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Resumo 
O trabalho apresenta um modelo de simulação de crescimento urbano e uma aplicação para 
verificar relações entre forma da cidade e sustentabilidade, com destaque para as questões 
da compacidade e da fragmentação da área urbana. O modelo trabalha conjuntamente 
atributos naturais, urbanos e institucionais, simula crescimento interno e externo 
simultaneamente e está operacionalizado com apoio em teoria de grafos, autômato celular 
e geotecnologias. Os conceitos de sustentabilidade consideram a existência de limites ao 
crescimento urbano, a produção de problemas ambientais intra-urbanos, a formação de 
periferias, a formação de vazios, a conservação de áreas portadoras de atributos naturais, o 
uso de recursos naturais escassos, a valorização dos remanescentes naturais, a preservação 
do patrimônio construído e a qualificação do sistema de circulação urbana. Os resultados 
questionam a idéia de que cidades mais compactas e menos fragmentadas são mais 
sustentáveis do que as menos compactas e mais fragmentadas, o que pode ser observado 
em experimentos de simulação de crescimento urbano com o caso da cidade de Pelotas, no 
Brasil. 

 

1 Introdução 
O trabalho apresenta um modelo de simulação de crescimento urbano, o qual trabalha 
conjuntamente atributos naturais, urbanos e institucionais, simula crescimento interno e 
externo simultaneamente e está operacionalizado com apoio em teoria de grafos, autômato 
celular – AC e geotecnologias (Polidori e Krafta, 2005). Através desse modelo são 
realizados exercícios de modelagem que consideram idéias de sustentabilidade urbana, 
através das quais é assumida a existência de limites ao crescimento urbano, a produção de 
problemas ambientais intra-urbanos no processo de urbanização, a formação de periferias, 
a formação de vazios, a conservação de áreas portadoras de atributos naturais, o uso de 
recursos naturais escassos, a valorização dos remanescentes naturais, a preservação do 
patrimônio construído e a qualificação do sistema de circulação urbana. Os resultados 
questionam a idéia de que cidades mais compactas e menos fragmentadas são mais 
sustentáveis do que as menos compactas e mais fragmentadas, para o que estão 
apresentados dois trabalhos de simulação de crescimento urbano. 

O argumento a seguir apresenta o modelo de simulação de crescimento, um estudo de caso 
na área urbana de Pelotas, no Brasil, com as considerações finais recuperando a idéia 
central sobre relações entre forma da cidade e sustentabilidade, com destaque para as 
questões da compacidade e da fragmentação. 
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2 Modelando crescimento urbano 
O modelo de simulação utilizado (Polidori, 2004) assume como base espacial um ambiente 
com células quadradas de qualquer tamanho, resolvida como um grid bidimensional de um 
sistema de informações geográficas – SIG, com características operacionais de um 
autômato celular - AC (Batty, Couclelis e Eichen, 1997), o que pode ser produzido a partir 
de produtos de aerofotogrametria, imagens de satélite, cartas geográficas escaneadas ou 
mapas vetoriais. Como o tamanho das células implica no tamanho final do sistema e na 
visibilidade das informações, as células podem ser maiores ou menores por três motivos 
principais: a) pela capacidade de processamento computacional, pois os esforços 
aumentam exponencialmente em função do número de células do sistema, particularmente 
em decorrência dos procedimentos vinculados a grafos (Diestel, 2000); b) pela 
desagregação espacial necessária para modelar adequadamente cada caso, pois 
determinados fenômenos podem ser observáveis numa escala e não ser noutra (Enquist e 
Earsom, 1996; Rietkerk et al., 2002);      c) pela disponibilidade de informações, cujo 
padrão de detalhamento e acuidade precisa manter correspondência com o tamanho das 
células. Como regra geral pode ser indicado utilizar o maior número possível de células 
(ou células com o menor tamanho possível), o que deve ser ajustado ao equipamento, ao 
tempo disponível para processamento e aos resultados esperados, bem como deve ser 
considerado que tamanhos diferentes de células podem ser derivados por pós-
processamento. 

 

Trabalhos de modelagem com AC, pela natureza discreta e finita de sistemas celulares, 
necessitam ser delimitados física ou espacialmente, restando claro qual o tamanho do grid 
e das células que representam o sistema, o que é feito de modo exato e incontestável 
(Wolfram, 1985, 1994, 2002; Batty, Xie e Sun, 1999). Todavia, para o caso de trabalhos 
com cidades, esses limites não são iguais ao de um sistema baseado nos chamamos AC 
puros, que operam como se as bordas estivessem conectadas, simulando um grid contínuo; 
no caso das cidades, concebendo um grid retangular representado em projeções transversas 
de Mercator – UTM, as células da aresta da esquerda não se conectam diretamente com as 
da aresta da direita, nem as de baixo com as de cima; sendo assim, os limites das áreas que 
integram as simulações se constituem em limites precisos dos sistemas. 

 

As células são as entidades espaciais fundamentais da modelagem com AC, podendo neste 
trabalho representar dois tipos básicos de espaços: a) o ambiente não urbanizado, dado pelo 
território natural, pelo ocupado pelas atividades rurais e pelo fracamente modificado pela 
urbanização; b) o ambiente urbanizado, representado pelas funções típicas da cidade. Esses 
tipos de espaços são determinados pelo estado de uma célula num tempo específico, 
podendo ser chamados de dimensões fenotípicas, sendo que os atributos que codificam as 
características de cada célula podem ser chamados de dimensões genotípicas (Steadman, 
1983; Hillier e Hanson, 1984); sendo assim, uma combinação de determinados atributos 
(ou um genótipo) implica numa determinada apresentação espacial (ou fenótipo), o que 
permite admitir que espaços urbanos contenham atributos não urbanos e vice-versa. 

 

As variáveis utilizadas nas simulações são de dois tipos principais: a) de espaço; b) de 
atributo. As variáveis de espaço podem mudar em tamanho, quantidade e localização, 



sendo materializadas pelas células que compõem o grid, que constituem a base espacial da 
simulação. As variáveis de atributo podem ser do tipo natural, urbano ou institucional, do 
seguinte modo: b.1) as variáveis de tipo natural representam os fatores do ambiente 
natural, modificados ou não pela ação antrópica, como é o caso das águas, das matas, dos 
campos e das áreas usadas para agricultura, por exemplo; b.2) as de tipo urbano 
representam a cidade e seus espaços adaptados, como é o caso das funções habitacionais, 
comerciais e industriais, dos equipamentos urbanos e do sistema viário, por exemplo; b.3) 
as de tipo institucional representam as práticas e instrumentos utilizados nas políticas de 
uso e ocupação do solo e no processo de planejamento, como é o caso dos índices urbanos, 
do regime de usos e do zoneamento, por exemplo. 

