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INFLUÊNCIA DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL NO PROCESSO DE 
URBANIZAÇÃO 
A UTILIZAÇÃO DE AUTÓMATOS CELULARES NO CONCELHO DE ALBUFEIRA 
 
 

 
 No ano em que se celebram os trinta anos da criação da Reserva Ecológica 
Nacional (REN), e num momento em que se discute a sua pertinência e continuidade, o 
presente estudo constitui um contributo para essa debate. Para tal, a dissertação coloca 
uma questão central: De que forma a REN influência o processo de urbanização? Para 
responder a tal questão, define-se um enquadramento especulativo de previsão da 
expansão urbana no qual assume-se como variável a aplicação da REN.  

Assumindo tal premissa, e avocando a necessidade da Arquitetura Paisagista 
validar as posições públicas, a presente dissertação promove primeiramente a uma 
análise histórica das áreas protegidas (desde o ponto de vista funcional/recreativo até à 
implementação do paradigma ecológico) e da evolução do enquadramento legal em 
Portugal. 

Feita essa análise, aborda-se a metodologia escolhida para a geração de cenários 
urbanos – os autómatos celulares, mais concretamente o modelo SLEUTH – procedendo à 
identificação da sua génese e do seu historial de aplicação para a realidade urbana. 
Realizada a contextualização teórica da tese, aborda-se o caso de estudo, mais 
concretamente Albufeira (Algarve). Abordam-se questões históricas e sócio-económicas, 
realizando-se os cenários especulativos de crescimento urbano tendo em conta a 
evolução registada entre 1991 e 2007 e a aplicação da REN (procedendo à ponderação 
relativa das suas tipologias). Os resultados obtidos foram sujeitos a uma análise estatística 
– recorrendo ao software Fragstats 4.2 – e, com base nos valores obtidos, são enunciadas 
as conclusões do trabalho, reconhecendo os desafios que a cidade do Séc. XXI irá ter de 
confrontar (aquecimento global, fenómenos climáticos extremos ou o fim de uma utilização 
economicamente viável dos combustíveis fósseis). 
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THE INFLUENCE OF THE NATIONAL ECOLOGICAL RESERVE IN THE 
URBANIZATION PROCESS 
THE USE OF CELLULAR AUTOMATA IN ALBUFEIRA 
 
 

 
In the year that is celebrated the thirtieth anniversary of the creation of the National 

Ecological Reserve (REN), and at a time that there is an ongoing discussing about its 
relevance and continuity, this study is a contribution to this debate. To this end, the thesis 
puts a central question: How REN (and the protected areas in general) influences the 
process of urbanization? To do that, it is created two speculative scenarios of urban 
expansion where the application of REN os assumed as a variable. 

Assuming this premise, and the need to validate some of the public position of 
Landscape Architecture, this thesis promotes firstly to an historical analysis of protected 
areas (from the functional/recreational point of view to implementation of the ecological 
paradigm) and the evolution of the legal framework in Portugal. 
Following this analysis, it is discussed the methodology chosen for the generation of urban 
expansion - cellular automata, specifically the SLEUTH model - through the identification of 
its origin and its history of application to the urban reality. 

Finished the theoretical context of the thesis, it begins the discussion of the case 
study, specifically Albufeira (Algarve), recognizing it historical and socio-economic issues 
and performing the speculative scenarios of urban growth taking into account the  
developments between 1991 and 2007 and the application of the REN (proceeding to the 
relative weighting of its typologies). The results were subjected to statistical analysis - using 
the software Fragstats 4.2 - and, based on the values obtained, are set out the conclusions 
of the work, acknowledging the challenges of the XXI century the city will have to confront 
(global warming, extreme weather phenomena extreme or the end of an economically 
viable use of fossil fuels). 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

“É necessário promover investigação o mais abrangente possível, ao ponto de se 
tornar capaz de mudar de direção nos momentos em que decorre, de não condenar 
diretrizes científicas apenas porque contradizem a própria tese de apoio e de se alhear de 
vontades e direções específicas de génese política, económica ou social. Dito por outras 
palavras, carece à investigação da Paisagem objetividade, rigor, e também, isenção. Falta-
lhe abrangência e controlo dessa abrangência. E, sobretudo e simultaneamente, 
capacidade de síntese abstrata e de subjetividade especulativa, adubadas por linhas de 
pensamento objetivo centrado no detalhe, nos processos e metodologias específicos das 
especialidades e na produção de trabalho qualitativa e quantitativamente independente. 

Por um lado carece a profissão de investigação que contribua para a acreditação 
científica e pública das suas posições e atitudes de forma que os princípios que defende e 
propõe para a vida de todos não resultem de um sistema moral, mas de uma elaboração 
racional sobre dados concretos.”(Nunes 2010). 
 

Com a evolução da ocupação do homem na paisagem, tem se verificado uma 
maior durabilidade e resiliência das marcas por si deixadas. Marcas que se prolongam no 
tempo, testemunhas das transformações das sociedades, dos seus anseios, das suas 
condicionantes e da forma como o homem respondeu. Entre as diversas construções que 
foram sendo reinterpretadas com o passar do tempo, uma se destaca: a cidade. Habitat 
por excelência do homem contemporâneo, esta foi adaptando-se à velocidade do próprio 
tempo, constituindo das marcas mais significativas que o homem imprime na paisagem. 

Estabelecendo um diálogo mais ou menos ativo com o meio em que se insere 
(Veneza vs. Las Vegas), atingimos hoje um período em que a primeira dificuldade que se 
coloca quando se discute sobre cidade é precisamente defini-la. Após a Revolução 
Industrial a cidade perdeu os seus limites e transbordou para os campos (ocupação de 
solos com elevada aptidão agrícola, comprometendo esta vocação) ou para as áreas de 
maior sensibilidade ecológica (ocupação de áreas com riscos de cheias, com a sua 
impermeabilização). Rompeu-se assim um equilíbrio dinâmico que se estabelecia entre a 
cidade (motor económico e social), o campo (que fornecia os bens de primeira 
necessidade) e os sistemas ecológicos (que asseguravam a segurança da ocupação e 
garantiam a preservação das populações de fauna e flora, recursos igualmente utilizados 
pelas cidades). 

Uma das respostas dadas em Portugal para fazer face a esta realidade foram as 
Restrições de Utilidade Pública (RUP), mais concretamente a Reserva Agrícola Nacional 
(RAN), com o intuito de proteger os solos de elevada aptidão agrícola, e a Reserva 
Ecológica Nacional (REN), orientada para a proteção dos valores e das sensibilidades 
ecológicas. A relação entre a arquitetura paisagista (AP) portuguesa e a REN é de uma 
profunda proximidade, constituindo esta RUP um dos bastiões da AP para o ordenamento 
e planeamento da paisagem portuguesa. A REN materializa um conjunto de paradigmas 
que foram importados pelo Arqt.º Paisagista Francisco Caldeira Cabral, aquando da 
introdução da AP em Portugal, definindo um quadro de usos e ações que visam assegurar 
a perenidade dos processos e dinâmicas da paisagem. Um dos usos sobre o qual a REN 
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apresenta maiores restrições é precisamente a urbanização dos solos, pelos impactes que 
este acarreta. 

Contudo, desconhece-se qual o efeito que estas limitações repercutem sobre a 
cidade que diariamente cresce: se a fragmenta ou compacta, se induz processos de 
crescimento lineares ou concêntricos, etc. No seguimento desta dúvida, e tal como a 
citação supramencionada afirma, muitas das posição publicamente assumidas pela AP 
carecem de validação científica, de um processo de investigação imparcial e capaz de 
fundamentar posições de forma inequívoca, baseando-se em dados científicos, de acordo 
com o seguinte esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Num período em que se começam a definir as bases para a redelimitação da REN, 
face ao Regime Jurídico aprovado a 22 de Agosto de 2008, será de todo o interesse 
estudar os processos de urbanização da forma mais imparcial e científica possível, 
recorrendo ao conhecimento e às ferramentas agora disponíveis. 

É este o trabalho que a presente tese se propõe a realizar. Primeiramente realizar-
se-á um estudo da evolução do conceito de áreas protegidas e os novos paradigmas a 
que o ordenamento do território recorre, mais concretamente, as redes ecológicas 
(Capítulo 2). Seguidamente, abordar-se-á a metodologia de trabalho adotada para a 
geração dos cenários de desenvolvimento urbano, os autómatos celulares e, mais 
concretamente, o modelo SLEUTH (Capítulo 3). Feito este enquadramento, iniciar-se-á o 
análise do caso de estudo, realizando-se um enquadramento sobre a sua realidade 
económica, populacional e as suas dinâmicas de urbanização. Posteriormente realizar-se-
á a aplicação do modelo SLEUTH, procedendo-se à análise e interpretação dos resultados 
obtidos (Capítulo 4). O trabalho finaliza com a Conclusão, na qual se realiza uma súmula 
do estudo realizado (Capítulo 5). 
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2. O ESPAÇO URBANO E A RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
 

2.1. A CIDADE ALARGADA – UMA NOVA REALIDADE DE CIDADE 
 

“Generalizando, as conurbações urbanas densificaram-se com base num intenso 
processo de industrialização rural difusa, onde a maioria da população e do emprego se 
localiza nas cidades, mas em que há uma mistura de padrões de urbanização-tipo: 
densificação linear ao longo de estradas nacionais e municipais; reforço de antigas vilas; 
nucleações em pontos estratégicos da rede viária; densificação de um tipo de povoamento 
rural historicamente disperso nos vales e meia-encosta”(Portas et al. 2003). 

 

Com este excerto do livro “Políticas Urbanas”, do Arq. Nuno Portas, introduzimos 
este capítulo do trabalho, o qual procura introduzir esta nova realidade urbana que é a 
expansão urbana através de uma edificação dispersa (o que os chineses designam de 
chengxiang yitihua), definindo-se assim segundo Jorge Carvalho (Carvalho 2003), uma 
“Cidade Alargada”, que se entende como sendo cada cidade compacta/contínua, com a 
sua envolvência mais próxima, integrando outras aglomerações, fragmentos urbanos e 
construção dispersa. Neste grande conceito podemos identificar três tipologias de 
“cidade”: 
 

• Cidade Contínua: Corresponde à cidade antiga, contínua e compacta, com 
diversas expansões que lhe foram sendo anexadas, conferindo assim uma 
continuidade à sua configuração. 

• Cidade Viária: As rodovias constituem linhas de anexação, mais ou menos diretas, 
de funções diversas, as quais passam a constituir Partes da Cidade (fragmentos 
urbanos com uma identidade e vivências próprias). 

• Cidade Rural: Integra áreas urbano-rurais, apresentando uma ocupação 
dominantemente não edificada, com propriedades agrícolas, florestais ou 
expectantes. Nela poderá ocorrer fenómenos de construção linear, dispersa, 
núcleos residenciais e núcleos de atividade. 
 

Tal padrão de ocupação é exemplificado no seguinte esquema: 
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Ilustração 1 - Esquema da Cidade Alargada (adaptado de Carvalho 2003) 

Antes de começar a abordar a atualidade deste tema é importante reconhecer a 
ancestralidade desta forma de ocupação do território. Evitam-se assim dogmas 
“catastrofistas” relacionados com esta forma de ocupação do território. Segundo Orlando 
Ribeiro, no seu livro “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico” “a colonização das terras 
ganhas faz-se desde a idade média por meio de habitações dispersas, que assim 
progridem ao longo dos caminhos, animados pelo trânsito…”(Ribeiro 1998). Contudo, a 
partir da década de 70 esta forma de urbanização tem vindo a intensificar-se, com uma 
modificação das ocupações dominantes, bem como da hierarquia entre os diferentes 
núcleos urbanos. São estes e outros problemas que este ensaio vai procurar explorar. 

Abordando a cidade contemporânea, o primeiro problema com que nos 
deparamos é a própria definição de cidade, já que atualmente, e de forma genérica, um 
conjunto de edifícios é automaticamente rotulado por “Cidade”. A sociedade em que nos 
inserimos estabelece “Fábricas Urbanas”. Para uma população relativamente constante, 
temos um aumento gradual do tecido edificado, bem como da área ocupada. Tal 
realidade resulta do facto da maior parte dos processos de expansão urbana se basearem 
na ocupação de áreas de influência de um ou mais núcleos urbanos. São assim 
“anexadas” áreas rurais periféricas aos núcleos urbanos consolidados, com uma 
consequente urbanização dos campos, influindo no valor do solo variáveis como o tipo de 
edifício a adquirir/edificar, a dimensão do lote, a qualidade ambiental envolvente ou o 
prestígio do local. Este fenómeno resulta, sumariamente, de um conjunto de fatores, de 
onde se destacam: 

 

o Aumento do preço do solo em áreas urbanas consolidadas, provocando, por um 
lado, um efeito de Doughnut nas cidades (Boyle 1992), com o esvaziamento social 
dos centros, tal como ocorre na Baixa Pombalina, Lisboa, com a construção nas 
áreas mais periféricas, onde o preço do solo é mais acessível. Pode ainda verificar-se 
uma situação de retorno de alguns indivíduos às raízes familiares, à terra natal, às 
representações que esses lugares transparecem ou a um espaço vivido noutros 
tempos. 
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o Melhoria das redes rodoviárias, 
favorecendo a intensificação dos 
processos de conurbação e a sua 
expansão territorial. Este facto, associado 
a um sistema de mobilidade apoiado num 
uso intensivo de meios de transporte 
privados (i.e. automóvel, motociclos) 
conduz a uma compressão da relação 
distância/tempo. Por sua vez, leva a uma 
“anexação” de pequenos assentamentos 
urbanos localizados em redor dos 
núcleos urbanos consolidados, com um 
respetivo aumento dos fluxos pendulares. 
Como resultado desta realidade estes pequenos assentamentos desenvolvem 
maioritariamente ocupações monofuncionais dedicadas à habitação (seja ela 
permanente ou de uso sazonal) ou ao turismo. 

o Falta de planeamento urbano nas áreas periféricas das cidades consolidadas, as 
quais sempre receberam todas as atenções por parte as entidades responsáveis, 
deixando para segundo plano os espaços onde a cidade “nasce” diariamente, a qual 
é continuamente desprezada. 

o  A alteração do estilo de vida da nossa sociedade, a qual privilegia a comodidade que 
a cidade pode oferecer (emprego, acessibilidades, oferta cultural, etc.), mas que 
procura novos valores os quais só podem ser encontrados em áreas mais periféricas 
(a fuga à agitação urbana, com valores 
como a tranquilidade, o lazer ou a paz 
que se pode encontrar neste tipo de 
espaços). Desta confluência de 
interesses resulta uma nova urbanidade 
rural, num espaço transformado que 
nem é cidade nem é campo. De uma 
sociedade que contrapunha a cidade e 
o campo, estamos a passar para um 

outro modelo que associa as duas 
noções na construção de tecidos 
urbanos. 

o A existência de uma qualquer singularidade (Atractor) a qual possa servir de ponto de 
ancoragem a todo um processo de urbanização não-planeado, por exemplo como 
pode observar em toda a faixa litoral do Algarve e da Andaluzia. Este tipo de 
urbanização apresenta como principal ator/ameaça territorial a atividade turística, bem 
como as segundas habitações. Este tipo de assentamentos, por si só, não reúnem as 
condições mínimas para garantir um nível de autonomia relativamente aos centros 
urbanos consolidados, sobrecarregados e agravando assim qualidade de vida na 
cidade consolidada. 

 

Ilustração 2 – Os movimentos pendulares
Fonte: (n.d.)

 

Ilustração 4 – A “espera” pela metrópole
Fonte: (n.d.)
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Todo este enquadramento acaba por se refletir na organização espacial e funcional 
da cidade per se, já que esta tem que conseguir adaptar-se a esta súbita transformação 
(i.e. readaptação das vias rodoviárias a fluxos mais intensos, infraestruturas com maior 
dotação, etc.).  

 

Como compito final deste processo de expansão urbana não-planeada sobre os 
espaços rurais, temos um tecido urbano que apresenta como vantagens a sua 
adaptabilidade, permeabilidade e flexibilidade, características estas resultantes da 
disponibilidade de espaço que apresenta (é precisamente a falta de espaço o principal 
desafio das cidades do séc. XXI, segundo Fernando Nunes da Silva, IST). Contudo, tal 
modelo de expansão/consolidação urbana conduz a uma destruição de unidades de 
paisagem estabilizadas, a uma deterioração da qualidade de vida da própria cidade 
consolidada (a qual continua a constituir o centro funcional de todo o conjunto), a um 
consumo excessivo de solo e a gastos de energia e de infraestruturas (que inclui todo o 
espaço público, de circulação e de estar, pedonal e automóvel, as redes de 
abastecimento, recolha e drenagem de águas residuais e pluviais, energia elétrica e de 
iluminação pública, gás e telefone, recolha de resíduos sólidos e equipamentos de 
educação, deporto, saúde, cultura, segurança social, proteção civil e lazer), que acabam 
por ser muitas vezes suportadas pelo erário público e, mais uma vez, com prejuízo para os 
“urbanitas genuínos”. A seguinte tabela apresentam-se uma estimativa geral dos custos 
referenciados: (valores em Euros): 
 

Soluções tipo Por ha urbanizado Por fogo ou equivalente 
Clássica 175.000 2.635 

Modernista 250.000 3.000 
De Vivendas 125.000 5.780 

De Vivendas Campestres 25.000 3.960 
Tabela 1 - Custo de Edificação (Carvalho 2003) 

 Como resultado final temos um agudizar da tensão entre os processos de 
urbanização e a gestão dos recursos naturais e de áreas rurais. Formula-se assim a uma 
“relação adiada” entre estas duas realidades, facto que acaba por se refletir, a longo 
prazo, na própria leitura do espaço urbano (tal como podemos comprovar, por exemplo, 
em toda a área localizada a Norte da Avenida Calouste Gulbenkian, em Faro). 

Outro aspeto que resulta desta nova realidade é as relações que se estabelecem 
entre os espaços rurais e urbano. A dicotomia campo/cidade tem vindo a ser substituída 
pelos novos relacionamentos entre o urbano e o rural, retratando as interdependências 
funcionais e espaciais e a necessidade de se promover uma maior integração e 
complementaridade territorial. Estes relacionamentos estabelecem-se através de fluxos de 
pessoas, capital, produtos, informação e tecnologia e têm vindo a evoluir ao longo do 
último século. Segundo Teresa Sá Marques, do Departamento de Geografia da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, numa primeira fase, quando as sociedades eram 
predominantemente rurais, os campos alimentavam as necessidades de consumo das 
áreas urbanas. Eram economias sustentadas na produção agrícola. Depois da revolução 
industrial, as economias passaram a estar apoiadas nos espaços urbanos e os espaços 
rurais passaram a depender das economias urbanas. Atualmente verifica-se a entrada 
numa terceira fase, pois os fluxos entre o urbano e o rural têm vindo progressivamente a 
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aumentar (Marques 2003). Neste âmbito podemos identificar quatro tipos de 
relacionamentos entre estes dois espaços: 
 

a) Movimentos casa-trabalho; 
b) Movimentos em direção à cidade, para a satisfação de um conjunto de bens e 

serviços;  
c)Movimentos em direção aos espaços rurais, para o usufruto das amenidades 

naturais;  
d) As redes de articulação e de intercâmbio entre as empresas localizadas nos espaços 

rurais e nos espaços urbanos. 
 

Convém igualmente referenciar um conjunto de fenómenos recentes que têm vindo 
a influir no abandono dos espaços rurais tradicionais (numa tendência não só local, mas 
igualmente europeia). A nível da região Algarvia houve uma diminuição de 27,4% no 
número de explorações agrícolas (entre 1989 e 1999), com percas significativas da 
população rural. Muitos especialistas apontam as medidas implementadas pela Política 
Agrícola Comum (que ditou o fim de muitas pequenas e médias explorações agrícolas) 
como sendo a última “machadada” num sistema que já apresentava diversas debilidades. 
A tendência do êxodo rural começou a manifestar-se na Europa durante a Revolução 
Industrial. Contudo, e como em Portugal nunca ocorreu uma revolução Industrial 
propriamente dita (muito por culpa das políticas restritivas a este nível por parte da 
administração central), só já durante o séc. XX é que tal fenómeno se começou a sentir de 
forma mais evidente, tanto no Algarve como na Andaluzia, com a saída dos extratos 
etários mais baixos dentro da idade ativa para países com regimes políticos mais estáveis 
e/ou áreas urbanas mais dinâmicas. Procuravam-se maiores rendimentos e de novas 
oportunidades. Esta tendência provocou um défice de mão-de-obra disponível para 
manter as explorações agrícolas e as respetivas próprias infraestruturas rurais, que 
garantiam a integridade de toda esta paisagem. Este défice veio-se acentuando até aos 
nossos dias. No Algarve deparando-nos atualmente com um cenário de envelhecimento e 
abandono de todo o mundo rural tal como o conceptualizamos até hoje. 

