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RESUMO 

 

O ambiente urbano é extremamente dinâmico e, portanto, requer métodos de análise 

capazes de representar esta dinamicidade. Neste sentido, este trabalho faz uso das 

geotecnologias e de modelos dinâmicos de uso do solo baseados em autômatos celulares 

para simulação do crescimento da mancha urbana da cidade de Campina Grande – PB, em 

diferentes escalas temporais. As variáveis espacializadas, selecionadas como dados de 

entrada, foram consideradas importantes para o estudo dinâmico da mancha urbana em 

questão. Esses dados passaram por um procedimento de seleção, ajuste e edição para serem 

usados nos modelos de simulação. A modelagem dinâmica foi realizada para o intervalo de 

25 anos estabelecido pela disponibilidade de imagens de sensoriamento remoto para a área 

de estudo. Uma simulação futura também foi realizada, observando-se assim, a tendência 

de crescimento da área urbana do município em algumas direções em que no presente 

algumas iniciativas públicas e privadas têm realizado intervenções urbanísticas.  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A cidade é um fenômeno vivo, onde as interações entre fatores econômicos, sociais e 

políticos geram permanentes transformações e mudanças (GODOY, 2007). Nesse 

contexto, um melhor entendimento do ambiente urbano requer o desenvolvimento de 

métodos capazes de representar essas mudanças. 

 

No entanto, as pesquisas científicas voltadas para elaborar modelos espaciais que 

representem a realidade geográfica, em ambiente computacional, em geral se restringem a 

reproduções estáticas e invariáveis de fenômenos inerentemente dinâmicos, como, por 

exemplo, mudanças na paisagem (ROSSETI et al, 2013). 

 

Nesse sentido, Godoy (2007) define os modelos espaciais dinâmicos como representações 

em que o espaço é um conjunto de células que assumem diferentes estados ao longo do 

tempo em resposta aos estados das células vizinhas. Nesses modelos, todas as transições 

ocorrem simultaneamente em discretos intervalos de tempo seguindo determinadas regras.  

 

O conceito de modelos espaciais dinâmicos emerge como uma ferramenta muito poderosa 

de suporte ao planejamento urbano e às pesquisas urbanas, uma vez que possibilita a 

simulação de cenários futuros de ocupação do solo, visando um melhor entendimento 

sobre a tendência do crescimento urbano e o padrão da ocupação. 

 

Para Benedetti (2010), a modelagem espacial dinâmica deve ser precedida de uma análise 

temporal realizada através de imagens de satélite, a qual permite explorar mudanças da 

área sob análise, em geral pelo registro de informações sob o formato de um mapa. Neste 



sentido, dados temporais de sensoriamento remoto têm auxiliado bastante na captura do 

crescimento espacial dos padrões e processos.  

 

Dessa forma, segundo Rosseti (2013), a utilização combinada de tecnologias de 

sensoriamento remoto aplicadas à análise urbana e a incorporação de modelagem 

ambiental urbana para a simulação de cenários permitem avaliar de forma quantitativa a 

estruturação e a dinâmica do espaço urbano, proporcionando melhor visualização da 

realidade e dos elementos responsáveis pelas transformações espaço-temporais. 

 

De acordo com Almeida et al (2005), a primeira geração de modelos dinâmicos foi 

concebida entre o final dos anos 1950 e a metade dos anos 1980. Muito embora esses 

modelos houvessem incorporado refinamentos para trabalhar com complexas interações 

espaciais das atividades urbanas, dimensão temporal na análise quantitativa e recursos 

teóricos e matemáticos aprimorados, os resultados dos mesmos não eram visualizados 

espacialmente. 

 

Apenas no final dos anos de 1980 ocorreram avanços na representação espacial de modelos  

urbanos, com ampla utilização dos modelos de Autômatos Celulares (Cellular Automata - 

CA). Os modelos AC podem ser considerados como um espaço finito composto por células 

organizadas em um grid, que mudam de estado automaticamente seguindo certas regras de 

transição, em função dos estados das células vizinhas (POLIDORI et al, 2010). 

 

As possibilidades de espacialização dos autômatos celulares, aliadas à sua capacidade de 

representar processos dinâmicos, têm sido utilizadas como auxiliares na resolução de 

problemas ambientais e urbanos, como é o caso do crescimento espacial (POLIDORI et al, 

2010). 