 

O modelo assume os atributos como de dois tipos fundamentais: a) carregamentos; b) 
resistências. Os carregamentos são os responsáveis pela geração de tensões que promovem 
diferenciação espacial e posterior crescimento urbano. Os atributos que se caracterizam 
como resistências opõem-se ao crescimento urbano, consumindo tensões de crescimento ao 
se afastarem de seu estado natural e serem crescentemente modificados pela ação do 
homem. Nesse processo de atração e resistência, tensões de crescimento são abstrações que 
representam esforços ou investimentos em modificação do território, aumentando o grau de 
urbanização; essas tensões podem estar associadas a fluxos de energia, de veículos, de 
pessoas ou de informações, representando mecanismos semelhantes aos utilizados em 
modelos de interação espacial e de acessibilidade (Torrens e Alberti, 2000; Waddell et al., 
2001; Weber, 2003). 

 

2.1 Descrição ambiental 
O ambiente é descrito no modelo pelos seus atributos, que podem ser de tipo natural, 
urbano ou institucional, os quais se vinculam a cada célula sem restrição de tipo ou 
quantidade, com a possibilidade de apresentar duas características iniciais: a) oferecer 
atração à urbanização, possuindo assim a capacidade de gerar tensões espaciais, pelo que 
são denominados de carregamentos; b) oferecer oposição à urbanização, pelo que são 
chamados de resistências. Os atributos são complementarmente especificados mediante 
dois efeitos no crescimento urbano: c) possibilidade de serem removidos pelo processo de 
urbanização; d) capacidade de impedirem o crescimento urbano. Essas características e 
efeitos implicam em seis tipos finais de atributos: 

 

1) atributos capazes de gerar tensões de crescimento e de permitir que as células mudem 
com o tempo, podendo tanto gerar desenvolvimento urbano como problemas ambientais; 
são chamados de carregamentos-instáveis; 2) atributos capazes de gerar tensões de 
crescimento e de mudarem com o tempo, porém sem poder ser removidos pelo processo de 
urbanização; são chamados de carregamentos-estáveis; 3) atributos capazes de gerar 
tensões de crescimento e de impedir a mudança de estado das células; são chamados de 
carregamentos-freezing; 4 ) atributos que oferecem alguma resistência à urbanização, 
porém sem impedi-la; uma vez modificados ou superados pela urbanização, são removidos 
do sistema; são chamados de resistências-instáveis; 5) atributos que oferecem resistência à 
urbanização sem impedi-la, porém não são removidos do sistema, exigindo esforços 
permanentes para sua superação, reeditados a cada transformação; são chamados de 
resistências-estáveis;     6) atributos que oferecem resistência suficiente para impedir a 
transformação das células pela urbanização, não dispondo de capacidade de gerar tensões 



espaciais; são chamados de resistências-freezing. 

 

No caso dos atributos naturais, são possíveis ponderações considerando: a) a relação do 
atributo com padrões de segurança em áreas de conservação, onde núcleos, corredores, e 
passagens podem ser considerados (Yu, 1996); b) valores de transformidade associada, 
onde se beneficia o tema da energia (Ortega, 2001); c) adequabilidade geral para 
urbanização, onde podem ser mediados interesses de mudança e conservação (Spellerberg, 
1994); d) escassez ou raridade na paisagem, como é freqüente em projetos de conservação 
ambiental (Santos, 2004). A implementação desses valores relativos permite diferentes 
graus de reconhecimento e valoração de unidades ambientais, cuja eficácia 
conservacionista e demais efeitos sobre o sistema urbano podem ser experimentados e 
testados. 

 

No caso dos atributos urbanos, os pesos podem considerar: a) fatores funcionais, sendo que 
usos comerciais, industriais, institucionais e habitacionais têm atratividade decrescente, de 
um modo geral (Rigotti, 1955; Prinz, 1984); b) hierarquias viárias, considerando que vias 
principais, secundárias e locais normalmente têm atratividade decrescente (Vasconcelos, 
2000); c) expectativas de geração de externalidades positivas ou negativas, as quais 
aumentam ou diminuem a atratividade, respectivamente (Stover, 1994). 

 

Fatores institucionais podem intervir no processo de crescimento urbano de modo 
independente dos fatores naturais e urbanos (Sampford, 2002), sendo particularmente 
importantes em simulações que pretendem testar os efeitos de planos urbanos e políticas 
em cenários de futuro (Chin, 2002). Os fatores institucionais operam do mesmo modo que 
os atributos urbanos e naturais enunciados anteriormente, diferenciando-se pelas suas 
origem e especificações, pois podem partir de políticas ou projetos institucionais, bem 
como podem representar circunstâncias sob as quais o operador do modelo tem interesse 
de realizar simulações; as especificações podem representar políticas fiscais e extra-fiscais, 
regimes urbanos, planos e programas em geral, podendo também replicar atributos naturais 
ou urbanos. 

 

Os atributos podem ter qualquer valor positivo, recebendo na célula um valor absoluto (a 
intensidade com que ocorre) e no sistema um valor relativo (peso do atributo). 
Computando separadamente todos os seus atributos naturais, urbanos e institucionais, cada 
célula assume um valor quantitativo, operação que implica numa transcrição dos atributos 
em linguagem verbal para linguagem matemática, aumentando o nível de abstração da 
descrição da realidade. Dos valores parciais referidos como carregamentos ou como 
resistências derivam-se outros, chamados de carregamentos natural, urbano ou 
institucional, ou então de resistências natural, urbana ou institucional, que são 
normalizados de zero a 1,00 e elevados a um coeficiente exponencial, que pode maximizar 
ou minimizar o resultado. 

