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TÍTULO  

CityPlan 

 

SUBTÍTULO  

Contributo para o desenvolvimento de uma metodologia e ferramenta computacional para apoio ao 

desenho urbano 

 

 

RESUMO 

 

Esta tese descreve o desenvolvimento de um modelo para a formulação de programas urbanos, que 

inclui a criação de uma metodologia e de uma ferramenta informática associada, denominada 

CityPlan. O conteúdo da investigação centra-se, genericamente, no desenvolvimento de um 

paradigma de planeamento apoiado por ontologias computacionais, no contexto da tecnologia 

oferecida pela Ontology Web Language (OWL). Em suma, CityPlan consiste num “Sistema de 

Informação Geográfico” orientado por ontologias (SIG-O).  

O objetivo principal de CityPlan é auxiliar os intervenientes nos processos de desenvolvimento 

urbano na geração de programas de intervenção urbana, beneficiando das vantagens do referido 

modelo e tecnologia. CityPlan permite a identificação e classificação de dados geoespaciais e a 

localização automática de um conjunto de equipamentos públicos coletivos, de acordo com regras de 

localização pré-definidas. Tendo identificado os requisitos principais do plano, torna-se possível 

estabelecer um conjunto básico de recomendações adequadas para apoiar a criação de estratégias de 

programação espacial e o desenvolvimento de alternativas consistentes para o desenho urbano. 
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TITLE 

CityPlan: Towards development of a methodology and computational tool to support urban design 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis describes the development of a model for the formulation of urban programs that 

includes the creation of a methodology and an associated computational tool, named CityPlan. The 

content of the research focuses on the development of a planning paradigm supported by 

computational ontologies, in the context of the “Web Ontology Language” (OWL) technology. 

Basically CityPlan consists of a “Geographic Information System” based on ontologies (GIS-O). 

The main purpose for CityPlan is to help stakeholders in the processes of urban development, to 

enable the creation of urban intervention programs, benefiting from the advantages of the 

aforementioned model and technology. With CityPlan, it is possible to semantically annotate an 

intervention site with knowledge about the land use and the population, and then locate, 

automatically, a set of collective public facilities according to their specific location rules.  

Having identified the main requirements of the plan, it is possible to establish a basic set of 

appropriate recommendations, to support the creation of spatial planning strategies and consistent 

urban design alternatives. 

 

 

Keywords: Urban planning, ontologies, GIS-O, Ontology Web Language, OWL 2.0. 
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1 Capítulo: Introdução 
 

Esta tese visa o desenvolvimento de um modelo para a formulação de programas urbanos1, que 

inclui a criação de uma metodologia e de uma ferramenta2 computacional associada, denominada 

CityPlan3 . O conteúdo da investigação centra-se, genericamente, no desenvolvimento de um 

paradigma de planeamento apoiado por ontologias4. O objetivo é elaborar programas de intervenção 

urbana com o auxílio deste modelo e tecnologia. 

Este Capítulo apresenta uma visão geral sobre o tema de investigação. Primeiro é descrito o 

contexto que sustenta a génese do trabalho. Em seguida são equacionados os objetivos gerais e 

parciais da tese, a pertinência do tema de investigação proposto e são descritas as principais 

contribuições de carácter social e científico. 

 

1.1. Estrutura e organização da tese 
 

1.1.1. Capítulos 
 

A tese está organizada em sete capítulos.  

O presente Capítulo 1 – Introdução, apresenta uma visão geral sobre o tema de investigação. 

Primeiro é descrito o contexto que sustenta a génese do trabalho. Em seguida são equacionados os 

objetivos gerais e parciais da tese e a pertinência do tema de investigação proposto. Finalmente são 

descritas as principais contribuições de carácter social e científico.  

No Capítulo 2 – Referencial Teórico, são abordados diversos fenómenos de organização espacial e 

de gestão do conhecimento urbano, sendo ainda realizada uma análise a um conjunto de ferramentas e 

metodologias atualmente utilizadas em contextos de planeamento. Neste capítulo descreve-se a 

complexidade associada ao problema urbano e as limitações das ferramentas atuais, que sustentam a 

                                                 
1 Formulação, no contexto desta investigação, está relacionada com um conjunto de tarefas associadas ao planeamento do 
espaço urbano, não restringida à prescrição e recomendação de medidas para a sua regulação espacial. O conceito é usado 
em conjugação com o conceito ‘planeamento’, nomeadamente nas descrições que envolvem a elaboração de um modelo 
específico e parcial (ver nota 5). 
2 “Ferramenta” é usada no texto, de forma alternada, com as expressões “aplicação informática” ou “aplicação”. A expressão 
“ferramenta” tem um âmbito mais genérico, descrevendo um instrumento informático concebido para facilitar a realização 
de tarefas complexas. A designação “aplicação informática” refere-se, mais concretamente, a um determinado conjunto de 
programas, dados e procedimentos que, em conjunto, constituem um sistema que permite executar uma função específica, 
implicando tipicamente diversos processos articulados como a introdução, o processamento e o armazenamento de dados, 
bem como a obtenção de determinados resultados. 
3 A nomenclatura da ferramenta CityPlan deriva do tipo de função prevista para a sua utilização, isto é, auxiliar no 
planeamento do espaço urbano. A nomenclatura em inglês enquadra-se no âmbito internacional do contexto desta 
investigação. 
4 Nesta tese, as ontologias referem-se a uma tecnologia usada na Ciência de Computação, nos Sistemas de Informação e na 
Ciência da Informação. Genericamente, uma ontologia é um modelo de conhecimento que utiliza dados para representar um 
conjunto de conceitos acerca de um domínio, bem como todas as ligações existentes entre esses conceitos. As ontologias são 
frequentemente utilizadas para executar inferências sobre os diversos objetos do domínio em estudo. Este tema é detalhado 
no Capítulo 2.  
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necessidade da criação de novos paradigmas, metodologias e ferramentas - consistindo num dos 

principais argumentos para a criação da ferramenta CityPlan.  

O Capítulo 3 – Ontologias, apresenta uma visão geral sobre o conceito e tecnologia principal 

utilizada no âmbito desta tese. A abordagem mais detalhada às ontologias que se propõe neste 

capítulo está relacionada com a complexidade intrínseca dos seus conceitos, e dos diversos campos da 

sua aplicação teórica e prática. Este capítulo descreve, genericamente, o conceito de ontologia à luz 

do seu legado filosófico e o enquadramento da sua vertente computacional, nomeadamente aplicada 

ao planeamento urbano.   

No Capítulo 4 - Modelo Teórico e Conceptual, descreve-se o paradigma teórico e conceptual que 

está na origem da criação das metodologias e da ferramenta computacional proposta para esta tese. 

Em primeiro lugar, é descrita a “ontologia do processo”, que consiste sumariamente num sistema que 

descreve as ações de planeamento que são necessárias à compreensão de um determinado contexto 

urbano em análise. Em seguida é descrita a “ontologia do contexto”, que corresponde a um sistema 

para a representação dos componentes físicos e conceptuais do contexto geoespacial urbano. Em 

síntese, pretende-se com a descrição deste dois sistemas interrelacionados, a criação de uma base 

metodológica consistente para sustentar a criação da ferramenta CityPlan.  

O Capítulo 5 - Implementação computacional, corresponde a uma descrição detalhada da 

implementação computacional da ferramenta CityPlan e do localizador de equipamentos públicos 

integrado em CityPlan. Primeiro, são expostos os objetivos e a descrição genérica da ferramenta. É 

explicada a sua estrutura e as suas funções principais, designadamente a arquitetura do seu sistema, o 

uso do solo como estrutura central do seu funcionamento, bem como o planeamento e a organização 

de tarefas a realizar em CityPlan. Em seguida, é descrita a utilização das capacidades de raciocínio da 

Web semântica em CityPlan, nomeadamente em relação à localização, à categorização automática e 

às verificações de consistência viabilizadas pela tecnologia OWL. Depois, é explicada a construção de 

informação semântica para a descrição do contexto urbano, designadamente através de ontologias, 

nomeadamente para o uso do solo, população, pontos de referência e para tarefas de planeamento. Por 

último, é descrita a localização automática para equipamentos públicos.  

O Capítulo 6 - Teste em ambiente real e validação sumária do interface, apresenta uma descrição 

de um teste de usabilidade concebido para CityPlan, que decorreu no contexto do seminário 

internacional “Measuring Urbanity: densities, networks and urban fabrics” e do workshop 

internacional “City Induction: urban design with patterns and rules”. O principal objetivo deste teste 

de foi o de recolher dados decorrentes da utilização do software em contexto real para a compreensão 

acerca dos diversos níveis de funcionalidade da ferramenta, nomeadamente as vantagens da sua 

utilização e os problemas detetados para melhoramento do interface. 

O Capítulo 7 – Conclusão, apresenta as conclusões da investigação desenvolvida no âmbito desta 

tese. Primeiro, descreve-se a ferramenta CityPlan no contexto do planeamento urbano expondo-se, em 

seguida, os conteúdos metodológicos e o desenvolvimento computacional que permitiram a sua 
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criação. Descreve-se, particularmente, a modelação do standard LBCS como a ontologia que estrutura 

CityPlan. Seguidamente, são explicados os recursos especiais que foram desenvolvidos com sucesso 

em CityPlan, designadamente o localizador automático para equipamentos e serviços públicos. É 

igualmente abordada a concretização da integração de CityPlan com os restantes módulos do projeto 

Cidade Induzida, e um resumo dos resultados obtidos, que inclui um conjunto de contributos técnicos 

e metodológicos. Estes resultados abrangem ainda as conclusões dos testes realizados em contexto 

real de trabalho, bem como o impacto originado pelo conteúdo da investigação. Por fim, descreve-se o 

trabalho futuro que poderá ser desenvolvido a partir deste trabalho. Neste contexto é finalmente 

mencionado o desenvolvimento de diversas funções adicionais para CityPlan, bem como a 

possibilidade da adoção dos resultados obtidos para o ensino e prática profissional.  

A tese inclui ainda um Apêndice e três Anexos. 

 

1.1.2. Apêndice I 
 

A “Integração de CityPlan com o módulo da geração e o módulo de avaliação do projeto Cidade 

Induzida”, encerra um conjunto complexo de técnicas informáticas decidindo-se, por esta razão, 

remete-lo para um apêndice, para que o texto do corpo da tese se apresentasse mais fluído. O seu 

conteúdo remete concretamente para a implementação computacional da integração entre os módulos 

do projeto Cidade Induzida, apresentada numa fase de prova de conceito. De forma sumária, explica-

se de que forma CityPlan pode utilizar os mesmos dados para a classificação geoespacial que as 

outras aplicações desenvolvidas para os restantes submodelos do projeto Cidade Induzida. Desta 

forma será possível ligar a 1) formulação de um programa urbano à 2) geração de soluções urbanas, e 

sua posterior 3) avaliação, através de dados comuns. A base de dados atua, assim, como a ponte da 

integração dos três submodelos do projeto.  

 

1.1.3.  Anexos 
 

No anexo I apresenta-se uma listagem dos artigos publicados em revistas e conferências 

internacionais com participação do autor desta tese desenvolvidos no âmbito do projeto Cidade 

Induzida, no contexto do qual se elaborou a presente tese. Estes artigos cobrem assim matérias 

diretamente relacionadas com o seu conteúdo. 

O artigo "City Induction: formulating, generating, and evaluating urban plans" (Duarte et al, 2012) 

descreve de forma sumária o conteúdo do projeto Cidade Induzida, incluindo o problema e a 

metodologia seguida, esclarecendo que o objetivo é desenvolver uma plataforma informática para 

apoio ao projeto urbano, formada por três módulos para a formulação, geração e avaliação de planos 
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urbanos, respetivamente, correspondendo o primeiro destes módulos ao tema desta tese, ligados por 

uma ontologia comum. 

Em “Towards a Computational Description of Urban Patterns: an urban formulation ontology” 

(Montenegro e Duarte, 2008) apresenta-se de forma sumária a ontologia comum aos três módulos, 

desenvolvida no âmbito da presente tese, a qual inclui uma ontologia do espaço urbano e uma 

ontologia do processo urbano. Concretamente, este artigo descreve um conjunto de práticas e 

procedimentos necessários à elaboração de programas urbanos, designadamente estratégias, 

regulamentos, diretrizes, características físicas do local, características sociais, culturais e económicas 

da população. O conceito de ontologia surge neste primeiro artigo desta investigação, acentuando a 

forte orientação e persecução de objetivos do trabalho. No texto do artigo “Computational Ontology 

of Urban Design” (Montenegro e Duarte, 2009) desenvolve-se de forma mais aprofundada a ontologia 

do espaço urbano. O artigo aborda o tema da ontologia para explicar o desenvolvimento conceptual 

do modelo proposto, nomeadamente através da estruturação de um léxico, de uma sintaxe e de uma 

semântica. Argumenta-se que tal modelo constitui a base para o “City Information Model” (CIM), que 

permite a elaboração de descrições consistentes e abrangentes dos espaços urbanos, permitindo 

igualmente a formulação de programas para intervenções urbanas e a geração de propostas de desenho 

urbano. 

O artigo “Assessing Computational Tools for Urban Design: Towards a City Information Model” 

(Gil, et al, 2010) apresenta a avaliação de uma seleção de ferramentas de software para o planeamento 

e desenho urbano no contexto do projeto CityInduction. Os resultados deste trabalho encontram-se 

especialmente referenciados no Capítulo Trabalho Relacionado. Este artigo foi determinante para a 

perceção da existência e usabilidade de ferramentas existentes, bem como para a necessidade da 

criação de uma ferramenta de raiz, designadamente através da tecnologia utilizada em CityPlan. 

A implementação informática das ontologias é descrita numa série de artigos, já relacionados 

diretamente com a criação da ferramenta e interface computacional de CityPlan. O artigo “A Land 

Use Planning Ontology: LBCS” (Montenegro et al, 2012a) descreve a ontologia LBCS-OWL2, 

desenvolvida com base nas normas de classificação de uso do solo do standard “Land Based 

Classification Standards” (LBCS). Trata-se genericamente da ontologia que constitui a estrutura base 

de funcionamento da aplicação CityPlan. No artigo são abordadas as qualidades principais do 

standard LBCS, particularmente a sua abrangência e o detalhe que revela na descrição das diferentes 

dimensões do espaço urbano – especificando cinco campos principais e distintos de descrição e 

classificação. Um dos objetivos do artigo é demonstrar que a ontologia LBCS-OWL2 é útil para 

fornecer descrições semânticas e computacionais de uso do solo, no âmbito dos dados espaciais 

georreferenciados. No artigo são explicadas as vantagens da utilização desta ontologia, 

nomeadamente para a criação de estratégias de planeamento urbano. Finalmente são mostrados alguns 

procedimentos técnicos que orientam a implementação do standard LBCS numa ontologia OWL2. O 

artigo “A Land Use Identification and Visualization Tool Driven by OWL Ontologies” (gomes et al, 
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2012b) introduz a Arquitetura do Sistema da ferramenta, descrevendo as técnicas utilizadas. No artigo 

argumenta-se que a ferramenta fornece ao utilizador o máximo de flexibilidade na escolha do standard 

de uso do solo usado para executar as classificações de um dado mapa. Refere-se ainda que esta 

flexibilidade é alcançada através da definição de ontologias extensíveis. E que isto permite que a 

ferramenta carregue ontologias externas que definem uma dada taxonomia e as relações semânticas 

entre as categorias de uso do solo. Descreve-se ainda que as ontologias que são carregadas na 

aplicação são usadas no contexto de um interface amigável. Demonstrando, depois, como as 

ontologias podem ser usadas para executar categorizações automáticas e verificações de consistência 

no domínio do conhecimento geográfico, auxiliando no processo de identificação do uso do solo.  

Os artigos “An OWL2 Land Use Ontology: LBCS” (Montenegro et al, 2011a), “4CitySemantics: 

GIS-Semantic Tool for Urban Intervention Areas” (Montenegro et al, 2011d) e “A Computer-Aided 

Urban Planning Tool driven by Semantic Web Ontologies” (Gomes et al, 2012a) descrevem 

detalhadamente as técnicas utilizadas na criação da ferramenta CityPlan e do seu interface. 

Genericamente os artigos descrevem uma ferramenta de software para o planeamento orientada por 

ontologias da Web semântica. Nestes artigos refere-se que, com esta ferramenta, os participantes nos 

processos de desenvolvimento urbano podem identificar um local de intervenção urbana e a respetiva 

área circundante, sendo possível anotá-las semanticamente - com o conhecimento sobre o uso do solo 

e a tipologia da população. Os artigos descrevem ainda um conjunto de características relevantes da 

ferramenta, nomeadamente a flexibilidade, que é alcançada através da criação de ontologias 

modulares, que fornecem uma clara separação entre o conhecimento urbano e a aplicação. Refere-se 

ainda que a ferramenta foi especialmente concebida para lidar com diferentes padrões semânticos. 

Os artigos “Describing and Locating public open spaces in urban planning” (Montenegro et al, 

2012b), “Public Space Patterns: Modeling the language of urban space” (Montenegro, et al, 2011b) e 

“Public Space Patterns: Towards a CIM standard for urban public space” (Montenegro, et al, 2011c) 

descrevem diversas tipologias de padrões do espaço público no contexto do modelo “City Information 

Modelling” (CIM), e da criação de uma ferramenta que acolha as funções de classificar, interpretar 

dados geoespaciais. Os artigos incluem uma descrição de diagramas conceptuais hierárquicos (ou 

ontologias leves) e a descrição de soluções para a localização de entidades espaciais através do uso de 

agentes dinâmicos. De uma forma geral, estes artigos equacionam o problema da localização de 

espaços e equipamentos, e descrevem os rudimentos do localizador semiautomático posteriormente 

implementado na ferramenta CityPlan.  

Os artigos “Monitoring urban design through generative design support tools: a generative 

grammar for Praia” (Beirão et al, 2010), “City Information Modelling: parametric urban models 

including design support data” (Beirão, Montenegro e Arrobas, 2012), “Monitoring urban design 

through generative design support tools: a generative grammar for Praia.” (Beirão et al, 2009) e “The 

city as a street system: A street description for a city ontology” (Beirão et al, 2009) dizem sobretudo 

respeito ao modelo de geração do projeto Cidade Induzida. Todos estes artigos propõem metodologias 
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(pré-ontologias e padrões) e tecnologias (gramáticas de forma) que estão na génese da estrutura da 

ferramenta CityPlan descrita nesta tese. Não obstante o artigo “The city as a street system: A street 

description for a city ontology” teve especial relevância para a presente tese ao apresentar descrições 

hierarquizadas de sistemas urbanos, tendo constituído uma base sólida para a seleção do standard de 

uso do solo que estrutura CityPlan. 