Vivemos assim um período de transformação dos paradigmas vigentes, quer ao 
nível do mundo rural, como da própria noção de cidade. É no seio destas indefinições que 
a “Cidade Alargada” se vem desenvolvendo, contribuindo para o adensar das dúvidas 
perante o futuro dos espaços rurais tal como os conhecemos hoje. 
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2.2. ÁREAS PROTEGIDAS E REDES ECOLÓGICAS 
 

“I recognize the right and duty of this generation to develop and use our natural 
resources, but I do not recognize the right to waste them, or to rob by wasteful use, the 
generations that come after us.” (Brinkley 2010) 
 
 

2.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
 

A definição da figura de Áreas Protegidas resultou de um processo de aquisição de 
conhecimentos científicos que defende uma integração equilibrada entre o homem e os 
sistemas naturais, protegendo tanto populações faunísticas e florísticas, como os seus 
habitats e processos/interações. 

Durante um largo período da história foi sendo criado um conjunto de áreas 
protegidas que, na sua génese, tinham argumentações utilitárias ao invés de 
preocupações ambientais e ecológicas. Em Portugal destaca-se ao Pinhal de Leiria, 
mandado plantar no Séc. XIII pelo Rei D. Dinis para proteção de terrenos agrícolas e, mais 
tarde, como reserva de madeira para a construção das caravelas utilizadas nas 
Descobertas, ou a Região Demarcada do Douro, instituída por Marquês de Pombal em 
1756, como forma de proteção e promoção do vinho aí produzido. Na Inglaterra era usual 
proceder-se à classificação de áreas protegidas tendo como finalidade a proteção das 
populações cinegéticas, fomentando as condições para a prática de caça entre a 
aristocracia britânica. Nos Estados Unidos da América pode ser feita referência à Baía de 
Pensacola, na Ilha de Santa Rosa, no estado da Florida, a qual foi criada em 1828 pelo 
Presidente John Quincy Adams e que tinha como intuito proteger uma população de 
carvalhos, a qual funcionaria como uma reserva estratégica de madeira para a construção 
de embarcações para a Marinha Norte-Americana. 

A 01 de Março de 1872 é pela primeira vez instituído o Parque Natural de 
Yellowstone, no estado do Wyoming, Estados Unidos da América, pelo Presidente Ulysses 
S. Grant, o qual constituiu um primeiro impulso à introdução das áreas protegidas tendo 
com a finalidade de proteção e conservação do ambiente. De acordo com projeto de lei 
sujeito a apreciação, esta tinha como objetivo “… a retirada da ocupação ou venda, sob as 
leis dos Estados Unidos da América, de uma porção de terra de 55 por 65 milhas, sobre as 
fontes de Yellowstone e o rio Missouri, dedicada e designada como um grande parque 
nacional ou área de lazer para o benefício e prazer das pessoas”. Contudo, e tal como 
exposto, os princípios conservacionistas 
ainda não estavam devidamente plasmados 
no processo de intenções apresentado na 
proposta do Parque Natural de Yellowstone, 
destacando-se antes valores de 
antropocentrismo nas suas motivações (mais 
precisamente, o recreio e lazer da 
população). 

Foi com a subida ao poder de 
Theodore Roosevelt, em 1901, que foi dado o 
verdadeiro na afirmação do modelo 
contemporâneo de parques naturais. 

Ilustração 5 - Roosevelt num safari de caça em
1910 (Navigator,  2012)
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Profundo admirador e estudioso de 
Charles Darwin, “Teddy” Roosevelt 
teve uma infância que lhe 
providenciou uma educação de 
constante descoberta de novas áreas 
da ciência, reconhecendo-se-lhe, 
desde muito novo, o interesse em 
taxidermia, evolucionismo e 
ilustração científica, tendo realizado 
diversas voltas ao mundo com os 
seus pais, pertencentes a extratos 
elevados da sociedade nova-
iorquina. Ao longo dessas viagens, o jovem Roosevelt redigia diários ilustrados com 
grande rigor, procedendo à captura de diversas espécies que posteriormente integraria na 
sua coleção pessoal (algumas delas foram inclusivamente doadas pelo mesmo ao Museu 
Americano de História Natural, em Nova Iorque, no qual o seu pai tinha sido um dos 
principais mecenas). Apesar desta veia profundamente defensora do ambiente, Roosevelt 
era um assíduo praticante de caça grossa, com deslocações regulares a África. O mesmo 
justificava esta aparente contradição com a necessidade de redefinir mentalidades, 
atendendo à evolução das populações animais e seus impactes sobre o homem.  

Com a sua subida à presidência dos EUA, Roosevelt operou uma autêntica 
revolução na política ambiental do país, lançando as bases para as atuais políticas de 
conservacionismo, baseadas na definição de Gifford Pinchot de conservação, segundo a 
qual este conceito é entendido como o melhor para o maior número, pelo maior período de 
tempo. No âmbito dessa nova visão sobre o território, foi em 1903 que Roosevelt, por sua 
conta e risco, classifica a Pelican Island como o primeiro refúgio federal de vida selvagem, 
o qual viria mais tarde a integrar o Sistema Nacional de Refúgios de Vida Selvagem. No 
decreto de classificação desta área protegida lê-se “É ordenado que a Pelican Island no 
Rio Indian (…) é reservado e posto de parte para o uso do Departamento de Agricultura 
como solo de preservação e reprodução para espécies nativas” (The Encyclopedia of Earth 
2006). O primeiro gestor deste refúgio foi Paul Kroegel, um conservacionista e ornitólogo 
de origem alemã que aos 17 anos se mudou para Sebastian, Florida, área com 
reconhecido valor natural e onde era possível observar uma grande diversidade de 
espécies. Após ter enviado diversas cartas a Roosevelt a alertar para a necessidade de 
proteger esta ilha da pressão que a população local exercia sobre a população de 
pelicanos, o presidente, depois de garantir a aprovação da sua proposta, nomeou Kroegel 
como responsável pela sua gestão. Como primeira medida, o ornitólogo colocou uma 
grande placa onde se podia ler “U.S. Reservation – Keep Off”. Contudo, a placa acabou 
por assustar as aves locais, tendo que ser retirada pouco tempo depois. Por forma a 
garantir a proteção que a lei previa, Kroegel demarcou o perímetro de proteção (o decreto 
não instituía uma espacialização da área protegida) utilizando como medida de referência 
a distância de um tiro de bala. 

A definição da Pelican Island como área protegida marca o abandono da postura 
antropocêntrica até então vigente e adota-se um novo paradigma de proteção e fomento 
da biodiversidade, recorrendo na sua fundamentação aos princípios apresentados no livro 
A Origem das Espécies, de Darwin, obra que mudou a forma como a sociedade via e 

Ilustração 6 - Vista aérea da Pelican Island (Anon. 2006)  
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valorizava o ambiente. A partir da Pelican Island, Roosevelt criou 55 reservas, motivo pelo 
qual hoje em dia o mesmo é recordado como o pai das áreas protegidas e um guerreiro 
da vida selvagem. 
 
 

2.2.2. ENQUADRAMENTO ATUAL E NOVOS PARADIGMAS 
 

A definição apresentada pela União Internacional para a Conservação da Natureza 
(IUCN) de áreas protegidas é que estas constituem “uma área de terra ou mar 
especialmente dedicada à proteção e manutenção da diversidade biológica, bem como 
nos recursos naturais e culturais associados, cuja gestão é realizada por efetivos meios 
legais e outros”. Dentro desta definição enquadram-se diversas figuras com influência no 
ordenamento do território, como os Sítios RAMSAR, as Reservas da Biosfera, as Reservas 
Biogenéticas ou a Rede Natura 2000. Pela grande diversidade de designações que se 
podem identificar, a IUCN definiu seis categorias de gestão para as áreas protegidas, 
permitindo assim a sua sistematização: 
 
Categoria 1a Reservas Integrais Fins científicos e proteção dos ecossistemas 

 
Categoria 1b Áreas Selvagens Proteção dos recursos selvagens 

 
Categoria 2 Parques Nacionais Proteção dos ecossistemas e fomento de recreio 

 
Categoria 3 Monumentos Naturais Conservação de estruturas naturais específicas 

 
Categoria 4 Áreas de Gestão de 

Habitat/Espécie 
Conservação dos ecossistemas por meio de 
intervenção adequada; 

Categoria 5 Paisagens Protegidas Conservação da paisagem e de recreio 
 

Categoria 6 Áreas de Protecção de 
Recursos Explorados 

Exploração sustentada dos ecossistemas naturais 

 

Tabela 2 – Categorias de Áreas Protegidas de acordo com a IUCN (International Union for Conservation of 
Nature 2012) 
 

Atualmente, uma das temáticas mais discutidas na definição das áreas protegidas 
é a biodiversidade e a definição de políticas de ordenamento do território que a suportem. 
Considerando tal realidade, podem ser identificadas duas estratégias de conservação da 
biodiversidade: as que atuam sobre as causas que perturbação dos habitats e as que 
visam o estabelecimento e manutenção de áreas protegidas. Tendo em conta a definição 
das áreas protegidas e a sua integridade, a fragmentação constitui um dos processos 
mais lesivos para as populações e habitats existentes. 

O fenómeno da fragmentação resulta, em grande parte, do processo de 
desenvolvimento humano que se iniciou com a Revolução Industrial e que ganhou maior 
expressão durante o Século XX e imprimiu no território usos mais intensivos (indústrias, 
agricultura intensiva, urbanização de elevada densidade, etc.) e uma maior fragmentação, 
fruto da dispersão da construção, da proliferação de vias de comunicação e do 
emparcelamento das propriedades com recurso a barreiras físicas. Como resultado 
destes fenómenos, obtemos uma paisagem onde se identifica um novo léxico construtivo, 
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baseado em novas materialidades, com quebras sistemáticas da continuidade dos 
recursos naturais, sejam eles abióticos (linhas de água superficiais e de nível freático) ou 
bióticos (manchas de vegetação ou corredores de passagem para espécies diversas), 
podendo-se identificar os seguintes danos colaterais: 

 

o Redução de habitats; 
o Causalidades na fauna local; 
o Efeito de barreira: 
o Perturbação (ruído e luz); 
o Contaminação dos recursos endógenos (solo, água). 

 

A fragmentação da paisagem resulta não só da implantação de barreiras físicas, 
mas também da redução de elementos valorativos (pequenas manchas florestais, sebes 
de compartimentação, galerias ripícolas), os quais provocam, em última análise, uma 
redução da capacidade de dispersão da fauna (de anfíbios, com uma capacidade de 
mobilidade reduzida, a aves, que pode atingir uma capacidade de deslocação na ordem 
das centenas de quilómetros) e a diminuição da área de habitats potenciais para diversas 
espécies, podendo tais fenómenos conduzir à extinção de diversas espécies e, 
consequentemente, a uma redução da biodiversidade local. 

Por forma a responder a todo um conjunto de processos de mutação da paisagem 
em que em nenhum outro momento da história se tinha assistido, o conhecimento 
científico definiu uma nova área de conhecimento, na qual recorreu a novos instrumentos 
de estudo que se focaram em compreender tais transformações e criar novos 
mecanismos que permitissem desenhar uma relação de harmonia e equilíbrio entre a 
presença humana e os recursos ecológicos existentes. A ecologia da paisagem procurou 
definir um novo paradigma para a conservação ambiental tendo como premissa que a 
proteção strictus sensus não pode prevenir o declínio de espécies: existem demasiadas 
relações, através da água, ar ou movimentação das espécies. Assim sendo, a ecologia da 
paisagem passou a considerar as relações espaciais nos planos de conservação, bem 
como em todos os planos de ordenamento e gestão da paisagem. Desta forma, o objetivo 
do planeamento passou a ser a organização espacial das funções de tal forma que 
permita uma relação equilibrada entre o desenvolvimento humano e o potencial natural 
existente. 

Assumindo o planeamento como um ato essencial para o desenvolvimento 
sustentável, verificaram-se igualmente evoluções significativas desde o início do século XX 
até aos dias de hoje. Se durante o advento do movimento modernista os conceitos-chave 
passavam pela segregação de funções e o funcionalismo (muito influenciados pelos 
ideais emanados pela Carta de Atenas), hoje em dia verifica-se a assunção de valores 
distintos, tal como o recurso a uma abordagem integrada que incluí os conceitos da 
ecologia da paisagem, abandonando o mote da proteção de lugares (tal como Roosevelt 
idealizou) e assumindo a definição de redes ecológicas, as quais consistem em “sistemas 
coerentes compostos por áreas centrais, normalmente protegidas por zonas tampão, e 
ligadas por corredores ecológicos, sendo estruturada e gerida com o objetivo de manter ou 
restaurar as funções ecológicas como forma de conservar a biodiversidade, ao mesmo 
tempo que proporcionam oportunidades para o uso sustentável dos recursos naturais”. A 
base das redes ecológicas é o de garantir a continuidade e conectividade das paisagens, 
assegurando o “movimento de populações e o fluxo génico entre áreas naturais”, 
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contrariando o processo de fragmentação que possa ocorrer. Dada a diversidade de 
objetivos a que se propõem, podem identificar-se diversas designações e definições, que 
são sintetizadas na seguinte tabela: 
 
Termo 
 

Definição Autor 
Referência 

Exemplos 

Rede 
Ecológica 

Sistema de reservas naturais e as suas 
interconexões que faz com que o sistema 
natural fragmentado seja coerente, de modo a 
suportar uma maior diversidade biológica 

Rob Jongman Plano Físico, 
Província de 
Norte Bradant, 
Holanda 

Greenway Espaços abertos lineares que preservam e 
restauram a natureza nas cidades, subúrbios e 
áreas rurais 

Chuck Flink Rio Boise, EUA 
 
Plano de 
Greenways do 
Rio Niágara, 
EUA 
 
Greenway 
Guangdong, 
China 

Corredores com várias larguras ou formas 
conectados numa rede, em analogia com as 
infraestruturas viárias 

Julian Fabos

Corredores que promovem conexões 
formando um sistema integrado de espaços 
abertos na cidade ou região 

Ryder

Infra-
estrutura 
Verde 

Sistema de suporte da vida natural que 
conecta redes de linhas de água, zonas 
húmidas, habitats e outras áreas naturais, 
assim como corredores verdes, parques, 
áreas agrícolas, florestas e outras que 
suportam as espécies nativas, os processos 
ecológicos naturais, sustêm os recursos de 
água e ar e contribuem para a saúde e 
qualidade de vida das pessoas 

Benedict & 
McMohan 

Cidade da 
Filadélfia, EUA 
 
GreenPrint, 
Maryland, EUA 

Corredor de 
Vida 
Selvagem 

Elementos lineares da paisagem natural que 
ligam habitats promovendo os fluxos e os 
processos ecológicos 

Harris Paséo Pantera, 
América Central 

Grünzüce Corredores verdes multifuncionais que 
conectam as áreas urbanizadas à paisagem 
natural, formando uma rede 

von Haaren & M. 
Reich 

Alemanha 

Rede de 
Habitats 

Corredores de habitats e stepping stones von Haarem & 
M. Reich 

Alemanha 

Infra-
estrutura 
Verde 
Urbana 

Organizada em torno da rede hidrológica e de 
drenagem, complementando-se e ligando 
áreas verdes com a infraestrutura construída, 
promovendo funções ecológicas 

Jack Ahern Taizhou, China 
 
Staten Island, 
EUA 

Greenway 
Urbano 

Corredores naturais que ligam espaços 
abertos de maiores dimensões, promovendo a 
conservação dos recursos naturais e o recreio 

Jack Ahern

 
Estrutura 
Ecológica 
Urbana 

Conjunto de áreas, valores e sistemas 
fundamentais para a proteção e valorização 
ambiental dos espaços rurais e urbanos, 
designadamente as áreas de reserva 
ecológica 

Artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 
380/99 

 

Rede 
Fundamental 
de 
Conservação 
da Natureza 

Áreas que estabelecem ou salvaguardam a 
ligação e o intercâmbio genético de 
populações de espécies selvagens, 
contribuindo para uma adequada proteção 
dos recursos naturais e para a promoção da 
continuidade espacial, integrando o 
desenvolvimento das atividades humanas 

Artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 
142/2008 

 

 

Tabela 3 – Conceitos de Redes Ecológicas 
 



A influência da REN no processo de urbanização 
A utilização de Autómatos Celulares no concelho de Albufeira 

P á g i n a  | 21 

Tendo em conta a diversidade de conceitos identificados, conceptualmente podem 
identificar-se os seguintes elementos numa rede ecológica: 

o Áreas Centrais: Áreas protegidas ou qualquer outra área natural ou semi-natural 
que, pelo seu valor biológico, são identificadas como tal. Constituem a estrutura 
fundamental da rede ecológica, apresentando níveis elevados de biodiversidade; 

o Áreas Tampão: Constituem zonas periféricas relativamente às áreas centrais e nas 
quais são implementadas restrições ao uso e funções que aí se podem 
desenvolver, pelos impactes que tais acções poderiam acarretar nos recursos e 
mais-valias existentes no território. As áreas tampão garantem também a 
manutenção dos processos ecológicos, evitando transições abruptas e 
protegendo as áreas centrais; 

o Corredores: Componente de elevada multifuncionalidade (ecológica, 
protecção/manutenção da biodiversidade e de outros recursos naturais e 
culturais). Nos corredores podem identificar-se os habitats de ligação, que 
constituem elementos da paisagem que permitem a dispersão de espécies entre 
habitats, ecossistemas ou regiões. 
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2.3. DIREITO DO AMBIENTE – ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA RESERVA 
ECOLÓGICA NACIONAL 
 
 

De acordo com o Artigo 66.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) 
“Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado…”. 
Considerando que tal objetivo recaí sobre um bem da coletividade não apropriável, a 
defesa do ambiente, a preservação dos recursos naturais e o ordenamento do território 
constituem funções atribuídas ao Estado Português, tal como define a alínea e) do Artigo 
9.º da CRP. No âmbito de tais responsabilidades, cabe ao Estado a criação e 
desenvolvimento de reservas e parques naturais, garantir a exploração sustentada dos 
recursos naturais e integrar nas diferentes políticas sectoriais objetivos ambientais (alíneas 
c), d) e f) do N.º2 do Artigo 66.º da CRP). 

Tendo presente este conjunto de diretrizes, a alínea d) do Artigo 27.º da Lei n.º 
11/87 (primeira versão da Lei de Bases de Ambiente), a REN, aquando da sua criação, 
constituiu um instrumento de política de ambiente, o qual foi regulamentado pelo Decreto-
Lei n.º 321/83, de 5 de Julho, como um conjunto de áreas com a finalidade de 
“Salvaguardar (…) a estrutura biofísica necessária para que se possa realizar a exploração 
de recursos e a utilização do território sem que sejam degradadas determinadas 
circunstâncias e capacidades de que dependem a estabilidade e fertilidade das regiões, 
bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e culturais”. 
Contudo, neste primeiro diploma legal não foi dotado de mecanismos legais que 
permitissem a sua implementação à escala do território nacional, limitando-se a definir as 
grandes linhas estratégicas e objetivos para a REN. 