 

2.2 Implementação dos modelos de centralidade e potencial – processamento 
Uma vez conhecidos os atributos naturais, urbanos e institucionais iniciais, assumidas suas 
intensidades, seus pesos e os valores para os coeficientes de valorização, realiza-se uma 



etapa de processamento preliminar, encarregada de agregar os valores dos carregamentos e 
das resistências naturais, urbanas e institucionais. A partir desses valores e das demais 
condições do modelo são calculadas as tensões espaciais, a centralidade celular, o potencial 
de crescimento celular e o crescimento celular propriamente dito, como está nos subtítulos 
a seguir. 

 

2.3 Tensões espaciais 
É assumido então que entre cada par de células que possui algum carregamento 
desenvolve-se uma tensão, como nos modelos de Centralidade e Desempenho (Krafta, 
1994; Polidori, Krafta e Granero, 2001); a 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, 2000), porém sem limitações referentes a origem e destino. O 
enunciado matemático para o cálculo da tensão gerada por um par de células está na 
equação 1, a seguir. 

 
Equação 1: tensão entre as células i e j 

 
T ij = (LoadEi + LoadUi + LoadIi) . (LoadEj + LoadUj + LoadIi) 

 
onde se lê: 

a tensão entre as células i e j é igual ao produto da soma dos carregamentos natural, urbano e institucional da 
célula i pela soma dos carregamentos natural, urbano e institucional da célula j 

sendo: 
T ij = tensão entre as células i e j  ,  LoadEi = carregamento natural da célula i  ,  LoadUi = carregamento 
urbano da célula i  ,  LoadIi = carregamento institucional da célula i  ,  LoadEj = carregamento natural da 

célula j  ,  LoadUj : carregamento urbano da célula j  ,  LoadIj : carregamento institucional da célula j 

 

Tensões podem ser geradas incluindo todas as células com todas as outras (que têm 
atributos naturais, urbanos ou institucionais que gerem tensões) ou mediante raios (que 
podem ser topológicos ou geométricos), limitando fisicamente as tensões a serem geradas. 
O resultado é um produto a ser distribuído para as células do sistema, por três modos: a) 
para aquelas células que estão no caminho preferencial entre o par de células que 
participam da interação; b) para aquelas células que estão na vizinhança de cada célula 
geradora da interação; c) para células dispersas no sistema, escolhidas por sorteio 
probabilístico que considera suas características tipo-morfológicas. Esses modos ou tipos 
de distribuição são implementados pelo usuário do modelo, em percentagens que variam 
desde zero até 100% (inexistência ou exclusividade do tipo de distribuição de tensão, 
respectivamente), podendo ser resumidos nos seguintes: A) distribuição axial; B) 
distribuição polar e C) distribuição difusa. Como aparece adiante, aos tipos de distribuição 
de tensões correspondem tipos de crescimento, o que assume particular importância 
qualitativa nas simulações e no processo de calibração. 

 

2.4 Distribuição de tensões axiais, polares e difusas 
A distribuição axial é dedicada a capturar as rotas preferenciais de ligação entre as células 
do sistema, estando associada ao sistema de circulação urbana e sendo dividida em dois 
subgrupos: A1) referente às células do caminho preferencial propriamente dito; A2) 



referente às células encontradas na vizinhança do caminho preferencial (ou num buffer do 
caminho preferencial). No caso de A1, a rotina de caminhos preferenciais é resolvida 
considerando uma heurística de desvios mínimos associada à técnica de minimal spaning 
tree, considerando ainda atritos internos de cada célula. No caso de distribuição tipo A2, 
trata-se de aproveitar os resultados obtidos para o tipo A1 e de computar um entorno às 
células escolhidas anteriormente, de modo a representar uma área de influência do 
caminho preferencial. 

 

A distribuição polar evidencia diferenciações espaciais na escala mais local, no entorno 
imediato do atributo gerador de tensões; pode ser dividida em subgrupos, organizados por 
áreas de abrangência diferentes, decorrentes das diferentes capacidades de atração 
concedidas a cada célula, através de seu carregamento. 

 

A distribuição difusa pretende capturar aspectos com maior imprevisibilidade locacional 
no tecido urbano, porém especificável segundo dois padrões: padrão C1) referente à 
promoção imobiliária formal; padrão C2) referente aos processos de autopromoção 
imobiliária e promoção imobiliária informal. O padrão C1 é típico dos espaços produzidos 
por agentes que reinterpretam as regras de mercado com criatividade (Batty, 1998) e 
consumidos por classes econômicas superiores e médias-superiores, sendo a probabilidade 
de ocorrência diretamente proporcional à localização privilegiada e às características da 
vizinhança (o que eleva o custo do solo); essa probabilidade maior de uma célula ser 
escolhida aleatoriamente é diretamente proporcional à centralidade celular e inversamente 
proporcional à resistência de cada célula, sendo que o fator qualidade de localização tem 
primazia em relação ao fator preço. O padrão C2 é típico dos espaços produzidos através 
do mercado informal e utilizados por classes econômicas inferiores e médias-inferiores, 
incluindo a formação das chamadas periferias urbanas, sendo a probabilidade de ocorrência 
diretamente proporcional ao baixo custo do solo; essa probabilidade é inversamente 
proporcional à centralidade celular e diretamente proporcional à resistência de cada célula, 
sendo o fator preço prioritário em relação ao fator localização. A figura 1, abaixo, mostra 
em esquema a distribuição de tensões operadas no modelo. 

 

a b 



c d 

Figura 1: diagramas em formato de CA, representando: a) células incluídas na distribuição axial(verde);     
b) células incluídas na distribuição axial de buffer, com raio igual a uma célula (verde claro);c) células 

incluídas na distribuição de tensões do tipo polar, com vizinhança de raio igual a duas células (azul claro e 
rosa); d) hipótese de células incluídas na distribuição difusa (laranja = tipo 1; azul claro = tipo 2). 



 

2.5 Centralidade celular 
Uma vez calculadas as tensões, seus resultados parciais são acumulados em cada célula e 
geram a medida de centralidade celular, ou simplesmente CentCel, cuja disponibilidade no 
banco de dados e visualização em ambiente celular se caracteriza como importante 
resultado intermediário do modelo. CentCel pode ser enunciada matematicamente, como 
está na equação 2, a seguir. 