 

Esta pesquisa teve como principal objetivo criar um ambiente de simulações ambientais 

urbanas do perímetro urbano da cidade de Campina Grande de forma que, a partir da 

utilização de geotecnologias e de modelos baseados em autômatos celulares, seja possível 

dar suporte ao planejamento urbano no que tange aos aspectos físicos e ambientais das suas 

áreas urbanas e periurbanas. 

 

2  METODOLOGIA                                                     

 

2.1  Caracterização da área de estudo 
 

Campina Grande é um município brasileiro localizado no agreste do Estado da Paraíba, a 

512 metros de altitude, 7°13’32” de latitude Sul e a 35°52’38” de longitude Oeste (Figura 

1). De acordo o IBGE (2015), o município tem uma população de 405.072 em 2015, uma 

área territorial de 594,182 (km2) e uma densidade demográfica de 648,31 (hab/km2). 

Também possui o segundo maior PIB entre os municípios paraibanos, representando 

15,63% do total das riquezas produzidas na Paraíba. 

 

As temperaturas máximas são de 33 °C no verão e 28 °C no inverno e temperaturas 

mínimas ficam em torno de 15 °C nas noites mais frias do ano. A umidade relativa do ar 

está entre 75 a 82 %. O inverno começa em maio e termina em agosto. 

 



O município também se destaca por ser um importante centro universitário, contando com 

dezessete universidades e faculdades, sendo três delas públicas. Além de ensino superior, o 

município é destaque também em centros de capacitação para o nível médio e técnico. 

 

 
Fonte: Araújo (2012) 

 

Figura 1 Localização da cidade de Campina Grande 

 

A cidade de Campina Grande, assim como outras cidades de mesmo porte no Brasil, tem 

crescido de forma acelerada e mal planejada. Neste sentido, uma melhor compreensão dos 

vetores de crescimento urbano tornam-se fundamentais para ações mais eficientes de 

planejamento. 

 

2.2  Abordagem Metodológica 

 

A metodologia empregada na pesquisa está esquematizada na Figura 2, que mostra desde a 

seleção de imagens de satélite da cidade disponíveis e válidas, passando pela classificação 

das imagens, quantificação das classes, modelagem dinâmica e análise dos resultados.  

 

 
Figura 2 Fluxograma da metodologia  

 

Inicialmente selecionou-se três cenários da região metropolitana de Campina Grande: 

1989, 2001 e 2014. Dois destes cenários (1989 e 2014) foram elaborados por pesquisas 

anteriores (SANTOS, 2015). Um cenário intermediário foi elaborado e para tanto foi 

utilizada uma imagem do satélite Landsat do ano de 2001 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Cenas Landsat utilizadas 

 
Orbita Ponto Satelite Data Fonte 

214 65 Landsat 5 10/07/1989 GLOVIS/ NASA 

214 65 Landsat 7 24/01/2001 EarthExplorer/NASA 

214 65 Landsat 8 04/01/2014 GLOVIS/ NASA 



 

Após a seleção das imagens com baixa cobertura de nuvem sobre o área urbana da cidade, 

realizou-se a classificação supervisionada das imagens (Figura 3), obtendo como produto 

final mapas com a ocupação do solo dividida em três classes: área urbanizada, área não-

urbanizada e água. 

 

 
Figura 3 Imagem 2001 colorida (esquerda) e Imagem 2001 classificada (direita) 

 

Após a classificação das imagens de 1989, 2001 e 2014, foi realizada uma quantificação 

das áreas compreendidas em cada uma das classes resultantes, conforme pode ser 

observado na figura 4. Considerando que a resolução espacial utilizada foi a mesma das 

imagens originais (30m), a partir desta quantificação pode ser calculada a área equivalente 

à cada classe de ocupação do solo. 

 

Os três cenários de ocupação gerados são os dados de entrada para a simulação dinâmica. 

Nesta fase do trabalho foi utilizado o software Dinâmica EGO. O Dinâmica EGO, 

aplicativo para modelagem de dinâmica ambiental, foi desenvolvido no Centro de 

Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas. A sigla EGO é entendida como 

Environment for Geoprocessing Objects (ambiente para objetos geoprocessáveis). 