Com a aprovação do Decreto-Lei n.º93/90, de 19 de Março, o Regime Jurídico da 
REN sofreu a sua primeira revisão, apresentando uma nova definição, na qual se expõe 
que a REN constitui a “estrutura biofísica básica e diversificada que, através de 
condicionamentos à utilização de áreas com características ecológicas específicas garante 
a proteção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos biológicos 
indispensáveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas”. Desta forma criou-
se uma restrição de utilidade pública que, consequentemente, impôs o uso condicionado 
do solo classificado como REN, definindo-se restrições ao direito de propriedade de forma 
a salvaguardar um interesse público específico. O presente diploma legal impôs a 
proibição de “operações de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, 
obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto 
vegetal” (N.º 1 do Artigo 4.º). Tal conjunto de condicionantes proibiu ainda a interdição à 
instalação de novos aproveitamentos agrícolas, pecuários ou florestais em solos 
classificados. O presente Decreto-Lei foi primeiramente retificado pelo Decreto-Lei n.º 
180/2006, de 6 de Setembro, o qual previu a “possibilidade de viabilizar usos e ações que, 
por reconhecidamente não porem em causa a permanência dos recursos, valores e 
processos que a REN pretende preservar, se justificam plenamente para a manutenção e 
viabilização de atividades que podem e devem existir nestas áreas”. Contudo, pelas 
normativas impostas, a REN formulou um conjunto mais ou menos isolado de áreas que 
não correspondem, na totalidade, Às realidades, que o território apresenta, evidenciando 
assim desajustamentos no seu processo de demarcação. Tal situação resultou de uma 
falta de critérios de delimitação aquando da publicação do Decreto-Lei n.º 93/90, de erros 
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nos levantamentos topográficos que estiveram na base da delimitação (tal ocorrência 
ganha especial relevância na demarcação das áreas com risco de erosão superficial) ou 
de pressões externas. Tais erros materiais traduziram-se num conjunto de 
condicionamentos que desvirtuaram os objetivos inicialmente apresentados. 

Em 2008, procedeu-se a uma profunda revisão do enquadramento legal que 
determina o direito legal em Portugal. Como figura de referência criou-se a Rede 
Fundamental de Conservação da Natureza, através do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 
Julho. Plasmando o enquadramento providenciado pelas redes ecológicas, esta figura 
enquadra o Sistema Nacional de Áreas Classificadas como sendo Áreas Centrais, e reúne 
como Áreas de Continuidade as Restrições de Utilidade Pública e o Domínio Público 
Hídrico. No seguinte esquema sintetiza-se esta legislação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Também em 2008 é aprovada a revisão ao Regime Jurídico da REN, através do 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, passando a definir esta figura como uma 
“estrutura biofísica que integra o conjunto de áreas que, pelo valor e sensibilidade 
ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objetos de 
proteção especial”. Denota-se que se abandonou a referência às atividades humanas 
patente no Decreto-Lei n.º 93/90, incorporando a noção dos riscos naturais e 
flexibilizando-se a instalação de unidades produtivas em consonância com os valores 
ecológicos identificados, como se pode constatar no Anexo II desse diploma legal 
(Quadro de Usos e Ações Passíveis de Viabilização na REN) e na Portaria n.º 1356/2008, 
de 28 de Novembro (condições a cumprir no processo de autorização). As tipologias (ver 
Anexo I) e seu processo de delimitação foi alvo de profunda reflexão, tendo sido 
consultadas diversas instituições universitárias e especialistas das diferentes áreas de 
conhecimentos. Esse processo passou a ser regulamentado por um conjunto de 
orientações estratégicas que só recentemente foram publicadas, na Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 03 de Outubro. O novo regime jurídico introduz 
ainda uma outra inovação: a definição de dois níveis de delimitação: o nível estratégico 
(orientações estratégicas à escala nacional e regional, assegurando a coerência territorial 

REDE FUNDAMENTAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
Decreto-Lei n.º 142/08 

Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas 

Áreas de 
Continuidade 

Rede Nacional de Áreas Protegidas 
Rede Natura 2000 

Outras Áreas Classificadas 

Reserva Ecológica Nacional 
Reserva Agrícola Nacional 
Domínio Público Hídrico 

Áreas Centrais Corredores 
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da REN) e o nível operativo (concretizado através da delimitação, à escala municipal, das 
áreas classificadas como REN), cabendo à Comissão Nacional da REN a coordenação de 
tal processo.  
 

A REN, após 29 anos de formalização, registou vários aspetos positivos e 
negativos. Tentando fazer uma análise imparcial, a REN contribuiu para: 
 

1. Definição clara, sistematizada e objetiva das áreas sujeitas a um regime de 
restrição do uso do solo pelas mais-valias ambientais e ecológicas existentes, num 
período anterior ao Relatório Brudtland, que veio introduzir o conceito de 
desenvolvimento sustentável e o vetor “ambiente” na noção de desenvolvimento. 

2. Controlo do processo de urbanização que se verificou em Portugal nos últimos 30 
anos. Definindo as áreas de maior sensibilidade, conseguiu-se evitar que muitas 
dessas áreas tivessem sido comprometidas. Evidencia de tal facto são algumas 
áreas atualmente urbanizadas, anteriores à REN, e que são demonstrativas das 
disfunções que se operaram (ex.: Ilha de Faro, Vilamoura, etc.). 

3. Efetivação da Rede Fundamental de Conservação do Ambiente, já que a REN 
constitui o principal constituinte das áreas de continuidade, permitindo assim a 
demarcação de corredores de ligação entre as diferentes áreas nucleares. 

4. Salvaguarda de bens e pessoas perante riscos ambientais, já que, demarcando, 
por exemplo, áreas sujeitas a fenómenos erosivos ou a cheias, evitaram-se 
catástrofes como a que assistimos na Madeira (onde esta restrição de utilidade 
pública nunca foi aplicada), onde a urbanização e ocupação desregrada do 
território redundou em graves prejuízos humanos e materiais. 

 

Contudo, analisando os aspetos negativos, retira-se: 
 

1. Continua a plano "negativo", isto é, apesar das revisões realizadas ao seu regime 
jurídico, a REN mantém-se como uma figura que determina limitações ao uso do 
território. 

2. Assumpção, por parte da administração central, de um papel reativo. Tendo em 
conta a natureza da REN, as intervenções passíveis de concretização continuam 
a partir da iniciativa de entidades externas à sua delimitação e gestão. Desta 
forma, a essas entidades cabe aferir a viabilidade das pretensões apresentadas 
sem que haja, a montante, uma estratégia de desenvolvimento centrada sobre 
essas áreas de maior sensibilidade ecológica. 

3. Incoerências dos critérios de delimitação. Havendo uma entidade nacional para 
definir os critérios de delimitação da REN (a Comissão Nacional da REN), 
procedeu-se à consulta de um conjunto de entidades às quais foi solicitado um 
parecer no qual apresentassem os procedimentos a adotar nas delimitações 
concelhias. Contudo, e aplicando tais regras, obtêm-se concelhos cuja 
delimitação da REN compreende a totalidade do território, ficando a decisão final 
dependente de acordos políticos, sem qualquer fundamento técnico. Tal 
realidade denota que, tal como já referenciado, a falta de uma visão estratégica 
da REN constitui uma das suas principais lacunas, comprometendo a sua 
aceitação junto da população e respetivos agentes políticos e a sua própria 
existência. Prova disso mesmo é a recente aprovação de uma nova revisão do 
regime jurídico da REN, através do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 02 de 
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Novembro. Contudo, nesta dissertação tal documento não será abordado já que 
existe em curso uma profunda revisão de instrumentos legais complementares 
sem os quais quaisquer leituras poder-se-ão revelar erróneas. 

4. Limitações da Administração Central, a qual, perante o atual enquadramento 
económico e financeiro, as quais se revelam em graves lacunas na resposta às 
solicitações a que se encontra sujeita, tanto na vertente burocrática (apreciação 
de projetos e planos), como na vertente prática (fiscalização), reconhecendo-se 
a proliferação de ilegalidades no território. 

 
 

Feito este estudo e retiradas as conclusões sobre a REN, a sua história e registo 
de aplicação ao longo de quase 30 anos, conclui-se assim o presente capítulo e iniciar-se-
á o estudo da metodologia de trabalho escolhida para a geração dos cenários de 
desenvolvimento urbano. 
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3. AUTÓMATOS CELULARES E O MODELO SLEUTH 
 

“Cellular automata are sufficiently simple to allow detailed mathematical analysis, but 
insufficiently complex to exhibit a wide variety of complicated phenomena.” (Wolfram 1994) 
 

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

O recurso a modelos na pesquisa científica não constitui, por si só, uma novidade. 
Virtualmente, todos reais (humanos ou naturais) são demasiado complexos para que um 
modelo possa reproduzir todas as condições (directas e indirectas) que influem no seu 
funcionamento. Assumindo esta limitação, a solução tem sido a simplificação do mundo 
real e das suas dinâmicas através da decomposição em variáveis. 

Na área das dinâmicas de transformação do solo, podem citar-se diversos 
exemplos de modelos que foram desenvolvidos com o intuito de antever as alterações no 
padrão de ocupação do território: o Modelo de von Thunen (von Thunen, Século XIX), a 
Teoria de Zonas Concêntricas (E. W. Burgess, 1926), a Teoria do Lugar Central (Walter 
Christaller, 1933), a Teoria do Sector (Hoyt, 1939), a Teoria do Núcleos Múltiplos (C. D. 
Harris e E. L. Ullman, 1945), a Lei Rank-Size de Zipf (Zipf, 1949) ou a Teoria da Oferta-
Aluguer (Alonso, 1964). 

Contudo, todas as teorias supramencionadas baseiam-se primariamente na 
observação empírica das transformações do uso do solo. Na década de 30, Alan Turing 
propôs um modelo matemático que, segundo o autor, seria capaz de computar tudo o 
que fosse computável. Recorrendo a regras simples e a um determinado estado inicial, 
este autómato seria capaz de se replicar, tendo assim a capacidade de construir qualquer 
sistema. Nos anos 40, e partindo do trabalho de Turing, John von Nuemann em 
colaboração com o Standislav Ulam (o qual tinha trabalho na Iterações de Monte Carlo e 
no projecto Manhattan para a bomba atómica) desenvolveram os Autómatos Celulares, 
tendo como princípios: 

 

1. A estrutura e organização dos sistemas naturais e artificiais; 
2. A importância da linguagem e da informação nesses sistemas; 
3. A programação e o e controlo desses sistemas. 

 

Este modelo foi primeiramente popularizado pelo Jogo da Vida de Conway 
(Conway’s Game of Life), desenvolvido por John Horton Conway, em 1970. Este jogo foi 
pela primeira vez difundido na revista Scientific American, na coluna “Mathematical 
Games”, da autoria de Martin Gardner. Este autor afirmou à data “O jogo tornou Conway 
instantaneamente famoso, mas também abriu todo um novo campo de investigação 
matemática, no campo dos autómatos celulares (…) porque as analogias da vida, com 
subidas, quedas e alterações da sociedade de organismos vivos, pertencem a uma classe 
em crescimento a que se designa ‘jogos de simulação’ (jogos que fazem lembrar os 
processos da vida real” (Wikipédia 2012). 
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3.2. PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DOS AUTÓMATOS CELULARES 
 

“The chess-board is the world; the pieces are the phenomena of the universe; the rules of 
the game are what we call the laws of Nature.” (Hutton 1868) 
 

A teoria dos autómatos celulares pode ser facilmente entendida recorrendo ao 
exemplo do tabuleiro de xadrez: a grelha formada por um tabuleiro de xadrez reúne as 
células de um determinado sistema. Cada célula tem um conjunto limitado de estados. 
Por cada vez que um intervalo de tempo t passa, cada célula irá apresentar um 
determinado estado, de acordo com a sua vizinhança e com um conjunto de regras. Cada 
célula constitui assim um computador primitivo (um autómato de estado-finito) que pode 
apresentar alterações do seu estado de acordo com as mudanças que se vão verificando 
no tabuleiro. 

Assim sendo os autómatos celulares constituem um sistema dinâmico discreto 
definido como células contíguas ou adjacentes, que alteram os seus estados através da 
aplicação repetitiva de regras simples e que são compostos por cinco características 
fundamentais: 

 

1. Célula: Unidade espacial básica do sistema. Estas encontram-se dispostas num 
mosaico espacial e bidimensional regular ou irregular, estando esta segunda forma 
ainda pouco estudada. 

2. Estado: Define os atributos do sistema. Cada célula, para um momento t, só pode 
apresentar um estado e a sua dinâmica de mudança é determinada por um 
conjunto de regras de 
transição. 

3.  Vizinhança: Constitui o 
conjunto de células com 
uma determinada célula 
estabelece relações. 
Definem-se duas tipologias 
de vizinhança: a vizinhança 
de von Neumann (quatro 
células) e a vizinhança de 

Moore (oito células, sendo 
esta a mais utilizada).  

4. Regras de Transição: Conjunto de condições que determina o comportamento das 
células em resposta ao seu estado atual e os estados das células vizinhas, não 
havendo limite para o número de regras com que um sistema corre. 

5. Tempo: Os AC procedem de modo iterativo de um período temporal para outro, 
atualizando o estado da célula de modo sincrónico. Desta forma, o fator tempo 
constitui uma das bases fundamentais na determinação das condições em que o 
modelo irá “correr”. 

 

Recorrendo ao Jogo da Vida de Conway, o conjunto de células organiza-se num 
rede regular, o espaço de jogo. Define-me dois estados possíveis para as células (‘vivo’ ou 
‘morto’), com a condição de que uma mesma célula só pode ter uma condição num 
período de tempo t. As regras de transição baseiam-se nas relações de vizinhança que a 

Vizinhança de von 
Neumann 

Vizinhança de 
Moore 

Ilustração 7 - Tipos de vizinhança (Adaptado de Hand 2005)
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célula estabelece num momento t, determinando-se assim o estado da mesma num 
momento t+1. Neste processo de transição cada célula comporta-se como um agente 
independente, autónomo. 
 

 
 
Ilustração 8 - Regras do "Jogo da Vida" de Conway. Uma célula viva no centro da Vizinhança de Moore 3 x 3: a) 
sobrevive se tem dois ou três vizinhos; b) morre por sobrelotação se tem quatro ou mais vizinhos ou por 
solidão se tiver apenas um. Célula morta no centro da Vizinhança de Moore 3 x 3; c) nasce uma nova célula se 
tiver exatamente três vizinhos; d) permanece morta de outra forma (Benenson & Torrens 2004) 
  



A influência da REN no processo de urbanização 
A utilização de Autómatos Celulares no concelho de Albufeira 

P á g i n a  | 29 

3.3.  O USO DOS AUTÓMATOS CELULARES NA GERAÇÃO DE 
CENÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

Os AC partem do pressuposto que ações locais desencadeiam consequências 
com expressão nos padrões de ocupação globais. Essas dinâmicas apresentam um 
comportamento não-linear e instável, podendo identificar-se estruturas fractais, bem como 
fenómenos associados ao caos. Toda esta descrição enquadra-se no desenvolvimento 
urbano do século XX. 

A transição da estrutura e dos princípios de funcionamento dos AC para a 
realidade urbana é relativamente simples. A Célula identifica uma porção discreta do 
território, à qual se pode associar um determinado Estado (i.e. uso do solo, urbanizado vs. 
não-urbanizado, etc.). A Vizinhança representa as relações topológicas que uma determina 
célula estabelece no território. As Regras de Transição efetivam as condições para que se 
verifique a alteração do Estado das células (i.e. projeção das tendências de crescimento 
urbano, declives, proximidade às vias, etc.), sendo expressas por um conjunto de regras 
If-Then. Apresenta-se de seguida um exemplo da aplicação deste tipo regras ao nível do 
desenvolvimento urbano: 
 

Regra 1: 
If: Existem três ou mais parcelas urbanas, na Vizinhança de Moore de uma parcela de solo 
não-urbana; 
Then: A parcela de solo não-urbana será desenvolvida para um estado urbano 
 

 
 
Ilustração 9 - Expansão urbana numa superfície plana; Preto: Urbano; Cinzento: Não Urbano; t: Intervalo de 

tempo (Adaptado de Liu 2009) 
 

No entanto, num sistema urbano, as condições geográficas não são planas, tal 
como no exemplo evidenciado. Por exemplo, a construção pode ser interdita à cota 300, 
sendo então esta condição expressa por uma nova regra If-Then. 
 
Regra 2: 
If: Se a cota é superior a 300; 
Then: A parcela de solo será restrita ao desenvolvimento (ou seja, permanecerá como 
uma parcela não-urbana). 
 

t = 0 t = 5 t = 10 t = 15 



A influência da REN no processo de urbanização 
A utilização de Autómatos Celulares no concelho de Albufeira 

 

P á g i n a  | 30 

 
Ilustração 10 - Expansão urbana com restrição do terreno; a) Relevo (Preto: > a 300); b) Desenvolvimento 
Urbano (Preto: Parcelas urbanas; Cinzento: Parcelas não-urbanas; t: Intervalo de tempo) Adaptado de (Liu, 
2008) 
 

Somando às duas regras supramencionadas, pode-se ainda definir uma nova 
regra na qual o desenvolvimento urbano é condicionado pela rede de transportes. Por 
exemplo, caso existisse uma estrada principal a atravessar o núcleo urbano, o 
desenvolvimento urbano seria atraído para esta via. Traduzindo para o modelo teríamos: 
 
Regra 3: 
If: Existisse uma ou duas parcelas urbanas na vizinhança de Moore de uma parcela não-
urbana e existisse uma estrada que atravessa essa parcela; 
Then: A parcela não-urbana passa para o estado urbano. 
 

b) Desenvolvimento Urbano

t = 15 t = 20 t = 25 

a) Relevo

Relevo: Cota < 300 

Relevo: Cota > 300 

t = 0 t = 5 t = 10

Não-urbano 

Urbano 
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Ilustração 11 - Expansão urbana com influência da rede viária. a) Relevo (Preto: > a 300); b) Rede de 
transporte (linha cinzenta); Desenvolvimento urbano (Preto: Parcelas urbanas; Cinzento: Parcelas não-urbanas; 
t: Intervalo de tempo) (Adaptado de Liu 2009) 
 

Conceptual e teoricamente, a aplicação de AC na geração de cenários de 
desenvolvimento urbano apresenta vantagens e desvantagens que importa identificar: 

o A simplicidade de construção do modelo constitui um atrativo para a sua 
utilização, recorrendo-se para tal à definição de uma matriz bidimensional 
constituída de células que apresentam um de dois estados possíveis (urbano ou 
não-urbano) e que, a partir das regras de transição, são sujeitas a um processo de 
transformação. 

o Os modelos urbanos que recorrem a AC focam-se na simulação das dinâmicas de 
urbanização do solo, identificando os fatores ou regras que influem nessa 
transformação. Esse facto permite o desenvolvimento de diferentes cenários de 
desenvolvimento urbano, fomentando as experiências What If, as quais são da 
maior importância para a determinação dos impactes provocados pela 
implementação de diferentes políticas de ordenamento do território, constituindo 
ferramentas da maior importância para a governança do território no século XXI. 

o A compatibilidade com os ambientes SIG/Raster é uma vantagem desta 
metodologia de trabalho já que os softwares de SIG constituem uma plataforma 
privilegiada para fornecer dados espaciais para a modelação inicial do modelo de 

Relevo: Cota < 300 

Relevo: Cota > 300 

Não-urbano 

Urbano 

Estrada principal 

t = 15 t = 20 t = 25

t = 0 t = 5 t = 10 

b) Rede de transportes e Desenvolvimento urbano 

a) Relevo
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AC e os resultados obtidos podem ser introduzidos para um SIG para posterior 
processamento, utilização e visualização. 

o Uma das maiores limitações dos modelos urbanos AC prende-se com erros dos 
dados introduzidos, podendo-se identificar erros nos dados de origem (erro de 
posicionamento no SIG, variação do pixel, etc.) e erros de atributos, estando estes 
associados a erros humanos e erros instrumentais. 

o São necessários muitos meios informáticos, nomeadamente no que se prende 
com o hardware para correr os modelos. Consoante a complexidade e dimensão 
da área de estudo, podem ser necessárias semanas e até meses para se obter os 
resultados finais. Por exemplo, o processo de calibração para a cidade de Houston 
(aproximadamente 20.000 km2 e mais de 4.000.000 de habitantes) foi realizada nas 
instalações da U.S. Geological Survey Rocky Mountain Mapping Center, em Denver, 
tendo levado mais de dois meses (Oguz, Klein & Srinivasan 2007). 

o Todos os modelos são apenas uma abstração de uma realidade demasiado 
complexa para ser integralmente simulada. Desta forma, e tal como já referido 
neste trabalho, é virtualmente impossível construir um modelo que reproduza todos 
os processos que decorrem num determinado território. A finalidade dos modelos 
urbanos que recorrem a AC é o de gerar cenários projetivos, isto é, projetar no 
futuro as tendências identificadas e parametrizadas do passado. Os modelos AC 
não são capazes de lidar com processos de top-down, como, por exemplo, as 
alterações que são introduzidas através de decisões políticas. 