 
Equação 2: centralidade celular da célula i na interação I 

 
CentCeli I = x. A1 + y. A2 + z. B + w. C1 + q.C2 

 
onde se lê: 

centralidade celular da célula i na interação I é igual à soma ponderada dos tipos de distribuição de tensões 
A1, A2, B, C1 e C2 

sendo: 
CentCelIi = centralidade celular da célula i na interação I  ,  A1, A2, B, C1 e C2 = distribuições de tensões 

tipo axial, axial de buffer, polar de buffer, difusa de tipo 1 e difusa de tipo 2, respectivamente  ,  x, y, z, w, q 
= quantidades relativas de distribuições tipo axial, axial de buffer, polar de buffer, difusa de tipo 1 e difusa de 

tipo 2, respectivamente 
 

2.6 Potencial e crescimento celular 
Seqüencialmente, é assumida a premissa de que o crescimento urbano se dá 
prioritariamente em locais com maiores possibilidades de renda, a qual é alcançada pela 
combinação da melhor localização com o menor custo de aquisição e com maior 
possibilidade de construção; o lugar onde se dá o crescimento urbano, bem como sua 
intensidade, são então calculados pelo seu potencial de crescimento celular, ou 
simplesmente PoteCel. 

 

O PoteCel é a diferença entre a máxima CentCel da vizinhança e a CentCel de cada célula, 
o que pode implicar em crescimento interno ou externo às células urbanas preexistentes; 
sendo assim, apresentam maior potencial as células que apresentarem menor CentCel 
própria, combinada com maior CentCel na vizinhança. Deste modo, o cálculo do potencial 
celular em função de sua relação com a vizinhança aproxima a operação do funcionamento 
típico dos modelos baseados em AC, permitido reconhecer: a) que os agentes urbanos 
envolvidos no processo de produção espacial tomam decisões com conhecimento parcial 
do sistema, ao invés de instruídos por uma leitura total e completa; b) que a busca de locais 
para novos empreendimentos é influenciada de modo determinante pelo entorno, em cujos 
limites se realiza a busca por vantagens locacionais. 

 

O PoteCel opera no sistema como uma espécie de “esforço de urbanização”, podendo 
representar modificações tanto no espaço já urbanizado como no ainda não urbanizado, 
bem como incidir no espaço público ou privado, que estão agregados no modelo; ocasiona 
prioritariamente a diminuição das resistências (primeiro as naturais, depois as 
institucionais e depois as urbanas) e, uma vez superadas as resistências, causa o aumento 
do carregamento urbano, não sendo os carregamentos natural e institucional alterados pelo 
PoteCel; o resultado dessa operação implica no crescimento celular, ou simplesmente 



GrowthCel, gerando novos resultados a cada tempo (t), (t+1), (t+2), até (t+n). PoteCel e 
GrowthCel podem então ser enunciados matematicamente, como está na equação 3 e 
seguintes. 

 

A equação de GrowthCel varia de acordo com o genótipo de cada célula, havendo cinco 
possibilidades, aplicadas seqüencialmente, na ordem mostrada pelas equações 4 a 8, 
adiante. No caso de GrowthCel resultar em valor negativo, esse resultado é convertido em 
PoteCel positivo e aplicado na seqüência das equações de crescimento; para o caso da 
superação de limiares, como aparece na equação 8, GrowthCel negativo é desprezado. 

 
Equação 3: potencial de crescimento da célula i 

 
PoteCel i = [(CentCelMax ∆buffer i) – (CentCeli)]λ 

 
onde se lê: 

potencial de crescimento celular da célula i é igual à centralidade celular máxima do buffer da célula i menos 
a centralidade celular da célula i, elevado ao coeficiente λ (lambda) 

sendo: 
PoteCeli = potencial de crescimento celular da célula i  ,  CentCelMax ∆buffer i = centralidade celular máxima do 
buffer da célula i  ,  CentCeli = centralidade celular da célula i  ,  λ (lambda) = coeficiente de descompressão 

de PoteCel 

 

Equação 4: crescimento celular da célula i quando ResistE ≠ zero 
GrowthCel i  = ResistEi -  PoteCeli 

Equação 5: crescimento celular da célula i quando ResistI ≠ zero 
GrowthCel i  = ResistIi -  PoteCeli 

Equação 6: crescimento celular da célula i quando ResistU ≠ zero 
GrowthCel i  = ResistUi -  PoteCeli 

Equação 7: crescimento celular da célula i quando ResistE + ResistI +  ResistU = zero 
GrowthCel i  = LoadUi +  PoteCeli 

Equação 8: crescimento celular da célula i quando LoadU > Limiar 
GrowthCeli  = LoadUi -  PoteCeli 

 
onde se lê, na equação 4: crescimento celular da célula i é igual à resistência celular natural da célula i menos 

o potencial de crescimento celular da célula i 
onde se lê, na equação 5: crescimento celular da célula i é igual à resistência celular institucional da célula i 

menos o potencial de crescimento celular da célula i 
onde se lê, na equação 6: crescimento celular da célula i é igual à resistência urbana da célula i menos o 

potencial de crescimento celular da célula i 
onde se lê, na equação 7: crescimento celular da célula i é igual ao carregamento urbano da célula i mais o 

potencial de crescimento celular da célula i 
onde se lê, na equação 8: crescimento celular da célula i é igual ao carregamento urbano da célula i menos o 

potencial de crescimento celular da célula i 
sendo: 

GrowthCeli = crescimento celular da célula i 
ResistEi = resistência natural da célula i 
ResistUi = resistência urbana da célula i 

LoadUi = carregamento urbano da célula i 
PoteCeli = potencial de crescimento celular da célula i 



 

2.7 Distribuição de tensões e diferentes tipos de crescimento urbano 
Como foi enunciado anteriormente, diferentes tipos de distribuição de tensões geram 
diferentes tipos de crescimento urbano, os quais podem ser do tipo axial, axial de buffer, 
polar, difuso de tipo C1 e de tipo C2; a proposta do modelo é de trabalhar com 
composições desses tipos, de modo a especular sobre tecidos urbanos possíveis e a permitir 
a aproximação de casos reais, quando esse for o objetivo da simulação. Para demonstrar os 
efeitos desses diferentes tipos de distribuições de tensões, está realizado um experimento 
que utiliza com exclusividade cada um dos cinco tipos, partindo de uma origem com 
carregamentos mínimos, representados por dois pontos de mesmo valor e de um grid com 
resistências aleatórias, de 26 por 36, com 936 células, como está mostrado na figura 2, 
onde constam 6 estados de 60 iterações. 