 

Soares Filho et al. (2009) destaca que o Dinamica EGO não é apenas um modelo de 

mudança de uso do solo, mas uma plataforma de modelagem ambiental, possibilitando a 

construção desde o mais simples modelo espacial estático até modelos dinâmicos bastante 

complexos, os quais envolvem iterações aninhadas, retroalimentações dinâmicas, 

abordagem multiregiões, manipulação e combinação algébrica de dados em vários 

formatos. 

 

2.3  Simulação Dinâmica 

 

A plataforma Dinamica EGO requer como dados de entradas mapas de uso do solo de pelo 

menos duas datas diferentes e mapas de variáveis que explicam a dinâmica das mudanças 

de ocupação do solo. 

 



 

Figura 4  Número de células (pixels) em cada classe 

 

As variáveis que descrevem a dinâmica da área de estudo neste ambiente podem ser de 

dois tipos: variáveis dinâmicas e variáveis estáticas. Os mapas de variáveis dinâmicas 

recebem esse nome porque são atualizados ao longo da simulação, enquanto que com os 

mapas de variáveis estáticas isso não ocorre. 

 

Como mapas de variáveis dinâmicas foram utilizados mapas de distâncias às classes de uso 

do solo. Um desses mapas, por exemplo, é um mapa de distância às áreas urbanizadas. 

Como a área urbanizada aumenta com o passar dos anos, um novo mapa de distância é 

criado a cada interação do Dinâmica EGO. A variáveis estáticas e dinâmicas consideradas 

neste trabalho são apresentadas na Tabela 2. 

 

As variáveis estáticas aplicadas ao modelo são variáveis de distâncias a elementos urbanos 

que estimulam o processo de urbanização. Para a obtenção desses mapas foi necessário 

inicialmente obter a localização dessas variáveis com auxílio do Software Google Earth. A 

partir do método dos pesos de evidência do Dinâmica EGO, essas variáveis receberam um 

coeficiente que representa sua influência das mudanças de uso do solo ocorridas e o quanto 

ela é significativa neste processo. Nesse método também é possível analisar o grau de 

correlação espacial entre as variáveis utilizadas. As etapas utilizadas na modelagem são 

apresentadas na Figura 5. 

 

Tabela 2  Variáveis utilizadas  

 
Variáveis utilizadas 

Variáveis estáticas  Variáveis Dinâmicas  

distância as instituições de ensino superior 

Distância a Áreas já Urbanizadas 

distância ao principal shopping da cidade 

distância às vias arteriais 

distância ao distrito industrial 

distância às principais escolas particulares da cidade 

 

A matriz de transição é responsável por fornecer ao algoritmo de simulação a 

probabilidade de mudanças de classe de ocupação para outra. Essa informação é obtida por 

meio da tabulação cruzada do mapa de classes de uso do solo do período selecionado 



(cenário inicial e final). Nesse segmento, são gerados dois tipos de matriz, de passos 

simples e de passos múltiplos (ROSSETI et al., 2013). 

 

 
Figura 5 Fluxograma do modelo de simulação  

 

A matriz de passos simples (single step matrix) apresenta as probabilidades de transição 

correspondentes a todo o período de tempo em análise, representado como um único passo. 

A matriz de passos múltiplos (multiple step matrix) comporta as probabilidades de 

transição correspondentes a um único passo de tempo, que pode representar um ano, um 

mês ou um dia, sendo que o período estudado é subdividido em múltiplos passos de tempo 

de igual extensão (SOARES FILHO et al., 2009). 

 

Neste trabalho, o cálculo da matriz de transição foi realizado para os períodos 

compreendido entre 1989 e 2011 (12 anos) e 2001 e 2014 (13 anos). Como resultados desta 

etapa, foram geradas as matrizes de passos simples, que apresentam as probabilidades de 

transição de ocupação do solo para todo o período, e a matriz de passos múltiplos que 

apresenta as probabilidades anuais de transição de uso do solo. 

 

Para a categorização das variáveis contínuas foram fornecidos como entrada de dados os 

mapas de uso do solo inicial e final, e os mapas de variáveis. Os mapas de variáveis 

estáticas foram reunidos em um cubo de variáveis, utilizando ferramentas específicas do 

Dinâmica EGO. 

 

O método dos pesos de evidência é aplicado para produzir mapas de probabilidade de 

transição, os quais representam áreas mais favoráveis para uma mudança. Eles representam 

cada influência sobre uma variável na probabilidade espacial de uma transição. 