 

 
Ilustração 12 - Projeção das tendências do passado no desenvolvimento urbano (Adaptado de Candau 2002) 

 
Têm sido desenvolvidos diversos modelos baseados em AC com a finalidade de gerar 
cenários de desenvolvimento urbano e alterações no uso dos solos. Na seguinte tabela 
apresenta-se um resumo desses modelos: 
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Designação Autores Área 
Geográfica 

Horizonte 
Temporal 

Tamanho 
das 

Células 

Input de Informação 

CLUE 
(Conversation of 
Land Use and 

its Effects) 

Verburg e 
Overmars, 

2007 

Malásia e 
Filipinas 

10 – 20 
Anos 

1km x 1km Usos dos solos, dados 
climatéricos, altimetria, 

dados 
socioeconómicos 

CUF 2 
(California 

Urban Futures) 

Landis e 
Zhang, 
1998 

Baía de S. 
Francisco, 

EUA 

10 Anos 100m x 
100m 

Usos do solo, 
acessibilidades, 

vizinhança, políticas de 
planeamento 

BabyLOV White et al., 
2004 

Holanda 10 Anos 500m x 
500m 

Usos do solo, 
acessibilidades, 

vizinhança, políticas de 
planeamento 

DUEM 
(Dynamic Urban 

Evolutionary 
Modeling) 

Batty e Xie, 
2005 

Várias 
cidades 

americanas 

15 – 25 
Anos 

300m x 
300m 

Usos do solo, 
acessibilidades, 

vizinhança, políticas de 
planeamento, 

restrições 
MOLAND Engelen et 

al., 2007 
Várias 

cidades 
europeias 

30 – 50 
Anos 

Definido 
pelo 

utilizador 

Usos do solo, aptidão, 
acessibilidades, 

vizinhança, zonamento 
SLEUTH Dietzel e 

Clarke, 
2007 

Cidades 
europeias e 
americanas 

20 – 30 
Anos 

100m x 
100m 

Declives, usos do solo, 
áreas urbanas, áreas 

de exclusão, 
acessibilidades, relevo 

sombreado 
 

Tabela 4 - Modelos AC na geração de cenários de desenvolvimento urbano (Costa 2010) 
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3.4. O MODELO SLEUTH 
 

O SLEUTH é um modelo de crescimento urbano (urban growth model - UGM), 
baseado em linguagem de programação C, desenvolvido por Keith C. Clark e em contínua 
evolução no Departamento de Geologia da University of California, em Santa Barbara. A 
versão utilizada neste trabalho é a mais recente, a SLEUTH3.0Beta_p01 Linux, com data de 
saída de Junho de 2005. Esta versão corre em ambiente Linux (sistema operativo em 
open-source), podendo-se contudo recorrer ao emulador Cygwin, que permite correr esta 
aplicação em ambiente Microsoft Windows. 

SLEUTH é um acrónimo que representa a informação necessária para que o 
modelo possa correr: 
 

S Slope Declive 

L Land use Uso do solo 

E Exclusion Áreas não-urbanizáveis 

U Urban extend Áreas urbanas 

T Transportation Transportes 

H Hillshade Exposição solar 
 

 
3.4.1. INPUT DE INFORMAÇÃO 
 

De forma a correr este modelo, é necessário introduzir os seguintes ficheiros em 
formato GIF: 

1. Quatro ficheiros com desenvolvimento urbano em diferentes períodos temporais. O 
ficheiro relativo ao primeiro ano é designado por seed, servido de base no 
processo de calibração, enquanto os ficheiros de anos subsequentes serão 
utilizados como anos de controlo, servindo para medir uma diversidade de 
métricas. A informação requerida pelo modelo é uma classificação binária de 
urbano / não-urbano. 
 

 
Ilustração 13 - Exemplo de ficheiro GIF com mancha edificada (United States Geological Survey 
2012a) 
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2. Dois ficheiros com os sistemas viários em dois momentos distintos. A influência 
das vias pode ser fundamental, pelo que a análise da evolução do sistema viário 
pode ser fundamental para a validade dos resultados obtidos. Os dados 
introduzidos tanto podem ser binários (estrada / não-estrada), como podem 
apresentar valores relativos, consoante a importância ou fluxo das vias. 

 

 
Ilustração 14 - Exemplo de ficheiro GIF com rede (United States Geological Survey 2012a) 

 
3. Um ficheiro com as áreas de exclusão, isto é, áreas em que se estabelecerão 

condicionantes ao surgimento de novas edificações. Este condicionamento tanto 
pode ser integral (i.e. massas de água), como parcial (i.e. áreas protegidas onde 
pode existir uma percentagem variável de ocorrência de novas edificações). 
 

 
Ilustração 15 - Exemplo de ficheiro GIF com áreas de exclusão (United States Geological Survey 
2012a) 
 

4. Um ficheiro com os declives, o qual é geralmente obtido através de uma DTM 
(digital terrain model), Os valores introduzidos correspondem à percentagem de 
declive do terreno, tendo assim um intervalo discreto de [0 , 100]. 
 



A influência da REN no processo de urbanização 
A utilização de Autómatos Celulares no concelho de Albufeira 

 

P á g i n a  | 36 

 
Ilustração 16 - Exemplo de ficheiro GIF com declives (United States Geological Survey 2012a) 
 

5. Um ficheiro com os usos do solo, recorrendo-se a uma escala de cinzas para 
definir as diferentes classes. 

 

 
Ilustração 17 - Exemplo de ficheiro GIF com os usos do solo (United States Geological Survey 
2012a) 

 
6. Um ficheiro com a exposição solar da área de intervenção. Este layer não tem 

qualquer influência nos cenários a gerar, servido para facilitar a leitura dos 
resultados obtidos. 

 

 
Ilustração 18 - Exemplo de ficheiro GIF com exposição solar (United States Geological Survey 2012a) 
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3.4.2. CALIBRAÇÃO DO MODELO SLEUTH 
 

A validade das previsões do modelo é útil consoante a capacidade do próprio 
modelo em ser calibrado, permitindo assim uma maior aproximação aos fenómenos de 
desenvolvimento urbano que decorrem numa cidade. No SLEUTH, a calibração decorre 
através de um processo de análise de dados históricos, permitindo traçar uma tendência 
de desenvolvimento urbano e projetá-la no futuro (tal como demonstra a Ilustração 12).  

O modelo SLEUTH, ao gerar cenários de desenvolvimento urbano, rege-se por um 
conjunto de quatro tipologias de crescimento: 
 

1. Crescimento espontâneo (Spontaneous growth): Simula o aparecimento de novas 
edificações sem que estes tenham que ter uma relação espacial com os núcleos 
edificados existentes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Novos centros de expansão (New spreading centers): Parâmetro que determina a 
probabilidade que um conjunto de novas edificações geradas por crescimento 
espontâneo têm para se tornar novos focos de desenvolvimento urbano contínuo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

t=0 t=1 t=2 

t=3 t=4 t=5 

t=0 t=1 t=2 

t=3 
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3. Crescimento de fronteira (Edge growth): A tendência de crescimento das áreas 
edificadas nas suas periferias. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Crescimento pela influência da estrada (Road-influenced growth): Controla a 
tendência de desenvolvimento urbano linear ao longo das vias de comunicação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estas quatro tipologias de crescimento urbano são traduzidas numericamente no 
modelo SLEUTH através dos coeficientes de crescimento, os quais são valorados no 
intervalo [0 , 100]. Estes valores quantificam as regras de transição de modelo. 
Identificam-se cinco coeficientes de crescimento: 

1. Coeficiente de difusão (Diffusion coefficient): Controla o número de vezes que uma 
célula é aleatoriamente seleccionada para alterar o seu estado de não-urbano para 
urbano durante o processo de crescimento espontâneo. 

2. Coeficiente de geração (Breed coefficient): Determina a probabilidade de uma 
célula urbanizada por crescimento espontâneo tornar-se um novo foco de 
crescimento urbano, um novo núcleo urbanizado. 

3. Coeficiente de crescimento (Spread coefficient): Controla a probabilidade de uma 
célula de um núcleo urbanizado gerar uma nova célula urbana, de acordo com as 
suas relações de vizinhança. 

t=0 t=1 t=2 

t=3 

t=0 t=1 t=2 

t=3 t=4 
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4. Coeficiente de declive (Slope coefficient): Este critério afeta todo o crescimento 
urbano da mesma forma, entrando como um fator central para a determinação da 
localização de novas áreas urbanizadas. Em vez de impor uma relação linear entre 
a percentagem de declive, este coeficiente atua como um multiplicador, tal como 
demonstra a seguinte Ilustração: 
 

 
Ilustração 19 - Efeito do coeficiente de declive (Adaptado de Candau 2002) 

 

5. Coeficiente de gravidade das estradas (Road gravity coefficient): Durante o 
crescimento urbano sob influência das vias de comunicação, este parâmetro 
determina a distância máxima para que surjam novas células urbanas. 

 
 

De forma a sintetizar toda esta informação, apresenta-se a seguinte tabela: 
 

Tipo de crescimento Coeficientes de crescimento Descrição sumária 
Espontâneo Dispersão, Declive Selecciona aleatoriamente 

novas células de crescimento 
Novos centros de 

expansão 
Geração, Declive Crescimento urbano de 

fronteira resultante de 
crescimento espontâneo 

Fronteira Crescimento, Declive Tendência de expansão dos 
núcleos urbanos 

Influência da estrada Gravidade das estradas, Dispersão, 
Geração, Declive 

Crescimento urbano por 
influência das vias 

 

Tabela 5 - Síntese dos parâmetros de calibração 
 

Para além deste conjunto de regras de crescimento, o modelo SLEUTH apresenta 
um segundo nível de regras: as designadas self-modification rules, que se aplicam quando 
os resultados obtidos pelo modelo não correspondem aos padrões históricos aferidos. 
Estas regras irão alterar os coeficientes adotados, acelerando ou deprimindo o 

Declive na Célula

DECLIVE CRÍTICO

Coeficiente de declive 
aproximando-se de 100 

Coeficiente de 
declive aprx. igual 
a 50 

Coeficiente de 
declive a tender 
para 0 

P
ro

ba
bi

lid
ad

e 
de

 u
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aç
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crescimento urbano de forma a não o deturpar relativamente aos registos históricos sobre 
os quais o modelo se baseia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ao nível da calibração do modelo, e tal como já referenciado, o princípio básico é o 

de reconhecer as tendências de crescimento urbano do passado e projetá-las para o 
futuro. Para que tal possa ocorrer, o modelo necessita de analisar o processo de 
crescimento urbano, recorrendo para tal ao desenvolvimento urbano verificado em 
diferentes períodos temporais, procedendo à medição e armazenamento das suas 
métricas. Será esta base de dados que fundamentará, através de complexos cálculos 
matemáticos, os coeficientes de crescimentos. Existem dois métodos de se proceder a 
este cálculo: 

1. Iterações de Monte Carlo: Constitui um processo computacional que utiliza 
números aleatórios para produzir resultados. Assim, em vez de entradas fixas, 
distribuições de probabilidades são atribuídas a algumas ou a todas as entradas. 
Isto gerará uma distribuição de probabilidades para a saída após a simulação 
executada. Ao nível do modelo SLEUTH, quando o coeficiente estabelecido 
completa um determinado número de iterações de Monte Carlo, sendo assim 
atribuído um valor final. 

2. Brute force calibration: Neste método, em vez de se executar a permuta dos 
coeficientes possíveis, cada parâmetro é analisado por intervalos de valores 
progressivamente mais curtos, compreendendo três fases: 

a. Grosseiro (Coarse): O modelo corre com o intervalo de valores disponível ( 
[0 ,  100] ), com incrementos grandes (0 ,25, 50, 75, 100) e um número 
reduzido de iterações de Monte Carlo (4). 

b. Fino (Fine): Recorrendo aos dados obtidos na fase anterior, o intervalo de 
valores é reduzido ( [25 , 50] ), com incrementos menores (25, 30, 35, 40, 
45, 50) e as iterações de Monte Carlo aumentam (6). 

c. Final (Final): Tal como na fase anterior, recorre-se aos valores obtidos para 
se reduzir o intervalo de valores disponíveis para os coeficientes ( [4 , 12] ), 
com incrementos mínimos (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) e um número elevado 
de iterações de Monte Carlo (8). 

  

Aplicação das 
regras de 

crescimento 
(regras de 
transição do 
modelo)

Self‐modification 
rules

Determinação 
dos valores dos 
coeficientes

Ilustração 20 - Ciclo de iteração/crescimento do modelo SLEUTH
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3.4.3. APLICAÇÕES DO MODELO SLEUTH 
 

Sendo uma área de investigação em evolução, nomeadamente nos Estados 
Unidos da América, começam agora a ser difundidos. 

A aplicação do modelo SLEUTH na área metropolitana de Baltimore / Washington 
D.C., promovido pelo Departamento de Geografia da University of Maryland, compreendeu 
a projeção do desenvolvimento para 2030, recorrendo-se para tal a quatro mapas com o 
desenvolvimento urbano da região (1986, 1990, 1996 e 2000), dois mapas com a rede 
viária (1986 e 1996), um mapa com os declives do terreno (compreendendo nove classes 
de declives) e um mapa com as áreas de exclusão (massas de água, com uma exclusão 
de 100%, e os parques estatais, federais e locais, com uma exclusão de 80%). 
Os resultados obtidos podem ser observados na seguinte Ilustração:  

 
Outro exemplo da aplicação do modelo SLEUTH resultou da tese de mestrado de 

Jeannette Therese Candau na University of California, correndo o modelo no concelho de 
Santa Barbara, no Sul da Califórnia, EUA. Para esta aplicação procedeu-se à foto-
interpretação de ortofotomapas de 1929, 1943, 1954, 1967, 1976, 1986 e de 1998 para a 
obtenção das respetivas manchas edificadas e rede viária, foi integrado um mapa com os 
declives da área de estudo, bem como um outro mapa com as áreas de exclusão, que 
integra a Floresta Nacional de Los Padres, parques, áreas de proteção e massas de água. 
 
 
 

Ilustração 21- Cenário de desenvolvimento urbano para a área metropolitana de Baltimore / Washington
D.C., EUA (Jantz, Goetz & Shelley 2004) 

2000 2030
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Ilustração 22 - Área de intervenção e cenarização realizada 

 
Está a ser desenvolvido nos EUA o projecto Gigalopolis, uma iniciativa da U.S. 

Geological Survey, o qual promove à utilização do modelo SLEUTH às escalas “… regional, 
continental e eventualmente global (United States Geological Survey 2012b). Para tal, é 
disponibilizado no site do projeto o software gratuitamente 
(http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/gig/project_gig.htm), bem como um conjunto de 
orientações para a sua utilização e um fórum de esclarecimento de dúvidas entre os 
utilizadores do software. 
 

Em Portugal, a utilização deste UGM foi ainda pouco explorada, destacando-se o 
trabalho realizado por Elisabete A. Silva (University of Cambridge), que, em conjunto com 
Keith C. Clarke, aplicou o modelo SLEUTH à área metropolitana de Lisboa e do Porto, 
tendo para recorrido a seguinte informação: 
 
 
 

Área de estudo, (Candau, 2002) 

Cenário 2020, (Candau, 2002)

Cenário 2030, (Candau, 2002) 

Cenário 2040, (Candau, 2002)
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Layer 
SLEUTH 

N.º 
Layers 

N.º Anos N.º Classes Valoração 
Células 

Fontes 

Declive 1 - - 0 – 76 º 
(0 – 373%) 

CNIG – RCV

Exclusão 1 - RAN
REN 

RAN = 50% 
REN = 100% 

PDM’s

Urbano 4 1975, 1984, 
1995, 1997 

Urbano
Não-urbano 

- Imagens 
Landsat 

Transportes 2 1987, 2000 1. Estradas-base
2. Auto-Estradas 

3. Estradas Propostas 

1 = 50 
2 = 100 
3 = 25 

ACP (1987)
PROT (2000) 

Terreno 
sombreado 

1 - - 0 – 365º 
Azimute - 315 
Altitude - 45 

DTM
100 x 100m 

 

Tabela 6 - Descrição dos dados utilizados para a Área Metropolitana de Lisboa (Adaptado de Silva & Clarke 
2005)  
 

Layer 
SLEUTH 

N.º 
Layers 

N.º Anos N.º Classes Valoração 
Células 

Fontes 

Declive 1 - - 0 – 76 º 
(0 – 373%) 

CNIG – RCV

Exclusão 1 - RAN
REN 

RAN = 50% 
REN = 100% 

PDM’s

Urbano 4 1975, 1987, 
1997, 2000 

Urbano
Não-urbano 

- Imagens 
Landsat 

Transportes 2 1987, 2000 1. Estradas-base
2. Auto-Estradas 

3. Estradas Propostas 

1 = 50 
2 = 100 
3 = 25 

ACP (1987)
PROT (2000) 

Terreno 
sombreado 

1 - - 0 – 365º 
Azimute - 315 
Altitude - 45 

DTM
100 x 100m 

 

Tabela 7 - Descrição dos dados utilizados para a Área Metropolitana do Porto (Adaptado de Silva & Clarke 
2005) 
 

Feita a recolha a informação, foi realizada a calibração do modelo recorrendo ao 
método Brute force calibration, permitindo a aferição dos coeficientes de crescimento 
adaptados às duas realidades metropolitanas. O modelo correu ainda as self-modification 
rules, obtendo-se as seguintes valorações: 
 

 Área Metropolitana Lisboa Área Metropolitana Porto 
Coeficiente de 
crescimento 

Calibração 
final 

Após self-
modification rules 

Calibração 
final 

Após self-
modification rules 

Difusão 16 19 20 25 
Geração 57 70 20 25 

Crescimento 50 62 40 51 
Declive 25 38 45 100 

Gravidade 
estrada 

30 43 20 75 

 

Tabela 8 - Coeficientes de crescimento calculados para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto (Adaptado 
de Silva & Clarke 2005) 
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Fazendo uma análise sumária dos valores apresentado, chega-se à conclusão que 
a área metropolitana de Lisboa tem uma maior predisposição à ocorrência de sprawl (de 
acordo com o dicionário inglês, por sprawl entende-se um crescimento de forma 
desordenada, desarticulada), enquanto na área metropolitana do Porto há uma tendência 
para o crescimento urbano linear associado às vias de circulação. 

Estas valorações são então projectadas para o futuro, obtendo-se as seguintes 
expressões cartográficas: 
 

 
Ilustração 23 - Cenários de crescimento urbano para a Área Metropolitana de Lisboa (Silva & Clarke 2005) 

 

 
Ilustração 24 - Cenários de crescimento urbano para a Área Metropolitana do Porto (Silva & Clarke 2005) 
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Mais recentemente, Pedro Henriques Costa dedicou a sua tese de mestrado à 
aplicação do modelo SLEUTH ao concelho de Cabeceiras de Basto. Do processo de 
calibração adoptado (o qual só realizada a primeira fase, por limitação de meios 
informáticos), obtiveram-se os seguintes coeficientes de crescimento: 
 

Difusão Geração Crescimento Declive Gravidade estrada
2 5 20 51 5 

 

Tabela 9 - Coeficientes de crescimento calculados para o concelho de Cabeceiras de Basto (Adaptado de 
Costa 2010) 
 

Analisando os dados obtidos, e comparando-os com os das áreas metropolitanas 
de Lisboa e do Porto, denota-se uma tendência mais discreta para ocorrer 
desenvolvimento urbano, pelo que o cenário final gerado terá uma menor expressão 
cartográfica quando comparada com os exemplos supramencionados. 
 