 

      a 

 

      b 

 

      c 

 

      d 

 

     e 

Figura 2: a) crescimento por distribuição de tensões exclusivamente axiais; b) crescimento por distribuição 
de tensões exclusivamente axiais de buffer; c) crescimento por distribuição de tensões exclusivamente 

polares; d) crescimento por distribuição de tensões exclusivamente difusas de tipo C1; e) crescimento por 
distribuição de tensões exclusivamente difusas de tipo C2. 

 



 

2.8 Validação do modelo 
A validação do modelo de crescimento pode ser alcançada por procedimentos diferentes, 
conforme os objetivos dos experimentos: a) quando os objetivos são de especulação teórica 
ou exploração em casos imaginários; b) quando os objetivos são de representar um 
determinado crescimento urbano real. No primeiro caso, quando o experimento pretende 
dar suporte a especulações teóricas, a validação é conseguida heuristicamente, 
experimentando e acumulando resultados, de modo a observar as reações do modelo, 
compará-las entre si e com alguma dimensão teórica que está embutida no experimento. 
No segundo caso, quando o experimento pretende representar um caso de crescimento 
urbano real, a validação é conseguida por calibração do modelo, de modo a aproximar os 
resultados da simulação ao caso real em estudo; esse processo é implementado mediante a 
eleição de pelo menos um estado anterior e um posterior da área de estudo, constituindo 
assim pelo menos dois tempos do sistema, usando como input os dados do tempo t e 
comparando os outputs com os dados do tempo t + n; obtendo sucesso na calibração, isto é, 
conseguindo uma aproximação suficiente entre simulação e realidade, estará alcançada a 
validação do modelo. 

 

A calibração envolve dois procedimentos fundamentais: a) regulagem do tipo de 
crescimento, que é determinado pela percentagem de distribuição de tensões, a qual é 
considerada uma variação qualitativa; b) regulagem da intensidade de crescimento, a qual 
opera como uma variação quantitativa. Os demais parâmetros são deixados em suas 
posições padrão, de modo a neutralizar suas influências e a permitir a detecção do efeito 
daqueles que estão sendo modificados. O primeiro nível de aproximação de resultados 
entre simulação e realidade é visual, quando são eliminadas regulagens discrepantes e é 
estabelecido um conjunto de possibilidades de regulagens próximas do desejado; a partir 
daí um segundo nível de aproximação é implementado, utilizando cinco indicadores: a) 
indicador de quantidade de células de mesmo fenótipo; b) indicador de quantidade células 
de borda com mesmo fenótipo; c) indicador de localização de células com mesmo 
fenótipo; d) indicador de semelhança entre os carregamentos urbanos associados a cada 
célula; e) indicador de semelhança entre as centralidades associadas a cada célula. Os dois 
primeiros são indicadores de quantidade, o terceiro de quantidade e localização, sendo o 
quarto e o quinto de quantidade, localização e organização interna, assumido deste modo 
complexidade crescente. Para os indicadores de quantidade de células total e de borda são 
utilizadas relações entre número de células que ocorre na situação simulada com o que 
ocorre na situação real; para os indicadores que consideram localização é utilizada 
correlação espacial. 

 

3 Simulando crescimento urbano com o caso de Pelotas, Brasil 
Uma dessas possibilidades das simulações é explorar cenários de futuro, ajustando o 
modelo para que o crescimento urbano seja direcionado em função de conceitos ou de 
modos de modificar a realidade, construindo representações espaciais alcançáveis no 
futuro, modificando as condições impostas às simulações. Nesse caminho, um dos cenários 
que pode ser explorado é o da cidade sustentável (Echenique, 1999). 

 

Relações entre forma da cidade e sustentabilidade têm sido procuradas recentemente, tanto 



em função dos avanços no campo da morfologia urbana (Yeh e Li, 2001), como em função 
do relativo aumento de interesse pela questão ambiental, como marcou a ECO 92 – 
Conferência Internacional das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A 
questão da sustentabilidade, no campo da morfologia urbana, combina-se com a da 
modelagem urbana, uma vez que discuti-la depende da antecipação de cenários de futuro e 
é exatamente a isso que modelos de simulação são dedicados (Krafta, 1995). Embora seja 
sabido que o(s) conceito(s) de sustentabilidade esteja em desenvolvimento e que permita 
abordagem compósita (Acselrad, 1999; Silva, 1999), isso não impede estudos sobre 
possíveis relações com morfologia urbana. 

 

Na discussão entre forma urbana e sustentabilidade, duas hipóteses recorrem: a) cidades 
mais compactas são mais sustentáveis do que as menos compactas; b) cidades mais 
fragmentadas são menos sustentáveis do que as menos fragmentadas. A idéia de 
compacidade como algo positivo para a cidade é reforçada especialmente pelos estudos de 
circulação urbana (Barret, 1996), ao que se somam estudos de evolução urbana de cidades 
européias (Costa, 1999). A noção de fragmentação como algo negativo para a cidade 
encontra sustentação tanto em trabalhos específicos de morfologia urbana (Chin, 2002), 
quanto em argumentos gerais de sociologia e geografia urbana (Souza, 1995; Pereira e 
Ultramari, 1999; Santos, 2000). Todavia, é possível contrariar essas duas hipóteses, 
assumindo que, do ponto de vista da morfologia urbana, descompactar e fragmentar podem 
ser, ao invés de perversidades, estados construtores de sustentabilidade, uma vez 
considerado o processo de crescimento urbano como dinâmico, integrado com o ambiente 
não urbanizado, fora-de-equlíbrio, auto-organizável e complexo. Em direção semelhante, 
embora sem tecer relações com sustentabilidade, está o argumento de Batty e Longley 
(1994), ao estudar dimensões fractais da cidade e sua variação ao longo do tempo, assim 
como a investigação de Benguigui et al. (2000), que acrescenta a variação dessas medidas 
em função dos limites urbanos que forem adotados. Mas como testar qual a forma urbana 
que corresponde com mais eficácia às idéias de sustentabilidade ? 