 

Para o cálculo dos pesos de evidência, foram fornecidos como entrada de dados os mapas 

de classes de uso do solo inicial e final, o cubo de variáveis estáticas e as variáveis 

dinâmicas calculadas, e o arquivo de intervalos das variáveis contínuas conforme ilustrado 

na Figura 6. 

 

A análise da independência espacial dos pesos entre as variáveis é um pré-requisito para a 

aplicação do método dos pesos de evidência. Para a realização dessa etapa, foram 

fornecidos ao modelo o arquivo gerado no passo anterior, o mapa de classes de uso do solo 

inicial (1989) e as variáveis. Esse arquivo deve ser analisado e, caso algum desses índices 

apresente valor superior a 60% para algum par de variáveis, uma das variáveis do par deve 

ser desprezada ou as duas devem ser reunidas em uma terceira variável. 

 

Para as simulações de mudanças, foram utilizados o mapa de uso do inicial, os mapas de 

variáveis (estáticas e dinâmicas), a matrizes de transição de múltiplos passos (taxas 

anuais), os pesos de evidência e o número de passos (25, relativos a cada ano) a ser 



aplicado. Ao final dessa etapa, foi obtido um mapa de uso do solo simulado referente ao 

ano de 2014. Assim, o objetivo do próximo passo foi analisar o grau de semelhança entre o 

mapa real (observado) e o simulado a fim de testar a parametrização do modelo de 

simulação. Confirmada a eficiência da parametrização, os mesmos parâmetros usados nesta 

etapa podem ser aplicados ao mapa observado de 2014 a fim de se obter mapas simulados 

para o futuro. 

 

 
Figura 6 Análise dos pesos de evidência das Variáveis 

 

 

3  VALIDAÇÕES E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

A validação do modelo consiste no procedimento de avaliação do nível de ajuste entre o 

mapa simulado e o mapa real (observado). As saídas dos modelos dinâmicos espaciais 

requerem uma comparação em um contexto de vizinhança, pois até mesmo mapas que não 

apresentam padrões similares célula-a-célula podem ainda apresentar padrões similares e 

concordância espacial nas proximidades de uma célula (ROSSETI et al., 2013). 

 

O método de validação na plataforma Dinâmica EGO é baseado no método de similaridade 

fuzzy, o qual inclui o Kfuzzy, considerado equivalente ao método estatístico Kappa, e a 

similaridade fuzzy, que verifica a localização e a categoria dentro da vizinhança da célula 

considerada (SOARES FILHO et al., 2009). 

 

Como resultado, foram obtidos os valores de similaridades mínima e máxima entre os dois 

mapas de mudanças. O tamanho da janela pode variar de 1x1 para 3x3, 5x5, 7x7, 9x9 e 

11x11.  

 

3.1 Período 1989-2001 

 

Como o objetivo desse trabalho é simular o crescimento urbano, os valores referentes às 

outras transições de uso do solo não foram utilizados. Assim, a partir da matriz de passo 

único, foi obtido que durante esse período a área urbana da cidade cresceu cerca 13 %, e 

esse crescimento aconteceu a uma taxa anual de 1,3 %, segundo a matriz de múltiplos 

passos. 

 

Em relação aos coeficientes dos pesos de evidência, foram obtidos valores positivos e 

significativos nas proximidades de todas as variáveis utilizadas, indicando, portanto que as 



mesmas são favoráveis a mudança de uso do solo selecionada. Como resultado foi obtido o 

seguinte mapa simulado para o ano de 2001 (Figura 7): 

 
Figura 7 Cenário Simulado 2001 

 

A comparação dos cenários simulados com os mapas obtidos a partir da classificação de 

padrões pode avaliar a capacidade de simulação do modelo. Essa comparação foi realizada 

por inspeção visual e, de forma quantitativa, por meio dos índices de similaridades Calc 

Reciprocal Similarity e Mult-Window Similarity of Differences. O primeiro utiliza uma 

função de decaimento exponencial e o segundo uma função de decaimento constante. Pela 

análise da Tabela 3, pode-se observar que o modelo apresenta similaridade acima de 0,5 

apenas em resoluções a partir de 3 células, ou seja, janelas com 90 metros de lado.  