Finalmente, os artigos “On the discovery of urban typologies: Data mining the multi-dimensional 

morphology of urban areas” (Gil, et al, 2011) e “On the Discovery of Urban Typologies: Data Mining 

the Multi-dimensional Character of Neighbourhoods” (Gil, et al, 2009) incidem sobre o modelo de 

avaliação. Destes artigos, o mais relevante para a tese atual é o segundo artigo descrito, dado que 

constitui uma extensão e pormenorização dos conceitos e técnicas desenvolvidas anteriormente. Os 

resultados obtidos e apresentados no artigo estão na génese da seleção e implementação de standards 

de classificação de elementos urbanos incluídos na ferramenta CityPlan. Os dados estatísticos deste 

trabalho de investigação serviram igualmente para robustecer o conceito e os mecanismos de 

localização semiautomática introduzidos em CityPlan.  

 

O Anexo III corresponde à notação informática em Manchester OWL Syntax da ontologia da 

População e da ontologia Skeleton do Workflow. Foi ponderada a hipótese de adição de código 

adicional relativo à criação de CityPlan contudo, e depois de contabilizadas mais de 2500 páginas de 

código (incluindo as ontologias, o interface e a plataforma de localização automática), decidiu-se pela 

demonstração mais restrita da notação em linguagem OWL de duas ontologias, dado que constituem a 

base tecnológica da ferramenta. Colocaram-se ainda algumas dúvidas relativas a eventuais restrições 

relacionadas com o desenvolvimento de patentes ou direitos autorais. 

 

O Anexo III contém um conjunto adicional de material informativo relacionado com o Seminário 

Internacional “Measuring Urbanity: densities, networks and urban fabrics” e do “Workshop 

Internacional - City Induction: urban design with patterns and rules”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21

1.2. Enquadramento 
 

1.2.1. O contexto do projeto Cidade Induzida e da dissertação de Mestrado 
 

Esta tese enquadra-se num contexto de investigação mais alargado que inclui, de forma geral, o 

projeto Cidade Induzida ou CityInduction (Duarte et al., 2012)5 e a dissertação para obtenção do grau 

de Mestre em Regeneração Urbana e Ambiental, com o título Building a Pre-Design Ontology 

(Montenegro, 2010). Estes dois trabalhos estão na génese do desenvolvimento desta tese. 

O projeto de investigação CityInduction6 foi inicialmente financiado pela Fundação para a Ciência 

e Tecnologia (FCT) (PTDC/AUR/64384/2006) e acolhido no centro de investigação do Instituto de 

Engenharia de Estruturas, Território e Construção (ICIST) do Instituto Superior Técnico (IST), na 

Universidade Técnica de Lisboa (UTL). A coordenação científica do projeto é do Professor José Pinto 

Duarte e inclui mais três membros investigadores7. Foram igualmente afetos ao projeto um grupo de 

bolseiros responsáveis pela implementação informática.8 

O objetivo definido para o projeto é conceber um modelo para o desenvolvimento de um 

instrumento integrado de planeamento9 e desenho urbano, partindo de teorias existentes, com recurso 

a novas ferramentas informáticas, interoperáveis10, enquadradas por uma metodologia geral. A missão 

principal do projeto é auxiliar os intervenientes nos processos de desenvolvimento urbano, na 

conceção de planos para o território11, através de uma metodologia que permita a geração de 

alternativas, em resposta a variações no contexto. O projeto geral contempla a criação de submodelos 

para a formulação, avaliação e geração de planos e sua implementação, através da utilização de 

ferramentas no âmbito dos Sistemas de Informação Geográfica12 (SIG) e do Desenho Assistido por 

                                                 
5 O modelo conceptual do projeto Cidade Induzida é inspirado num modelo matemático inventado por José P. Duarte (2001) 
que consiste, sumariamente, no desenvolvimento de sistemas interativos para a geração de soluções de projeto para 
habitação. O modelo de Duarte denomina-se gramática discursiva e inclui; a) um sistema para a formulação de programas 
com base em dados contextuais, b) um sistema de desenho para a geração de soluções que correspondam ao programa, e c) 
um sistema de avaliação para garantir uma integração adequada do conjunto formado pelo programa e pela solução formal.  
6 O projeto de investigação Cidade Induzida iniciou-se em 2006, tendo obtido financiamento pela FCT. Presentemente, o 
projeto continua ativo no seio do Grupo de Computação (Design and Computation) da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa. 
7 Nuno Montenegro, José Nuno Beirão e Jorge Gil. 
8 Jorge Gomes, João Lobo e Diana Coelho (bolseiros do módulo de formulação do projeto Cidade Induzida). 
9 Planeamento, no contexto desta investigação, está relacionado com o desenvolvimento de um conjunto de tarefas que 
normalmente ocorre numa fase anterior e/ou simultânea à conceção do desenho de um plano urbano, permitindo a 
interpretação de uma dada realidade urbana existente e/ou desejada, de forma a avaliá-la e a estruturar percursos adequados 
para uma implementação eficaz. Trata-se de um processo de deliberação que determina e organiza um conjunto de ações, 
com o objetivo de antecipar determinados resultados esperados (Montenegro, 2010). 
10 Interoperabilidade, no contexto desta tese, significa a capacidade de um sistema para interagir e comunicar com outro. 
11 Entende-se aqui por território um determinado espaço geográfico que está sob o controlo de uma única entidade 
governativa como um estado ou um município, definindo uma área cujos limites são determinados pelo âmbito do poder 
político e não apenas pelo conjunto dos seus recursos naturais (Montenegro, 2010). 
12 “Conjunto de funções automatizadas que fornecem aos profissionais, capacidades avançadas de armazenamento, acesso, 
manipulação e visualização de informação georreferenciada.” (Ozemoy, Smith e Sicherman, 1981). 
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módulo de avaliação

módulo de formulação módulo de geração

Computador13 (Computer Aided Design - CAD). O objetivo final é maximizar o desempenho espacial 

e funcional das áreas urbanas e minimizar o impacto ambiental das intervenções.  

O projeto de investigação parte de considerações relativas aos efeitos do planeamento e do 

desenho urbano, nomeadamente para o desempenho económico das cidades e para a qualidade de vida 

das populações, e propõe uma abordagem ao problema da eficiência dos planos urbanos, 

nomeadamente, a necessidade de se encontrarem soluções para suprir a insuficiência de instrumentos 

integrados para a formulação e formalização dos planos.  

Para solucionar este problema são apresentados três submodelos integrados (Diagrama 1): 1) um 

submodelo para a formulação de programas urbanos focado na análise e interpretação do contexto, 2) 

um submodelo para a geração de planos urbanos compatibilizado com as prescrições e orientações do 

programa, e 3) um submodelo para a avaliação dos planos urbanos para analisar, comparar e 

classificar soluções alternativas. O modelo proposto está representado no Diagrama 1 simplificado. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Modelo simplificado proposto para o projeto Cidade Induzida.  

 

O primeiro submodelo do projeto CityInduction14 refere-se à formulação de problemas urbanos. 

Este submodelo de formulação é inspirado na linguagem padrão de Christopher Alexander (1977), em 

                                                 
13 “CAD software, also referred to as Computer Aided Design software and in the past as computer aided drafting software, 
refers to software programs that assist engineers and designers in a wide variety of industries to design and manufacture 
physical products ranging from buildings, bridges, roads, aircraft, ships and cars to digital cameras, mobile phones, TVs, 
clothes and of course computers. CAD software is often referred to as CAD CAM software ('CAM' is the acronym for 
Computer Aided Machining)” (Bozdoc, M. The History of CAD. iMB. (Em Linha) (Consult. 5 Novembro 2012). Disponível 
em URL: http://mbinfo.mbdesign.net/CAD-History.htm). Tradução livre do autor: Software CAD é o acrónimo da língua 
inglesa do nome “Computer Aided Design Software” ou “Computer Aided Drafting Software”, referindo-se a um conjunto 
de programas informáticos que auxiliam designers e engenheiros em diversas indústrias orientadas ao projeto e fabrico de 
produtos físicos como edifícios, pontes, estradas, aeronaves, navios e automóveis, câmeras digitais, telemóveis, televisores, 
roupas e computadores, entre outros. O software CAD é muitas vezes acompanhado do acrónimo CAM referente ao conceito 
“Computer Aided Machining"  
14  O projeto Cidade Induzida está amplamente difundido nos meios de investigação ligados aos processos de 
desenvolvimento urbano e computação, em virtude de uma componente teórica que se tem mantido consistente, dos 
resultados das implementações dos submodelos, e do número de publicações científicas, conferências e workshops 
internacionais que tem produzido. O projeto integra ainda um grupo constituído por diversas investigações acolhidas pelo 
laboratório Living Labs (MIT Living Labs) do Massachusetts Institute of Technology (MIT), na secção City Design 
Dynamics. Este laboratório do MIT reúne um grupo de especialistas interdisciplinares cujo objetivo é desenvolver, 
implementar e testar, em ambiente real, novas tecnologias e estratégias para o planeamento e projeto. O trabalho 
desenvolvido pelo laboratório estende-se desde a escala humana à escala urbana, abordando os principais desafios da 
sociedade, nomeadamente relacionados com a saúde, a energia, e a criatividade. O interesse do MIT no projeto Cidade 
Induzida advém, em parte, do conjunto de soluções alternativas que são propostas ao planeamento urbano tradicional top-
down por este não ser suficientemente sensível à recorrente e rápida alteração de tecnologias e evolução dos padrões de vida, 
de tipos de trabalho, e das dinâmicas relacionadas com a comunicação, o lazer e o comércio. A perspetiva é a de que o 

contexto urbano                 programa de intervenção                 soluções formais 
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orientações e prescrições para o desenho urbano e em sistemas de dados geoespaciais. O objetivo é 

criar um sistema para gerar as especificações ou os ingredientes de um plano, dada uma escala, um 

local e uma comunidade específicos. O modelo visa interpretar as características do local e as 

características sociais e económicas da comunidade para definir as especificações programáticas para 

esse contexto15.  

O submodelo de formulação foi delineado, numa primeira fase, na dissertação Building a Pre-

Design Ontology, num conjunto de artigos científicos, workshops e apresentações em conferências 

internacionais16. A dissertação de Mestrado Building a Pre-Design Ontology (Montenegro, 2010), 

permitiu fornecer os rudimentos para a construção de um modelo orientado por ontologias para o 

planeamento, para servir de base ao desenvolvimento de um modelo de formulação para programas 

urbanos17.  

Concretamente, esta tese propõe o desenvolvimento e implementação do submodelo de formulação 

do projeto CityInduction, em particular no que se refere à elaboração de uma metodologia e à 

implementação de novas tecnologias e ferramentas informáticas para o planeamento urbano. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
desenvolvimento deste tipo de metodologias e ferramentas computacionais, como as que são propostas no projeto Cidade 
Induzida - com capacidade para simular sistemas complexos urbanos e comportamentos humanos, permitam uma alternativa 
mais ágil da organização espacial, acomodando de forma mais eficaz a flexibilidade e a economia de recursos. O submodelo 
de formulação, que inclui a ferramenta CityPlan está igualmente representado no CIAUD (Centro de Investigação em 
Arquitetura, Urbanismo e Design). 
15 O objetivo para o segundo submodelo é o da criação de um sistema para a geração de soluções alternativas de desenho 
urbano, para permitir a manipulação das referidas soluções, ao longo do processo de implementação do desenho de 
concepção. Inicialmente inspirado nos formalismos de Stiny (1980), o modelo de geração tem por objetivo descrever as 
regras de composição de uma intervenção urbana, de forma a gerar soluções apropriadas ao contexto e compatibilizadas com 
as especificações definidas pelo modelo de formulação. 
O terceiro submodelo é dedicado ao desenvolvimento de um sistema para avaliação urbana. O submodelo da avaliação é 
inspirado na teoria de Hilier (1984) para a sintaxe espacial e em modelos para configurações espaciais topológicas e 
geométricas. O submodelo incorpora teorias da forma urbana como a cidade compacta, os aspectos sociais, ambientais, de 
infraestrutura, a análise de rede e o reconhecimento de padrões. O objetivo é fornecer uma base sólida para comparar e 
classificar soluções alternativas de concepção. 
16 Resultados científicos apresentados no Anexo I. 
17 A dissertação de mestrado Building a Pre-Design Ontology (Montenegro, 2010), desenvolvida no contexto desta 
investigação mais alargada, descreve os princípios gerais do modelo proposto para esta tese, que incluem a descrição 
sumária de uma estrutura de dados necessários aos planos, composta por estratégias, regulamentos, características físicas do 
local e socioeconómicas da população, incluindo a classificação e a organização destes elementos numa sequência de fases e 
metodologias conducentes à correta formulação de programas de intervenção urbana. A dissertação contempla ainda o 
conceito de ontologia para o planeamento, associando-a a ferramentas computacionais necessárias à construção de um 
modelo específico de conhecimento. São ainda expostas teorias e paradigmas urbanos implícitos a diversos modelos de 
organização espacial, incidindo sobre formas particulares de concepção que influenciam a estrutura e o conteúdo dos 
programas urbanos. É desenvolvida uma metodologia base e é criada uma estrutura com a classificação dos diversos 
recursos necessários à criação de um modelo para programas urbanos. 
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1.3. Motivação 

 

1.3.1. Pertinência do tema  
 

A ineficiente formulação de medidas de planeamento na história tem trazido consequências diretas 

e indiretas para a economia das sociedades, com repercussões para a qualidade de vida da população 

(Montenegro, 2010). Fenómenos relevantes para o desenvolvimento humano como, por exemplo, o 

desemprego ou a exclusão social, têm frequentemente origem em formulações ineficazes da 

organização urbana (Legeby, 2011). O nível de qualidade de vida18 é frequentemente afetado pela 

existência de diversos tipos de deficiências nas ações de planeamento urbano. 

O uso de novas ferramentas, mais eficazes, conjuntamente com a utilização de metodologias mais 

avançadas, podem contribuir para um maior desenvolvimento do conhecimento urbano e ajudar a 

conduzir determinadas políticas de governança urbana, permitindo assegurar um maior equilíbrio 

entre os recursos que estão disponíveis e a qualidade de vida que é pretendida para as comunidades 

humanas, bem como manter o equilíbrio ambiental. 

 

1.3.2. A criação de uma ferramenta para o planeamento urbano 
 

As ferramentas atuais de apoio ao planeamento urbano são essencialmente baseadas em 

paradigmas de representação vetorial (sistemas CAD) e em bases de dados (sistemas SIG), estas 

últimas especialmente vocacionadas para documentar e gerir informação do território e dos sistemas 

urbanos. Dado que os sistemas CAD são essencialmente dirigidos para a representação de soluções de 

desenho vetorial19, esta investigação é centrada nos sistemas SIG, e na procura de soluções para 

algumas das suas limitações operativas, como abaixo se descreve. 

Para solucionar o problema das limitações dos SIG atuais, é necessário primeiro compreender a 

estrutura dos dados e variáveis do território, que permitem desenvolver estratégias de planeamento. 

Estudos anteriores no contexto desta investigação20  permitiram concluir que as taxonomias21 

utilizadas para classificar o espaço urbano são naturalmente hierárquicas, como é demonstrado mais à 

                                                 
18 O conceito de qualidade de vida parece ser difícil de definir pela comunidade científica. O conceito é complexo, ambíguo, 
lato e difere de acordo com a cultura, a época e de indivíduo para individuo. De qualquer forma, existem diversas 
formulações sobre o seu conceito que são mais ou menos aceites pela comunidade científica. Seguidamente é apresentado 
um desses conceitos - Qualidade de Vida pode ser definida como o grau de satisfação ou insatisfação com um conjunto de 
expectativas pessoais, sociais e ambientais, que se estendem para além das necessidades humanas básicas. Qualidade de 
Vida inclui domínios ou aspetos-chave como a saúde, o emprego, a habitação, a educação, a cultura, os valores e a 
espiritualidade (The WHOQOL Group, 1995).  
19 Os sistemas CAD são essencialmente ferramentas de representação de desenho e não de dados. Os sistemas CAD ficam 
excluídos, por esta via, do domínio desta tese, dado que os sistemas SIG são mais adequados para lidar com a informação 
urbana.  
20 Em particular a dissertação Pre-Design Ontology e os artigos iniciais do projeto Cidade Induzida. 
21 Taxonomia (do grego antigo τάξις táxis, arranjo e nomia νομία, método) é a disciplina que define grupos de entidades 
com base em características comuns, criando uma classificação hierárquica. 
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frente nos Capítulos 3 e 522. Sabe-se por exemplo que cada região e cada País utiliza standards 

diferentes para classificar o uso do solo, a população, entre muitas outras informações obtidas a partir 

do território. Dada a diversidade de taxonomias existentes no planeamento urbano, uma aplicação SIG 

deveria poder lidar com os diversos standards sem que tivesse de ser reprogramada, como sucede com 

os SIG atuais.23 

Os SIG possuem capacidade para representar a informação urbana numa base de dados, utilizando 

categorias ou vocabulários que são estruturados de modo hierárquico. No entanto, sofrem de dois 

problemas cruciais:  

1. Não possuem uma semântica associada às relações necessitando, por isso, de uma camada 

não nativa de software24 para inferir a informação na taxonomia, de subcategoria para 

categoria.  

2. As categorias que compõem esse vocabulário são apenas atributos da base de dados e, por 

isso, não se podem manipular como informação. Para categorizar um determinado 

contexto urbano, de acordo com uma taxonomia ou vocabulário distinto, ter-se-ia que 

reformular o modelo da base de dados SIG para se adaptar. Não existe portanto uma 

flexibilidade quanto à capacidade dos sistemas SIG para se adaptarem a diferentes 

taxonomias. As categorias são atributos da base de dados que não são manipuláveis como 

dados e informação, limitando assim a sua utilização numa aplicação que se pretende 

independente do vocabulário. 