 

3.1 Simulação de crescimento com dois cenários alternativos 
Para testar relações de correspondência entre forma urbana e sustentabilidade, está 
retomado o caso com o crescimento urbano de Pelotas, Brasil, no horizonte de 45 anos, 
com duas alternativas: 1) um cenário para representar crescimento urbano com 
sustentabilidade;       2) outro cenário para representar crescimento urbano convencional. 
Esses cenários serão perseguidos pela diferenciação do crescimento urbano através de 
quesitos tradicionalmente associados à sustentabilidade urbana (adaptados de: Alva, 1997; 
Naredo e Rueda, 1998; Echenique, 1999; Carvalho e Romero, 1999; Bezerra e Fernandes, 
2000; Franco, 2001; CCE, 2004), a saber: 
a) imputação de limites ao crescimento urbano; 
b) mitigação de problemas ambientais intra-urbanos; 
c) diminuição na formação de periferias; 
d) desestímulo à formação de vazios urbanos; 
e) conservação de áreas portadoras de atributos naturais; 
f) diminuição do uso de recursos naturais escassos; 
g) implementação de política ambiental, por valorização dos remanescentes naturais; 
h) preservação do patrimônio construído, por combate à obsolescência; 



i) qualificação do sistema de circulação urbana. 

 

Nesse caminho, estão propostos os cenários denominados “crescimento sustentável” 
(cenário 1) e “crescimento convencional” (cenário 2), para os quais são consideradas as 
seguintes condições de diferenciação na simulação1: 

a) limites de crescimento: no cenário 1 está admitido que o crescimento urbano 
mantém um limite máximo de crescimento, em função da capacidade de suporte do 
território e da provisão de infra-estrutura, sendo para isso utilizada a regra de potencial 
com limiar (Threshold Potential, no modelo); no cenário 2 não é mantido limite para o 
crescimento urbano, para o que está utilizada a regra de potencial livre (Free Potential, no 
modelo); 

b) problemas ambientais: no cenário 1 está considerado que os problemas ambientais 
intra-urbanos registrados por superação de limiares poderão ser corrigidos pelo potencial 
de crescimento celular, ficando impedido crescimento maior que o limiar,o que é 
implementado através da regra de potencial com limiar (Threshold Potential, no modelo); 
no cenário 2 os problemas ambientais intra-urbanos não são registrados, conseqüentemente 
não são corrigidos, o que é implementado através da regra de potencial livre (Free 
Potential, no modelo); 

c) formação de periferias: no cenário 1 a formação de periferias está diminuída em 
50% do padrão do modelo, mediante a diminuição das distribuições de tensões difusas, 
utilizando 30, 20, 30, 10 e 10 % (para as distribuições de tensões axiais, axiais de buffer, 
polares, difusas 1 e difusas 2, respectivamente); no caso do cenário 2, essa regulagem está 
mantida no padrão de 20% pata todas as tensões; 

d) formação de vazios urbanos: no cenário 1 está usada a regulagem padrão do 
modelo, na qual a formação de vazios não é induzida, com o valor 0,00 no parâmetro ψ 
(lambda); no caso do cenário 2, a formação de vazios urbanos está induzida, com o valor 
0,30 no parâmetro ψ (lambda), o que implica na não realização dos potenciais iguais ou 
menores que esse valor; 

e) conservação natural: no cenário 1 estão com urbanização impedida os subsistemas 
de águas (rios, arroios, canais, laguna, lagoas e barragens), matas, dunas, praias e 
banhados, enquanto que no cenário 2 somente a laguna e os rios estão com urbanização 
impedida; 

f) utilização de recursos naturais: no cenário 1 está utilizado o recurso de 
autoponderação para os atributos naturais (águas, banhados, matas, dunas e praias), os 
quais são valorizados acima dos demais por recebem pesos inversamente proporcionais a 
sua escassez; no cenário 2 todos os atributos têm o mesmo peso; 

g) política ambiental: no cenário 1 está implementada uma valorização dos 
remanescentes naturais, o que é conseguido pela utilização do valor 0,99 para o parâmetro 
α (alfa); no cenário 2 esse parâmetro não influencia a simulação, sendo mantido no valor 
padrão do modelo, igual a 1,00; 

h) preservação do patrimônio construído: no cenário 1 os estoques construídos estão 
sujeitos à conservação permanente, ficando sujeitos à obsolescência com tendência a zero, 

                                            

1 O modelo oferece diversas possibilidades de regulagem, cujo funcionamento pode ser encontrado na tese, 
do autor (Polidori, 2004). 



através da regulagem do parâmetro µ (mi) com o valor 0,999; no caso do cenário 2, ocorre 
obsolescência igual a 1% ao ano, com o valor µ (mi) igual a 0,990; 

i) circulação urbana: no cenário 1 está considerada boa eficácia no sistema de 
circulação urbana, utilizando o parâmetro K (ka) igual a 1,00, o que implica em 
distribuição de tensões de crescimento de modo indiferente da distância entre os 
carregamentos; no caso 2 está implementado um fator diminuição de eficácia no sistema de 
circulação urbana, com o parâmetro K (ka) com o valor 2, o que implica num decaimento 
exponencial da intensidade das tensões de crescimento, em função do aumento da distância 
entre carregamentos. 

 

Em ambos os casos aparecem as seguintes demais condições iniciais para as simulações: 

j) fatores intervenientes: nos dois cenários estão utilizados os mesmos atributos, o que 
inclui sua classificação como urbano, natural ou institucional e a capacidade funcionar 
como carregamento ou resistência; 

k) crescimento interno e externo: em ambos os cenários ocorre crescimento interno e 
externo simultâneos, com os coeficientes ρint e ρext (ro intero e ro externo) com valor 
igual a 1,00; 

l) taxa de crescimento: o crescimento urbano médio, aplicado à conversão de 
território não urbanizado em urbanizado, é semelhante ao vigente na década de 90 do 
Século XX (1,50 % ao ano), em ambos os cenários; isso é conseguido através da 
regulagem do parâmetro λext (lambda externo) igual a 0,90 no caso 1 e 1,00 no caso 2; 

m) raios de interação e de vizinhança: nos dois casos os raios estão mantidos em seus 
valores mínimos (iguais a 1), caracterizando um padrão de vizinhança do tipo Moore (8 
células ao redor de uma célula central); 