 

Tabela 3 Teste de Validação para o Cenário Simulado de 2001 

 
Tamanho da Janela Similaridade Mínima Similaridade Máxima 

1x1 0,30 0,45 

3x3 0,48 0,71 

5x5 0,56 0,83 

7x7 0,60 0,88 

9x9 0,62 0,90 

11x11 0,63 0,92 

  

Caixeta (2014) concluiu em sua pesquisa que os valores obtidos devem estar acima de 0,45 

para a função de decaimento exponencial e acima de 0,84 para a função de decaimento 

constante em janela 11x11. 

 

Tendo em vista esses valores de referência, pode-se concluir que os resultados obtidos são 

satisfatórios para essas resoluções. Assim, pode-se dizer que o modelo utilizado foi capaz 

de simular as mudanças de uso do solo com as variáveis utilizadas. 

 

3.2 Período 2001-2014 

 

A matriz de passo único mostrou que a área urbana da cidade de Campina Grande cresceu 

cerca 12.3 % entre 2001 e 2014. Segundo a matriz de múltiplos passos, foi obtido ainda 



que esse crescimento ocorreu a uma taxa anual de 1,2 %. A modelagem nesta plataforma 

pode informar tanto a taxa anual de mudança quanto as taxas anuais (passo a passo).  

 

Em relação aos coeficientes dos pesos de evidência, foram obtidos valores positivos e 

significativos nas proximidades de todas as variáveis utilizadas, indicando, portanto que as 

mesmas são favoráveis a mudança de uso do solo selecionada. Como resultado foi obtido o 

seguinte mapa simulado para o ano de 2014 (Figura 8): 

 

 
Figura 8 Cenário Simulado 2014 

 

Utilizando os índices de similaridades Calc Reciprocal Similarity e Mult-Window 

Similarity of Differences, obtemos os seguintes valores apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 4 Teste de Validação para o Cenário Simulado 2014 

 
Tamanho da Janela Similaridade Mínima Similaridade Máxima 

1x1 0,27 0,42 

3x3 0,33 0,66 

5x5 0,39 0,82 

7x7 0,43 0,91 

9x9 0,46 0,95 

11x11 0,49 0,97 

  

Pela análise da Tabela 4, pode-se observar que o modelo apresenta similaridade acima de 

0,5 apenas em resoluções a partir de 3 células, ou seja, janelas com 90 metros de lado.  

 

Os resultados obtidos são satisfatórios em relação aos valores de referência fornecidos por 

Caixeta (2014) em janela 11x11. Assim, pode-se dizer este segundo modelo foi capaz de 

simular as mudanças de uso do solo com as variáveis utilizadas. 

 

3.3. Tendências futuras de crescimento urbano: simulação final 

 

Nesta etapa, os parâmetros do período entre 2001 e 2014 foram replicados no cenário de 

2014 para obtenção de um novo cenário que representa as tendências históricas de 



crescimento urbano. Como resultado, foi obtido o seguinte mapa para o ano de 2027 

(Figura 9): 

 

 
Figura 9 Cenário Simulado 2027 

 

Nesses mapas, é possível observar um crescimento urbano radial ao centro da cidade e em 

sentido sudoeste, seguindo a tendência apresentada no período anterior. Além disso, há um 

adensamento da área urbanizada próxima ao centro da cidade, evidenciado pela diminuição 

de áreas não urbanizadas nessas regiões. 

 

A região nordeste da área urbana também apresenta um crescimento e adensamento na 

simulação e é nesta região que se localizam os principais empreendimentos de 

condomínios horizontais da cidade que já despontam como equipamentos de atração de 

movimento para o crescimento da zona urbana. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do rápido crescimento das cidades, estudos que realizem previsões das mudanças de 

ocupação do solo são essenciais para um adequado planejamento urbano, de forma a 

conciliar desenvolvimento econômico com o bem-estar social e de forma sustentável. 

 

Nesse contexto, o Dinâmica EGO apresenta-se como uma ferramenta inovadora em relação 

aos SIGs tradicionais por sua capacidade de simular processos dinâmicos e dependentes do 

tempo. 