 
Ilustração 25 - Cenários de desenvolvimento urbano para o concelho de Cabeceiras de Basto (Costa 2010) 

 
Feito este reconhecimento, tanto do modelo dos AC, como do UGM SLEUTH e da 

sua aplicação, partimos agora para a análise do caso de estudo deste trabalho. 
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4. CASO DE ESTUDO - ALBUFEIRA 
 

“Albufeira é a mais pitoresca e característica vila de toda a costa, gozando uma reputação 
merecida, que não desilude os que a procuram para as suas férias” (Marreiros 2010) 
 

4.1. BREVE RESENHA HISTÓRICA 
 

Albufeira é um concelho com distrito de Faro, com 140,7 km² de área e apresenta 
os seguintes dados demográficos: 
 

 1864 1991 2010 
População Residente (hab.) 7.453 20.942 40.612 
Densidade Populacional 
(hab./km2) 

53,0 148,8 288,6 

Taxa de Natalidade - 16,6 13,4 
Taxa de Mortalidade - 10,4 7,0 

Tabela 10 - Indicadores Demográficos (Instituto Nacional de Estatística, IP 1964; Instituto Nacional de 
Estatística, IP 1993; Instituto Nacional de Estatística, IP 2011) 
 

A fundação do assentamento urbano de Albufeira é incerta, identificando-se, 
através de diversas prospeções arqueológicas, a presença das civilizações fenícia, grega 
e cartaginense, os quais tiraram partido a posição privilegiada de Albufeira nas rotas 
marítimas, constituindo um ponto de abrigo relativamente abrigado das correntes 
marítimas e dos ventos dominantes. Desta forma, o núcleo urbano desde cedo assumiu-
se como o pólo organizador do espaço rural envolvente. Contudo, foi com a presença 
romana que se instituiu a organização administrativa do território, registando-se 
igualmente um forte desenvolvimento da agricultura, da exploração mineira (prospeção 
dos filões calcários localizados em áreas interiores do concelho) e do comércio. O nome 
atribuído a esta localidade durante a presença romana, Baltum, vem da fortificação que 
protegia o núcleo de ocupação urbana ancestral. Desse período é hoje possível identificar 
aquedutos, estradas e pontes. 
 

Com a entrada dos árabes, em 716 d.C., Albufeira passa a designar-se Al-Buhera, 
que significa “castelo do mar”, resultado da proximidade ao mar e/ou à lagoa que se 
formava na baixa da localidade. Tal como no Algarve, a passagem desta civilização 
marcou o forte desenvolvimento do sector agrícola, com a introdução de novas culturas e 
técnicas, tal como a charrua, as noras, os açudes, as levadas e o uso de fertilizações. 
Durante os conflitos entre árabes e a Ordens dos Templários e dos Hospitalários, Albufeira 
constituiu um dos pontos de resistência mais evidentes, fruto da topografia local. Só após 
a queda de Faro, por volta de 1249 D.C., é que os combates cessam e se finaliza a 
Reconquista Cristã. É já no reinado de D. Manuel I que é atribuído o Foral, a 20 de Agosto 
de 1504 (o feriado local). Contudo, este período é marcado por uma decadência 
económica, com a definição de uma marginalidade perante os poderes políticos e 
religiosos e a quebra das relações comerciais com o Norte de África. Prova dessas 
dificuldades são as ordens de D. Fernando e de D. Afonso V, os quais defendiam os 
concelhos de Faro, Lagos, Tavira e Silves "repartissem com ela [Albufeira] o pão que lhes 
viesse de fora". A recuperação chegará com os proveitos da expansão Portuguesa para as 
costas do Norte de África, no Séc. XV. Este ressurgimento económico propícia a visita de 
D. Sebastião a Albufeira, em 1573. Um cronista que acompanhou a Comitiva Real 
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descreve a vila da seguinte forma: "Desta vila é Alcaide-Mor D. Diogo de Azevedo (...) e é 
cercada toda de muro. E assim por sítio da banda do mar, rocha viva em que há um 
baluarte com artilharia, como pela outra banda de terra é bem forte". Posteriormente, em 
1607, o Licenciado Henriques Fernandes Sarrão apontava para que a vila tivesse “450 
vizinhos”, caracterizando-a como uma vila que "é cercada de muro fortíssimo, na qual tem 
três portas, uma para norte, outra para o levante e outra para poente. Está torreada de nove 
torres, e em seu castelo com duas torres muito fortes e dentro uma cisterna d'água (...) e 
em roda da banda do norte, corre um ribeiro que lhe serve de profunda cava" (Escola 
Secundária de Albufeira 2002). Relativamente à estrutura económica que floresceu neste 
período, o Frei João de S. José evidencia, na sua visita em 1575, que a mesma assenta na 
produção e exploração de figo, vinho, trigo, caça, amêndoa e esparto. As atividades 
piscatórias constituíam outro dos pilares económicos locais, particularmente a pesca do 
atum. Há ainda referências ao fabrico tijolo e telha e à existência de pedra de cantaria, 
extraída de várias pedreiras, a qual fornecida as principais cidades do Algarve e parte do 
Baixo Alentejo. Da mesma zona também se produzia a cal, utilizada na construção civil 
(pintura, rebocos, etc.).  
 

Esta fase de prosperidade é interrompida novamente com o terramoto de 1755 e 
com o consequente maremoto que se seguiu. Praticamente toda a vila foi arrasada, tal 
como os registos históricos evidenciam. As Memórias Paroquiais de 1756 referem que 
“(…) sobre esta perda que o terramoto fez saindo o mar fora do seu curso entrou pelos 
arrabaldes da vila, e levou todo o bairro de Santa Ana que se compunha de sete ruas (…), 
desfez três torres da muralha para a parte do poente, e sul; parte das três torres que ficam 
para o norte, e muita parte da mesma muralha, e do Castelo, e todas as casas que estavam 
dentro dele; (…) caiu a torre do relógio, a cadeia que também se acha consertada, e ficou 
esta terra inabitada, e falta de todos os víveres, porque os que não levou o mar ficaram 
debaixo dos edifícios enterrados (…)(Escola Secundária de Albufeira 2002). Já a obra 
Relaçam (Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira 2005), de 1756, descreve Albufeira 
como estando “(…) empinada sobre huma alta rocha, tem seo assento a Villa de Albufeira, 
que se compunha de duzentas, e noventa,  e trez moradas de cazas, de que apenas 
escaparam quatro. Veio a terra a maior parte do castello e muralhas que hé tradiçam 
fundaram os antigos godos. Arrasou-se a sua Parrochia (…) Nas ruínas do terramoto 
morreram sete pessoas (…)”(Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira 2005) 
 

Em 1833, durante os confrontos 
entre os movimentos liberais e 
absolutistas, Albufeira sofre novamente 
fortes danos, fruto do ataque liderado 
pelo Remexido (assim conhecido José 
Joaquim de Sousa Reis, o qual serviu 
D. Miguel e a sua causa, tendo 
disputado diversas batalhas na região 
algarvia), o qual executou grande parte 
da população local. 

Apesar do forte impacto do 
terramoto e da Guerra Civil Portuguesa, 
a recuperação baseou-se na estrutura 

Ilustração 26 - Registo histórico Albufeira no final Séc. XIX 
(Junta de Freguesia de Albufeira 2010) 
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produtiva instalada após as Descobertas, isto é, baseando-se na agricultura de sequeiro e 
na pesca, sobre a qual se irá basear um discreto período de industrialização no início do 
Séc. XX., com o período áureo entre 1922 e 1924. Fruto da valorização do pescado, a 
indústria conserveira entrou numa fase de prosperidade, tendo Albufeira contado com 
cinco fábricas, que empregavam 700 a 800 residentes.  
 

É no início do Séc. XX 
que a atividade turística 
desperta em Albufeira. 
Chegando de barco a vapor ou 
de comboio, os banhistas, a 
maior parte deles vindos da 
região de Lisboa, viram no 
Algarve uma alternativa à Costa 
do Sol, Setúbal e Sines, que o 
comboio veio massificar. Com 
o slogan “Vila Branca em Mar 

Azul”, em 1918 já existiam dois 
hotéis e a época balnear durava 
de 15 de Agosto até Outubro. Mais tarde, este período foi antecipado, iniciando em Julho 
por forma a cativar mais veraneantes de Lisboa. Em 1918 é emitido o Decreto 4:819, de 19 
de Setembro, a qual regulamenta as Terras de Turismo de 1.ª e 2.ª Classe em Portugal, 
incluindo, na região do Algarve, a Praia de Rocha (1.ª Classe) e Monchique (2.ª Classe) no 
elenco de locais classificados. Só mais tarde, em 1923, Albufeira, Armação de Pêra, 
Cacela, Lagos e Monte Gordo são incluídos.  

Entre 1930 e 1960, o tecido industrial entra em declínio, fruto da concorrência 
externa e do desaparecimento das condições preferenciais de que beneficiou durante a 
2.ª Guerra Mundial. Albufeira perde assim metade da sua população residente. Perante 
esta retração do sector primário, o turismo assume-se como o novo motor económico 

local. Em 1962, o Aeroporto de Faro é inaugurado, 
abrindo à região as portas de mercados 
internacionais muito apetecíveis, como o alemão e 
o inglês. Recorda-se, neste momento temporal, a 
citação com que se dá início a este capítulo, 
retirado do Plano Regional do Algarve de 1963 
(vulgarmente conhecido como o Plano Dodi), na 
qual Albufeira é caracterizada coma mais 
pitoresca vila do Algarve. Os anos 70 vieram 
confirmar a tendência de desenvolvimento 
económico, demográfico e urbano tendo como 
suporte o turismo, em detrimento de todo o sector 
primário. Em 1973, a conclusão do atual Itinerário 
Complementar 1, atribuiu a Albufeira uma 

centralidade no sistema viário regional que até esse momento nunca tinha gozado, já que 
a principal via de entrada na região era a Estrada Nacional 2, que atravessa a Serra do 
Caldeirão e finaliza em Faro.  

Ilustração 27 - Embarcação piscatórias na Praia dos Pescadores
(A Avezinha s.d.)

Ilustração 28 - Postal de Albufeira de 1966 
(Algarve Central .Net 2011) 
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A necessidade de responder a uma crescente procura provocou o crescimento de 
Albufeira desde o seu antigo centro histórico até aos novos pontos de atracão, 
maioritariamente localizados a nascente, tais como Montechoro, Areias de S. João ou a 
Oura, outrora áreas sem qualquer relação urbana com o centro da vila. Este boom 
provocou a concentração da riqueza do concelho na sua faixa costeira. As assimetrias 
entre as suas três freguesias (Albufeira, Guia e Paderne) aprofundaram-se e o interior não 
acompanhou o desenvolvimento verificado no litoral, tornando-se assim num “dormitório” 
fornecedor de mão-de-obra para a atividade turística instalada. 
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4.2. CARATERIZAÇÃO SUMÁRIA DO CONCELHO DE ALBUFEIRA 
 

Até aos dias de hoje, a urbe de Albufeira sofreu desenvolvimentos urbanos 
sucessivos, que levaram a que a população, no espaço de aproximadamente um século 
(de 1900 a 2011), tenha quadruplicado (de 10.980 para 40.612 habitantes). Os dados 
disponibilizados na Tabela 10 permitem ainda especificar que entre 1991 e 2011 essa 
evolução foi mais acelerada, passando de 20.942 habitantes (1991), para 40.612 
habitantes, isto é, aproximadamente a duplicação da população residentes no espaço de 
20 anos. Esta taxa de crescimento demográfico revela-se particularmente notável, já que, 
no intervalo entre 1864 e 1991, o crescimento foi de 35,6%. Outro dado que reforça a 
singularidade do crescimento urbano vivenciado pelo concelho de Albufeira é a evolução 
dos Alojamentos Familiares Clássicos (Tabela 11) para o período considerado: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 11 – Alojamentos Familiares Clássicos (Instituto Nacional de Estatística, IP 2011; Instituto Nacional de 
Estatística, IP 2008; Instituto Nacional de Estatística, IP 2010; Instituto Nacional de Estatística, IP 2009; Instituto 
Nacional de Estatística, IP 2007; Instituto Nacional de Estatística, IP 2006; Instituto Nacional de Estatística, IP 
2005; Instituto Nacional de Estatística, IP 2004; Instituto Nacional de Estatística, IP 2003; Instituto Nacional de 
Estatística, IP 2000; Instituto Nacional de Estatística, IP 1993; Instituto Nacional de Estatística, IP 2002) 
 
 

 

                                   
1 Local distinto e independente, constituído por uma divisão ou conjunto de divisões e seus anexos, num edifício de caráter 
permanente, ou numa parte distinta do edifício (do ponto de vista estrutural), que considerando a maneira como foi construído, 
reconstruído, ampliado ou transformado se destina a servir de habitação, normalmente, apenas de uma família/agregado 
doméstico privado (Instituto Nacional de Estatística, IP 2012) 
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Ano Alojamentos Familiares 
Clássicos1 

1940 4.065 
1950 4.887 
1960 5.168 
1991 19.212 
1992 19.834 
1993 20.477 
1994 20.848 
1995 21.383 
1996 21.792 
1997 22.263 
1998 22.852 
1999 23.672 
2000 25.304 
2001 29.957 
2002 31.176 
2003 31.935 
2004 32.469 
2005 33.129 
2006 34.613 
2007 35.787 
2008 36.593 
2009 37.459 
2010 37.658 
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Os dados permitem relacionar o 

referenciado crescimento populacional com 
o aumento substancial da área edificada e 
do número de alojamentos familiares 
clássicos disponíveis. O gráfico associado 
à Tabela 11 ilustra nos anos 60 do século 
passado o grande aumento de alojamentos 
familiares, facto intimamente relacionado 
com a conclusão da construção do 
Aeroporto de Faro e com o impulso à 

atividade turística que esta infraestrutura 
criou. Como resultado final regista-se um 
parque habitacional com uma população potencial de aproximadamente 120.500 
habitantes, tendo em consideração uma ocupação média dos alojamentos de 3,2 
indivíduos, isto é, três vezes a população residente registada  
 

Analisando as estatísticas referentes ao edificado, verifica-se que Albufeira, no 
espaço de 30 anos, aumentou em aproximadamente 60% o número de edifícios, 
reforçando uma tendência que à escala regional já é evidente, comparando com o 
enquadramento nacional. A Tabela 12 apresenta os dados em causa. 
 

 1981 2001 2011 Diferencial 
(%) 

Portugal 2.507.706 3.160.043 3.544.389 +29,25 

Algarve 114.752 160.543 198.924 +42,31 

Albufeira 7.092 13.997 19.686 +63,97 
Tabela 12 - Edifícios segundo os Censos (Fundação Francisco Manuel dos Santos 2012) 
 

Contudo, e tendo em conta os dados referenciados na  
Tabela 13, é possível comprovar que de 2001 a 2011 se verificou um abrandamento 

brusco da construção civil, com expressão no número de licenças concedidas pelo 
município. Tal processo mitigação do crescimento urbano deriva da vulgarmente 
designada por crise do subprime de 2008 (simbolizada com a queda do banco de 
investimentos Lehman Brothers), que, através do contágio às economias nacionais, 
despoletou a crise das dívidas soberanas nos países periféricos europeus, formulando um 
novo enquadramento para os investimentos no sector imobiliário e turístico em Portugal, 
que, numa análise sintética, acarretou a diminuição de atividade do sector da construção 
civil em todo o país (como os dados demonstram presentes na Tabela 13) e a redução 
(ainda que discreta) da valoração atribuída aos alojamentos, tal como evidencia a Tabela 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 29 - Construção do Aeroporto de Faro.
(Rosa 2012)
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Licenças 
Concedidas 

(Total) 

1995 2001 2009 2010 2011 Diferencial 2001-
2011 (%) 

Portugal 51.533 62.397 28.798 26.373 23.416 -62,47% 

Algarve 2.249 3.970 1.565 1.323 1.072 -73,00% 

Albufeira 216 458 154 162 121 -73,58% 
 

Tabela 13 – Licenças Concedidas (Fundação Francisco Manuel dos Santos 2012) 
Não deixa ainda de ser sintomática a existência de uma relação inversamente 

proporcional entre a evolução do número de edifícios e alojamentos familiares clássicos 
com o número de licenças emitidas e a valoração atribuída por metro quadrado, 
desenhando-se todas as condições para um textbook exemple de uma bolha imobiliária. 
 
 

Tabela 14 - Valores médios de avaliação bancária dos alojamentos (média global €/m2) (Fundação Francisco 
Manuel dos Santos 2012) 
 

Em toda esta análise há ainda que considerar o sector turístico e a sua importância 
dos na aferição da imagem que se pretende formular nesta análise. Albufeira constitui o 
município com a maior capacidade de alojamento em Portugal. De acordo os dados 
plasmados na  

Tabela 15, verifica-se que na entrada da década de 90 do século passado, Albufeira 
já possuía um conjunto de infraestruturas turísticas que evidenciava a sua vocação 
económica. 
 

 1999 2010 Diferencial (%) 
Estabelecimentos Turísticos 120 141 +14,9 
Capacidade de Alojamento Total 32.489 41.707 +22,1 
Dormidas2 5.783.495 6.021.936 +4,0 
Hóspedes 652.034 1.161.509 +43,9 
Taxa de Ocupação – Cama (%)3 49,2 45,2 -4,0 

 

Tabela 15 - Indicadores da Atividade Turística (Instituto Nacional de Estatística, IP 2000; Instituto Nacional de 
Estatística, IP 2011) 
  
 

Contudo, e analisando com atenção as variáveis estudadas, verifica-se que o 
aumento da Capacidade de Alojamento Total na última década não foi acompanhado, à 
mesma proporção, pelo aumento do número de Dormidas. Tal ocorrência pode ser 
justificada pela reconhecida sazonalidade do mercado turístico algarvio e a uma 

                                   
2 Permanência num estabelecimento que fornece alojamento, considerada em relação a cada indivíduo, e por 
um período compreendido entre as 12 horas de um dia e as 12 horas do dia seguinte. (Visit Madeira 2013) 
3 Número de dormidas/número de camas existentes no período de referência, considerando como duas as 
camas de casal (Visit Madeira 2013) 
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Portugal 1.146 1.223 1.121 
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Albufeira 1.648 1.749 1.644 



A influência da REN no processo de urbanização 
A utilização de Autómatos Celulares no concelho de Albufeira 

 

P á g i n a  | 54 

concentração dos seus fluxos durante a época balnear, induzindo assim a um 
subaproveitamento das unidades turísticas durante o resto do ano. Esse facto é reforçado 
com a redução da Taxa de Ocupação-Cama. Já o aumento significativo do número de 
Hóspedes poderá ser explicado pela redução dos períodos de permanência nessas 
unidades (que, em 2009, se situava nos 5,3 dias), induzindo assim a um aumento 
“artificial” do número de hóspedes a que não corresponde um aumento da taxa efetiva de 
ocupação. 

Ainda no que concerne aos dados relativos ao sector turístico, há que ter em 
consideração que, em 2010, Albufeira apresenta uma capacidade de alojamento4 de 
41.707 pessoas (havendo ainda a oferta turística de índole ilegal, não contabilizada), o 
que, comparando com a população residente de 40.612, evidencia a centralidade deste 
sector para a economia local. 

Fazendo o somatório da capacidade potencial dos alojamentos familiares 
clássicos e da capacidade de alojamento, verifica-se que Albufeira, retirando total 
proveitos do seu edificado, tem capacidade para acolher aproximadamente 162.000 
transeuntes, praticamente o quadruplo da população residente. Facilmente ainda se 
depreende que a associação potencial entre a sazonalidade do turismo algarvio e uma 
multiplicação da população que ocupa Albufeira repercute-se nas infraestruturas gerais da 
cidade, com consequências evidentes, primeiramente, no seu dimensionamento, e, 
durante as épocas balneares, na qualidade de vida de todos. 
 

Já no que concerne ao sector primário, outrora os grandes vetores de 
desenvolvimento local e regional, este é hoje relegado para uma posição secundária e 
caindo progressivamente a sua importância relativa no desempenho económico. 

Relativamente às pescas não foi possível obter dados, já que Albufeira não tem 
porto de pesca (no Algarve contabilizam-se os dados para Lagos, Portimão, Faro, Olhão, 
Tavira e Vila Real de Santo António). Contudo, e tal como já referenciado neste trabalho, a 
vocação piscícola da população local entrou em declínio a partir dos anos 60 do Séc. XX e 
hoje constitui um franja residual do mercado de trabalho. 

Quanto à agricultura, e de acordo com os dados compilados na  
Tabela 16, confirma-se o cenário anteriormente descrito para as pescas: um 

abandono progressivo dessas áreas, com redução, no espaço de aproximadamente 10 
anos, de 1/3 da área de exploração e do número explorações ativas. 
 