 

O principal argumento desta tese é que estes dois problemas podem ser resolvidos com o uso de 

uma tecnologia alternativa - a ontologia computacional25 - que estabelece relações semânticas de 

subcategoria, através de standards de dedução de informação baseados nessas relações. Uma das 

vantagens das ontologias reside no facto de vários conceitos urbanos poderem ser individualmente 

carregados como ontologias por uma aplicação informática, o que torna a aplicação independente do 

                                                 
22 Designadamente a propósito do standard de uso do solo LBCS. 
23 Para viabilizar esta funcionalidade as diversas taxonomias poderiam ser representadas sob a forma de ontologias e utilizar 
a mesma linguagem de representação como, por exemplo, o OWL. A opção pela linguagem OWL advém do facto de 
consistir num standard crescentemente adotado, e por possuir expressividade para caracterizar os conceitos e relações 
utilizadas na categorização do espaço urbano. Note-se que a flexibilidade para lidar com diversos vocabulários de 
categorização do espaço urbano é possível desde que estejam representados em OWL. Consultar Capítulos 3 e 5 onde este 
tema é desenvolvido. 
24 As ontologias em OWL também necessitam de um motor de inferência para inferir informação. No entanto, o OWL é um 
standard adotado pela comunidade da Web semântica, em particular pelo W3C: http://www.w3.org/. E existe uma variedade 
de motores de inferência que podem ser utilizados, e que cumprem as regras de inferência que foram prescritas para o OWL, 
como o Pellet, Racer, entre outros. 
25  As ontologias computacionais, cujo desenvolvimento tecnológico se apresenta em pleno desenvolvimento, com a 
produção de novos standards e diversas funcionalidades conexas, parecem apropriadas para lidar com os problemas 
atualmente presentes nos sistemas SIG. Genericamente, as ontologias consistem num modelo para a representação e 
modelação do conhecimento, frequentemente utilizado em sistemas complexos como a World Wide Web ou a Inteligência 
Artificial (IA) – sistemas que necessitam de expressar o conhecimento através de redes complexas de organizações 
hierárquicas – com capacidade para inferir informação a partir de uma determinada base de conhecimento, estendendo esse 
mesmo conhecimento. Esta característica específica das ontologias é particularmente útil e diferenciadora de outras 
tecnologias existentes porque reside numa estrutura apropriada para lidar com taxonomias.  
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vocabulário utilizado. A aplicação pode carregar por exemplo um mapa de uma região e, 

simultaneamente, carregar e usar diferentes vocabulários (ontologias) para descrever o espaço urbano, 

como por exemplo para categorizar os usos do solo, representar a informação social e económica da 

população, os tipos de edifícios notáveis, ou outros. Esta versatilidade não é possível com os sistemas 

SIG e as bases de dados relacionais, dado que têm que ser reprogramados ou alterados sempre que 

seja necessário adotar outros vocabulários para descrever o espaço urbano.  

O recurso a uma aplicação informática orientada por ontologias permite a alteração de standards, 

através da utilização de ontologias ou vocabulários mais adequados a um determinado local em 

estudo. As vantagens desta tecnologia parecem evidentes no exemplo que se segue. Apesar de duas 

taxonomias possuírem vocabulários diferentes, como por exemplo os standards de uso do solo LBCS 

e CORINE26, as relações hierárquicas de categoria para subcategoria são semelhantes. Trata-se da 

mesma propriedade que exprime a relação hierárquica e que possui uma semântica precisa num 

standard de construção de ontologias, como o OWL27. 

As vantagens de inferência, através do uso das relações semânticas de uma ontologia, são 

relativamente fáceis de ilustrar. Por exemplo, todas as Escolas Primárias são Escolas, e se a Escola 

EB 1 de Lisboa é uma Escola do 1 Ciclo do Ensino Básico EB1, então é também uma Escola.  Um 

outro exemplo pode ser dado através do domínio da propriedade. Existem Edifícios Públicos e 

existem Edifícios Privados. O Hospital da Luz é um Hospital Privado, logo é um Edifício Privado. 

Isto significa que, numa ontologia, os conceitos pertencentes às diversas categorias, podem migrar 

através da hierarquia, permitindo inferir informação.  

Para ilustrar melhor estas vantagens, podemos recorrer a algumas categorias no domínio do 

planeamento urbano que ilustram a sua disposição natural numa hierarquia e a vantagem de deduzir 

informação de modo automático. Uma breve análise permite constatar que as taxonomias usadas, por 

exemplo, no uso do solo, possuem uma estrutura hierárquica. E esta estrutura hierárquica dos 

standards de uso do solo, adapta-se inteiramente às relações semânticas de categoria – subcategoria, 

que podem ser expressas por ontologias computacionais. Vejamos o detalhe de uma secção retirada 

do standard norte-americano de uso do solo LBCS:  

 

                                                 
26 Descritos nos Capítulos 3 e 5. 
27 Tecnicamente, no caso do OWL, essa propriedade é anotada como owl:subClassOf, a qual exprime que qualquer entidade 
que pertence a uma categoria pertence também à sua supercategoria. 
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Diagrama 2.  Standard Land-Based Classification Standards (LBCS). 

 

1.1. Objetivos 
 

1.1.1. Descrição dos objetivos  
 

Um dos objetivos principais desta tese é o de utilizar esta tecnologia (ontologia) através de uma 

aplicação informática criada para o efeito, intitulada CityPlan. Pretende-se, particularmente, que a 

aplicação demonstre as vantagens da utilização das ontologias nos sistemas de planeamento urbano 

que, através do uso das relações semânticas, permitirão inferir informação de forma automática e 

flexibilizar o uso de um conjunto muito vasto de dados. 

As ontologias constituem, como é demonstrado nos capítulos seguintes, uma base particularmente 

sólida, modular e extensível, para a criação de ferramentas eficientes para apoio aos processos de 

desenvolvimento urbano. O enquadramento teórico das ontologias, bem como os diversos aspetos 

relacionados com a sua implementação são particularmente desenvolvidos nos Capítulos 3 e 5. 

O modelo preconizado para a ferramenta vem descrito no Capítulo 4, consistindo num processo de 

planeamento que inclui duas fases importantes do planeamento urbano: a fase da recoleção de dados 

do contexto (local e população) e a fase do desenvolvimento de estratégias programáticas (por 

exemplo a recomendação para a localização de equipamentos públicos). Pretende-se, assim, que a 

ferramenta incorpore estas duas fases de trabalho de planeamento, com o objetivo de robustecer a 

formulação de programas de intervenção, bem como estabelecer uma ponte com a geração de 

soluções urbanas. 
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O desenvolvimento da investigação implica um conjunto de objetivos que estruturam o modelo 

conceptual da tese28, que são importantes para a criação da aplicação informática29, em particular: 

a) Explorar e testar os recursos mais adequados para programar o espaço urbano (boas práticas, 

prescrições, técnicas e metodologias),  

b) Explorar e testar a tecnologia que revele especial capacidade para a interpretação e gestão de 

dados do contexto urbano,  

 

Adicionalmente, pretende-se que a ferramenta CityPlan30 incorpore as seguintes características:  

c) Interface intuitivo e visual (com janelas para carregamento de dados, gráficos e mapas) para 

facilitar a interpretação e a edição da informação por parte dos utilizadores, 

d) Elevado grau de flexibilidade nas suas funções para permitir, de forma simples, carregar 

standards de diferentes taxonomias, e inferir diversos tipos de informação a partir das 

ontologias carregadas na aplicação, 

e) Construção de raiz, independente de plataformas comerciais existentes, mas permitindo criar 

ligações a alguns interfaces existentes, nomeadamente através da integração de bases de 

dados utilizadas em sistemas SIG tradicionais31 – ainda que em fase de prova de conceito, 

f) Incorporação de uma base metodológica estruturante flexível para:  

− Permitir a personalização do fluxo de trabalho de planeamento e, 

− Agilizar a introdução de alterações rápidas de contexto de planeamento. 

 

O modelo geral para a ferramenta deve ainda incorporar os seguintes princípios;  

a) A criação de um sistema integrado para recomendações e prescrições urbanas baseadas na 

análise do contexto, para consolidar estratégias de planeamento,  

b) Permitir gerar diversos tipos de enquadramento para os problemas urbanos em análise, 

para sustentar tomadas de decisão,  

c) Promover a interoperabilidade e a interatividade do processo de planeamento, permitindo a 

participação de diversos intervenientes, de forma a criar-se um fluxo bidirecional entre a 

formulação do problema e um determinado conjunto de soluções – ainda que este objetivo 

                                                 
28 Consultar o Capítulo 4. 
29 Consultar o Capítulo 5. 
30 Pretende-se criar condições para que exista uma ligação consistente entre conteúdos e funções operativas da ferramenta, 
para facilitar a compreensão do problema urbano e a ajudar a resolver a sua complexidade, desde fases embrionárias de 
projeto. A metodologia terá uma vocação abrangente e flexível, de forma a incorporar os diversos paradigmas do 
planeamento e, com isso, responder a perspetivas diferentes sobre a formulação de cenários e alterações de contexto. A 
ferramenta deverá ser desenvolvida com recurso a módulos flexíveis, pretendendo-se que seja acessível através de diversos 
sistemas ou ambientes de utilização. 
31 Como documentado no final do Capítulo 5. 



 

 29

possa ser alcançado em fase experimental através de testes realizados em ambiente real de 

trabalho32. 

 

1.2. Contributos 
 

1.2.1. Contributos da investigação 
 

Os principais contributos científicos da tese resultam de um conjunto de modelos, tecnologias e 

ferramentas que permitem auxiliar na resolução dos diversos problemas urbanos, designadamente: 

 

a) Criação de um modelo de planeamento orientado por ontologias33. Um modelo aplicado ao 

planeamento urbano orientado por ontologias que fornece uma base para a criação de uma 

nova ferramenta informática com características SIG. Em concreto, o modelo proposto 

consiste numa plataforma modular para a criação de soluções flexíveis de planeamento, que 

incorpora um fluxo de trabalho que orienta o utilizador, funções que permitem uma rápida 

alteração de standards de classificação de entidades urbanas, bem como funções relacionadas 

com a recomendação da localização para determinados equipamentos públicos. Com a 

criação deste modelo pretende-se contribuir para o desenvolvimento de um novo paradigma 

aplicado à elaboração de planos, atuando tanto numa fase de recolha e identificação de dados 

do contexto urbano, mas também numa fase seguinte do planeamento onde se torna possível 

desenvolver um conjunto de recomendações estratégicas para os planos urbanos34. Esta 

segunda fase do planeamento permite um maior envolvimento dos utilizadores e, em 

particular, de técnicos de planeamento e das comunidades locais.  

 

b) Criação de novas ontologias para conceitos urbanos. Objetivamente, cada ontologia criada 

no contexto desta tese, descreve determinados conceitos que são relevantes no espaço 

urbano. Estas ontologias podem ser partilhadas e reutilizadas para diversos fins, dada a 

especial vocação da tecnologia utilizada, a Web semântica, para a partilha do conhecimento. 

A partilha favorece tomadas de decisão consensuais. Permite igualmente que as ontologias 

criadas sejam utilizadas por outras aplicações informáticas, podendo ser alteradas e 

melhoradas, para responder a determinados problemas específicos. Esta investigação 

permitiu criar as seguintes ontologias principais: a) ontologia de uso do solo do standard 

americano Land Based Use Standards (LBCS), b) ontologia do fluxo de tarefas de 

                                                 
32 Conforme documentado no Capítulo 6. 
33 “Orientado por ontologias” significa que as ontologias constituem o conceito base da ferramenta, sendo utilizadas para 
identificar e classificar um conjunto muito vasto de dados do contexto urbano. 
34 Estas duas fases do modelo conceptual são descritas mais detalhadamente no Capítulo 4. 
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planeamento denominada Worflow, e c) ontologia da população com base na ontologia de 

topo SUMO, 

 

c) Criação de um localizador semiautomático de equipamentos públicos. Trata-se do protótipo 

de um localizador para equipamentos públicos, que aplica as regras estabelecidas pela 

Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). 

Genericamente contém uma série de funcionalidades para a recomendação acerca da melhor 

localização relativa para diversos componentes urbanos, como escolas, jardins, parques ou 

cafés, utilizando algumas técnicas computacionais relacionadas com agentes dinâmicos. A 

principal contribuição deste localizador é melhorar os critérios de localização espacial e 

consequentemente otimizar os recursos do território em benefício da população. O 

localizador foi integrado na aplicação CityPlan, conforme se descreve no Capítulo 5. 

 

d)  Criação de uma nova aplicação informática para auxiliar no planeamento urbano do tipo 

SIG-O35 denominada CityPlan36. Trata-se do protótipo de uma ferramenta para a elaboração 

de programas de intervenção urbana, orientada pelas ontologias descritas anteriormente. Esta 

aplicação, criada de origem, utiliza tecnologias computacionais inovadoras na área do 

planeamento urbano (Web 3.0). CityPlan visa, genericamente, apoiar a formulação de 

programas urbanos através da classificação de diversas entidades do espaço urbano, de 

acordo com a sua tipologia ou função, e de recomendações acerca da localização de diversos 

equipamentos urbanos. A ferramenta permite que os intervenientes do processo de 

desenvolvimento urbano possam melhorar a implementação de planos urbanos e corrigir 

estratégias territoriais. CityPlan foi testado em ambiente real de trabalho, no workshop 

internacional Measuring Urbanity, conforme documentado no Capítulo 6. É ainda 

importante referir a criação do interface para a ferramenta CityPlan como um dos contributos 

desta tese, conforme descrito no Capítulo 5. 

 

Em suma, esta investigação contribui para: 

a) Um novo modelo aplicado ao planeamento urbano orientado por ontologias, 

b) Novas ontologias para conceitos urbanos, 

                                                 
35 Em suma, a criação de um novo sistema de informações geográficas para o espaço urbano orientado por ontologias 
denominado abreviadamente por SIG-O. Este sistema visa a organização hierárquica de dados do contexto urbano. A 
principal contribuição é a da criação de um meio mais eficaz (relativamente aos sistemas SIG tradicionais) para estruturar 
informação oriunda de diversas áreas do conhecimento. Este modelo permite estender o conhecimento original, através da 
utilização de motores de inferência disponibilizados pela tecnologia da Web 3.0. 
36 Inicialmente denominada 4CitySemantics e 4CityPlan. 
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c) Uma nova ferramenta informática para auxiliar no planeamento urbano, com características 

SIG, com duas funções principais: Classificação e Localização (tópicos desenvolvidos no 

Capítulo 5: Implementação Computacional). 
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2 Capítulo: Referencial Teórico 
 

Este capítulo apresenta uma visão geral sobre o problema urbano e um conjunto de instrumentos 

que estão na génese das ações de planeamento. Genericamente são abordados diversos fenómenos de 

organização espacial e de gestão do conhecimento urbano, sendo efetuada uma análise geral das 

ferramentas e metodologias tradicionalmente usadas em ações de planeamento urbano.  

 

2.1 Definição do problema urbano: Organização espacial urbana – dinâmicas e 
abordagens conceptuais 

 

Uma parte substancial do problema urbano está genericamente relacionado com dificuldades de 

organização espacial, social e económica dos seres humanos. Ao longo do tempo foram descritas 

estratégias e desencadeadas diversas ações com o objetivo de controlar a organização espacial, de 

forma a garantir determinados índices de qualidade (Montenegro, 2010). O Tratado de Arquitetura de 

Marcus Vitruvius Pollio, escrito no primeiro século antes de cristo, é um dos textos seminais da 

cultura da Antiguidade Clássica e a primeira teorização desenvolvida sobre o urbanismo, a 

arquitetura, a construção, a decoração e a engenharia (Vitrúvio: 11). No capítulo IV do Livro I são 

explicados os critérios programáticos para a escolha dos lugares para as cidades, nomeadamente, no 

que diz respeito às condições climatéricas, à composição geológica, à orientação geográfica, à relação 

com o meio biótico e à salubridade. Estas condições gerais são detalhadamente relacionadas com 

elementos recorrentes nas cidades amuralhadas do império romano. Praças e ruas são objeto particular 

de recomendação acerca da sua localização relativa, incidindo sobre as restrições impostas pelas 

condições de vento e as suas implicações para a saúde dos habitantes. São ainda fornecidos dados 

específicos para o desenho do traçado geométrico das ruas37, através da utilização de instrumentos de 

medida, que decorrem de instruções para a localização de espaços públicos urbanos (Vitrúvio: 52-53). 

Seguidamente à implementação do traçado principal e, de acordo com o programa proposto por 

Vitrúvio, é sugerida a localização espacial para o foro e para os templos, enquadrados no contexto 

local, sendo dados os exemplos da proximidade de um porto marítimo e de uma zona do interior 

continental. O contexto define, para estes dois exemplos, diferentes localizações relativas, para os 

principais equipamentos sociais da cidade. Trata-se, portanto, de uma preocupação ancestral sobre a 

necessidade da adequação espacial de um determinado tecido urbano em expansão, ao contexto 

específico do território e da sua população – o planeamento de uma cidade. O Tratado de Arquitetura 

recorre ainda a citações e estudos do mundo helénico, com o objetivo de garantir um enquadramento 

consistente ao corpo teórico das suas propostas.  

                                                 
37 Consultar métodos de medição e Limitatio ou traçado de quadrícula de Centuriação, de acordo com Schemata I (Vitrúvio: 
63). 
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O legado das culturas clássicas para o estudo sobre o urbanismo e as suas regras de organização 

espacial têm especial relevo, no decurso do século XX, e sobretudo no pós-guerra, no trabalho de 

Konstantinos Apostolos Doxiadis. A tese de doutoramento Relational Space in Ancient Greece 

(Doxiadis, 1937), inicialmente publicada na Alemanha, em 1937, marca o culminar de uma longa 

investigação do autor sobre questões ligadas à conceção da cidade grega antiga e a cidade 

contemporânea38. O trabalho estende-se até ao início dos anos setenta, apoiado pelo Centro Ekistics 

de Atenas (Ekistics), através de uma série de estudos sobre cidades gregas antigas. Apesar de estar 

ligado a um grupo de trabalho constituído por arqueólogos, o trabalho de Doxiadis não é, nem um 

tratado arqueológico nem consubstancia a redação de um livro de história. Os interesses do autor eram 

contemporâneos à sua época, focados na investigação sobre os princípios pelos quais o espaço, na 

totalidade da sua expressão, pode ser regulado por meio de uma associação experimental de hipóteses 

espaciais. O seu ponto de partida era o problema urbano da sua época, para o qual tinha a espectativa 

de que a análise sobre determinadas regras de organização da cidade antiga, pudesse fornecer os 

meios necessários para a sua programação. Segundo Tournikiotis39 a linha de argumentação do 

investigador é clara. Doxiadis refere que nas três primeiras décadas do século XX tinha ocorrido uma 

alteração radical nas condições de organização social das cidades, em relação aos três milénios 

anteriores. Assim, as regras aplicadas no mundo clássico deixaram de poder ser inteiramente 

compreendidas ou aplicadas, face ao surgimento de novas variáveis no contexto urbano. Para 

Doxiadis há duas razões para que isso tenha sucedido. Os novos materiais de construção e a 

tecnologia tinham alterado radicalmente a forma dos edifícios, e o tipo de mobilidade urbana, tendo 

por consequência gerado uma grande alteração na escala das cidades. Estas duas questões - novos 

materiais e tecnologia, teriam implicado a predominância da máquina na estrutura urbana, que 

também passou a ser um argumento de referência para a teorização da arquitetura moderna, e para 

formar as bases sobre as quais foram fundados os princípios teóricos do urbanismo moderno.  

