrita mediante um grid de células quadradas de 200m, no qual interagem ambiente urbano e 

natural, sendo o primeiro representado pela área efetivamente urbanizada e o segundo pela cobertura vegetal e 

recursos hídricos. Detalhes sobre o funcionamento do modelo de simulação podem ser obtidos no trabalho de 

Polidori (2004), disponível em http://www.ufpel.edu.br/faurb/laburb/. 

As simulações foram realizadas para um tempo de quarenta anos, com uma iteração para cada ano. O modelo foi 

calibrado para aproximar-se quantitativa e qualitativamente do modo como a cidade cresceu nas últimas duas 

décadas, regulando as taxas de crescimento espacial e os tipos de ocupação do espaço axial, polar e difuso. Os 

resultados, que certamente podem ser mais bem visualizados em animações digitais, estão resumidos em três 

iterações nas figuras 02 e 03, para o caso de Arroio Grande e figuras 04 e 05 para o caso de Jaguarão. Dessas 

simulações podem ser feitas as seguintes observações principais: 

http://www.ufpel.edu.br/faurb/laburb/
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a) a centralidade permanece baixa nas bordas da cidade durante toda a simulação; todavia, conforme o 

tamanho da cidade aumenta, as áreas de menor centralidade são deslocadas para regiões mais distantes do centro 

tradicional; 

b) o centro tradicional permanece estável durante toda a simulação, como portador de privilégios inalterados 

pelas mudanças na periferia; 

c) o potencial de crescimento se concentra nas bordas das cidades, externas para o caso de Arroio Grande e 

internas para o caso de Jaguarão, desde o início das simulações, o que se torna mais nítido na medida em que o 

tempo avança; 

d) esse potencial se apresenta com duas formas predominantes: ou de modo difuso e fragmentado, ou como 

uma linha com alguns valores máximos, à semelhança da forma de um colar. 

 

A B C 

D E F 

Figura 02: A, B, C) evolução da distribuição de centralidade (gradiente azul) na cidade de Arroio Grande, nas iterações 1, 20 e 40, 
respectivamente; D, E. F) evolução da distribuição de centralidade na cidade de Arroio Grande, com demarcação das bordas (magenta) nas 

iterações 1, 20 e 40, respectivamente. Fonte: do autor. 
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A B C 

D E F 
Figura 03: A, B, C) evolução da distribuição de potencial (gradiente laranja) na cidade de Arroio Grande, nas iterações 1, 20 e 40, 

respectivamente; D, E, F) evolução da distribuição de potencial (gradiente laranja) na cidade de Arroio Grande, com marcação das bordas 
(magenta) nas iterações 1, 20 e 40 respectivamente. Fonte: do autor. 

 

A B C 

D E F 
Figura 04: A, B, C) evolução da distribuição de centralidade (gradiente azul) na cidade de Jaguarão, nas iterações 1, 20 e 40, respectivamente; D, 

E, F) evolução da distribuição de centralidade na cidade de Jaguarão, com demarcação das bordas (magenta) nas iterações 1, 20 e 40, 
respectivamente. Fonte: do autor. 
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A B C 

D E F 

Figura 05: A, B, C) evolução da distribuição de potencial (gradiente laranja) na cidade de Jaguarão, nas iterações 1, 20 e 40, respectivamente; D), 
E, F) evolução da distribuição de potencial na cidade de Jaguarão, com marcação das bordas (magenta) nas iterações 1, 20 e 40 

respectivamente. Fonte: do autor. 

 

Conclusões: borda, exclusão, concentração e irregularidades 

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: de fato as simulações comprovaram a formação de uma borda diferenciada do 

resto da cidade que se modifica no processo de crescimento; tal como Polidori havia sugerido em 2004, a dinâmica 

das transformações urbanas indica que o potencial de crescimento se concentra nas interfaces do urbano com o 

não-urbano, notável no caso de Arroio Grande e do mais urbanizado com o menos urbanizado, visível no caso de 

Jaguarão; essa concentração tende a demarcar frentes de expansão em forma de linha, determinando uma borda 

com comportamento diferenciado do resto do sistema; o aparecimento desse efeito de borda no tecido urbano tem 

papel de vitalização do processo de crescimento, o que pode ser utilizado em planos e projetos urbanos; 
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b) exclusão e concentração são parciais na borda da cidade: a hipótese levantada neste artigo, de que na borda 

ocorre simultaneamente exclusão e concentração, está parcialmente confirmada; se por um lado se confirma a 

rarefação de centralidades nesse limite entre o espaço urbano e o não urbano e dos espaços mais urbanizados com 

os menos urbanizados, de modo extensivo, por outro pode ser observado que a concentração de potencial na borda 

aparece com altos e médios valores intercalados; em parte esse resultado pode ser explicado pelo substrato natural, 

que opera como um campo de irregularidades, como vem sendo apresentado em outros estudos (Polidori 2004; 

Polidori e Krafta 2005; Peres e Polidori, 2011); 

c) a constituição interna da borda da cidade é irregular: os resultados alcançados nos experimentos realizados para 

este trabalho, acumulados com estudos anteriores realizados pela equipe do Laboratório de Urbanismo da FAUrb, 

utilizando autômatos celulares (Peres e Polidori, 2009 e 2010; Peres, Polidori e Saraiva, 2010; Saraiva e Polidori, 

2011; Peres, Saraiva e Polidori, 2011) sugerem que a borda da cidade apresenta características de irregularidade, 

apresentado comportamento próximo de sistemas fora-do-equilíbrio; todavia, características mais específicas desse 

comportamento ainda não conhecidas, o que é assunto a ser investigado em próximos trabalhos. 
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