 1999 2010 Diferencial (%)
Número Explorações Agrícolas 1.163 765 -34,3 
Área Total de Expl. Agrícola (ha) 6.535 4.459 -31,8 

 

Tabela 16 - Indicadores da Atividade Agrícola (Instituto Nacional de Estatística, IP 2011; Instituto Nacional de 
Estatística, IP 2000) 
 

No seu conjunto, e de acordo com os dados dispostos na Tabela 17, confirma-se 
que o sector primário não possui expressão significativa no mercado de trabalho local, 
cabendo ao sector terciário a grande maioria dos trabalhos gerados, cabendo ao sector 
turístico 38% dos postos de trabalho analisados em Albufeira. Neste capítulo, e em 
comparação com os dados para a região do Algarve, a centralidade do turismo na 

                                   
4 Número máximo de indivíduos que os estabelecimentos podem alojar num determinado momento ou período, sendo este 
determinado através do número de camas existentes e considerando como duas as camas de casal. (Visit Madeira 2013) 
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economia local é reforçada, constatando-se uma diferença de 19% no sector Alojamento, 
restauração e similares. Contudo, e cruzando com as ilações retiradas da interpretação da 
Tabela 15, rapidamente pode concluir-se que os valores apresentados quanto ao mercado 
de trabalho podem sofrer fortes oscilações, resultado da referenciada sazonalidade a que 
o turismo se encontra exposto. 
 

2009 Algarve Albufeira 
Total 167.985 100,00 20.086 100,00

Pesca 2.395 1,43 77 0,38
Indústrias Extrativas 490 0,29 - 0,00

Indústrias Transformadoras 7.906 4,71 618 3,08
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 58 0,03 - 0,00

Captação, tratamento e distribuição de água 1.684 1,00 134 0,67
Construção 28.881 17,19 2.605 12,97

Comércio por grosso e a retalho 33.881 20,17 3.334 16,60
Transporte e Armazenagem 4.046 2,41 408 2,03

Alojamento, restauração e similares 32.167 19,15 7.684 38,26
Atividade de informação e comunicação 1.005 0,60 62 0,31

Atividades imobiliárias 6.224 3,71 1.187 5,91
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 

similares
8.313 4,95 738 3,67

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 15.496 9,22 1.641 8,17
Educação 3.675 2,19 263 1,31

Atividades de saúde humana e apoio social 9.044 5,38 366 1,82
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 

recreativas
3.542 2,11 311 1,55

Outras atividades ou serviços 4.829 2,87 438 2,18
  

 
Tabela 17- Pessoal ao serviço nas empresas não financeiras: total e por sector de atividade económica (2009) 
(Fundação Francisco Manuel dos Santos 2012) 
 

Feito este reconhecimento geral das dinâmicas demográficas e económicas de 
Albufeira, conclui-se a presente caracterização, da qual se retiram os principais traços 
identificativos de Albufeira, enquanto cidade eminentemente turística, com uma elevada 
sazonalidade (tanto da ocupação turística como de população) e com uma dinâmica 
agrícola e pesqueira residual.  
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4.3. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E BASES DE ANÁLISE 
 

Para a temática alvo de estudo nesta dissertação, foi selecionada como a área 
correspondente à Carta Militar 605, correspondendo a um total aproximado de 160 km2. 
Nela insere-se o casco urbano consolidado da cidade de Albufeira, a sua franja de 
expansão, com Montechoro, Areias de S. João e a Oura e as polaridades urbanas 
periféricas, com a Guia, Ferreiras e Boliqueime (não sendo parte integrante de Albufeira, 
apresenta uma forte relação com este concelho pela sua proximidade física). Todo o 
território intersticial entre estas duas realidades apresenta um comportamento dual, entre 
uma paisagem fortemente associada à agricultura de sequeiro, com as suas culturas e 
arquitetura vernacular, e uma outra paisagem híbrida, sem identidade e dificilmente 
caracterizável, fruto da elevada dispersão edificada, muito dependente dos grandes núcleos 
urbanos. 
 
 

 
 

Ilustração 30 - Carta Militar 605 – Albufeira (Instituto Geográfico do Exército 2006) 
 
 

Pela análise da hipsometria da área de estudo (Ilustração 31), a leitura histórica 
realizada no início do presente capítulo ganha uma maior clarividência: o sistema de vales 
e colinas sobre os quais se definiram as formas ancestrais de apropriação do território, o 
monte do Escarpão, acidente topográfico singular na área de intervenção caracterizado 
pela exploração da massa inerte com raízes profundas na história de Albufeira, e o vale de 
Quarteira, cujo aproveitamento agrícola foi essencial para a subsistência da população e, 
em alguns períodos, para afirmar a agricultura como a âncora económica local. 
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Ilustração 31 - Hipsometria a área de estudo 
 
 

De acordo com o descrito no Capítulo 3 deste trabalho, foram compiladas as bases de 
trabalho, tendo como suporte os elementos descritos na  
Tabela 18. 
 
 

S Slope Declive DTM Região Algarve

L Land use Uso do solo (não aplicado) 

E Exclusion Áreas não-urbanizáveis Carta REN Albufeira5 
Carta RAN Albufeira6 

Carta REN Loulé7 
Carta RAN Loulé8 

 
U 

 
Urban extend 

 
Áreas urbanas 

Fotointerpretação dos 
ortofotomapas de 
1991, 1997, 2002, 

2005, 2007 

 
T 

 
Transportation 

 
Transportes 

Fotointerpretação dos 
ortofotomapas de 
1991, 1997, 2002, 

2005, 2007 

H Hillshade Exposição solar DTM Região Algarve
 

Tabela 18 - Input de dados para o modelo SLEUTH 
 
  

                                   
5 Carta da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Albufeira aprovada na Resolução de Conselho de Ministros n.º 
82/1996, de 05 de Junho. 
6 Delimitação adotada constante da Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Albufeira, ratificada pela 
Deliberação n.º 2818/2008, de 27 de Outubro. 
7 Carta da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Loulé aprovada na Resolução de Conselho de Ministros n.º 66/2004, 
de 26 de Maio. 
8 Delimitação adotada constante da Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Albufeira, ratificada pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 81/95, de 24 de Agosto. 
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4.4. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE ESPACIAL 
 

De acordo com o anteriormente descrito, os cartogramas referentes ao 
desenvolvimento urbano resultaram de um processo de fotointerpretação dos 
Ortofotomapas. A análise que se segue baseia-se em dois indicadores já referenciados 
(população e alojamentos familiares clássicos) e num conjunto de variáveis resultantes da 
utilização do software Fragstats 4.2 (McGarigal, 2012), o qual tem como função a análise 
de padrões espacial de mapas. Tendo em conta o estudo em causa, selecionaram-se as 
seguintes variáveis: 
 
 

o Class Area (Área da classe): Corresponde à soma das áreas (m2) dos fragmentos de 
uma determinada classe, dividido por 10.000 (para converter em hectares). Esta 
variável constituirá um dos principais indicadores no estudo em causa, permitindo 
quantificar o grau de afetação que o processo de urbanismo imprime no território.  

 
 
 

o Percentage of Landscape (Percentagem da Classe): Percentagem da área de estudo 
ocupada por cada classe de fragmento, sendo portanto uma medida de composição 
da paisagem. 

 
 
 

o Number of Patches (Número de Fragmentos): Número de fragmentos na unidade de 
estudo por classe (neste caso, verifica-se uma classe única. Permitirá aferir a 
continuidade do tecido edificado. 

 
 
 

 
 

o Patch Density (Densidade dos Fragmentos): Número de fragmentos dividido pela área 
total, multiplicado por 10.000 e 100, para conversão para 100 hectares. Constitui um 
indicador que normaliza a métrica Number of Patches, através da sua representação 
por uma relação unidade/área. É, desta forma, indicador complementar ao Number of 
Patches, pronunciando a permeabilidade/compacidade da área urbanizada. 

 
 

o Mean Patch Area (Área Média dos Fragmentos): Corresponde à área média dos 
fragmentos de uma determinada classe, expressa em hectares. Sendo os fragmentos 

NP – Número de Fragmentos
ni – Número de fragmentos da classe i 

PD – Densidade de fragmentos
ni – Número de fragmentos da classe i 
A - Área total da unidade de estudo 

PLAND – Percentagem da classe 
Pi – Proporção da unidade de estudo ocupada 
pela classe em estudo 
aij – Área (m2)do fragmento ij  
A – Área total da unidade de estudo 

CA – Área da classe
aij – Área (m2)do fragmento ij  
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a unidade base de estudo de todo o processo de análise espacial, o conhecimento 
da evolução da área. 

  
 
 

o Total Edge (Orla Total): Somatório do comprimento (m) da orla dos fragmentos de 
uma determinada classe. 

  
 
 

o Edge Density (Densidade da Orla): Medida que exprime a divisão entre a orla total (m) 
e a área do âmbito de estudo (m2).  

  
 
 
 

o Largest Patch Index (Índice do Maior Fragmento): Quantifica a percentagem de área 
total que o maior fragmento da classe em estudo regista, sendo, portanto, uma 
medida de dominância. 

 
 
 

o Proximity Index (Índice de Proximidade): Medida adimensional que caracteriza o 
isolamento dos fragmentos, integrando informação relativa à dimensão e distância 
dos patches a partir de um ponto de referência dentro de um raio de pesquisa. 
Fragmentos de grandes dimensões que estejam próximos do ponto de referência 
contribuem significativamente para a valorização desta métrica, enquanto fragmentos 
de pequenas dimensões, distantes desse mesmo referencial contribuem em menor 
proporção. Desta forma o Proximity Index permite medir a distribuição espacial dos 
padrões de urbanização em análise. 
Valores de PROX mais elevados indicam que os fragmentos vizinhos são maiores e 
mais próximos, enquanto valores mais reduzidos indiciam fragmentos mais isolados 
(Leitão, 2006). Para o caso de estudo adotado, tendo em conta as dinâmicas de 
utilização do território e os critérios comummente aceites, o raio de pesquisa usado foi 
de 3 quilómetros, distância assumida como a extensão máxima viável para um 
percurso a realizar com meios de mobilidade suave. 

TE – Orla total
eik – Comprimento total de orla da classe i 

MN – Área média dos fragmentos
xij – Área (m2)do fragmento ij 
ni – Número de fragmentos da classe i 

LPI – Índice do Maior Fragmento
 aijs  - Área (m2)do fragmento ij 
A - Área total da unidade de estudo 

ED – Densidade da Orla
eik – Comprimento total de orla da classe i 
A - Área total da unidade de estudo 
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o Euclidian Nearest Neighbor Distance (Distância euclidiana de menor vizinhança): 
Métrica que representa a menor distância euclidiana entre fragmentos da mesma 
classe, constituindo assim uma quantificação da configuração da paisagem. É 
utilizada como forma de avaliar a distribuição espacial dos fragmentos, quantificando 
assim o quão disperso estes se encontram. Para o presente caso de estudo, recorrer-
se-ão às classes métricas Mean (o qual é o utilizado nas restantes métricas e 
corresponde à média da amostra) e Standard Deviation (medida de variação 
absoluta). 

  
 
 
 

o Contagion Index (Índice de contágio): Refere-se à tendência dos fragmentos estarem 
espacialmente agregados, ignorando os fragmentos por si só e quantificando o nível 
de células de uma classe que são agregados, sendo, portanto, uma métrica que 
exprime a configuração da paisagem. Se uma classe apresenta fragmentos 
progressivamente mais agregados, terá um maior número de adjacências (contacto 
entre células da mesma classe), um número de co-adjacências (contacto com entre 
células de classes diversas, e que expresso pela métrica Total Edge) inferior e o seu 
índice de contágio crescerá. Desta forma, analisando a expansão de uma cidade com 
uma tendência de consolidação, o Contagion Index será superior ao de uma cidade 
com tendência dispersiva. 

 
 
 

 
 
 

o Radius of Gyration Distribution (Raio de giração): Constitui a distância média (em 
metros) entre células num cluster fragmentos e o seu centróide, sendo assim uma 
métrica que exprime a configuração da paisagem através da representação da 
extensão dos fragmentos. Por outras palavras, o raio de giração é uma “medida da 
distância média que um organismo pode percorrer, a partir de um ponto de partida 
aleatório, dentro de um fragmento até chegar à sua fronteira” (Leitão et al. 2006). 

CONTAG – Índice de contágio 
Pi – Proporção da unidade de estudo ocupada pela classe em estudo 
gik – Número de adjacências entre pixels de uma mesma classe 
m – Número de classes de fragmentos em estudo 

PROX – Índice de Proximidade
 aijs  - Área (m2)do fragmento ijs no interior da vizinhança pré-
definida 
hijs  - Distância (m) entre os fragmentos ijs, baseada na 
distância fronteira-a-fronteira, computado entre os centros 
das células 

ENN - Distância euclidiana de menor vizinhança
hij  - Distância da mancha ij à mancha de vizinhança mais próxima 
relativamente ao mesmo tipo de classe, baseada na distância orla a 
orla (a partir do centro da célula ao centro de outra célula) 
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o Patch Cohesion Index (Índice de Coesão dos Fragmentos): Métrica que mede a 
conectividade física dos fragmentos urbanos. Desta forma, este indicador aumenta de 
forma proporcional com o aumento da agregação dos fragmentos urbanos. 

 
 
 
 
 

Procedendo-se a um exercício de síntese relativamente às métricas espaciais 
utilizadas, por forma a tornar a interpretação dos dados mais intuitiva, apresenta-se a 
seguinte tabela: 
 

Métrica Acrónimo Questão que a métrica responde 
Class Area CA Qual a área urbanizada total?

Percentage of Landscape PLAND 
 

Que percentagem da área de intervenção está afeta à 
ocupação urbana? 

Largest Patch Index LPI Qual a expressão do maior fragmento urbano? 

Number of Patches NP Quantos fragmentos urbanos existem? 

Patch Density PD Qual a densidade da ocupação urbana? 

Patch Area Distribution 
(Mean) 

AREA_MN 
 

Qual é a área média dos fragmentos urbanos? 

Total Edge TE Qual é a distância total de fronteira da área urbana?
Edge Density ED 

 

Qual é a densidade da fronteira, quando comparada 
com a área total? 

Radius of Gyration 
Distribution (Mean) 

GYRATE_MN
 

Quão extensos são os fragmentos? 

Proximity Index (Mean) PROX_MN 
 

Qual é o grau de isolamento dos fragmentos urbanos?

Euclidean Nearest Neighbor 
Distance Distribution 

ENN_MN 
ENN_SD 

Os fragmentos estão distribuídos de forma 
homogénea? 

Patch Cohesion Index COHESION Qual é a conectividade entre os espaços urbanos?

Contagion Index CONTAG Quão agregados/dispersos estão os fragmentos?
Tabela 19 - Síntese das métricas selecionadas 
 

Tendo em conta os indicadores descritos, apresenta-se de seguida as bases 
usadas, os resultados obtidos para as variáveis supramencionadas (ver Anexo II) e uma 
pequena descrição das transformações que se operaram.  

GYRATE – Raio de giração
hijr - Distância (m) entre a célula ijr (localizada no interior da 
mancha ij) e o centróide da mancha ij baseada na distância 
ao entre os centros das células 
z - número de células na mancha ij 

COHESION – Índice de coesão dos fragmentos
pijr* - Perímetro (m) do fragmento ij nos termos do número de superfícies celulares 
aijr* - Área do fragmento ij nos termos do número de células 
Z – Número total de células do âmbito de estudo 
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4.5. ÁREAS URBANIZADAS 
                                                                                                                     1991 
 

 
Ilustração 32 - Fotomontagem dos Ortofotomapas de 1991 
 

 
Ilustração 33 – Área edificada em 1991 
 

População 20.942  Edge Density 42,79 
Alojamentos Familiares Clássico 19.212 Largest Patch Index 1,32 
Class Area 1.287,16 Proximity Index 22,87 
Percentage of landscape 9,55 Eucledian N.N. Distance 66,32 
Number of Patches 1.524 Contagion Index 68,70 
Patch Density 11,31 Radius of Gyration 26,57 
 Mean Patch Area 8,83 Patch Cohesion Index 93,83 
Total Edge 576,82

 

Na urbanização em 1991 é evidente a elevada dispersão edificada, nomeadamente 
nas Sesmarias (1), Guia (2), Ferreiras (3) e Paderne (4). A área urbana consolidada localiza-se 
entre o limite Este das Várzeas da Orada (5) e a Pedra dos Bicos (6) e evidencia um pouco da 
estrutura topográfica apresentada na Ilustração 31, com as colinas urbanizadas e as várzeas a 
estabelecer a ligação entre a paisagem rural e a faixa costeira. O grande vazio de urbanização 
que é visível na cartografia realizada resulta das atividades extrativas de materiais inertes no 
Escarpão (7), num uso do solo com raízes históricas já registadas neste Capítulo.  

1 

2 3 
4 

5 6

7
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                                                                                                                     1997 
 

 
Ilustração 34 - Fotomontagem dos Ortofotomapas de 1997 
 

 
Ilustração 35 - Confrontação entre a área edificada em 1991 (preto) e 1997 (cinzento) 
 

População 23.020  Edge Density 47,39 
Alojamentos Familiares Clássico 22.263 Largest Patch Index 1,63 
Class Area 1.607,82 Proximity Index 39,48 
Percentage of landscape 13,77 Eucledian N.N. Distance 63,20 
Number of Patches 1.545 Contagion Index 64,14 
Patch Density 11,46 Radius of Gyration 28,33 
 Mean Patch Area 8,71 Patch Cohesion Index 94,44 
Total Edge 638,84

 

Relativamente a 1991, os principais desenvolvimentos registam-se na Guia (1), 
resultado do desenvolvimento do núcleo comercial a Este dessa localidade, na agregação 
das manchas urbanizadas associadas à Praia dos Pescadores (2) e no surgimento de 
empreendimentos turísticos de grandes dimensões a Sul da Várzeas de Quarteira (3). A 
nível da rede rodoviária local, neste ortofotomapa já é possível observar a A22, ainda em 
fase de construção. 

 
  

2

1

3
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                                                                                                                     2002 
 

 
Ilustração 36 - Fotomontagem dos Ortofotomapas de 2002 
 

 
Ilustração 37 - Confrontação entre a área edificada em 1997 (preto) e 2002 (cinzento) 
 

População 32.339  Edge Density 51,08 
Alojamentos Familiares Clássico 31.176 Largest Patch Index 3,25 
Class Area 1.855,64 Proximity Index 65,92 
Percentage of landscape 13,77 Eucledian N.N. Distance 61,66 
Number of Patches 1.577 Contagion Index 60,89 
Patch Density 11,70 Radius of Gyration 29,03 
 Mean Patch Area 8,53 Patch Cohesion Index 95,52 
Total Edge 688,57

 

Em 2002, alterações mais significativas que se assinalam são a continuação do 
desenvolvimento urbano a Este da Guia (1), realçando-se a inauguração do centro 
comercial Algarve Shopping, a maior superfície do género na região do Algarve, o aumento 
considerável da área edificada na zona da Sesmarias (2) – muito associada a moradias 
unifamiliares de luxo – a coalescência das duas maiores manchas edificadas da área de 
estudo (3), quebrando com a continuidade da estrutura de vales que se registava e o 
desenvolvimento de urbanizações de dimensões consideráveis a norte da Avenida dos 
Descobrimentos (4), eixo infraestruturante para toda a cidade.  