As transformações detetadas por Doxiadis, nas primeiras décadas do século XX, tiveram o seu 

início num período bastante anterior, no século XVIII, numa época marcada por alterações drásticas 

na sociedade europeia. O crescimento caótico da cidade que se seguiu ao êxodo rural causado pela 

revolução industrial, criou a necessidade de regulamentar esse crescimento, para impedir recorrentes 

problemas na organização das comunidades. O ciclo de transformações terá tido a sua origem numa 

                                                 
38 Doxiadis desenvolveu um estudo aprofundado sobre um conjunto de santuários e mercados, para o qual recorreu a 
tipologias comparativas, geometria e matemática analítica, com o objetivo de descobrir os princípios de um sistema para a 
organização de edifícios no espaço. Doxiadis estava convencido de que tal sistema existia e que, para além disso, 
correspondia a uma teoria geral da organização espacial. Uma teoria do urbanismo. Para Doxiadis, o fator central desta 
conceção de organização espacial é o ponto de vista humano, mais especificamente os ângulos de visão de um ser humano a 
pé, numa sequência espacial de revelação de diversas entidades urbanas – isto é, as relações espaciais desencadeadas pela 
progressão de um ser humano, no espaço, sobre diversos pontos-chave como, por exemplo, o virar uma esquina, o passar 
através de um pórtico, ou a entrada numa praça. Doxiadis defende, por isso, que a organização de uma cidade não se possa 
avaliar de forma estática, dado que está intimamente relacionada com o movimento e o poder preceptivo da visão. 
39 Panayotis Tournikiotis é professor de Teoria da Arquitetura na Universidade Técnica de Atenas e responsável por um 
texto de introdução ao trabalho de Doxiadis (Doxiadis Space). 
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súbita modificação de configurações políticas e geográficas que ocorreram na sequência da Revolução 

Francesa de 1789. Nesse período, os efeitos do espírito iluminista e do positivismo newtoniano, 

dominantes, transformaram as estruturas orgânicas dos estados em sistemas abertos, promovendo o 

princípio da igualdade de oportunidades, num novo quadro político democrático – um novo 

paradigma associado ao surgimento de convulsões sociais que abalaram as sociedades europeias, com 

movimentos revolucionários, controlados por um núcleo intelectual localizado em França (Lefebvre e 

Evanson 1962). As alterações territoriais deram origem ao nascimento do governo urbano e a uma 

nova ordem política. Com o conceito de terra livre e a destruição dos modelos dominantes de 

monarquia e nepotismo, as fronteiras dos novos estados em formação criaram novos espaços políticos 

e administrativos, tendo daí surgido novas conceções sobre o conceito de propriedade. A propriedade 

apareceu, então, associada a uma batalha intensa pela posse territorial, tendo imposto a urgência de se 

implementarem novas leis a fim de se controlarem as recentes transformações espaciais (Rossi, 1984). 

Esse contexto foi rapidamente amplificado pela dimensão tecnológica da revolução industrial 

(Harvey, 2006), liderada por um modelo de iniciativa privada, que oprimia um conjunto de ideais 

formados na Revolução Francesa. A forma como as comunidades sobreviveram nas cidades em 

crescimento desordenado, evocou a necessidade de criar uma figura embrionária de governo urbano 

para a implementação de leis e normas, a fim de refundar a organização do espaço urbano (Rodriguez 

et al. 2001, 415). 

Apesar da implementação de estruturas administrativas de gestão do território, o século XX foi 

marcado por uma expansão urbana sem o apoio crítico das comunidades. De acordo com David 

Harvey (2006), o principal erro cometido no século XX, terá estado relacionado com o facto de a 

sociedade não ter promovido qualquer tipo de discussão relevante sobre o crescimento urbano. O 

estabelecimento de medidas políticas urbanas participativas foi, por conseguinte, uma oportunidade 

perdida, sobretudo motivada pela autoexclusão de sectores importantes das comunidades, que 

evitaram enfrentar a dimensão do problema urbano. A ausência de políticas eficientes de governança 

urbana teve como consequência uma insuficiente formulação de programas estratégicos para as 

necessárias intervenções no território. 

No entanto, apesar da escassa participação comunitária, algumas elites europeias tentaram 

desenvolver novas teorias para a organização do espaço urbano, com o objetivo de alterar 

determinados conceitos sociais. Em 1933, a Carta de Atenas40 publicada no CIAM 5 (Congrès 

International d'Architecture Moderne), apresenta um paradigma que, embora ideologicamente 

inovador para responder a um ambiente parco em crenças coletivas, conduziu a uma expansão urbana 

descontrolada, induzida por programas de zonamento territorial mono-funcional, tendo gerado 

                                                 
40  As primeiras políticas defendidas no âmbito do CIAM, para o urbanismo, consistiam na ideia de que os processos 
relacionados com o fenómeno da urbanização não podiam ser condicionados pelas reivindicações de uma estética ou uma 
morfologia pré-existente. A sua essência deveria ser de ordem predominantemente funcional. A divisão caótica da terra, 
resultante do mercado, das especulações e das heranças, deveria ser abolida, para dar lugar a uma política de terra coletiva, 
que fosse organizada de forma metódica (Montenegro, 2010). 
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impactos negativos sobre o ambiente urbano e a vida da população nas cidades. Vários dos problemas 

urbanos contemporâneos conhecidos são, ainda, uma consequência indireta desse paradigma, ou, 

como alguns modernistas procuram defender, o resultado de uma interpretação incorreta da filosofia 

da Carta (Montenegro, 2010). 

Na década de 1960, a Carta de Atenas começou a ser um forte objeto de crítica, tendo provocado a 

promoção de uma intensa discussão sobre os paradigmas urbanos do último pós-guerra, representados 

maioritariamente por modelos mono-funcionais que já tinham implementações abundantes na europa. 

No contexto das críticas ao modernismo urbano, surgiram uma série de estudos liderados por 

Christopher Alexander, entre outros. Dos estudos de Alexander emergiu A Pattern Language 

(1977)41, onde o processo de planeamento e projeto aparece pela primeira vez combinado com o 

conceito de genética e teoria linguística (Chomsky, 1965), procurando uma explicação alternativa 

para o problema urbano, supostamente mais próxima dos processos que envolvem a vida humana e a 

sua orgânica intrínseca. Os conceitos desenvolvidos visavam, particularmente, reagir às repercussões 

do modelo de zonamento que foi incorporado na visão CIAM, propondo para a sua solução um 

conjunto de ideias relacionadas com a qualidade dos espaços comunitários e as vantagens da adoção 

de um modelo funcional misto para os programas urbanos. O livro descreve uma linguagem para o 

planeamento, para ser implementada em diferentes escalas, através da aplicação de padrões 

específicos, numa sequência de etapas, no contexto de um processo criativo. O livro codifica um 

grupo consistente de ideias sobre a qualidade de vida das comunidades urbanas e oferece instruções 

de como consegui-lo através do levantamento de problemas urbanos existentes, definindo um 

conjunto de soluções. No entanto, a teoria proposta por Alexander, em contraste com os princípios 

                                                 
41 “A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction is a 1977 book on architecture. Authored by Christopher 
Alexander, Sara Ishikawa and Murray Silverstein of the Centre for Environmental Structure of the University of California 
at Berkeley, with writing credits also to Max Jacobson, Ingrid Fiksdahl-King and Shlomo Angel. (…) It is still one of the 
best-selling books on architecture. The book is a substantive, illustrated discussion of a pattern language derived from 
traditional architecture, with 253 unitary patterns such as Main Gateways given a treatment over several pages. It is written 
as a set of rules that are invoked by circumstances. This is a form that a theoretical mathematician or computer scientist 
might call a generative grammar. The work originated from an observation that many medieval cities are attractive and 
harmonious. The authors said that this occurs because they were built to conform with local regulations that required specific 
features, but freed the architect to adapt them to particular situations. The book provides rules and pictures, and leaves 
decisions to be taken from the precise environment of the project. It describes exact methods for constructing practical, safe, 
and attractive designs at every scale, from entire regions, through cities, neighbourhoods, gardens, buildings, rooms, built-in 
furniture, and fixtures down to the level of doorknobs.”  Trecho da versão original retirado de Montenegro, 2010. Tradução 
livre do autor - A Linguagem Padrão: Cidades, Edifícios, e Construção, foi editada pela primeira vez em 1977. De autoria de 
Christopher Alexander, Sara Ishikawa e Murray Silverstein, do Centro de Estrutura Ambiental da Universidade da Califórnia 
em Berkeley, inclui ainda créditos de Max Jacobson, Ingrid Fiksdahl-King e Shlomo Angel. (...) É, ainda hoje, um dos livros 
de arquitetura mais vendidos, ilustrando o conceito de uma linguagem padrão derivada da arquitetura tradicional, com a 
descrição de 253 padrões. O texto é escrito como um conjunto de regras que são invocadas pelas circunstâncias específicas 
de cada padrão. Trata-se de uma formulação que, no contexto da computação teórica e matemática, se pode designar por 
gramática generativa. O trabalho surgiu de uma observação detalhada de diversas cidades medievais que apresentavam um 
ambiente atraente e harmonioso. Os autores referem que estas características ocorrem pela adequação a regulamentos de 
construção locais que exigiam características específicas - mas libertando o arquiteto para adaptá-las a situações particulares. 
O livro fornece regras e imagens, oferecendo a decisão da sua aplicação às condicionantes do ambiente onde cada projeto se 
insere. O livro descreve ainda métodos exatos para a construção de projetos práticos, seguros e atraentes em todas as escalas, 
desde a região, passando pela escala da cidade, do bairro, do jardim, dos edifícios, das salas, dos móveis, e de todos os 
acessórios até ao nível da maçaneta de uma porta. 
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emanados da Carta de Atenas, teve uma aplicação muito limitada, em virtude de diversas dificuldades 

que a aplicação do método de planeamento proposto parecia apresentar (Montenegro, 2010). 

O fenómeno urbano até ao século XIX esteve de certa forma relacionado com aspetos geográficos 

ou físicos da propriedade, contidos dentro das fronteiras dos estados e no contexto do conceito de 

cidade tradicional (Rossi, 1984). Os fenómenos do pós-guerra parecem, no entanto, envolver um tipo 

de problema mais complexo e dinâmico, nomeadamente a dificuldade de um claro reconhecimento 

das estruturas urbanas em expansão (Portas et al., 2003: 221), que poderá ser parcialmente atribuída à 

disseminação de uma sociedade em rede, incorpórea (Castells, 2005) e de um novo modelo 

económico específico que se lhe adequou. A partir do século XX o crescimento das cidades e a suas 

formas de organização foram sendo gradualmente alteradas e influenciadas pela crescente tecnologia 

da informação, sem que houvesse uma noção imediata, ou muito clara, sobre quais os instrumentos 

necessários para controlar os novos fenómenos dela resultantes. O conceito de cidade informacional 

apresentada na “Teoria do Espaço de Fluxos” (Castells, 2004) contribuiu para uma visão renovada 

acerca da organização espacial, descrevendo uma nova sociedade estabelecida em rede. Os novos 

fluxos de informação da cidade, referidos por Castells, não representam apenas um elemento isolado 

da organização social, mas igualmente todos os processos que dominam a vida económica, simbólica 

e política da comunidade.42 

Recentemente e na consequência de alterações ambientais globais (Houghton, 2005), novas áreas 

de investigação tendem a apontar para a evidência de crescentes problemas relacionados, direta ou 

indiretamente, com uma utilização desajustada dos recursos naturais e a sua implicação para as 

condições de equilíbrio do planeta, alertando ainda para o impacto que estes fatores apresentam para a 

existência humana.  

 

2.2 Questões associadas à interpretação e gestão do conhecimento urbano 
 

O crescimento das cidades, parcialmente espontâneo e parcialmente planeado, é um fenómeno 

complexo. Ao longo da história existiram diversas tentativas para descobrir as leis que regem tal 

complexidade. O ideia subjacente a estas tentativas é a de que, se for possível compreender o 

conteúdo destas leis, será igualmente possível controlá-las, de forma a gerar ambientes urbanos que 

satisfaçam as necessidades de uma comunidade, que têm menos custos socioeconómicos, e que 

utilizam menos recursos naturais (Duarte et al., 2012).  

Desde os primórdios da civilização, os seres humanos têm criado cidades para apoiar o 

desenvolvimento das suas sociedades. Embora estas estruturas urbanas tenham constituído fontes de 

progresso, nunca foram totalmente compreendidas, baseando-se sobretudo na tradição e em processos 

                                                 
42 Estão disponíveis informações adicionais sobre o desenvolvimento deste tema na dissertação de mestrado Building a Pre-

Design Ontology (Montenegro, 2010). 
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de tentativa e erro para a sua expansão. Por esta razão, os esforços para implementar medidas de 

planeamento com o objetivo de controlar o desenvolvimento urbano, parecem não ter resultado ainda 

plenamente. No entanto, persiste a convicção de que o planeamento pode ser eficaz na gestão dos 

recursos espaciais, proporcionando maior qualidade de vida às populações (Montenegro, 2010). 

Ao planear o espaço, pode evitar-se o desperdício dos recursos, permitindo, ao mesmo tempo, 

maximizar a satisfação das necessidades da população. O planeamento desempenha, por isso, um 

papel fundamental na organização espacial e social (Harvey, 2009). Primeiro, porque define os 

objetivos que esclarecem a missão do território e, segundo, porque estabelece níveis de eficácia 

através da implementação de medidas para atingir determinadas metas predefinidas (Drucker, 2007). 

No entanto, as preocupações relacionadas com o planeamento urbano superam, hoje, a satisfação 

exclusiva das necessidades locais. No presente, existe a convicção de que qualquer população, num 

determinado espaço delimitado, contribui para um equilíbrio a uma escala muito maior (Hirst et al., 

1996). A perceção dessa interdependência de escalas é relativamente recente na história e os 

instrumentos de planeamento atuais parecem não estar ainda preparados para atuar a um nível tão 

vasto (Terrados et al., 2007).  

O desenvolvimento urbano tem sido objeto de sucessivas alterações ao longo da história. De uma 

forma geral, podemos concluir que o tecido urbano e os modelos de organização das comunidades em 

crescimento apresentam um comportamento tendencialmente dinâmico. E, para que essa dinâmica 

não afete negativamente a estabilidade socioeconómica das populações torna-se essencial adaptar as 

estratégias territoriais às diversas realidades emergentes, em constante mutação. Para isso torna-se 

necessário reunir o maior número de informações relevantes, disponíveis e projetadas sobre o 

problema urbano, para gerir eficientemente esses dados, de modo a sustentar o conteúdo das ações de 

planeamento. 

Existe uma convivência contemporânea de diversos modelos de planeamento urbano, não 

exclusivamente por questões ideológicas, mas porque diversas regiões do planeta apresentam 

diferentes estágios de evolução. Enquanto algumas sociedades assistem a uma expansão dos seus 

tecidos urbanos, outras tentam resolver problemas de retração ou adequação funcional e espacial. 

Estas tendências divergentes, que ocorrem num mesmo período de tempo, tornam-se percetíveis 

quando confrontadas e discutidas, conjuntamente, como acontece frequentemente em congressos 

internacionais onde estas matérias são tradicionalmente apresentadas e onde são evidenciadas 

abordagens substantivas. Por exemplo, o sétimo congresso “Cidades e Territórios Virtuais” (7CTV)43, 

onde uma parte deste trabalho de investigação foi apresentada, reuniu um vasto conjunto de 

investigadores originários de diversos continentes e abordou diversas questões relacionadas com o 

                                                 
43 O sétimo congresso Cidades e Territórios Virtuais (7CTV), decorreu na Universidade Nova de Lisboa nos dias 11 a 13 de 
Outubro de 2011, tendo sido coorganizado pelo e-Geo, Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional, 
Departamento de Geografia e Planeamento Regional, Universidade Nova de Lisboa, e pelo Departamento de Engenharia 
Civil da Universidade de Coimbra, com a participação do COST – European Cooperation in Science and Technology, e da 
ACIV, Associação para o Desenvolvimento da Engenharia Civil. 
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problema urbano, nomeadamente; a) Modelação Urbana e Análise Espacial, b) Sustentabilidade, 

Forma Urbana e Projeto Urbano, c) Novas Tecnologias Aplicadas à Arquitetura, ao Urbanismo e ao e-

Planning, d) Políticas de Solo e de Habitação, e) Governança, Competitividade e Inovação e Gestão 

do Solo e f) Dinâmicas Urbanas. Os artigos apresentados neste congresso apresentaram versões e 

projetaram soluções muito diversas acerca do problema urbano, que variaram de acordo com a 

proveniência da área geográfica de estudo44 . Este facto evidencia que os modelos não são 

tendencialmente universais e que é importante que as metodologias e as ferramentas de auxílio ao 

planeamento sejam suficientemente flexíveis para se adequarem a estas realidades diferentes e 

cumulativamente dinâmicas.  

 

2.3 Modelos e ferramentas para programar o espaço urbano 
 

O planeamento incorpora um número elevado de regras e códigos que são essencialmente 

algorítmicos45, com instruções do tipo; se (ocorrer isto) /então (aplicar esta regra). Portanto, em certo 

sentido, a criação de um modelo de formulação para programas urbanos está, em parte, relacionada 

com o desenvolvimento de protocolos, isto é, com a gestão das regras que governam a sintaxe (a 

organização), a semântica (o significado) e a sincronização das medidas de planeamento.  

As tecnologias computacionais associadas a metodologias de planeamento podem desempenhar, 

neste conjunto particularmente complexo, um papel importante na resolução do problema urbano, 

nomeadamente, através da implementação de protocolos de comunicação, dada a sua eficácia na 

gestão da informação urbana e das suas extensas variáveis hierárquicas, em rede e relacionais. 