 

A modelagem da dinâmica do crescimento urbano da cidade de Campina Grande - PB, 

baseado em autômatos celulares, espacializou as mudanças de ocupação do solo ocorridas 

nos períodos analisados em cenários futuros de forma semelhante aos padrões do passado, 

gerando os chamados mapas de tendências históricas, que se constituem como ferramentas 

importantes na análise dos fatores que influenciam o crescimento urbano. 

 

Nesta análise, foi observado que no período entre 1989 e 2001 o crescimento urbano 

aconteceu nas fronteiras da cidade em sentido radial ao centro e na própria parte central da 

cidade com diminuição de áreas não urbanizadas nesta região. O primeiro fato deve-se a 



consolidação de novas áreas urbanas mais distantes do centro indicando um 

“espraiamento” da cidade como dinâmica de ocupação. Já o segundo fato pode estar 

associado a atração de comércio e serviços para o centro já que a cidade possui forte 

vocação comercial.  

 

No período entre 2001 e 2014 a tendência observada é a mesma, sendo que neste caso a 

chegada de grandes conjuntos habitacionais advindos do programa “minha casa minha 

vida” bem como a implantação de condomínios horizontais de grande porte 

potencializaram a ocupação nas áreas periurbanas sobretudo na região sul-sudoeste da 

cidade e mais recentemente, na região nordeste. 

  

Além disso, foi observado que a taxa de crescimento da mancha urbana da cidade de 

Campina Grande foi praticamente constante nos dois períodos analisados 

(aproximadamente 13 %). 

 

Na projeção realizada para o ano de 2027 foram usadas as tendências de mudanças de uso 

do solo do período anterior (2001 e 2014). Dessa forma, foi obtido um cenário no qual foi 

observado um grande adensamento do centro urbano, novamente proveniente do comércio 

e serviços na área central, além do crescimento radial também observado no período 

anterior, inclusive um grande complexo habitacional/industrial está sendo implantado na 

região sudoeste (complexo Aluízio Campos) que confirma o crescimento nesta área da 

cidade. O crescimento urbano em 2027 foi simulado em 12,3 % em relação ao cenário de 

2014. 

 

A necessidade de se planejar o adensamento da cidade, incluindo áreas mais favoráveis à 

verticalização em detrimento de outras pode ser uma forma de otimizar esse processo. 

Cabe ao poder público considerar essas questões e utilizando ferramentas desta natureza 

para um planejamento mais efetivo. Como tratam-se de imagens com resolução espacial 

média (30 metros), os mapas gerados não possibilitam a análise de regiões especificas da 

cidade, como por exemplo os bairros. Além disso, a simplificação da realidade com o uso 

de apenas três classes de uso do solo (urbanizado, não urbanizado e água) não permite a 

visualização das mudanças ocorridas na estrutura da área urbana da cidade, a exemplo do 

processo de verticalização.  

 

Em relação a simulação realizada, foram encontradas discrepâncias visuais em relação aos 

dados de uso do solo observado. Esses erros podem ter sido gerados por problemas 

diversos, entre os quais podemos destacar:  

 Grande intervalo de tempo entre os cenários utilizados, gerando grandes mudanças que se 

tornam difíceis de serem simuladas; 

 Limitações no método de simular mudanças de uso do solo a partir da análise da 

influência de variáveis especializadas, uma vez que os processos que orientam as 

transformações do ambiente urbano são normalmente complexos, envolvendo fatores 

políticos, econômicos, sociais, etc; 

 Erros do operador no procedimento de calibração – que definem o percentual de 

mudanças dedicado a expansão/contração de manchas preexistentes e formação de novas, 

além de definir o tamanho e a forma das manchas criadas - e no ajuste manual dos 

coeficientes dos pesos de evidência das variáveis que não apresentaram os valores 

esperados. 

 



Apesar dos erros encontrados, a avaliação dos resultados das simulações exibiu valores 

adequados para janelas 11x11 e acima de 0,5 para janelas a partir de 90 metros de lado. 

Esses valores indicam que metodologia pode ser aplicada em resoluções maiores, o que é 

uma motivação para pesquisas posteriores. O trabalho caracteriza-se ainda como um passo 

inicial de uso destas projeções de tendências de ocupação em estudos de mudança 

climática e planejamento da cidade por estar inserido em um contexto maior de um projeto 

de pesquisa em andamento, denominado: Modelagem ambiental urbana e o desafio das 

cidades inteligentes: aplicações em Campina Grande-PB. 
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