1 

2 3

4 4 
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                                                                                                                     2005 
 

 
Ilustração 38 - Fotomontagem dos Ortofotomapas de 2005 
 

 

 
Ilustração 39 - Confrontação entre a área edificada em 2002 (preto) e 2005 (cinzento) 
 

População 36.334  Edge Density 52,96 
Alojamentos Familiares Clássico 33.129 Largest Patch Index 3,44 
Class Area 2.030,38 Proximity Index 79,13 
Percentage of landscape 15,06 Eucledian N.N. Distance 60,68 
Number of Patches 1.566 Contagion Index 58,85 
Patch Density 11,62 Radius of Gyration 29,52 
 Mean Patch Area 8,57 Patch Cohesion Index 96,06 
Total Edge 713,88

 
Da interpretação da cartografia de 2005, assinala-se o reforço do desenvolvimento 

linear ao longo da EN 125 entre a Guia e Ferreiras (1), fenómeno igualmente registado a 
Norte da Avenida dos Descobrimentos (2). Verifica-se ainda a construção da Marina de 
Albufeira (3), investimento de grandes dimensões com uma afetação de solos significativa. 
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                                                                                                                     2007 
 

 
Ilustração 40 - Fotomontagem dos ortofotomapas de 2007 
 

 
Ilustração 41 - Área edificada em 2007 
 

População 38.175  Edge Density 53,66 
Alojamentos Familiares Clássico 35.787 Largest Patch Index 3,71 
Class Area 2.198,25 Proximity Index 89,04 
Percentage of landscape 16,31 Eucledian N.N. Distance 60,42 
Number of Patches 1.556 Contagion Index 57,14 
Patch Density 11,54 Radius of Gyration 29,92 
 Mean Patch Area 8,63 Patch Cohesion Index 96,26 
Total Edge 723,34

 
Finalmente, em 2007 as alterações significativas que se assinalam são o aumento 

da área urbana central (1), o início da construção do Tivoli Victoria (2) e a ampliação do 
Pine Cliffs (3), ambos com afetação significativa de solos da RAN e REN. 
 
 
 

1
1 

2 

3



A influência da REN no processo de urbanização 
A utilização de Autómatos Celulares no concelho de Albufeira 

P á g i n a  | 67 

4.6. REDE RODOVIÁRIA 
 

 
Ilustração 42 – Evolução da rede rodoviária entre 1991 (preto) e 2007 (cinzento) 
 

Ao nível do sistema viário da área de estudo, destaca-se a construção da A22 (Via 
do Infante) (1), que veio permitir reduzir consideravelmente o tráfego de passagem na E.N. 
125 (2). Contudo, e para o tema desta tese, a influência a A22 na definição de novos focos 
de desenvolvimento urbano é nula, já que está regulamentado um buffer que impede a 
construção em seu redor. Relativamente à restante rede viária, assinalam-se pequenas 
ligações e passagens secundárias (3), mas a estrutura base manteve-se inalterada na 
janela de análise considerada. 
 
 

4.7. ÁREAS DE EXCLUSÃO  
 

 
Ilustração 43 - Delimitações da REN e da RAN em vigor na área de estudo (a negro) 

1

2 
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Tendo em conta os dados apresentados na Tabela 18, na execução da cartografia 

de áreas de exclusão incluem-se os seguintes pontos: 
o Massa Oceânica: Define o limite entre a terra e o Oceano Atlântico, tendo sido 

utilizado o traçado da tipologia “Faixa marítima de proteção costeira” da REN. 
o REN: Resulta da junção das Cartas REN aprovadas para os concelhos de Albufeira 

e Loulé. 
o RAN: Junção das Cartas RAN aprovadas para os concelhos de Albufeira e Loulé. 

 
De acordo com os cenários a desenvolver na fase de análise, definiram-se dois 

cartogramas com as áreas de exclusão: 
 

                                                     SEM RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

Tendo em conta o objeto de estudo desta dissertação, o layer que será alvo de 
manipulação será o das áreas de exclusões, tendo-se colocado primeiramente o “cenário 
zero”, no qual somente se assinalaram as massas de água. 
 

 
Ilustração 44 - Áreas de exclusão sem aplicação das Restrições de Utilidade Pública 
 

                        COM RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA PONDERADAS 
 

O segundo cenário para as áreas de exclusão recorre às delimitações em vigor 
das Restrições de Utilidade Pública aplicáveis na área de estudo, no caso a REN e a RAN. 
Tendo em conta os regimes jurídicos que regulamentam estes instrumentos de gestão 
territorial, definem-se um conjunto de normativas que permitem ações de afetação 
permanente do solo (habitação, indústria, infraestruturas, etc.). No caso da REN, esse 
regime de exceções é determinado pelas tipologias. Dessa forma, definiram-se as 
seguintes probabilidades de exclusão (100% corresponde à impossibilidade de 
urbanização): 
 
 



A influência da REN no processo de urbanização 
A utilização de Autómatos Celulares no concelho de Albufeira 

P á g i n a  | 69 

 
Reserva Ecológica Nacional 
 
Áreas de proteção do litoral 
Faixa marítima de proteção costeira 100% 
Praias 100% 
Barreiras detríticas (restingas, barreiras soldadas e ilhas–barreira) Sem Aplicação 

Tômbolos Sem Aplicação

Sapais Sem Aplicação 

Ilhéus e rochedos emersos no mar 100% 

Dunas costeiras e dunas fósseis 100% 
Arribas e respetivas faixas de proteção 100% 
Faixa terrestre de proteção costeira 100% 
Águas de transição e respetivos leitos 10% 
Faixas de proteção das águas de transição 70% 
 
Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre 
Cursos de água e respetivos leitos e margens 100% 
Lagoas, lagos e respetivos leitos, margens e faixas de proteção 100% 
Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN, 
com os respetivos leitos, margens e faixas de proteção 

Sem Aplicação 

Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos 70% 
 
Áreas de prevenção de riscos naturais 
Zonas adjacentes Sem Aplicação 

Zonas ameaçadas pelo mar não classificadas como zonas adjacentes nos 
termos da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos 

Sem Aplicação 

Zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas adjacentes nos 
termos da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos 

Sem Aplicação 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 50% 
Áreas de instabilidade de vertentes Sem Aplicação 

 
Reserva Agrícola Nacional 50% 

 
Tabela 20 - Ponderações de exclusão atribuídas às Restrições de Utilidade Pública e respetivas tipologias 
 

Analisando o padrão espacial obtido, retiraram-se os seguintes dados estatísticos: 
 

Percentagem de Exclusão 
 Class Area 
 

 Percentage of 
Landscape 

 Number of 
Patches 

Patch Density 
  

Sem Aplicação 4055,11 30,08 101 0,749 

50%  3846,36 28,53 61 0,453 

70%  2276,50 16,89 11 0,082 

100%  3301,70 24,49 8 0,059 
Tabela 21 - Dados espaciais da Restrições de Utilidade Pública de acordo com o grau de exclusão atribuído 

 
Transpondo as probabilidades descritas às delimitações em vigor, obtém-se o 

seguinte cartograma: 
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Ilustração 45 - Áreas de exclusão com a aplicação das Restrições de Utilidade Pública ponderadas 
 

Pela análise dos dados estatísticos retira-se que a área apta a acolher edificação 
(0% de exclusão) corresponde a 30,08% da totalidade da área de intervenção, a área de 
exclusão onde é admissível edificação (50% + 70% de exclusão) soma 45,42% e, 
finalmente, a área de exclusão total (100%) equivale a 24,49%. 
 

4.8. DECLIVES 
 

Com base no Digital Terrain Model da região do Algarve, foi gerado o seguinte 
cartograma com base no software ESRI ArcGIS 9.3 (Environmental Systems Research 
Institute 2009). Tal como descrito no Capítulo 3 desta dissertação, o modelo SLEUTH 
define probabilidades de urbanização distintas de acordo com os declives identificados no 
ficheiro de input. 
 

 
Ilustração 46 – Cartograma de Declives 
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4.9. RESULTADOS OBTIDOS, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 
 

4.9.1. RESULTADOS 
 

Realizado todo o processo de análise histórica, económica e dos padrões 
urbanizados obtidos, promoveu-se à utilização do modelo SLEUTH. Tendo como ponto de 
partida o desenvolvimento urbano sintetizado na Ilustração 47. 
 
 
 

 
Ilustração 47 - Confrontação entre a área edificada em 1991 (preto) e 2007 (cinzento) 
 
 

Realizado o processo de calibração nas suas três fases9, foram obtidos os 
seguintes coeficientes de crescimento: 
 
 

Difusão Geração Crescimento Declive Gravidade estrada
90 50 40 25 75 

 

Tabela 22 - Coeficientes de crescimento calculados para o concelho de Albufeira 
 
 

Aplicando esses coeficientes aos dois cenários propostos, para um intervalo 
temporal de 19 anos (2007 – 2026), apresentam-se os seguintes cartogramas finais: 
 

                                   
9 Coarse, Fine, Final, recorrendo ao software Notepad ++ (Ho 2012) para a edição do ficheiro scenarios e ao 
software Cygwin (Red Hat, Inc. 2012) para compilar e correr o modelo SLEUTH 
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Ilustração 48 - Cartograma projetivo para o cenário sem Restrição de Utilidade Pública 
 

 
Ilustração 49 - Cartograma projetivo para o cenário com Restrição de Utilidade Pública ponderadas 
 

Para o processo de análise espacial a que esta dissertação se propõe, definiu-se 
um estudo progressivo dos resultados obtidos, por forma a permitir discernir em que 
períodos se processam as principais alterações nas dinâmicas de urbanização locais. 
Desta forma apresenta-se na Tabela 23 os ficheiros alvo de análise com o software 
Fragstats10. 

Tendo em conta a finalidade deste estudo e a metodologia de trabalho adotada, 
assinala-se que os resultados gráficos obtidos exprimem uma probabilidade de ocorrência 
de mudança do estado Urbano para Não Urbano nas células integradas na área de 
estudo. Neste caso, uma probabilidade de urbanização inferior a 50% é desprezada e os 
valores superiores a 50% apresentam um gradiente decrescente de vermelho para verde. 

                                   
10 De referenciar que os ficheiros apresentados foram alvo de alteração por forma a obter um padrão binário 
Urbano | Não Urbano 
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COM RESTRIÇÕES DE UTILIDADE 
PÚBLICA PONDERADAS 
 

 
2012 
 

 
2017 
 

 
2022 
 

 
2026 
Tabela 23 - Cartogramas alvo de análise espacial 
 
 
 
 
 
 

SEM RESTRIÇÕES DE 
UTILIDADE PÚBLICA 
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Tal como enunciado no presente Capítulo desta dissertação, procedeu-se à 
análise dos cenários de desenvolvimento urbano obtidos recorrendo ao software Fragstats 
4.2. (McGarical, Cushman & E 2012). De acordo com a aplicação ou não das Restrições 
de Utilidade Pública, obtiveram-se os seguintes valores: 
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                                                                           SEM RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

2012 
Class Area 2.501,10  Largest Patch Index 5,54 
Percentage of landscape 18,55 Proximity Index 175,61
Number of Patches 1.356 Eucledian N.N. Distance 60,37 
Patch Density 10,06 Contagion Index 401,04
 Mean Patch Area 9,62 Radius of Gyration 33,61 
Total Edge 742,27 Patch Cohesion Index 97,52 
Edge Density 55,07

 
 

2017 
Class Area 2.906,00  Largest Patch Index 7,96 
Percentage of landscape 21,56 Proximity Index 325,29
Number of Patches 1.108 Eucledian N.N. Distance 60,27 
Patch Density 8,22 Contagion Index 50,71 
 Mean Patch Area 11,16 Radius of Gyration 40,27 
Total Edge 775,49 Patch Cohesion Index 98,22 
Edge Density 57,53

 
 

2022 
Class Area 3.310,52  Largest Patch Index 8,33 
Percentage of landscape 24,56 Proximity Index 450,43
Number of Patches 958 Eucledian N.N. Distance 59,01 
Patch Density 7,11 Contagion Index 47,66 
 Mean Patch Area 12,36 Radius of Gyration 45,94 
Total Edge 802,48 Patch Cohesion Index 98,40 
Edge Density 59,53

 
 

2026 
Class Area 3.616,80  Largest Patch Index 10,03 
Percentage of landscape 26,83 Proximity Index 778,66
Number of Patches 861 Eucledian N.N. Distance 57,72 
Patch Density 6,39 Contagion Index 45,57 
 Mean Patch Area 13,41 Radius of Gyration 49,07 
Total Edge 824,67 Patch Cohesion Index 98,75 
Edge Density 61,18

 
Tabela 24 - Métricas obtidas para cenário Sem Restrições de Utilidade Pública 
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                                                 COM RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA PONDERADAS 
 

2012 
Class Area 2.339,41  Largest Patch Index 3,97 
Percentage of landscape 17,36 Proximity Index 114,26 
Number of Patches 1.465 Eucledian N.N. Distance 61,30 
Patch Density 10,87 Contagion Index 55,93 
 Mean Patch Area 8,96 Radius of Gyration 30,99 
Total Edge 716,73 Patch Cohesion Index 96,96 
Edge Density 53,17

 
 

2017 
Class Area 2.592,80  Largest Patch Index 4,44 
Percentage of landscape 19,23 Proximity Index 155,88 
Number of Patches 1.297 Eucledian N.N. Distance 61,70 
Patch Density 9,62 Contagion Index 53,58 
 Mean Patch Area 9,81 Radius of Gyration 34,36 
Total Edge 735,00 Patch Cohesion Index 97,50 
Edge Density 54,53

 
 

2022 
Class Area 2.898,91  Largest Patch Index 4,54 
Percentage of landscape 20,84 Proximity Index 167,64 
Number of Patches 1.203 Eucledian N.N. Distance 60,62 
Patch Density 8,92 Contagion Index 51,67 
 Mean Patch Area 10,28 Radius of Gyration 37,27 
Total Edge 753,91 Patch Cohesion Index 97,64 
Edge Density 55,93

 
 

2026 
Class Area 2.973,91  Largest Patch Index 4,68 
Percentage of landscape 22,06 Proximity Index 193,12 
Number of Patches 1.124 Eucledian N.N. Distance 60,24 
Patch Density 8,34 Contagion Index 50,21 
 Mean Patch Area 10,89 Radius of Gyration 39,60 
Total Edge 776,82 Patch Cohesion Index 97,80 
Edge Density 57,63

 
Tabela 25 Métricas obtidas para cenário Com Restrições de Utilidade Pública Ponderadas 
 

 
4.9.2. DISCUSSÃO 
 

Realizado o trabalho de coleção dos dados obtidos no processo de análise dos 
padrões espaciais, iniciou-se o processo de análise e interpretação dos resultados. 
Procedendo-se à consulta de bibliografia diversa, o artigo Spatio-temporal dynamics in 
California's Central Valley: Empirical links to urban theory (Dietzel et al. 2005a), da autoria de 
Charles Dietzel, Martin Herold, Jeffrey J. Hemphill e Keith C. Clarke, revelou-se uma fonte 
de informação essencial. De acordo com os autores, e após a análise histórica da 
evolução de três áreas metropolitanas do Vale Central da Califórnia (Stockton – Modesto, 
Fresno e Bakersfield), foi identificado um padrão geral de evolução e consolidação das 
cidades, no qual se distinguem dois momentos de crescimento: num primeiro momento 
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verifica-se uma taxa elevada de difusão/dispersão do edificado, com um elevado número 
de fragmentos de dimensão reduzida e uma taxa de contágio tendencialmente 
decrescente; num segundo momento temporal assiste-se à predominância do processo 
de coalescência/agregação, com uma redução do número de fragmentos e um aumento 
da área média dos médios, realidade que se repercute numa subida da taxa de contágio. 
Tal comportamento é representado graficamente na seguinte ilustração: 

 

 
Ilustração 50 – Assinaturas temporais teóricas para um ciclo de urbanização completo com crescimento 
isotrópico uniforme numa unidade espacial fixa (Adaptado de Dietzel et al. 2005) 

 

Tendo, no presente artigo, sido utilizados os mesmos softwares que na presente 
dissertação, foram então apresentados os comportamentos de cinco métricas 
previamente selecionadas, representadas a ilustração abaixo apresentada: 

 

 
Ilustração 51 – Assinaturas temporais teóricas das métricas espaciais para um ciclo de urbanização completo 
com crescimento isotrópico uniforme numa unidade espacial fixa (Adaptado de Dietzel et al. 2005) 

 

Realizado esse padrão comportamental de crescimento, procedeu-se à execução 
de um conjunto de gráficos ilustrativos da progressão das métricas selecionadas ao longo 
do tempo, recorrendo ao seguinte código de legendagem: 
 

 
 

[Acrónimo da Métrica] + S (Sem Aplicação das Restrições de Utilidade Pública) 
C (Com Aplicação das Restrições de Utilidade Pública Ponderadas)
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Assim sendo, apresentam-se os seguintes gráficos, sobre os quais serão 
realizados breves comentários. De referenciar que algumas métricas apresentam gráficos 
com traçados similares (por exemplo, Class Area e Percentage of Landscape ou Total Edge 
e Edge Density), motivo pelo qual se prescindiu de representar todas as métricas. 
 
 

 
Ilustração 52 - Class Area 
 
 

Verifica-se um aumento progressivo na área urbana, com uma progressão mais 
discreta no cenário de aplicação das RUP (correspondente a uma diferença de 17,78% 
entre cenários). 
 

 
Ilustração 53 - Number of Patches 
 
 

 
Ilustração 54 - Patch Area Distribution 

 

De acordo com os dois últimos gráficos apresentados, identifica-se uma tendência 
clara de redução do número total de fragmentos (com uma diferença entre cenários de 
23,40%), com um aumento da sua área média (com diferença de 18,82%). Tal facto ganha 
significado particular, já que tal inflexão ocorre no entre 2002 e 2005, isto é, não resulta do 
grau de incerteza associado a um modelo especulativo. O comportamento da densidade 
dos fragmentos (que primeiramente aumenta e, na fase de coalescência sofre uma 
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diminuição abrupta), a área média dos fragmentos (que aumenta progressivamente) e da 
expressão do maior fragmento suporta tal ilação. 

 

 
Ilustração 55 - Largest Patch Index 
 

Ainda no seguimento desta análise apresenta-se de seguida a evolução 
comparativa entre as métricas Number of Patches e Mean Patch Size: 
 

NP_S AREA_MN_S NP_C AREA_MN_C 

1991 1.524 - 8,83 - 1.524 - 8,83 - 

1997 1.545 +1,4% 8,71 -1,4% 1.545 +1,4% 8,71 -1,4% 

2002 1.577 +2,0% 8,53 -2,1% 1.577 +2,0% 8,53 -2,1% 

2005 1.566 -0,7% 8,57 +0,4% 1.566 -0,7% 8,57 +0,4% 

2007 1.556 -0,6% 8,63 +0,7% 1.556 -0,6% 8,63 +0,7% 

2012 1.356 -14,7% 9,62 +10,3% 1.465 -6,2% 8,96 +3,7% 

2017 1.108 -22,4% 11,16 +13,8% 1.297 -13,0% 9,81 +8,6% 

2022 958 -15,7% 12,36 +9,7% 1.203 7,8% 10,28 +4,6% 

2026 861 -11,3% 13,41 +7,9% 1.124 7,0% 10,89 +5,6% 
Tabela 26- Análise comparativa do número de fragmentos e da sua área média 
 
 

Mais uma vez se reforça a leitura dos dados anteriormente referenciada. É ainda 
possível assinalar a relevância das RUP, principalmente da REN, em todo este processo. 
Tendo a REN entrado em vigor em 1996 e admitindo a necessidade de um intervalo 
temporal de três a cinco anos para que se possa assistir aos efeitos práticos de tal 
legislação (resultado do arrastamento temporal entre a aprovação de um projeto de 
licenciamento e a execução da obra), verifica-se que é no intervalo 2002 – 2005 que se 
assiste ao início da redução do número de fragmentos e ao aumento da área média dos 
mesmos. 

No que diz respeito aos cenários projetivos e aos dados deles retirados, verifica-se 
que as RUP funcionam como instrumentos de controlo da coalescência, inviabilizando um 
aumento abrupto da área média dos fragmentos e uma diminuição drástica do número de 
fragmentos (tal diferencial pode cifrar-se, em 2026, numa contenção de 5,2% no Mean 
Patch Size e de 9,4% no Number of Patches). 