Nas últimas décadas, assistiu-se à criação e subsequente desenvolvimento de novos processos de 

planeamento e de novas ferramentas, com o objetivo de compreender e melhorar a qualidade das áreas 

urbanas e periurbanas. Os sistemas de software CAAD (Computer Aided Architectural Design), que 

incluem aplicações informáticas largamente utilizadas na prática arquitetónica, seja na vertente 

profissional como na vertente do ensino, apresentam-se através de uma vasta gama de ferramentas 

para o desenho e modelação virtual de edifícios. No entanto, quando se trata de encarar o problema do 

planeamento e desenho urbano, estas ferramentas parecem não ser as mais adequadas, em virtude de 

não possuírem a capacidade de gerir adequadamente um conjunto de informações que são necessárias, 

                                                 
44 Consultar a súmula dos artigos da conferência através do sítio http://www.7vct.dec.uc.pt. 

45 “In mathematics, computer science and related subjects an algorithm is an effective method for solving a problem 
expressed as a finite sequence of instructions. Algorithms are used for calculation data processing and many other fields. 
Meaning1. An algorithm operating on data that represent continuous quantities, even enough this data is represented by 
discrete approximation such algorithm are studied in numerical analysis. Meaning2. An algorithm in the form of different 
equations that operates continuous on the data running an analog computer.” (Singh e Garg, 2011). Tradução livre do autor: 
Em matemática, na ciência da computação e em áreas disciplinares relacionadas, um algoritmo é um método eficaz para a 
solução de um problema expresso por uma sequência finita de instruções. Os algoritmos são utilizados para o processamento 
de dados relativos a cálculos, bem como em outros domínios. Significado 1: Um algoritmo opera em dados que representam 
quantidades contínuas, e mesmo que esses dados sejam representados por aproximação discreta, tal algoritmo é estudado no 
contexto da análise numérica. Significado 2: Algoritmo sob a forma de diferentes equações, que opera os dados em contínuo, 
através de um computador analógico. 
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primeiro, para o descrever o contexto local de um determinado território e, depois, para apoiar e 

descrever um plano urbano que responda às necessidades locais. Em certa medida, os Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) foram criados para apoiar esta abordagem de desenho baseado em 

modelos de informação do território e da população, mas a sua utilização num contexto de processo 

criativo é ainda muito limitada (Gil et al., 2010). Por outro lado, os modelos de informação BIM 

(Building Information Modeling) 46  têm ganho expressão no domínio das aplicações CAAD, 

precisamente porque oferecem uma combinação de bases de dados com informações relativas a 

aspetos particulares da construção e características de desenho, baseadas num grupo articulado de 

padrões. Mas não existe um modelo específico, desenvolvido para gerir o conhecimento urbano, com 

base no mesmo tipo de características dos modelos BIM para a arquitetura.  

Existem determinados requisitos necessários para que uma ferramenta seja eficaz no apoio ao 

planeamento e ao projeto urbano, nomeadamente, para que possa desempenhar ou facilitar diversas 

tarefas interoperáveis, entre diferentes estágios do planeamento urbano, tais como: a) ler dados a 

partir do contexto local a partir de uma plataforma SIG para formular descrições de programas 

adequados, b) gerar soluções alternativas de conceção que correspondem ao que é determinado pelo 

programa de intervenção e c) avaliar o desenho urbano, com o objetivo de obter resultados 

satisfatórios e determinar o valor intrínseco de cada solução analisada.  

O objetivo do estudo realizado por Gil et al. (2010)47 foi precisamente avaliar um grupo de 

ferramentas computacionais e discutir o seu desempenho comparativo, bem como a sua flexibilidade 

intrínseca para incorporar novas funcionalidades e conceitos.  Tradicionalmente, as aplicações mais 

utilizadas por arquitetos e urbanistas dividem-se em dois grandes grupos: CAAD, com ferramentas do 

tipo AutoCAD, Microstation e Vectorworks, e SIG, com ferramentas do tipo ArcGIS ou MapInfo. O 

objetivo proposto para este estudo foi o de tentar clarificar a relevância que as ferramentas analisadas 

possuem para a criação de uma nova plataforma computacional, preenchendo eventuais lacunas, de 

forma a conjugar as principais características destes dois grupos de aplicações e, cumulativamente, a 

responder adequadamente aos seguintes pontos: a) incorporação de uma estrutura de conhecimento 

urbano; b) resposta eficaz à gestão das normas de planeamento e às estratégias definidas para o local; 

c) integração de dados do contexto, nomeadamente, o território e a população; d) apoio eficaz à 

formulação de programas de intervenção urbana; e) fornecimento de uma seleção de padrões de 

projeto urbano e f) visualização interativa de dados. 

As ferramentas de software analisadas neste estudo foram selecionadas tendo em atenção critérios 

sugeridos na bibliografia especializada, os recursos informáticos dirigidos para o planeamento 

                                                 
46 Um modelo BIM é uma descrição computacional, digital e simbólica de um projeto. Pode incluir informações como 
configuração física, requisitos programáticos, características funcionais, especificações, desempenho de sistemas, sequência 
de construção, custo ou qualquer outra informação que possa ser útil para a descrição dos elementos que constituem um 
projeto (Thompson et al., 2007).  

47 O conhecimento dos autores acerca das ferramentas analisadas é baseado num conjunto de experiências adquiridas em 
diversas sessões de aprendizagem formal, nomeadamente: a) a workshop CityEngine, em 2009; b) curso CityZoom, em 
2009; c) curso AutoCAD Civil 3D, em 2008 e d) sessões de trabalho na Web e tutoriais para CityCAD e CityEngine. 
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disponíveis na internet e referências obtidas em ambiente profissional. As quatro ferramentas 

analisadas foram; a) CityCAD versão 1, da Holistic City (Consult. 27 Maio 2010); b) CityEngine 

2009, da Procedural (Consult. 27 Maio 2010); c) CityZoom, da SIMMLAB (Consult. 27 Maio 2010) 

e d) AutoCAD Civil 3D 2009, da Autodesk (Consult. 27 Maio 2010). 

O CityCAD é uma ferramenta para o sistema operativo Windows Microsoft, lançada em junho de 

2008 e desenvolvida no Reino Unido por uma empresa chamada Holistic City. A ferramenta parte de 

um paradigma orientado para o desenho CAD e centra-se no desenvolvimento de um interface 

interativo que incorpora uma estrutura de entidades do desenho urbano, como ruas e volumes 

edificados, aos quais são associados determinados atributos sobre uma variedade de dados de análise 

(Software Holistic City 2010, de Boer 2009).  

O CityEngine é uma ferramenta para os sistemas operativos Microsoft Windows, Mac OSX e 

Linux e decorre de um trabalho de investigação inicialmente conduzido na ETH Zurique, por Pascal 

Müller (Müller 2006; Watson et al. 2008; Weber et al. 2009). O público-alvo principal desta 

ferramenta são a indústria cinematográfica e a indústria de jogos de vídeo, focando sobretudo aspetos 

relacionados com a visualização de paisagens urbanas realistas, apesar de se verificar uma crescente 

preocupação dos seus engenheiros com o desenvolvimento de recursos ligados ao desenho sustentado 

por regras e códigos urbanos – nomeadamente influenciados por alguns dos resultados da 

investigação do projeto CityInduction.  

O CityZoom é uma ferramenta para o sistema operativo Microsoft Windows, desenvolvida ao 

longo de 15 anos no SIMMLAB da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no Brasil, 

por Benamy Turkienicz e Pablo Grazziotin (Turkienicz et al., 2001; Grazziotin et al., 2007; 

Turkienicz et al., 2008) e apresenta-se essencialmente como um produto de investigação académica. 

Não existe um pacote comercial para esta ferramenta, no entanto, tem sido apresentada em diversas 

conferências internacionais e workshops. Apresenta-se como uma plataforma de apoio ao projeto, 

utilizando simultaneamente sistemas de CAD e SIG para algumas tarefas específicas de desenho 

urbano, em especial para a simulação de regulamentos aplicáveis a cidades brasileiras.  

O AutoCAD Civil 3D é uma ferramenta para o sistema operativo Microsoft Windows, criada com 

base no pacote de CAD mais popular da Autodesk, o AutoCAD, com a preocupação de o tornar 

extensível ao projeto de vias de comunicação rodoviária, integrando assim características de SIG. No 

entanto, as suas duas vertentes combinadas, CAD e SIG, não apresentam uma comunicação direta, o 

que representa um obstáculo para o desenvolvimento de soluções integradas. Esta ferramenta está 

disponível gratuitamente para uso académico no sítio da Autodesk48. O resultado final da análise a 

este conjunto de aplicações pode ser consultado no artigo original, no Anexo I. 

Nenhuma das ferramentas avaliadas inclui um módulo que suporte, de forma satisfatória, o 

desenvolvimento de programas de intervenção urbana. Estas aplicações são sobretudo orientadas para 

                                                 
48 Os detalhes da ferramenta podem ser consultados em Autodesk.   
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a visualização e manipulação de formas geométricas em contexto de projeto. Apenas algumas 

disponibilizam dados parciais do contexto urbano e incluem mecanismos que permitem estender a 

informação necessária à formulação de programas urbanos. O CityCad parece ser a aplicação com 

recursos mais avançados no âmbito das tarefas de planeamento, introduzindo modos de visualização e 

de interatividade carecendo, no entanto, de capacidade de extensão computacional - verificando-se 

uma limitação da engenharia do software para a introdução de um número maior de funções ou 

capacidades de operação. É, também, a única das aplicações analisadas que incorpora dados da 

população, embora de forma indireta, já que considera o número de habitações, o que permite 

desenvolver diferentes tipos de análises. As regras para a formulação de programas urbanos do 

CityCad são limitadas por serem implementadas quase exclusivamente através da edição da entidade 

“rua”, a qual diversas configurações tipológicas. As informações sobre o local de estudo e os 

parâmetros urbanísticos só podem ser inseridos manualmente através do interface do utilizador, não 

beneficiando do apoio direto de uma plataforma SIG. O CityZoom permite o desenvolvimento de 

regras mais detalhadas, no entanto, carece de dados contextuais relevantes para apoiar a definição e 

aplicação de regras, tais como certas características do local e dados populacionais. O CityEngine não 

possui uma estrutura suficientemente sólida para o desenvolvimento de regras de formulação urbana, 

o que não é surpreendente dado que o seu objetivo inicial é produzir, de forma rápida, imagens 

realistas para a indústria do entretenimento, sem preocupações relevantes de planeamento. No 

entanto, nos estágios iniciais do processo, permite carregar imagens “raster”49 que podem transportar 

informações com atributos dos locais em estudo. O AutoCAD Civil 3D, por outro lado, parece 

bastante melhor a este respeito, devido à sua capacidade SIG, à qual pode ser incorporado um sistema 

para a extração de dados, com o objetivo de sustentar a informação do processo de formulação. No 

entanto, mesmo neste caso para cumprir o objetivo da criação de uma nova ferramenta com recursos 

melhorados, teria que ser construído um módulo novo para integrar as novas funções computacionais. 

O AutoCAD Civil 3D possui um ambiente de programação orientado a objetos50 que não inclui o 

objeto “edifício”. No entanto, inclui o local e o terreno, o que demonstra a sua vocação particular para 

escalas maiores. Ainda assim, inclui uma ferramenta detalhada para “rua” que inclui alguns dos seus 

componentes. A principal desvantagem desta ferramenta é que, apesar da tentativa de integrar 

recursos de CAD e de SIG, os recursos dos seus diferentes módulos, AutoCAD, Civil e Map, não são 

partilhados nem são compatíveis. No entanto, a ferramenta apresenta uma plataforma extensa que 

contêm um número elevado de funcionalidades, as quais podem contribuir para o desenvolvimento de 

um modelo de objetos mais completo e integrado, nomeadamente, em relação à produção de entidades 

                                                 
49 As imagens raster ou bitmap são imagens constituídas por um conjunto de células (pixéis) formando uma grelha. Cada 
uma destas células possui um ou vários atributos. 
50 Programação Orientada a Objetos (Object-Oriented Programming – OPP, em inglês) é um modelo de linguagem de 
programação organizada em torno de objetos que substituem "ações" e dados. O conceito OPP é de que os programas podem 
ser organizados como uma coleção de objetos que interagem, cada um com o seu próprio espaço de dados e funções. Os 
objetos podem ser reutilizáveis porque incluem tudo o que necessitam para operar, podendo ser construídos com o mínimo 
ou nenhuma dependência externa, sendo altamente parametrizados (Glasser, 2009).  
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personalizáveis pelo utilizador através da exploração do ambiente de programação ObjectARX51 e da 

gestão de dados. 

No geral, o universo das ferramentas existentes para planeamento é mais vasto, mesmo que não 

possua a abrangência ou integração de funcionalidades que foram analisadas neste estudo 

comparativo. De acordo com Beirão (2012), algumas das abordagens atuais ao tema urbano, utilizam 

uma série de recursos e métodos de análise computacional alternativos, com o objetivo de melhorar a 

qualidade das informações sobre a natureza das cidades e dos seus fenómenos. Destacam-se, entre 

outras, alguns instrumentos que se centram no comportamento dinâmico de entidades do espaço 

urbano, como é o caso da sintaxe espacial (Hillier, 1984), da sintaxe local (Stahle et al., 2005) e da 

análise das estruturas viárias (Marshall, 2005). Beirão refere que o uso deste tipo de processos de 

simulação tende a aumentar a consciência sobre os fenómenos que podem influenciar a evolução de 

certos contextos urbanos, podendo fornecer dados sobre como um conjunto de soluções alternativas 

pode evoluir ao longo do tempo. E refere o exemplo da tecnologia dos autómatos celulares, que tem 

sido amplamente utilizada para definir determinados modelos de simulação, com o objetivo de 

explicar a expansão urbana e a compreensão da sua forma (Batty, 2005).  

Isto significa que é importante incorporar em novos modelos de planeamento outros paradigmas 

computacionais para além daqueles que os sistemas CAAD e SIG têm capacidade de expressar 

atualmente, nomeadamente, com capacidade para simular sistemas complexos urbanos e 

comportamentos humanos, de modo a responder adequadamente aos problemas da complexidade e da 

dinâmica já mencionados em secções anteriores.  

 

2.4 Identificação de soluções  
 

Como se conclui no estudo realizado por Gil (2010) não existe, no presente, uma plataforma 

comum para a adequada formulação de programas urbanos e, de uma perspetiva mais genérica, 

podemos mesmo dizer para o planeamento urbano. No entanto, algumas das ferramentas analisadas 

são mais adequadas para partes específicas do processo de planeamento urbano do que outras. O 

principal problema que se apresenta parece estar relacionado com a ausência de uma metodologia ou 

paradigma implícito na estrutura das ferramentas analisadas. As ferramentas foram evoluindo na 

perspetiva das vantagens que iam oferecendo ao utilizador final, tendo revelado uma adequação 

insuficiente a conteúdos metodológicos. No geral, as ferramentas analisadas apresentaram um défice 

de soluções computacionais para a formulação de programas urbanos, sobretudo comparando com as 

                                                 
51 O ambiente de programação ObjectARX® providencia um ambiente para o desenvolvimento de rotinas de programação 
orientado a objetos com base nas linguagens C++ e C# e um ambiente para o desenvolvimento de interfaces com o utilizador 
com base na tecnologia VB.NET. Estas funcionalidades facilitam a personalização e extensão do software AutoCAD® e de 
outros produtos nele baseados, como o AutoCAD® Architecture, o AutoCAD® Mechanical, e o AutoCAD® Civil 3D®. Ao 
permitir desenvolver pequenos aplicativos de forma rápida e eficiente, a tecnologia ObjectARX permite aos utilizadores 
avançados personalizar eficazmente o software AutoCAD, libertando os projetistas de tarefas de CAD repetitivas 
(Autodesk). 



 

 44

funções oferecidas, por exemplo, para a geração da geometria da forma urbana. Isto poderá dever-se, 

em parte, ao facto da formulação estar tradicionalmente mais ligada a medidas de natureza prescritiva 

que são usualmente traduzidas por conteúdos semânticos, sem uma tradução clara para o domínio 

visual. 

Um dos principais objetivos propostos para esta investigação é preencher esta lacuna, através da 

criação de uma nova ferramenta que incorpore conteúdos metodológicos e possua suficiente 

modularidade para responder adequadamente a alterações de paradigma e tecnologia. Tecnicamente, 

as limitações verificadas nos sistemas tradicionais existentes (CAD e SIG), remetem para a 

necessidade de testar tecnologias e abordagens computacionais alternativas, para solucionar as 

deficiências identificadas.  

 

2.5 Resumo 
 

 

Em síntese, o problema urbano é complexo e dinâmico, necessitando o processo urbano de ser 

apoiado em ferramentas que permitam relacionar a diversidade de dados e desenvolver soluções 

espaciais adequadas. Têm vindo a ser desenvolvidas várias ferramentas para o processo urbano, cada 

uma delas mais vocacionada para uma determinada fase do processo, com a maioria a focar-se no 

desenho urbano e nenhuma verdadeiramente vocacionada para a formulação de programas urbanos. 

Para além disso, estas ferramentas seguem paradigmas distintos, por vezes dificilmente articuláveis 

entre si. Falta, assim, um modelo unificador que permita o desenvolvimento de uma ferramenta ou de 

uma plataforma que permita albergar e articular diversas ferramentas, adequadas a diferentes fases do 

processo urbano. Este foi o objetivo do projeto CityInduction, sendo igualmente desta tese, 

desenvolver a parte do modelo respeitante à formulação de programas urbanos. Na base do modelo 

proposto no âmbito do CityInduction e desenvolvido nesta tese está a criação de ontologias para 

descrever o ambiente urbano e o processo urbano, que conduziram à proposição do conceito de City 

Information Model por analogia com o de Building Information Model. O conceito de ontologias é 

revisitado no próximo capítulo com a finalidade de explicar as bases do modelo proposto. 
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3 Capítulo: Ontologias 
 

 

Este capítulo apresenta uma visão geral sobre o conceito principal utilizado no âmbito desta tese - 

as ontologias. A abordagem mais detalhada às ontologias que se propõe neste capítulo deriva da 

relativa complexidade dos seus conceitos, intrínsecos e extrínsecos, e dos seus diversos campos de 

aplicação teórica e prática. Este capítulo descreve, genericamente, o conceito de ontologia à luz do 

seu legado filosófico e o enquadramento da sua vertente computacional, nomeadamente, aplicada ao 

planeamento urbano.   

Uma das tarefas iniciais desta investigação consistiu num processo de análise de ferramentas 

informáticas tradicionais do tipo CAD e SIG, com o objetivo de desenvolver funções adicionais para a 

criação de um sistema integrado de planeamento e projeto urbano. No entanto, a conclusão obtida a 

partir da análise a estes sistemas revelou um conjunto de insuficiências, sobretudo no domínio da 

programação do espaço urbano. A principal conclusão da análise centrou-se no facto dos sistemas 

CAD não possuírem suficiente capacidade para lidar com conceitos urbanos nem com informação de 

natureza semântica. As ferramentas analisadas foram essencialmente criadas para a visualização e 

geração de geometria. Por outro lado, os sistemas SIG tradicionais ainda não estão preparados para 

atuar ao nível da conceção. Para além desta lacuna, os dados destes SIG tradicionais não possuem 

uma semântica associada às relações entre conceitos e, por essa razão, necessitam de uma camada não 

nativa de software para inferir a informação de subcategoria para categoria. Como já referido no 

Capítulo 1, as categorias que compõem esse vocabulário são apenas atributos da base de dados e, por 

isso, não se podem manipular como informação. Para categorizar um determinado contexto urbano, 

de acordo com uma taxonomia ou vocabulário distinto, ter-se-ia que reformular o modelo da base de 

dados SIG para se adaptar. Não existe portanto uma flexibilidade quanto à capacidade dos sistemas 

SIG para se adaptarem a diferentes taxonomias. As categorias são atributos da base de dados que não 

são manipuláveis como dados e informação, limitando assim a sua utilização numa aplicação que se 

pretende independente do vocabulário. Com anteriormente referido, o principal argumento desta tese 

é que estes dois problemas podem ser resolvidos com o uso de uma tecnologia alternativa - a 

ontologia computacional52 - que estabelece relações semânticas de subcategoria, através de standards 

de dedução de informação baseados nessas relações.  

