
Resumo 
 
O estudo apresentado nesta dissertação centra-se no uso de um modelo baseado em 

autómatos celulares (AC) para a simulação de fenómenos de evolução urbana no 

contexto de pequenas áreas urbanas. Os modelos baseados em AC são objecto de 

intensa investigação teórica e prática, tendo daqui resultado uma série de modelos 

operacionais aplicados em diversas regiões e áreas urbanas em todo o mundo. Este 

estudo foca alguns aspectos que ainda não estão devidamente estudados, relacionados 

com a escala do problema e com características das células. É avaliada a aplicação de 

um modelo baseado em AC para a simulação de pequenas áreas urbanas. A utilização 

de células irregulares baseadas em unidades espaciais de informação estatística é 

considerada uma importante evolução para a aplicação de modelos baseados em AC, 

uma vez que a informação demográfica e socio-económica está disponível com este 

nível de desagregação. 

A calibração do modelo é realizada com recurso a um algoritmo de optimização 

denominado Particle Swarm. O modelo foi aplicado a uma série de problemas teste que 

foram desenvolvidos para avaliar o comportamento do modelo face aos diversos 

parâmetros de calibração. O modelo foi posteriormente aplicado a um estudo de caso 

centrado no município de Condeixa-a-Nova, seleccionado devido às elevadas taxas de 

crescimento demográfico e de área construída verificadas na última década censitária. 

O modelo produziu resultados promissores tanto para os problemas teste como para o 

estudo de caso, indicando a sua aplicabilidade para áreas urbanas de pequena escala. 

Os resultados mostram ainda a possibilidade do uso de células irregulares. 

 

 

Abstract 
 
The study presented in this dissertation is centred on the use of a cellular automata (CA) 

model for the simulation of urban change phenomena in small-size urban areas. 

CA-based models are currently under intensive theoretical and operational research, 

with a series of models being applied to several urban and metropolitan areas around 



the world. The study focus on important issues that were not fully considered so far 

regarding cell characteristics and problem size. The application of the model to small-

size urban areas is evaluated. The feasibility of using irregular cells based on census 

tracts is also assessed. The use of irregular cells is believed to be an important 

development of CA models for their application, as demographic and socio-economic 

data is usually available for irregular census tracts. The calibration of the model is made 

through an optimization procedure based on a Particle Swarm algorithm. A series of 

theoretical test problems are used to evaluate the behaviour of the model and the 

method used to calibrate its parameters. The model is also applied to the case study of 

Condeixa-a-Nova, a small municipality in the Portuguese central region. The case study 

was selected because of the high growth rates of population and built area verified 

throughout the last decade. The model produced promising results not only for the test 

problems but also for the case study, indicating its ability for dealing with small-size 

urban areas. Also, it has shown that is feasible to use irregular cells. 

 