 

Procedendo agora à análise conjunta do Contagion Index e do Edge Density (já 
que estes são inversamente proporcionais), verifica-se que existe uma tendência contínua 
de redução do índice de contágio e um crescimento da distância de fronteira.  
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Ilustração 56 - Contagion Index 
 

 
Ilustração 57 - Edge Density 

 
Aparentemente, tal facto poderia constituir uma incoerência face à definição e 

interpretação atribuídas ao Contagion Index11: diminuindo o número de fragmentos, o 
comprimento de orla deveria igualmente diminuir. Contudo, tendo em conta o objeto de 
estudo (processo de urbanização), a escala e contexto selecionados (uma pequena 
cidade com uma taxa de crescimento elevada, baseada na proliferação de pequenas 
urbanizações e de moradias unifamiliares e sem uma programação definida, o que se 
reflete nos parâmetros de calibração do SLEUTH, com valoração elevada para a difusão e 
geração), pode verificar-se um desfasamento temporal entre o início da coalescência e a 
redução do comprimento de orla. Visto que muitos dos fragmentos urbanos demarcados 
são de muito pequena dimensão e com uma distribuição homogénea no território12, o 
início do processo de agregação entre fragmentos promoverá inicialmente a um aumento 
da distância de fronteira que só a prazo será compensada. A Ilustração 51 já evidencia tal 
realidade (ver Curva 3, correspondente ao Edge Density), havendo ainda que considerar o 
maior espectro temporal a que o artigo em causa reporta (com intervalos de 20 anos, 
podendo provocar a junção dos dois fenómenos num mesmo intervalo) e a natureza 
metropolitana do âmbito de estudo (podendo, nos critérios de fotointerpretação, ter-se 
desprezado os fragmentos de dimensões reduzidas, cuja relevância para o conjunto seria 
reduzida). 
 
 

                                   
11 De acordo com o exposto no ponto 4.3.1.1. da presente tese. 
12 Procedendo à comparação entre a Mean e a Stardard Deviation Euclidian Nearest Neighbor Distance, caso o 
ENN_MN seja superior ao ENN_SD, tal como evidencia a Ilustração 58, os fragmentos apresentam uma 
distribuição espacialmente homogénea. 
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Ilustração 58 - Comparação entre Euclidian Mean Nearest Neighbor Distance (Mean e Standart Deviation) 
 

Analisando ainda a Euclidian Nearest Neighbor Distance (Mean), e sendo esta uma 
métrica indicativa do grau de dispersão urbana, a sua diminuição comprova a fase de 
coalescência que os resultados evidenciam. Fruto do crescimento urbano mais evidente 
no cenário sem as RUP, esta métrica é inferior, tal como patente na Ilustração 59. 
 

 
Ilustração 59 - Euclidian Mean Nearest Neighbor Distance (Mean) 

 
No que diz respeito às métricas Radius of Gyration Distribution e Proximity Index, 

ambas indicam o aumento da extensão e da proximidade entre os fragmentos. No 
GYRATE tal conclusão resulta do aumento da aumento da distância que um organismo 
pode percorrer dentro do patch até chegar à sua fronteira. Quanto ao PROX, a tendência 
crescente revela que as áreas edificadas são progressivamente maiores e mais próximos, 
de acordo com a definição apresentada. 
 

 
Ilustração 60 - Radius of Gyration Distribution 
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Ilustração 61 - Proximity Index (Mean) 
 

Como súmula gráfica representativa das alterações registadas ao longo da janela 
temporal de estudo, foram selecionadas quatro métricas espaciais e disposta num gráfico 
radat: 

1. Number of Patches - Quantos fragmentos urbanos existem? 
2. Patch Area Distribution - Qual é a área média dos espaços urbanos? 
3. Radius of Gyration Distribution – Quão extensos são os patches? 
4. Proximity Index (Mean) - Qual é o grau de isolamento dos fragmentos urbanos? 

 

 
Ilustração 62 – Evolução das dinâmicas de urbanização 
 

Observando os polígonos obtidos e a deslocação dos seus centros geométricos, 
confirma-se a tendência de coalescência mais pronunciada no cenário em que não são 
aplicadas as RUP. O índice de proximidade é a métrica que mais reflete esse facto, já que, 
sendo este um indicador que indicia o grau de isolamento dos fragmentos, a possibilidade 
de edificar nas áreas classificadas em RUP permite a agregação de um maior número de 
fragmentos.  
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As alterações climáticas e os fenómenos a si associados (secas, cheias, 
inundações, tornados, subida do nível médio das águas) constituem, nos dias de hoje, as 
principais ameaças à resiliência das cidades (The World Bank 2012). Os prejuízos 
materiais do furacão Katrina em Nova Orleães, a 29 de Agosto de 2009, estimam-se entre 

os 96 e os 125 biliões de dólares e a 
cidade ainda hoje não se recompôs. 
As cheias de 2010 na ilha da 
Madeira causaram danos materiais 
que rondam os 1.080 milhões de 
euros (Coelho 2012), com especial 
incidência nos concelhos do 
Funchal e Câmara de Lobos, os 
quais têm uma população residente 
combinada de 147.558 pessoas, 
número muito próximo dos 160.000 

transeuntes que Albufeira pode 
acolher no período estival. De 

acordo com os dados obtidos pelos dois cenários gerados, existiria um diferencial de 
642,90 hectares de área urbanizada. 

Assumindo a já referenciada natureza da urbanização de Albufeira, poder-se-ia 
especular o seguinte cenário: 

• Existindo um diferencial de 6.429.000 m2 entre o cenário com e sem RUP, define-se 
que se emparcelaria tal área em lotes de 5.000,00 m2, obtendo assim 1.285 lotes 
urbanizáveis; 

• Assumindo que cada lote terá 500,00 m2 de área construída, somar-se-ia um total 
de 642.500,00 m2 de área construída; 

• De acordo com os dados da Tabela 5, para o concelho de Albufeira atribui-se um 
valor médio de 1.644,00 €/m2 nas avaliações realizadas; 

• Procedendo ao cálculo das mais-valias geradas, somar-se-ia um total de 
1.056.270.000,00 €; 

 
Tendo como referência o valor monetário supramencionado relativos às cheias na 

ilha da Madeira, observa-se que o mesmo ascende aos 1.080.000.000 €, isto é, 
virtualmente o mesmo valor das mais-valias expectáveis com uma visão "liberalizante" 
sobre a urbanização. 
 

A questão de fundo que se coloca, perante tais valores, será a de que política de 
ordenamento do território para a região e para o país se pretende implementar: uma visão 
imediatista, com a retirada de proveitos económicos a curto-prazo; ou reconhecer a 
necessidade de desenvolver uma abordagem integrada para os espaços urbanizados, 
preparando-os para os desafios que as alterações climáticas irão colocar, gerindo os 
espaços não-urbanizados como uma parte integrante da transformação da paisagem. Tal 
mudança de paradigma obrigaria a ajustamentos e regulamentações que ultrapassem a 
postura protecionista/conservacionista que tem dominado esta área. E, nesse âmbito, as 
RUP, particularmente a REN, funcionaram como os garantes de uma estrutura de suporte 

Ilustração 63 - Cheias de 2010 na Ilha da Madeira
(Jesus 2010) 
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para as ocupações humanas. O controlo do processo de dispersão e a inversão para uma 
dinâmica urbana de coalescência pode ser assinalada como um “efeito colateral” desta 
legislação. Será assim de todo o interesse reconhecer esse impacte e repensar o modelo 
de gestão territorial que se pretende desenvolver. Contudo, ignorar os sistemas 
hidrológicos, as áreas ecologicamente sensíveis (como sapais ou sistemas dunares) ou 
áreas geomorfologicamente instáveis (escarpas, arribas, vertentes, etc.) poderá 
comprometer a sustentabilidade dos recursos existentes e aumentar a vulnerabilidade das 
referenciadas ocupações, com prejuízos materiais e humanos que são demasiado 
avultados para que se possam desprezar perante o imediatismo que a urbanização 
oferece a curto-prazo. 
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5. CONCLUSÃO 
 

“O que dá unidade (à cidade) não são as fachadas todas iguais (…) O que dá unidade é a 
qualidade do espaço público que as ordena, a sucessão de ruas, largos e praças. (…) Os 
vazios são formas que ordenam. São por vezes seculares e legíveis. Braga ainda tem a 
marca das ruas romanas. Mas onde estão as casas? Os edifícios gastam-se mais 
depressa.” – Nuno Portas (Duarte 2012) 
 

Tendo em conta os resultados obtidos pela análise espacial dos padrões 
urbanizados gerados, a primeira conclusão que se retira é que Albufeira encontra-se num 
momento de transição. Entre a difusão/dispersão e a coalescência/agregação, Albufeira 
vive atualmente a fase em que se definirá a ordem e qualidade da cidade do futuro. Finda 
a fase, assiste-se à consolidação do espaço urbano. As RUP neste campo, funcionam 
como garantes de proteção das áreas de maior interesse e sensibilidade, o que, na 
efetivação do processo de urbanização, se reflete no controlo do contágio entre 
fragmentos. O que, na sua génese, teve como intenção salvaguardar os recursos 
ambientais e paisagísticos, acaba por redundar num Instrumento de Gestão Territorial de 
importância fulcral no controlo do crescimento da cidade, tal como se comprova pelo 
anulamento da dispersão após 1996 e uma agregação progressiva de fragmentos 
urbanos, estruturados a partir do sistema viário (i.e. eixo Ferreiras – Guia – Paderne), isto 
apesar dos erros materiais e da ausência de uma visão estratégica sobre a REN e a RAN. 
Sobrepondo-se a tal conclusão, demonstrou-se igualmente que é bastante questionável a 
ilação que as RUP constituem entraves ao desenvolvimento económico (como exposto na 
Discussão do Capítulo 4, as mais-valias que poderiam ser retiradas não compensariam os 
prejuízos de um fenómeno climatérico extremo). 

 

Contudo, uma questão coloca-se: que urbanismo se desenha hoje com as RUP? 
Analisando a sobreposição da REN e da RAN, a cidade que remanesce é precisamente 
aquela que se pretende evitar: fragmentada, destruturada, ingovernável. Porém, e 
observando a evolução da urbanização, outra conclusão retira-se: as cadeias de 
expectativas de valor do solo, decretadas pelos Planos Diretores Municipais, encontram-
se completamente desvirtuadas. Este Instrumento de Gestão Territorial classifica, na sua 
Planta de Ordenamento, solo urbano, urbanizável e rural, sobrepondo-se, na Planta de 
Condicionantes, a REN e a RAN. Tais classificações determinam um gradiente de afetação 
ao processo de edificação. Todavia, face aos elementos gráficos apresentados ao longo 
desta dissertação, rapidamente se identificam inconformidades que evidenciam a não 
aplicação de tais regulamentações: perímetros urbanizáveis por ocupar, proliferação de 
edificações unifamiliares implantadas em solos classificados nas RUP, e que, ao longo do 
tempo cristalizam numa derivação espontânea da Ciudad Lineal. 

 
É necessário determinar que cidade pretende-se construir, que modelo de 

desenvolvimento se quer implementar. A cidade é mais que a soma das partes, a 
paisagem é mais que o espaço rural e, num momento em que os competidores diretos da 
região algarvia desenvolvem estratégias concretas e as aplicam (Maiorca, Marrocos, 
Argélia, Sicília são alguns exemplos), a resposta dos agentes técnicos e políticos locais e 
regionais não se pode cingir a uma visão de expansão urbana imediatista e 
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inconsequente. O desenvolvimento territorial deverá assentar numa visão estratégica, 
mensurável e renovável no tempo, numa qualificação e crescimento sustentável e na 
definição do espaço público como parte do processo de construção da nova condição 
urbana. 

O rótulo atribuído a Albufeira como a vila mais pitoresca da região há muito que se 
perdeu mas o anulamento das RUP poderá criar um gap competitivo de tal forma 
relevante que redundará na “morte” da atividade turística, a qual assenta num recurso que 
tem vindo a ser progressivamente delapidado: a paisagem. 

Os Planos Diretores Municipais, mais que regulamentos urbanísticos, deverão ter a 
capacidade de delinear uma visão sobre o futuro do território. Aos municípios, mais do 
que taxas e impostos, exige-se a capacidade de aplicar políticas que garantam o futuro 
das suas populações e a perenidade dos recursos territoriais. Finalmente, as RUP deverão 
sofrer uma reformulação que permita alterar a sua natureza restritiva e negativa, 
integrando-as no desenvolvimento dos planos, sofrendo adaptações às características 
locais e capacitando as áreas classificadas de um aproveitamento e valorização 
económica, de forma coerente e adequada à capacidade de carga identificada. Uma 
visão sobre o planeamento que afaste a REN e a RAN não se afigura a melhor resposta, já 
que tal medida abre as portas a uma série de riscos que poderão pôr em causa bens e 
vidas humanas. 

 
Assumindo que o tema e desenvolvimento dados a esta dissertação não tinham 

como objetivo atingir um resultado cartográfico propositivo13, no futuro, e como passos 
subsequentes a este contributo, enunciam-se as seguintes sugestões: 

• Introdução do fator económico na geração dos cenários; 
• Promoção de cenários Smartgrowth em conjugação com a definição de um set de 

parâmetros ideal, tal como realizado neste trabalho; 
• Abordagem a uma escola metropolitana / regional, recorrendo a processos de 

deteção remota ou a bases normalizadas com critérios de fotointerpretação 
constantes; 

• Trabalho comparativo com urbes de diferentes contextos geográficos, dando 
abrangência e conteúdo crítico às conclusões a retirar. 

 

  

                                   
13 Por tal motivo não se abordou no Capítulo 3 a evolução dos Sistemas de Informação Geográfica, a sua 
aplicação e o futuro dessas ferramentas; Sobre tal temática recomenda-se a leitura da publicação Geographic 
Information Systems: A Review – Special Report 512 (Brooks & Pease 1978), do artigo “Historical and Cultural 
Resources: Stengthening a Greenway Network for Landscape Conservation in Metropolitan Areas” (Ribeiro 1997) 
e do artigo “Looking Forward: Five Thoughts on the Future of GIS (Goodchild 2011). 
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ANEXO I - TIPOLOGIAS DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL DE ACORDO COM OS REGIMES JURÍDICOS PUBLICADOS 
 

Decreto-
Lei n.º 
321/87 

(Sem definição de tipologias) 

 
 

Decreto-
Lei n.º 
93/90 

Zonas costeiras 
 

Praias Dunas litorais, primárias e 
secundárias, ou, na 
presença de sistemas 
dunares que não possam 
ser classificados daquela 
forma, toda a área que 
apresente riscos de rotura 
do seu equilíbrio biofísico 
por intervenção humana 
desadequada ou, no caso 
das dunas fósseis, por 
constituírem marcos de 
elevado valor científico no 
domínio da geo-história 

Arribas ou 
falésias, 
incluindo faixas 
de proteção 
medidas a partir 
do rebordo 
superior e da 
base cuja largura 
seja determinada 
em função da 
altura do 
desnível, da 
geodinâmica e 
do interesse 
cénico e 
geológico do 
local 

Quando não 
existirem dunas 
nem arribas, 
uma faixa que 
assegure uma 
proteção eficaz 
da zona litoral de 
acordo com os 
valores referidos 
no preâmbulo 

Faixa ao longo 
de toda a 
costa marítima 
cuja largura é 
limitada pela 
linha da 
máxima preia-
mar de águas 
vivas 
equinociais e a 
batimétrica 
dos 30 m 

Estuários, 
lagunas, lagoas 
costeiras e 
zonas húmidas 
adjacentes 
englobando uma 
faixa de 
proteção 
delimitada para 
além da linha de 
máxima preia-
mar de águas 
vivas equinociais 

Ilhas, 
ilhéus e 
rochedos 
emersos 
do mar 

Sapai
s 

Restingas Tombolos 

Zonas ribeirinhas, águas interiores e áreas de infiltração máxima ou de apanhamento
 

Leitos dos cursos de 
água e zonas 
ameaçadas pelas 
cheias 

Lagoas, suas margens naturais e 
zonas húmidas adjacentes e uma 
faixa de proteção delimitada a 
partir da linha de máximo 
alagamento 

Albufeiras e uma 
faixa de proteção 
delimitada a 
partir do regolfo 
máximo 

Cabeceiras das linhas de água sempre que a sua 
dimensão e situação em relação à bacia hidrográfica tenha 
repercussões sensíveis no regime do curso de água e na 
erosão das cabeceiras ou das áreas situadas a jusante 

 Áreas de 
máxima 
infiltração 

 Ínsuas 

Zonas declivosas 
 
Áreas com riscos de erosão Escarpas, sempre que a dimensão do seu desnível e comprimento o justifiquem, incluindo faixas de 

proteção delimitadas a partir do rebordo superior e da base, com largura determinada em função da 
geodinâmica e dimensão destes acidentes de terreno e do interesse cénico e geológico do local 
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Decreto-
Lei n.º 
166/2008 

Áreas de proteção do litoral
 

Faixa 
marítima de 
proteção 
costeira 

Praias Barreiras 
detríticas 
(restingas, 
barreiras 
soldadas e 
ilhas –
barreira 

Tômbolos Sapais Ilhéus e 
rochedos 
emersos no 
mar 

Dunas 
costeiras e 
dunas 
fósseis 

Arribas e 
respetivas 
faixas de 
proteção 

Faixa 
terrestre de 
proteção 
costeira 

Águas de 
transição e 
respetivos 
leitos 

Faixas de 
proteção 
das águas 
de 
transição 

Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre
Cursos de água e respetivos leitos e 
margens 

Lagoas, lagos e respetivos leitos, 
margens e faixas de proteção 

Albufeiras que contribuam para a conectividade e 
coerência ecológica da REN, com os respetivos 
leitos, margens e faixas de proteção 

Áreas estratégicas de 
proteção e recarga de 
aquíferos 

Áreas de prevenção de riscos naturais
Zonas adjacentes Zonas ameaçadas pelo mar 

não classificadas como zonas 
adjacentes nos termos da Lei 
da Titularidade dos Recursos 
Hídricos 

Zonas ameaçadas pelas cheias não 
classificadas como zonas 
adjacentes nos termos 
da Lei da Titularidade dos Recursos 
Hídricos 

Áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo 

Áreas de instabilidade de 
vertentes 
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ANEXO II – RESULTADOS ESTATÍSTICOS DA ANÁLISE DOS CENÁRIOS 
 

1991 1997 2002 2005 2007 2012 2017 2022 2026

CA_S 1287,16 1607,82 1855,64 2030,38 2198,25 2501,10 2906,00 3310,52 3616,80

CA_C 2339,41 2592,80 2808,91 2973,91

PLAND_S 9,55 11,93 13,77 15,06 16,31 18,55 21,56 24,56 26,83

PLAND_C 17,36 19,23 20,84 22,06

NP_S 1524 1545 1577 1566 1556 1356 1108 958 861

NP_C 1465 1297 1203 1124

PD_S 11,31 11,46 11,70 11,62 11,54 10,06 8,22 7,11 6,39

PD_C 10,87 9,62 8,92 8,34

GYRATE_MN_S 26,57 28,33 29,03 29,52 29,92 33,61 40,27 45,94 49,07

GYRATE_MN_C 30,99 34,36 37,27 39,60

PROX_MN_S 22,87 39,48 65,92 79,13 89,04 175,61 325,29 450,43 778,66

PROX_MN_C 114,26 155,88 167,64 193,12

ENN_MN_S 66,32 63,20 61,66 60,68 60,42 60,37 60,27 59,01 57,72

ENN_MN_C 61,30 61,70 60,62 60,24

COHESION_S 93,83 94,44 95,52 96,06 96,26 97,52 98,22 98,40 98,75

COHESION_C 96,96 97,50 97,64 97,80

AREA_MN_S 8,83 8,71 8,53 8,57 8,63 9,62 11,16 12,36 13,41

AREA_MN_C 8,96 9,81 10,28 10,89

CONTAG_S 68,70 64,14 60,89 58,85 57,14 54,25 50,71 47,66 45,57

CONTAG_C 55,93 53,58 51,67 50,21

TE_S 576,82 638,84 688,57 713,88 723,34 742,27 775,49 802,48 824,67

TE_C 716,73 735,00 753,91 776,82

FRAC_AM_S 1,136 1,135 1,148 1,156 1,155 1,176 1,190 1,192 1,203

FRAC_AM_C 1,165 1,174 1,175 1,179

ENN_SD_S 56,96 46,44 42,69 42,69 42,22 42,48 43,16 44,24 42,50

ENN_SD_C 42,86 43,74 43,53 44,19

LPI_S 1,32 1,63 3,25 3,44 3,71 5,54 7,96 8,33 10,03

LPI_C 3,97 4,44 4,54 4,68

ED_S 42,79 47,39 51,08 52,96 53,66 55,07 57,53 59,53 61,18

ED_C 53,17 54,53 55,93 57,63
 