Genericamente, a ontologia computacional consiste num modelo interoperável de conhecimento 

que possui uma particular extensibilidade e modularidade. É uma tecnologia que permite lidar 

eficazmente com múltiplos níveis de informação hierarquizada. Característica essa que apresenta uma 

                                                 
52 O aprofundamento do conhecimento sobre esta tecnologia foi alcançado com a frequência do curso de especialização 
Protégé-OWL Short Course na Universidade de Stanford, na Califórnia e na Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa (FCUL), na cadeira de Engenharia do Conhecimento. Esta formação reforçou a noção da importância da criação de 
um sistema informático com capacidade para a visualização da informação veiculada pelas ontologias, designadamente em 
mapas, que são os suportes tradicionais para a compreensão do fenómeno urbano.  
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vantagem para a interpretação do vasto número de dados que derivam do contexto urbano. A 

extensibilidade, a modularidade e a atuação a diversos níveis hierárquicos são características 

suficientemente relevantes. Estas funcionalidades são particularmente úteis para o escrutínio técnico e 

social das soluções, porque podem constituir um forte mecanismo de apoio à tomada de decisão.  

 
 

3.1 Definição de ontologia 

3.1.1 Breve abordagem ao conceito filosófico de ontologia e a perspetiva 
Aristotélica 

 

O conceito clássico de ontologia53 tem origem numa teoria que diz respeito ao estudo sobre o 

fenómeno da existência, nascida do legado da filosofia aristotélica. Aristóteles definiu genericamente, 

ontologia, como a “ciência do ser” (Barnes, 2014). De acordo com a perspetiva clássica, uma 

ontologia traduz o conjunto das relações de “todas as espécies de seres e os atributos que lhes 

pertencem enquanto seres”. Em termos gerais, é um ramo da filosofia focado no estudo do que existe, 

isto é, numa descrição das coisas que existem no mundo. A ontologia tenta responder a uma questão 

fundamental: o que é ser. Para isso oferece categorias primitivas, como substância e qualidade, que se 

consubstanciam em “tudo o que é” (Gruber, 1993) (Montenegro, 2010). Os filósofos deste ramo 

tendem a abordar a compreensão do significado da existência, nomeadamente a natureza de cada 

entidade em particular. O objetivo é atingir uma descrição completa e verdadeira acerca da realidade.  

O termo ontologia parece, no entanto, gerar alguma controvérsia, sobretudo na discussão entre 

diferentes áreas disciplinares. O conceito de ontologia é, por exemplo, frequentemente confundido 

com o conceito de epistemologia54. Em termos gerais, ontologia é o estudo do que existe e da natureza 

do que existe. A epistemologia é o estudo do conhecimento e da justificação sobre esse conhecimento. 

Para determinarmos o que é ou não é numa existência, elaboramos ontologias (metafísica) (Inwagen, 

2012). A justificação para essa existência é determinada pela epistemologia (IEF, The Internet 

Encyclopedia of Philosophy).  

Apesar da sua raiz comum (Smith, 2003), o conceito de ontologia filosófica e de ontologia 

computacional (Montenegro e Duarte, 2009) são diferentes, por isso importa separar estas duas áreas 

de estudo. Os cientistas da computação reutilizaram este termo da filosofia clássica, retirando parte do 

                                                 
53 O termo ontologia, tem a sua raiz na língua grega, significando: ὄν (ontos) – “ser” ou “ente” e λογία (logia) – 
“ciência” ou logos, “palavra”, logo ontologia é “ciência do ser”. No entanto, o seu termo de origem parece ter sido a palavra 
aristotélica “categoria”, termo utilizado no sentido de classificação. Neste contexto, Aristóteles apresenta “categorias” para 
classificar determinadas entidades e introduz o termo “differentia” para propriedades diferentes na classificação de espécies 
de mesmo género (categoria). Ontologia é um ramo da metafísica que estuda os tipos de coisas que existem no mundo, ou 
seja, é o estudo acerca do ser ou da realidade. Esta ciência do ser enquanto ser, engloba os princípios e as causas do ser e os 
seus atributos essenciais ou específicos. A metafísica abrange o ser imóvel e incorpóreo, bem como o mundo mutável e 
material nos seus aspetos universais e necessários. 
54 Ramo da filosofia que se ocupa dos problemas que se relacionam com o conhecimento humano, refletindo sobre a sua 
natureza e validade. 
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seu conteúdo filosófico, centrando-se sobretudo no enquadramento do conhecimento partilhado,55 e na 

especificação de conceitos sobre domínios de informação que, operados por meios informáticos ou 

humanos, incrementam descrições organizadas (Stevens et al., 2010).  

 

3.1.2 Ontologia e lógica 
 

 Uma ontologia remete para o estudo das categorias de sujeitos ou objetos que existem ou podem 

vir a existir. De acordo com John F. Sowa (2000) o produto deste estudo é um catálogo de tipos de 

entidades ou substâncias que se presumem existir num determinado domínio do conhecimento “D”, 

na perspetiva de um ser humano que utiliza uma linguagem “L” para comunicar sobre “D”. Os tipos, 

numa ontologia, representam os predicados, os significados das palavras, ou os conceitos e tipos de 

relações intrínsecos à linguagem “L”, os quais são usados para descrever os diversos temas que 

existem num domínio “D”. Neste contexto, uma qualquer lógica não interpretada é considerada 

ontologicamente neutra. Isto porque a lógica, por si só, não expressa qualquer tipo de significado 

(Laycock, 2006). A elaboração de uma linguagem para expressar relações sobre as entidades num 

determinado domínio do conhecimento só é possível com a utilização da lógica no contexto de uma 

ontologia (Smith, 1982) (Sowa, 2000).  

De uma forma geral, podemos distinguir dois tipos de ontologia de acordo com o grau de 

formalidade56. Uma ontologia informal pode ser especificada através de um catálogo de tipos que são 

definidos (ou indefinidos) unicamente através de asserções em linguagem natural. Uma ontologia 

formal é especificada através de uma coleção de nomes que se utilizam para a definição de um 

conceito e os tipos de relações que são organizadas numa ordem tipo-subtipo. As ontologias formais 

são identificadas sobretudo pela forma como os subtipos são reconhecidos em relação aos seus 

supertipos. Uma ontologia axiomatizada57 distingue ainda os subtipos através da representação de 

axiomas e definições estabelecidas numa linguagem formal, como é o caso da lógica ou de notações 

computacionais traduzidas para sistemas lógicos58 (Sowa, 2000) (Obitko, 2007). 

 

                                                 
55 Este conceito de partilha está diretamente relacionado com o conhecimento e o consenso que a partilha oferece sobre esse 
conhecimento.  
56 As ontologias podem ser categorizadas através de diversos níveis, designadamente: a) altamente informais, quando 
expressas em linguagem natural; b) semi-informais, quando expressas em linguagem natural de forma restrita e estruturada; 
c) semiformais, expressas em linguagem artificial definida formalmente; e d) rigorosamente formais, onde os termos são 
definidos com semântica formal, teoremas e provas. 

57 Ato ou processo de reduzir um conceito a um sistema de axiomas.  
58 Sistema de avaliação da veracidade absoluta ou relativa de fórmulas de uma linguagem formal, num determinado 
contexto ou conceção da uma realidade. Um sistema lógico é constituído por duas partes: uma gramática e uma teoria. 
Através da gramática são extraídas as fórmulas. Através da teoria as fórmulas do sistema são avaliadas em relação à sua 
veracidade absoluta ou relativa. Uma teoria para um sistema lógico pode ser dada através de três formalizações: semântica, 
cálculo, ou através de algoritmos de automatização.  
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3.1.3  Teoria do conhecimento e algoritmos 
 

A sociedade atual parece ter evoluído muito rapidamente de um contexto baseado na produção 

industrial para uma sociedade estruturada na informação e no conhecimento. Existem diversas razões 

para que isso tenha sucedido59; no entanto, nesta investigação interessa aprofundar a forma como esse 

paradigma foi concretizado pelas comunidades humanas, nomeadamente no campo da criação de 

novas tecnologias e metodologias (Montenegro, 2010).  

Segundo Drucker (1993), o conhecimento é o único recurso contemporâneo significativo, um dos 

ativos mais importantes para a criação de valores sendo, portanto, um elemento fundamental para a 

geração de vantagens competitivas sustentáveis. Citando outros autores, Sveiby (2001) define o 

conhecimento como uma crença verdadeira justificada, referindo que quando se cria conhecimento, 

gera-se uma conjuntura nova através do estabelecimento de um conjunto de crenças justificadas. Esta 

definição de conhecimento reside no ato consciente da criação de significados e inclui ainda outros 

aspetos complementares, nomeadamente, a noção de que o conhecimento é dinâmico, pessoal e 

distintamente diferente dos dados (discretos e símbolos não estruturados) e das informações (um meio 

para comunicação explícita, i.e., linguagem formal e sistematizada). 

É importante e por vezes necessário, representar o conhecimento, porque é uma forma de 

explicitar, comunicar e sistematizar os significados. Existe um relativo consenso acerca do conceito 

de representação do conhecimento, isto é, um meio de expressão humana e uma linguagem em que 

descrevemos coisas sobre o mundo (Sveiby, 2001). Davis et al., (1993) argumenta que a 

representação do conhecimento refere-se fundamentalmente a uma espécie de “substituto” para um 

sujeito ou objeto, que é usado para permitir que essa determinada entidade desenvolva determinadas 

consequências através de raciocínios sobre o mundo. O investigador refere-se igualmente aos 

compromissos ontológicos, como elementos fundamentais relacionados com a representação do 

conhecimento que, segundo o autor, se podem sintetizar numa resposta para a seguinte pergunta 

reiterada: em que termos devemos pensar o mundo? Para Davis trata-se ainda de uma teoria 

fragmentada de raciocínio inteligente, expressa através da conceção para uma representação e de um 

conjunto de inferências60 validadas e recomendadas. Nesta investigação interessa sobretudo salientar a 

questão dos compromissos ontológicos, nomeadamente em relação ao papel relevante que 

desempenham na representação do conhecimento. Primeiro, é necessário referir que toda e qualquer 

representação é uma aproximação imperfeita a uma determinada realidade, na medida em que essa 

aproximação envolve ignorar outras, através de uma seleção necessária, o que implica uma decisão 

sobre como observar o mundo. E isto envolve realizar um conjunto de compromissos ontológicos61. 

                                                 
59 Informação adicional sobre este tema pode ser consultada em Montenegro, N. (2010).  

60 O termo inferência é aqui utilizado, em sentido genérico, para significar o modo de obter novas expressões a partir de 
outras expressões existentes. 
61 O compromisso ontológico é uma expressão formulada por Quine (1948) e propõe uma expressão formal de um 
compromisso através da utilização de quantificadores lógicos. Para Quine, uma coisa existe na teorização científica se e 
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Estes compromissos são, de certa forma, uma lupa que delimita e foca o que podemos ver, em virtude 

da anulação da observação do contexto que se encontra fora daquilo que se pretende ver e que não 

consideramos relevante (Davis et al., 1993).   

O termo ontologia indica sobretudo um método criado com a finalidade de permitir a modelação 

do conhecimento sobre um domínio real ou imaginado. As ontologias, em geral, são criadas para 

facilitar a compreensão de um determinado domínio do conhecimento, descrevendo as diversas 

entidades que o compõem, as suas classes de informação categorizada, as suas funções e as relações 

entre todos estes elementos (Fonseca e Egenhofer, 1999) (Montenegro, 2010).  

Uma ontologia consiste por isso, genericamente, num modelo de Representação do Conhecimento 

(KR)62. Este modelo remete para um processo de modelação de dados e para uma linguagem capaz de 

representar e transmitir a informação (Caneparo et al., 2007). O modelo63 não consiste numa imagem 

ou num espelho de um determinado problema, mas antes num dispositivo para a obtenção de 

conhecimento sobre o problema (Werner e Kaplan, 1963). Por vezes, o resultado mais importante de 

um processo de modelação de dados não é o resultado do processo em si, mas antes o incremento da 

perceção sobre diversos aspetos da sua articulação e estrutura (Moore e Agogino, 1987). Assim, o 

principal objetivo do processo de modelação do conhecimento não é apenas a representação adequada 

de um problema, mas antes o modo como esse processo auxilia na compreensão sobre um 

determinado domínio do conhecimento representado (Luca, 2007). Esta característica é 

particularmente útil para captar adequadamente o conhecimento, nomeadamente sobre os processos 

complexos que envolvem o desenvolvimento urbano, considerados no âmbito desta investigação. 

Salingaros64 (2009) defende que o sucesso das configurações urbanas são o resultado de uma 

complexa sequência de cálculos implícitos que transformam uma entrada de informação 

desorganizada numa saída de informação organizada (Diagrama 3), acrescentando que tais algoritmos 

executam cada uma das computações necessárias através de uma série de regras pré-determinadas e 

conclui referindo que essas regras não podem ser alteradas através de qualquer interação. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
somente se essa coisa puder ser formalizada através de uma lógica de predicados. Tal compromisso é fundamental na teoria 
científica, nomeadamente, na conceptualização do mundo, nas ontologias informacionais ou computacionais. O 
compromisso “Quineano” fundamenta a elaboração de Teorias Científicas, bem como o seu uso na conceptualização e 
modelação de um domínio do conhecimento particular, ou seja, uma ontologia computacional.  
62 Representação do Conhecimento é usualmente denominado pelo acrónimo inglês KR (Knowledge Representation). 
63 As ontologias são utilizadas em inteligência artificial, Web semântica, engenharia de software e arquitetura da 
informação, como uma forma de representação de conhecimento sobre o mundo ou alguma parte deste. 

64 Nikos Angelos Salingaros é um matemático conhecido pela sua investigação sobre teoria urbana, teoria da arquitetura, 
teoria da complexidade e filosofia do design. Salingaros tem sido um colaborador próximo de Christopher Alexander, com 
quem partilha uma análise crítica sobre a arquitetura moderna convencional. Como Alexander, Salingaros propõe uma 
abordagem teórica alternativa à arquitetura e ao urbanismo, supostamente mais adaptável às necessidades e aspirações 
humanas, combinando a análise científica rigorosa com experiência intuitiva profunda. 
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Entrada (input)                                                    Saída (output) 

(informação desorganizada/contexto)       computações        (configurações urbanas projetadas) 

Diagrama 3. Fluxo e qualidade de informação que ocorre, de acordo com Salingaros (2009), 
nas configurações urbanas: uma complexa sequência de cálculos implícitos que transformam 
uma entrada de informação desorganizada numa saída de informação organizada. 

 

Esta conceção remete para a necessidade de resolver o problema da alteração/mutabilidade das 

regras e da ambiguidade da informação que existe no contexto do desenvolvimento urbano, que é 

necessário equacionar de uma forma flexível. Obitko (2007) refere, a propósito deste tema, que a 

história da Inteligência Artificial mostra que o conhecimento é fundamental para os sistemas 

inteligentes. Para este investigador, o conhecimento aprofundado pode ser mais importante para 

resolver uma determinada tarefa do que uma sequência de algoritmos. Refere ainda que no caso dos 

sistemas inteligentes, o conhecimento precisa ser capturado, processado, reutilizado e comunicado, 

concluindo que existe uma tecnologia com uma capacidade muito particular para a resolução destas 

tarefas complexas e extensas - a ontologia computacional. Devido às suas capacidades intrínsecas, as 

ontologias têm sido adotadas por diversas instituições empresariais e comunidades científicas porque 

constituem uma forma muito eficaz de aproveitar o conhecimento existente sobre um determinado 

domínio, possibilitando a sua extensão numa determinada vertente, descrevendo-o de forma 

detalhada, e reduzindo ambiguidades semânticas. Esta característica é muito visível no campo das 

aplicações práticas. No presente, as ontologias têm demonstrado ser fundamentais para muitas 

aplicações informáticas, tais como portais de conhecimento científico, gestão de informação e 

integração de sistemas, comércio eletrónico e serviços da Web semântica, entre outros (McGuinness 

et al., 2000) (Montenegro, 2010). Isto demonstra o potencial das ontologias no contexto do atual 

universo das ciências da computação e da gestão integrada do conhecimento.  

 

3.1.4 Ontologias e Inteligência Artificial 
 

Gruber (1993) refere que o termo ontologia terá sido adotado inicialmente, ainda de uma forma 

rudimentar, pelos primeiros investigadores de Inteligência Artificial (IA)65, que reconheceram as 

vantagens da aplicação deste tipo de modelo à lógica matemática (McCarthy 1980) (Montenegro, 

2010). No mesmo artigo, Gruber menciona que os referidos investigadores criaram novos modelos 

experimentais semelhantes a ontologias que funcionavam como modelos computacionais e que 

permitiam certos tipos de raciocínio automatizado (Hayes-Roth 1985). Refere, ainda, que na década 

de 1980, a comunidade de IA chegou a usar o termo ontologia para se referir a uma teoria sobre um 

                                                 
65 Existem diversas perspetivas e abordagens conceptuais sobre este tema. Para McCarthy (2007), Inteligência artificial 
representa a ciência e a engenharia relacionadas com a criação de máquinas e aplicações informáticas inteligentes. Para este 
investigador, a Inteligência Artificial está, de uma forma geral, relacionada com a utilização de sistemas computacionais 
avançados para compreender a inteligência humana.  
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mundo modelado de conhecimento (Hayes, 1979), acrescentando que alguns cientistas dessa época, 

inspirando-se nas ontologias filosóficas, consideraram a ontologia computacional como uma espécie 

de filosofia aplicada (Sowa, 2000). 

Existe uma utilidade prática reconhecida nesta área de investigação que tem vindo a ser 

gradualmente desenvolvida desde essa época. Genericamente, a IA consubstancia, hoje, uma solução 

tecnológica para auxiliar o ser humano em contextos de conhecimento complexo (Shum e Ferguson, 

2011), consistindo num conjunto de tecnologias particulares, especializadas, que permitem o 

desenvolvimento de agentes de software inteligentes com determinadas características dos seres 

humanos (agentes de comunicação, autónomos e adaptáveis de acordo com as particularidades do 

ambiente). Estes agentes incorporam valências relevantes de auxílio, sobretudo na interpretação, e 

consequentemente na tomada de decisões complexas. As ontologias são essenciais para o 

desenvolvimento de muitas destas aplicações computacionais, nomeadamente no que se refere ao 

desenvolvimento dos referidos agentes de software, dado representarem modelos formais de 

compreensão partilhada sobre um determinado domínio em análise. Do mesmo modo que a Gestão do 

Conhecimento66 (GC) tem suas raízes na IA, as ontologias são considerados uma tecnologia-chave 

para a GC, especialmente devido à sua característica de orientar o conhecimento sobre uma 

determinada área de especialização, a um consenso, sobretudo na forma como esse conhecimento é 

descrito e estruturado (Andone, 2006). 