n) dinâmica ambiental: em ambos os casos, todos os subsistemas naturais que 
perduram no estado anterior evoluem no estado atual em seus sítios originais, a uma taxa 
de 1% ao ano, sem acréscimo na área ocupada; isso é alcançado através do uso do valor 
1,01 para o parâmetro θ (teta), bem como desativando a regra de crescimento por 
percolação; 

o) restrições a conexões celulares: nos dois casos a impedância está calculada pelo 
somatório das resistências, a cada iteração; 

p) áreas de abrangência: no dois casos, a área de abrangência do sistema viário está 
regulada em 400 metros, sendo que a área máxima das funções urbanas está regulada em 
800 metros; 

q) crescimento difuso: a quantidade de células a ser sorteada para o crescimento difuso 
segue o mesmo padrão em ambos os casos, sendo definida a cada iteração como uma 
percentagem das células com fenótipo urbano na iteração anterior, utilizando a 
percentagem da distribuição das tensões difusas. 

 

Os dados gráficos de entrada estão mostrados a seguir, no formato de grids (figura 3), 
aparecendo depois os resultados (figuras 4 a 7) e suas interpretações. 
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Figura 3: temas de entrada (input) na simulação avançada de crescimento em Pelotas, Brasil, sobre imagem 
de satélite Landsat 7 ETM+, de fevereiro de 2000; j) altitudes; l) campos e vegetação de pequeno porte; m) 
matas e vegetação de grande porte; n) dunas; o) solo agriculturado; p) praias; q) solo descoberto; r) área 

pertencente aos municípios de Capão do Leão e Rio Grande; s) grid aleatório. 
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Figura 4: 18 estados da simulação de crescimento urbano em Pelotas, Brasil, no caso do cenário 1, 
denominado de “crescimento sustentável”, com 45 iterações (equivalentes ao ano 2045, com taxa de 

crescimento média de 1,50% aa). 



 

 

a b c 

e f g

h i j 

l m n

o p q

r s t 

Figura 5: 18 estados da simulação avançada de crescimento urbano em Pelotas, Brasil, no caso do cenário 
2, denominado de “crescimento convencional”, com 45 iterações (equivalentes ao ano 2045, com taxa de 

crescimento média de 1,50% aa). 



 

 
Figura 6: ampliação da iteração 45, na simulação de crescimento urbano em Pelotas, RS, no caso do 

cenário 1, denominado de “crescimento sustentável”, (equivalente ao ano 2045, com taxa de crescimento 
média de 1,50% aa). 

 
Figura 7: ampliação da iteração 45, na simulação avançada de crescimento urbano em Pelotas, Brasil, no 

caso do cenário 2, denominado de “crescimento convencional”, (equivalente ao ano 2045, com taxa de 
crescimento média de 1,50% aa). 



 

Os resultados alcançados para os cenários 1 e 2, denominados de “crescimento 
sustentável” e de “crescimento convencional”, respectivamente, (figuras 4 a 7, mostradas 
anteriormente) podem ser transcritos e interpretados pelos seguintes itens: 

a) a quantidade de células convertida para o fenótipo urbano (CellType, no modelo) é 
semelhante, sendo essa uma condição imposta às simulações, de modo a facilitar a análise 
comparativa; deste modo, o cenário 1 começou com 1.519 e chegou com 2.968 células 
urbanas, em 45 iterações (que podem ser entendidas como 45 anos), com uma taxa de 
crescimento médio igual a 1,50% por iteração; o cenário 2 começou com 1.159 e chegou 
com 2.265 células urbanas, em 45 iterações e com a mesma taxa de crescimento (ver os 
gráficos que aparecem na figura 8, com a evolução do crescimento urbano nos dois 
cenários); 

b) a localização das células convertidas para o fenótipo urbano (CellType, no modelo) 
é diferente nos dois cenários, sendo que no cenário 1 as novas células foram plotadas de 
modo mais espalhado que no cenário 2; essa diferença de localização resulta por influência 
composta dos fatores de diferenciação elencados anteriormente, sendo que os principais 
são: b.1) a preservação ambiental, que no cenário 1 impede a urbanização em áreas mais 
próximas das preexistentes; b.2) da política de preservação ambiental implementada no 
cenário 1, que valoriza os remanescentes naturais; b.3) a maior eficácia do sistema de 
circulação urbana vigente no cenário 1, que facilita localizações remotas; uma deficiência 
do experimento pode estar na ausência de influência de núcleos rurais fora da área de 
estudo, o que poderia aumentar a urbanização à noroeste; 

c) a distribuição dos estoques construídos (LoadU, no modelo) segue padrões 
decididamente diferentes, sendo notavelmente mais fragmentada e intercalada por altos e 
baixos no cenário 1 do que no cenário 2 (ver figuras 9.a e 9.b, adiante); esse resultado 
sugere que a alocação de edificações contínua e homogênea não é indicador seguro de 
sustentabilidade urbana, como é comum constar em exemplos de boas práticas para a 
sustentabilidade urbana (Jenks, Burton e Willians, 1998); 

d) conforme delineamento deste experimento, a simulação com o cenário 1 registra e 
corrige os problemas ambientais intra-urbanos gerados por superação de limiares de 
crescimento, enquanto que a simulação com o cenário 2 não considera limiares, não 
registra problemas ambientais e conseqüentemente nada corrige; como já foi verificado em 
experimentos anteriores, o crescimento urbano que não considera limiares implica em 
maior concentração, o que o pode ser visualizado nos estoques construídos, representados 
nas figuras 9.a e 9.b, adiante; 

e) em função da degradação dos estoques construídos e da infra-estrutura instalada, 
associada à fraca incidência de potencial para crescimento, o cenário 2 apresenta três áreas 
de obsolescência notável, como pode ser observado nas células destacas pela paleta de 
cores cinza, nas representações do cenário 2 (ver figuras 10.a e 10.b; as áreas são 
conhecidas localmente como “braço morto do Arroio Santa Bárbara”, “Zona da Várzea” e 
“Balneário Laranjal”); esse resultado identifica áreas que demandam investimentos 
permanentes para não entrarem em degradação, dependendo de recursos externos; no caso 
do cenário 1 esse processo de obsolescência não ocorre, em função da manutenção e do 
combate aos problemas ambientais intra-urbanos, funções que o modelo de simulação 
permite implementar; 