 

3.2 Definição de ontologia computacional 
 

Tom Gruber67 é conhecido por ter difundido amplamente um conceito para ontologia, através de 

uma página Web, hoje largamente citada e de um artigo científico (Gruber, 1993) que propõe uma 

definição no contexto de uma tecnologia informática (Gruber et al., 1995) (Gruber, 2008). O artigo 

descreve a ontologia como uma “especificação explícita de uma conceptualização”, referindo que a 

mesma consiste num conjunto de objetos, conceitos e outras entidades que se presumem existir numa 

determinada área de interesse ou domínio do conhecimento, incluindo as relações que ocorrem entre 

todos os elementos desse conjunto. 

                                                 
66 Conjunto de processos, técnicas e ferramentas que permitem criar, armazenar, aceder e partilhar conhecimento numa 
organização. 

67 “At Stanford University at the dawn of the Web, Gruber was a pioneer in the use of the Web for knowledge sharing and 
collaboration. He evangelized the idea of ontologies as a technology for enabling knowledge sharing and is credited with 
giving the term ontology a technical definition for computer science. He established the DARPA Knowledge Sharing 
Library, a web-based public exchange for ontologies, software, and knowledge bases and was part of the group that 
established the technical foundations for what is now the Semantic Web.” (Gruber). Tradução livre do autor: Na 
Universidade de Stanford, no início da era Web, Gruber foi um dos pioneiros no uso da rede para a partilha de conhecimento 
e colaboração. Terá sido o percursor do conceito das ontologias como tecnologia para permitir a partilha de conhecimentos, 
sendo hoje considerado o autor do termo ontologia, na sua definição técnica na área da ciência da computação. Gruber criou 
a Biblioteca DARPA, que consiste num meio para a partilha pública baseada na Web para ontologias, software e bases de 
conhecimento. Gruber faz parte do grupo que estabeleceu as bases técnicas para o que é hoje entendido como a Web 
Semântica. 
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Genericamente uma ontologia computacional corresponde a um modelo de dados68 que utiliza 

recursos avançados e implementa um vocabulário comum, para que diversos utilizadores desse 

modelo possam partilhar informação sobre um determinado domínio (Sachs et al., 2006). Para além 

desta característica, uma ontologia é uma espécie de mecanismo de precisão que pode ser usado para 

explicitar e aumentar o conhecimento sobre um assunto específico. Esta característica é 

particularmente útil para resolver problemas complexos, com um vasto número de variáveis e 

estruturas hierárquicas de conhecimento, como é o caso do espaço urbano e do contexto que o 

envolve. Podemos enumerar um conjunto objetivo de razões para a utilização de uma ontologia, 

nomeadamente porque: a) permite a compreensão e a partilha de uma determinada estrutura de 

informação entre diversos grupos de pessoas ou agentes de software, b) facilita a reutilização do 

conhecimento de um domínio em análise, c) permite fazer suposições e explicitações acerca de um 

domínio, d) permite separar o domínio do conhecimento do conhecimento operacional e, finalmente, 

e) facilita uma análise detalhada do conhecimento sobre esse mesmo domínio (Montenegro, 2010). 

Para Gruber, este modelo de conhecimento pode descrever-se da seguinte forma. Existe uma 

ontologia geral que especifica um conjunto de conceitos relevantes para a modelação de um domínio. 

As especificações para estes conceitos são apresentadas na forma de um vocabulário representacional, 

constituído essencialmente por classes e relações entre elas, que fornecem significados para esse 

vocabulário e um conjunto de restrições formais para a sua utilização coerente.  

Uma outra característica das ontologias é a partilha de informação, usualmente denominado 

conhecimento partilhado, para a criação de sistemas comuns. A vantagem desta característica é a de 

proporcionar uma integração de diferentes tipos de conhecimento sobre a mesma estrutura de dados, 

evitando, a existência de ambiguidades nos resultados obtidos por este modelo. No entanto, as 

dificuldades causadas pela heterogeneidade implícita na informação que é gerida invoca a necessidade 

de criação de uma ciência da integração (Fonseca et al., 2002).  

De acordo com Fonseca e Egenhofer (1999) a elaboração de ontologias requer a participação de 

diversas entidades em permanente interação. Estas entidade constituem, de certa forma, os elementos-

chave de um sistema funcional caracterizado por: a) um contentor de objetos com diversas origens, b) 

um repositório de dados caracterizado essencialmente por classes, c) um interface para utilizadores e 

d) ontologias que são estruturas dinâmicas constituídas por objetos organizados num catálogo de 

padrões. A informação deste sistema é mediada por um coordenador (Montenegro, 2010). 

                                                 
68 Um modelo de dados é a coleção de, pelo menos, 3 componentes: 1) Um conjunto de tipos de estruturas de dados - define 
o tipo de dados e como se interrelacionam, 2) Um conjunto de operadores - operações que permitem manipular as estruturas 
de dados definidas, e 3) Um conjunto de regras de integridade - regras que definem que dados são válidos. Existem pelo 
menos 3 gerações relacionadas com o conceito e desenvolvimento dos modelos de dados: 1) 1ª Geração de SGBD’s (meados 
dos anos 60), com o Modelo Hierárquico e o Modelo em Rede ou Codasyl, 2) a 2ª Geração, representada pelo Modelo 
Relacional (proposto em 1970 por E. F. Codd) e, finalmente, 3) uma 3ª Geração, que consiste no Modelo Orientado a 
Objetos (Object-Oriented). 
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Para além das características já apontadas, a criação de ontologias computacionais serve, de acordo 

com Smith e Marcos citados por Fonseca e Egenhofer (1999) para: a) ajudar a compreender a forma 

como a informação é compreendida e comunicada entre diferentes partes ou comunidades, b) para 

ajudar a descobrir certas distorções nos processos cognitivos de conceção do mundo e dos seus 

objetos e c) para fornecer padrões mais seguros acerca do desenvolvimento de um determinado 

domínio em análise. 

As ontologias podem ser representadas a diversos níveis69. Guarino (1997) defende que uma 

ontologia permite agir, essencialmente, em dois níveis diferenciados e complementares. O primeiro 

nível diz respeito a ontologias de nível superior, onde são incluídos os conceitos e as relações de 

macro escala. O segundo nível é representado por ontologias de aplicação, onde são especificados os 

conceitos que descrevem a natureza de interações que ocorrem a uma escala menor.  

Para qualificar as relações entre diversas entidades representadas, podem ser utilizados diversos 

termos que expressam determinadas tipologias de relação, nomeadamente: taxonomia (é um tipo de), 

partonomia (pertença), mereologia (teoria da parte e do todo), cronologia (precedentes entre 

conceitos) e topologia (teoria do limite e da fronteira). As ontologias também são representadas por a) 

domínios, que descrevem o vocabulário utilizado numa área específica do conhecimento, b) tarefas, 

que descrevem o vocabulário usado numa atividade específica e c) representações, que explicam os 

conceitos de um conjunto de entidades formais. 

Existem ainda outros dois tipos diferenciados de ontologia no que diz respeito ao tipo de descrição 

e detalhe. A comunidade científica que se dedica ao estudo e desenvolvimento de ontologias distingue 

as ontologias que são meramente taxonomias, das ontologias que modelam um domínio de um modo 

mais profundo e incorporam mais restrições na semântica do domínio. A comunidade atribui-lhes os 

termos, respetivamente, de leves (Lightweight) e pesadas (Heavyweight). As ontologias leves 

consistem em hierarquias de classes ou objetos que não incluem definições detalhadas de 

conceptualizações. Estas ontologias incluem conceitos, taxonomias dos conceitos e relações entre os 

conceitos e as propriedades. O sistema usado pelos motores de busca na Web pode ser dado como um 

exemplo simples de um conjunto de ontologias leves. As ontologias pesadas têm uma estrutura mais 

complexa, porque adicionam axiomas e restrições às descrições das ontologias leves. São 

precisamente os axiomas e as restrições, que tornam claros os termos hierarquizados numa ontologia 

(Gómez-Pérez, Fernéndez-Lopez e Corcho, 2004). Genericamente, as ontologias pesadas são 

                                                 
69 As ontologias podem ser genericamente classificadas em cinco diferentes tipos ou categorias, designadamente: a) 
Ontologias Genéricas (descrevem conceitos mais amplos, como elementos da natureza, espaço, tempo, coisas, estados, 
eventos, processos ou ações, independente de um problema específico ou domínio particular), b) Ontologias de Domínio 
(descrevem conceitos e vocabulários relacionados com domínios particulares, tais como medicina ou computação, por 
exemplo), c) Ontologias de Tarefas (descrevem tarefas ou atividades genéricas, que podem contribuir para a resolução de 
problemas, independente do domínio), d) Ontologias de Aplicação (descrevem conceitos que dependem tanto de um 
domínio particular quanto de uma tarefa específica; devem ser especializações dos termos das ontologias de domínio) e e) 
Ontologias de Representação (explicam as conceptualizações que fundamentam os formalismos de representação do 
conhecimento, procurando tornar claros os compromissos ontológicos implícitos nestes formalismos). 
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desenvolvidas de forma muito detalhada, nomeadamente em relação ao significado preciso de cada 

conceito, os seus princípios organizacionais e às relações semânticas rigorosas. Estas ontologias 

requerem uma conceptualização detalhada do mundo para garantir índices de consistência e fidelidade 

aos modelos. Isto significa que as ontologias pesadas requerem representações mais formais do que as 

ontologias leves.  

 
 

3.2.1 Controvérsia do termo “conceptualização” em Gruber 
 

Em ciência da computação, de acordo com Gruber (1993), a ontologia é uma representação formal 

de conceitos, a partir de domínios reais ou imaginários, e das relações entre eles. É uma 

“especificação explícita de uma conceptualização”. 

Os termos “especificação” e “conceptualização”, em Gruber, causaram aceso debate na 

comunidade de especialistas em ontologias. Guarino e Giaretta (1995), investigadores envolvidos na 

tentativa de explicação destas definições, defendem a necessidade de escolhas claras sobre o uso da 

terminologia técnica de termos como “ontologia” e “conceptualização” no seio da comunidade da 

engenharia do conhecimento. Primeiro, propõem a utilização de “ontologia” (com "O" maiúsculo) 

para o termo que denota a disciplina filosófica e, seguidamente, recomendam uma análise cuidada 

sobre uma série de significados possíveis para o termo “ontologia” (com a letra minúscula “o”), 

usualmente relacionado com bases de conhecimentos específicos (ou teorias lógicas), concebidas para 

expressar o conhecimento partilhado (ou partilhável). O seu ponto de partida reside na análise da 

interpretação de Gruber. Segundo Guarino, Oberle e Staab (2009), o principal problema nesta 

definição é o facto de estar alicerçada no termo conceptualização, o qual segundo o investigador, não 

se enquadra nos objetivos intrínsecos da disciplina. A sua perspetiva é corroborada por outros 

investigadores. De acordo com Genesereth, Michael e Nilsson (1987), uma conceptualização é um 

conjunto de relações “extensionais”70 que descrevem um determinado estado de coisas, enquanto o 

conceito de ontologia tem uma dimensão “intensional” 71, ou seja, assemelha-se a uma rede de 

conceitos que se sobrepõe a vários estados de coisas possíveis.  

Guarino propõe, por isso, uma revisão da definição para o termo conceptualização, de forma a 

captar este especto “intensional”, aparentemente ausente na definição de Gruber. 

   Consideremos um exemplo dado por Genesereth et al. (1987) no Diagrama 4. Os dois 

investigadores apresentam uma situação em que existem duas pilhas de blocos sobre uma mesa. De 

                                                 
70 Em filosofia, o conceito de contexto extensional existe em contraposição com o conceito de contexto intensional. No 
conceito de contexto extensional, o adjetivo “extensional” é um termo que se refere à extensão de uma expressão. Em geral, 
o contexto “extensional” aplica-se a uma expressão quando se substitui uma extensão por outra. O contexto “intensional” é 
aquilo que determina a aplicabilidade de um termo ou expressão a uma extensão (Mautner, 2010). 
71 Em filosofia, Intensão é o significado de um termo ou de um predicado. Utiliza-se para correlacionar o significado 
cognitivo do termo com a extensão. A extensão é a coisa a que o termo, ou expressão, se aplica. A intensão determina as 
características de aplicabilidade de um termo, ou seja, o conceito da sua abrangência (Mautner, 2010). 
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acordo com os autores, uma conceção possível para este quadro pode ser representada pela seguinte 

estrutura: ⟨{a, b, c, d, e}, {na, por cima, mesa, livre}, onde {a, b, c, d, e} representa um conjunto 

chamado ‘universo do discurso’ que consiste nos cinco blocos. {na, por cima, mesa, livre} é o 

conjunto das relações relevantes entre estes cinco blocos, dos quais, os dois primeiros, “na” e “por 

cima” são denominados binários e os outros dois, “livre” e “mesa”, unários72. Os autores deixam 

claro, no início do seu enunciado que, os objetos e as relações que ocorrem entre estes objetos são 

“extensionais”. Por exemplo, a relação da entidade “mesa” é entendida como propriedade de um 

bloco, “se e só se” o bloco estiver em cima da mesa, propriedades atribuídas ao conjunto {c, e}. Ora é 

exatamente a interpretação “extensional” que origina o problema. Notemos que os autores utilizaram 

termos de linguagem natural (como “na” e “por cima”) na metalinguagem escolhida para descrever 

uma conceptualização. Estes termos linguísticos transmitem informações essenciais para entender os 

critérios utilizados por alguns conjuntos de entidades que possuem propriedades com relações 

relevantes. No entanto, este tipo de informação não pode ser explicada exclusivamente pela 

conceptualização em si mesma. Vejamos um contexto alternativo. Referindo-nos ao exemplo dado, 

podemos considerar uma organização diferente dos blocos, em que “c” está por cima de “d”, enquanto 

que “a” e “b” formam um conjunto numa pilha separada em cima da “mesa” (Diagrama 4). A 

estrutura correspondente é diferente da anterior, gerando, portanto, uma conceptualização diferente. 

Aqui reside o problema. Os significados dos termos utilizados para designar as relações relevantes são 

exatamente os mesmos, uma vez que são invariantes no que diz respeito às possíveis configurações de 

blocos.  

   Podemos concluir que, no cenário apresentado, os “estados das coisas” são diferentes, mas a 

conceptualização é a mesma. A estrutura proposta por Genesereth et al. (1987) parece ser então apta 

para representar “estados de coisas” que se sobrepõem a conceptualizações. Para que seja possível, 

então, captar tais intuições ou dinamismos de interpretação, os termos linguísticos que usamos para 

designar as relações relevantes não podem ser consideradas apenas como meros comentários, ou 

informações extra, informais. Em vez disso, a estrutura formal utilizada numa conceptualização deve 

contribuir para o seu significado. De acordo com a literatura lógico-filosófica, significado não é 

coincidente com relações extensionais. Por isso, uma forma de nos aproximarmos do significado é 

considerar uma relação intensional. Significando que cada relação extensional seja sempre relativa a 

uma realidade dinâmica, a um mundo que é possível ou provável. 

 

 

 

 

                                                 
72 De uma só espécie; único. (Dicionário de Língua Portuguesa - Porto Editora). 
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Diagrama 4. ‘Blocos’ em cima de uma ‘Mesa’ e na imagem seguinte, uma organização 
diferente de blocos: uma nova conceptualização? Guarino, N. and Giaretta, P. (1995). Imagem 
apresentada no artigo Ontologies and Knowledge Bases: Towards a Terminological 
Clarification. 

 
Em baixo é reproduzido um breve glossário proposto por Guarino e Giaretta (1995), com 

descrições que constituem, ainda hoje, expressões fundadoras da disciplina. 

1. Conceptualização: Estrutura semântica intensional que codifica as regras implícitas 

restringindo a estrutura de um fragmento da realidade. 

2. Ontologia formal: Desenvolvimento axiomático, sistemático e formal da lógica de todas as 

formas e modos da existência. 

3. Engenharia ontológica: Ramo da engenharia do conhecimento que explora os princípios da 

ontologia formal, para a construção de ontologias. 

4. Teoria ontológica: Conjunto de fórmulas sempre verdadeiras para determinadas 

conceptualizações. 

5. Ontologia: Ramo da filosofia que lida com a natureza e a organização da realidade. 

6. ontologia: (sentido 1) Teoria lógica que fornece considerações parciais e explícitas para 

conceptualizações; sinónimo (sentido 2) de conceptualização. 

 

3.2.2 Linguagens de programação utilizadas para representar o conhecimento e a Web 
Semântica 

 

John F. Sowa (2012) apresentou na conferência internacional CTF’12, uma série de reflexões 

sobre A Moving Picture of Thought73, onde procurou resumir os principais contributos da investigação 

nas áreas da linguagem e do pensamento. Questionando-se sobre que tipo de raciocínio pode ser 

considerado natural ou quais as representações mais adequadas para os fenómenos neurais e 

psicolinguísticos, Sowa conclui que todos os conceitos considerados nos estudos apresentados, muitos 

dos quais em aberta controvérsia, parecem abordar aspetos importantes e complementares da 

linguagem, apontando de seguida uma série de exemplos. As perspetivas sobre o tema parecem ser 

diversificadas e incluem abordagens tão distintas como a) o conceito de sintaxe generativa como 

essência da linguagem, de Noam Chomsky, b) sintaxe sem semântica não é compreensível, de Roman 

                                                 
73  Nota de Sowa, acerca da investigação, em 28 de Agosto de 2012 (Conceptual Graphs): 
http://www.jfsowa.com/cg/cg_hbook.pdf  
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Jakobson, c) a linguagem é semiótica social, de Michael Halliday, d) o discurso é gerado a partir de 

uma linguagem do pensamento, de Jerry Fodor, e) o conhecimento consiste em conexões em rede, de 

Sydney Cordeiro, f) qualquer lógica natural deve ser igualmente uma lógica formal, de Richard 

Montague, g) os jogos (Sprachspiele) são a base da linguagem, de Ludwig Wittgenstein, h) 

Wittgenstein está certo, mas são necessários mais detalhes, de Yorick Wilks, i) o conhecimento 

aprofundado é essencial, de Roger Schank, e j) a estatística é a chave para todo o processamento da 

linguagem, de Fred Jelinek (Sowa, 2012).  