f) ambos os casos apresentam formação de periferias, porém com morfologias 
diferentes: f.1) no cenário 1 as periferias aparecem com tendência ao norte da cidade, 



formando núcleos sem contigüidade; f.2) no cenário 2 as periferias também aparecem com 
tendência ao norte, porém formando uma borda contínua ao redor da cidade, bem como 
contornando os núcleos remotos, com maior quantidade de células do que no cenário 1; 
esse resultado indica que o crescimento sustentável não elimina a formação de periferias 
urbanas, porém pode evitar formação de áreas contínuas ao redor da cidade e bem incidir 
na sua quantidade ; 

g) vazios urbanos ocorrem nos dois cenários simulados (ver as figuras 4 a 7), porém 
com diferenças de tamanho, quantidade e localização: g.1).no cenário 1 formam-se vazios 
de tamanho menor, quantidade maior e com localização entremeada com as áreas 
densificadas; g.2) no cenário 2 os vazios são de tamanho maior, em quantidade menor e 
com localização não entremeada com as áreas urbanizadas; essa configuração dos vazios 
urbanos está associada aos dois tipos de tecidos urbanos constituídos no processo de 
crescimento, sendo esse tecido mais fragmentado no cenário 1 (com diversos cheios e 
vazios intercalados e com tendência de formação de corredores) e mais compacto no 
cenário 2 (com grandes vazios isolando áreas remotas); o resultado demonstra que o 
crescimento sustentável não implica necessariamente em eliminação de vazios urbanos, os 
quais podem estar representando uma paisagem compósita, com co-presença de atributos 
urbanos e naturais; 

h) como era esperado, o cenário 1 chega ao final da simulação com presença maior de 
atributos naturais do que o cenário 2 (figura 9.c e 9.d, adiante), em decorrência das funções 
de preservação utilizadas nas simulações; todavia, é notável no experimento que essa 
maior presença de atributos naturais é acompanhada por maior conversão de território não 
urbanizado para urbanizado ou, noutras palavras, de maior crescimento urbano (ver gráfico 
8.a, abaixo); esse resultado sugere que a conservação de áreas naturais na cidade não 
implica em restrição ao crescimento urbano, sendo seus efeitos mais qualitativos (tipo de 
tecido e localização de áreas urbanizadas) do que quantitativos (quantidade de área 
urbanizada); 

i) a evolução urbana dos cenários 1 e 2, revelada pelo andamento da conversão de 
território não urbanizado em urbanizado (como aparece no gráfico da figura 8.a e na figura 
10), embora ocorra a taxas de crescimento idênticas, mostra evidentes diferenças quanto à 
fragmentação e compacidade; o cenário 1, que representa o crescimento sustentável, 
demonstra estabilidade na medida de fragmentação, enquanto que o cenário 2, que 
representa a cidade tradicional, tem a fragmentação diminuída com o crescimento urbano 
(ver gráfico na figura 8.b); o cenário 1 mostra também tendência de diminuição de 
compacidade, enquanto que o cenário 2 apresenta tendência de compacidade crescente (ver 
gráfico na figura 8.c); esse resultado confirma a hipótese levantada neste trabalho, que 
aponta para a possibilidade de fragmentação e descompactação funcionarem como um 
recurso para o crescimento sustentável da cidade, ao invés do contrário. 
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Figura 8: gráficos com a comparação dos resultados da simulação no caso denominado “crescimento 
sustentável” (linha verde) com o “crescimento convencional” (linha laranja), em 64 iterações; a) conversão 

de células para o fenótipo urbano (CellType, no modelo); b) fragmentação relativa; c) compacidade 
relativa. 



 

As figuras a seguir mostram uma comparação entre as distribuições dos carregamentos 
urbanos simulados para as dois cenários (figuras 9.a e 9.b) e entre os atributos naturais 
restantes ao final da simulação, em 45 iterações (figuras 9.c e 9.d). Adiante aparece o 
resultado da evolução urbana simulada, com o andamento do tempo representado pela 
mudança da paleta de cores, do vermelho para o azul. 

 

a b 

c d 

Figura 9: simulação de crescimento urbano em Pelotas, Brasil, comparando resultados do caso 1 com o 
caso 2, ao final de 45 iterações; a) carregamentos urbanos simulados para o caso 1; b) carregamentos 

urbanos simulados para o caso 2; c) fatores naturais simulado, para o caso 1; d) fatores naturais simulados 
para o caso 2. 

 

   a    b 

Figura 10: sinopse da simulação de crescimento urbano de Pelotas, Brasil, mostrando a evolução urbana 
em 45 iterações, equivalentes a 45 anos,de 5 em 5 anos, em paleta de cores do vermelho ao azul; a) cenário 
1, que representa o “crescimento sustentável”; b) cenário 2, que representa o “crescimento convencional”. 



 

4 Considerações finais 

Este artigo está dedicado a apresentar um modelo de simulação de crescimento urbano e a 
realizar uma aplicação para verificar relações entre forma da cidade e sustentabilidade, 
com destaque para as questões da compacidade e da fragmentação da área urbana. Para 
realizar a simulação, foram utilizados de conceitos de sustentabilidade que consideram a 
existência de limites ao crescimento urbano, a produção de problemas ambientais intra-
urbanos, a formação de periferias, a formação de vazios, a conservação de áreas portadoras 
de atributos naturais, o uso de recursos naturais escassos, a valorização dos remanescentes 
naturais, a preservação do patrimônio construído e a qualificação do sistema de circulação 
urbana. 

Os experimentos demonstram que crescimentos urbanos mais compactos e menos 
fragmentados podem não ser indicadores de sustentabilidade, como é comumente aceito; 
ao contrário, os resultados das simulações indicam que o crescimento urbano menos 
compacto e mais fragmentado consume seletivamente os recursos naturais, permite a co-
presença de zonas urbanizadas com zonas portadoras de atributos naturais de interesse 
superior no ecossistema, integra-se com unidades de conservação, gera menos periferias 
urbanas pobres e com maior diversidade, bem como desconcentra carregamentos urbanos e 
centralidades, chegando ao final da simulação com maior potencial de crescimento, isto é, 
com maiores chances de continuar crescendo. 
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