Sowa argumenta que existe um elevado grau de dificuldade na compreensão do fenómeno da 

linguagem, o que aliás é expresso na diversidade de abordagens conceptuais para a sua explicação e 

aponta o exemplo de um estudo que documenta uma sequência de frases proferidas por uma criança 

de três anos de idade: “- Aqui está uma cadeira. Deve ser minha porque é pequena”, “Quando era 

pequena dizia “geek”, mas agora digo: esta é uma cadeira”, “Eu fui ao aquário e vi o peixe”, “Eu 

quero essa boneca porque ela é grande” 74. Uma breve análise a este conteúdo parece evidenciar uma 

complexidade intrínseca na linguagem utilizada e na interpretação do conhecimento adquirido. A 

criança parece ter utilizado uma série de operadores booleanos, modais, temporais e causais, e 

também uma metalinguagem sobre sua própria linguagem. Sowa defende que nenhum sistema 

computacional tem, hoje, a capacidade de aprender, falar e compreender a linguagem como a criança 

referida no exemplo. E conclui que este facto parece denotar que a tarefa de representar o 

conhecimento e a linguagem, através de combinações semânticas e regras é demasiado complexa para 

ser computada. 

Não obstante a dificuldade do problema que envolve a esfera do conhecimento, existem diversas 

abordagens e tentativas computacionais para a sua representação, nomeadamente, através de 

linguagens no âmbito das ontologias, com destaque para a tecnologia da Web Semântica, 

desenvolvida a partir de novos paradigmas tecnológicos.  

Existe um enquadramento bem definido relacionado com o progresso destas novas tecnologias 

computacionais. Ao longo dos últimos anos, assiste-se ao desenvolvimento da próxima geração da 

Internet. A Web Semântica (Berners–Lee et al., 2001) é uma extensão da Web atual, mas ao mesmo 

tempo preserva as características da Web, isto é, consiste num sistema aberto e descentralizado, que 

oferece uma nova tecnologia para tornar os dados na Web interpretáveis por máquinas. 

Simultaneamente, recorre a um mecanismo poderoso: a inferência. O conhecimento na Web 

Semântica é essencialmente representado por ontologias. O mecanismo de inferência e as 

características de distribuição e abertura são argumentos suficientes para motivar e justificar o uso de 

ontologias urbanas para a Web Semântica. Estas ontologias podem ser partilhadas, reutilizadas e 

                                                 
74 Trecho citado por John F. Soja a partir da fonte: John Limber (1973), The genesis of complex sentences. In T. Moore 
(Ed.), Cognitive development and the acquisition of language. New York: Academic Press.  
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estendidas promover a interoperabilidade entre o conhecimento urbano e aplicações diferentes 

(Montenegro et al., 2011d). 

A Web Semântica é, genericamente, uma rede de dados. Podemos generalizar que, de certa forma, 

a Web Semântica consiste em dois tópicos centrais. Primeiro, trata-se de uma plataforma comum que 

permite a integração e a combinação de dados provenientes de diversas fontes. Em segundo lugar, 

trata-se de uma linguagem que elabora o registo de dados referentes a objetos do mundo real. Isso 

permite que um utilizador desta rede, ou uma máquina, possa elaborar uma pesquisa numa 

determinada base de dados, para depois mover-se através de um conjunto interminável de bases de 

dados que estão ligadas por significados, relacionados com a base de dados sequencialmente anterior 

(W3C). No entanto, existe uma enorme quantidade de dados utilizados diariamente que não fazem 

parte desta rede. Na realidade, é possível consultar, por exemplo, extratos bancários e fotografias 

numa rede e, separadamente, compromissos em calendários. Mas existe outro tipo de informação que 

não está disponível de imediato. Não é possível, por exemplo, consultar estes mesmos extratos 

bancários ou visualizar as referidas fotografias em calendários simultaneamente. Isto sucede, porque 

estas informações não estão interligadas através de uma rede de dados. Como os dados são 

controlados por aplicações informáticas, cada aplicação mantém essa informação internamente, 

mantendo os seus dados exclusivos. 

A W3C tem hoje um vasto conjunto de apoios à construção de recursos tecnológicos para a criação 

e desenvolvimento das redes de dados. O objetivo principal para esta comunidade tecnológica é o de 

permitir que os computadores possam ter melhores desempenhos e que se possam desenvolver 

sistemas para suportar interações confiáveis na rede.  

A Web Semântica incorpora a visão da W3C sobre a rede de dados. As tecnologias da Web 

Semântica permitem que seja possível a criação de repositórios de dados na Web para a construção de 

vocabulários, permitindo a elaboração de regras para a manipulação dos dados. Dados estes que são 

sustentados por tecnologias como RDF, SPARQL, OWL, e SKOS (Berners–Lee et al., 2001). Os 

diversos formatos e linguagens estruturantes da Web Semântica constituem tecnologias que estão na 

base da World Wide Web, tendo sido já apresentadas como standards recomendados pelo World Wide 

Web Consortium. Estas tecnologias alimentam a estrutura da Web Semântica, de acordo com níveis 

diferentes e crescentes de complexidade, como apresentado na Diagrama 5. Existem diversas camadas 

de informação, considerando-se que as camadas superiores dependem das camadas inferiores. As 

principais linguagens utilizadas para expressar esta organização de dados incluem XML (eXtensible 

Markup Language) que consiste num superconjunto HTML geralmente utilizado para estruturar 

documentos e linguagens associadas às ontologias como RDF/ RDFS (Resource Description 

Framework/ Schema), OWL, e OWL275 (Ontology Web Language). Embora a linguagem RDF 

ofereça informações descritivas simples sobre os recursos na Web, codificados em conjuntos de 

                                                 
75 A linguagem OWL2 será detalhada mais à frente na tese. 
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triplos constituídos por sujeito (recurso), predicado (uma propriedade ou relação) e objeto (um recurso 

ou um valor), a RDFS permite a descrição de conjuntos. A linguagem OWL está enquadrada por uma 

camada de complexidade mais elevada, dado ser ainda mais expressiva para criar ontologias 

estruturadas, podendo utilizar, por exemplo, a disjunção76, a união ou a equivalência, como será 

demonstrado no Capítulo 5.  

 

 
Diagrama 5. Identificação das diversas camadas relativas às linguagens usualmente utilizadas 
na Web Semântica. A complexidade das linguagens está estruturada na vertical. As mais 
simples estão representadas em baixo (Berners-Lee, 2006). Diagrama utilizado em Euclid. 

 

O alicerce da Web Semântica é o Resource Description Framework (RDF), um dos formatos 

referidos para a descrição da informação na Web. Nesta tecnologia, cada segmento de dados ou 

qualquer elo que conecte duas partes complementares de dados é identificado por um nome único 

chamado Universal Resource Identifier ou “URI” (os endereços da Web comuns “URL’s” são formas 

especiais de “URI’s”). No esquema RDF, duas partes de informação e quaisquer notações indicando 

como as duas partes estão ligadas, denominam-se um triplo. A Web Semântica, como já referido, é a 

representação abstrata de dados na Web estruturada pela Resource Description Framework (RDF), 

por tecnologias relacionadas com RDF Schema (RDFS) e pela Web Ontology Language (OWL). Com 

a utilização conjunta de RDF/RDFS/OWL, os sistemas de informação integrada podem ser estendidos 

a milhares de subsistemas, todos com a sua própria semântica. Tecnicamente e de acordo com a W3C, 

RDF destina-se particularmente a representar metadados77 sobre recursos da Web, tais como, o título, 

                                                 
76 A operação de disjunção lógica está relacionada com a união de conjuntos. Uma ideia tem de ser verdadeira (igual a 1) 
em pelo menos uma das situações (conjuntos) para que o resultado seja verdadeiro. O resultado só será falso (igual a 0) se 
em nenhum dos conjuntos o valor for verdadeiro. A disjunção é uma operação binária dado que relaciona dois (ou mais) 
valores. A precedência deste operador é elaborado da esquerda para a direita, o que significa que  equivale a 

. 
77 Metadados são frequentemente descritos como “dados sobre dados”. Metadados são informações adicionais (para além da 
informação espacial e tabular) que é necessária para que os dados se tornem úteis. É informação essencial para, por exemplo, 
permitir que se possa fazer uso dos dados geográficos. Em suma, metadados são um conjunto de características sobre os 
dados que não estão normalmente incluídas nos dados propriamente ditos.  
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autor e data de modificação de uma página da Web, informações de copyright e licenciamento sobre 

um documento da Web, ou ainda o cronograma de disponibilidade de algum tipo de recurso 

partilhado. RDF é baseado no conceito da identificação de coisas, utilizando identificadores de 

chamada (Uniform Resource Identifiers ou URI’s) que descrevem os recursos em termos de 

propriedades simples e valores de propriedade. O RDF utiliza recursos XML podendo ser aplicado a 

muitas áreas, incluindo o armazenamento de dados, bem como a pesquisa e catalogação de dados e as 

suas relações (metadados). Isto significa que, genericamente, o modelo de dados RDF fornece uma 

estrutura conceptual abstrata para a definição e uso de metadados. Este modelo consiste em três tipos 

de objetos: a) recursos: todas as coisas descritas por expressões RDF são chamados recursos – isto 

pode indicar, por exemplo, uma página da Web ou um documento XML, b) propriedades: a 

propriedade é um especto específico que descreve o recurso – cada propriedade tem um significado e 

c) Declaração de RDF (triplos): um recurso em conjunto com uma propriedade e o seu valor. Assim, a 

estrutura base da sintaxe abstrata RDF é um conjunto de triplos, cada um composto por um sujeito, 

um predicado e um objeto. Um conjunto de triplos denomina-se diagrama RDF. De acordo com o 

Diagrama 6, um gráfico de RDF pode ser representado através de um nó e um arco, no qual cada 

triplo é representado como uma ligação de tipologia nó-arco-nó. 

 

 

 

Diagrama 6. Diagrama do “standard” RDF apresentado no site oficial W3C. Sujeito, 
Predicado e Objeto de acordo com RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax.  

 

No seu nível mais básico, o RDF oferece apenas uma forma de descrever as coisas em termos das 

suas propriedades e os valores dessas propriedades. Vejamos a seguinte frase em linguagem natural: 

"A Praça tem um jardim". Isto significa que “Praça” tem a propriedade ou a característica de “ter um 

jardim”. Em RDF a gramática de tal afirmação é semelhante à gramática de uma frase em linguagem 

natural, formando um padrão que pode ser facilmente reconhecido: <sujeito> <predicado> <objeto>. 

“Praça” é o assunto, “tem um” identifica uma propriedade ou característica do assunto, por isso é o 

predicado. E finalmente “jardim” que consiste no valor da propriedade identificada pelo predicado, 

por isso, é o objeto. Uma declaração em RDF é denominada “triplo”, isto é, como as instruções em 

RDF são compostas por uma gramática dividida em três partes, são chamadas "triplos". 

Quando se pretende definir determinados termos, bem como as relações que existem entre esses 

termos, a este conjunto de descrições, atribui-se o nome de ontologia. As ontologias podem ser muito 

complexas, com milhares de termos, ou muito simples. A Web Ontology Language é um standard que 

pode ser utilizado para criar e desenvolver ontologias porque trata-se de uma linguagem compatível 

                                                                                                                                                        
 

Sujeito Objeto 
Predicado 
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com RDF. Genericamente, as ontologias operam a um nível acima do RDF e os motores de inferência 

operam um nível acima das ontologias. Estes últimos incorporam aplicações de software com o poder 

de analisar ontologias diferentes, para encontrar novas relações entre os diversos termos e dados 

complementares (Feigenbaum et al., 2007). Uma ontologia ajuda a resolver a seguinte questão crucial 

na Web: as informações contidas nas páginas Web devem ser colocadas num contexto de 

significados, para que essas mesmas informações estejam disponíveis para serem utilizadas 

adequadamente pelos computadores. Podemos dar um exemplo. Uma pesquisa na Internet sobre a 

palavra "laranja" devolve páginas relacionadas com frutos e cores. Se cada procura contiver uma 

descrição dos tópicos, ajustados aos refinamentos da procura, através da organização da informação 

numa ontologia, os motores de busca poderão então detetar se a procura em questão deve devolver 

informação relacionada com cores ou com frutos (IntelliGrid Architecture EPRI, 2004).  

A Web Ontology Language (OWL) estende a RDFS para fornecer a implementação de uma lógica 

de descrição, capaz de expressar declarações gerais mais complexas sobre instâncias, classes e 

propriedades. A tecnologia OWL foi desenvolvida no início de 2000 e tornou-se um padrão W3C, 

juntamente com a RDFS, em 2004. O acrónimo OWL terá sido escolhido, não por ser mais inteligível 

do ponto de vista conceptual, mas porque ser mais fácil pronunciar e pela sua ambiguidade sugestiva 

em relação ao conceito de sabedoria no idioma inglês.  

Resumidamente, os principais recursos que o OWL oferece, são os seguintes: 

a) Criação de Classes: formação de novas classes a partir de classes existentes, propriedades 

e indivíduos (i.e., ObjectIntersectionOf); 

b) Descrição das Propriedades: distinguindo as diversas propriedades dos objetos (recursos e 

valores) a partir de “propriedades de dados” (como valores literais e valores); 

c) Definição de axiomas das classes: descrições sobre as classes, descrevendo as relações de 

subclasse, equivalência e disjunção; 

d) Definição de axiomas de Propriedade: Descrições sobre as propriedades, incluindo 

relações como equivalência e subpropriedade e também atributos acerca da propriedade 

ser considerada funcional, transitiva, etc.; 

e) Axiomas individuais: declarações sobre indivíduos, incluindo associação de classe, e 

descrição dos recursos como indivíduos iguais ou diferentes (Euclid). 

 

Existe um mecanismo fundamental para que a linguagem OWL possua a expressividade necessária 

à descrição da informação que é partilhada. Trata-se do mecanismo de inferência referido 

anteriormente. Em termos gerais, a inferência na Web Semântica pode ser caracterizada pela ação de 

descoberta de novas relações. Na Web Semântica, os dados são modelados como um conjunto de 

relações entre recursos. “Inferência” significa que os processos automáticos podem gerar novas 

relações com base nos dados e, em algum tipo de informação adicional, sob a forma de um 

vocabulário e de regras. Na Web Semântica, a fonte de informação extra pode ser definida através de 
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vocabulários ou conjuntos de regras. Ambas as abordagens recorrem a técnicas de representação do 

conhecimento. Em geral, as ontologias focam os necessários métodos de classificação, colocando em 

ênfase a definição de “classes”, “subclasses” e a forma como os recursos individuais podem ser 

associados a essas classes, caracterizando as relações entre as classes e as suas instâncias. As regras, 

por outro lado, concentram-se na definição de um mecanismo geral na descoberta e na geração de 

novas relações baseadas nas existentes (W3C) (Lee et al., 2001). 

 

3.2.1 Aplicações informáticas para a edição de ontologias computacionais 
 

Como referido anteriormente, a formulação de programas urbanos requer o estabelecimento de 

uma plataforma para a coleção e interpretação de dados contextuais. Este processo implica o uso de 

uma tecnologia avançada para organizar eficazmente os dados que descrevem o contexto urbano, com 

o objetivo de se gerar uma descrição da solução para esse contexto que possa ser partilhada e 

escrutinada.  

O recurso às ontologias computacionais implica o recurso a uma linguagem para representar o 

conhecimento e uma ferramenta para auxiliar eficazmente na criação, reutilização e manutenção de 

ontologias. Existe um número crescente de ferramentas informáticas para auxiliar na edição de 

ontologias. No geral, estas aplicações sustentam a execução detalhada de descrições semânticas78 de 

determinados domínios em estudo e facilitam a visualização de tabelas, notações e diagramas 

organizacionais do conhecimento documentado, através da representação de um conjunto de classes e 

propriedades dos conceitos expostos a análise. Uma das vantagens mais evidentes para este tipo de 

aplicações é o de colocarem a linguagem informática num segundo plano, através da criação de 

protocolos79 de mediação de interface80 que facilitam a visualização81 e a operabilidade por parte dos 

utilizadores. 

                                                 
78 Semântica (descrições) remete aqui para o estudo do significado. Incide sobretudo sobre a relação entre significantes, tais 
como palavras, frases, sinais e símbolos, e o que representam, isto é, a sua denotação. A semântica linguística estuda o 
significado usado por seres humanos, como expressão, através da linguagem. Outras formas de semântica incluem a 
semântica nas linguagens de programação, lógica formal e semiótica. 
79 Para reduzir a complexidade, implementam-se uma série de camadas ou níveis. O objetivo de cada camada é oferecer 
determinados serviços para as camadas superiores, ocultando detalhes da implementação desses recursos. Um protocolo é, 
basicamente, um conjunto de regras sobre o modo como ocorrerá a comunicação entre as partes envolvidas. Um protocolo 
pode igualmente ser definido como "as regras que governam" a sintaxe, semântica e a sincronização da comunicação. 
80 A utilização de interfaces permite a composição de componentes de um software sem que a sua implementação seja 
conhecida. Um exemplo clássico de utilização de interfaces é o do sistema operacional que, através de interfaces de 
programação de aplicativos, permite que os programas utilizem os recursos do sistema (memória, CPU, etc.) sem que os seus 
detalhes de implementação sejam conhecidos do programador (Blaauw et al., 1997). Ver também: (Patterson et al., 2005). 
81 Visualização de dados é o estudo da representação visual dos dados, definidos como informações que podem ser 
abstraídas de forma esquemática, incluindo atributos ou variáveis das unidades de informação (Friendly, 2008). O principal 
objetivo da visualização de dados é comunicar a informação de maneira clara e efetiva utilizando meios gráficos. Para 
transmitir ideias, de forma adequada, é necessário que tanto a forma estética quanto as necessidades funcionais estejam 
equilibradas, promovendo a compreensão de um complexo conjunto de dados, para comunicar os seus principais aspetos de 
uma forma mais intuitiva (Friedman, 2008). 
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De acordo com Sachs et al. (2006) e Montenegro (2010) um editor de ontologias é uma ferramenta 

integrada de software, usualmente utilizada por engenheiros de sistemas e especialistas de domínio, 

para desenvolver modelos baseados em conhecimento e são geralmente usadas na resolução de 

problemas e na tomada de decisão num domínio particular.  

Em termos concretos existem três grandes blocos da linguagem OWL - objeto de descrição 

aprofundada mais à frente - 1) classes, 2) propriedades e 3) instâncias. Para que um editor de 

ontologias possa operar com esta linguagem do conhecimento, deverá incluir estes três blocos básicos 

na sua plataforma de software. Estes blocos ajudam a descrever um objeto ou a sua representação, 

integrando restrições de qualidade ao objeto em análise82. Genericamente, a criação de uma ontologia 

implica a materialização da informação veiculada por estes blocos, juntamente com um conjunto de 

instâncias individuais pertencentes às classes. Este modelo de informação constitui, como já referido, 

uma base de conhecimento (Sachs et al., 2006) (Montenegro, 2010). Em maior detalhe, o 

desenvolvimento de uma ontologia inclui; a) uma definição de classes, b) a organização dessas classes 

numa hierarquia composta por subclasses e superclasses, c) a criação de propriedades (que também 

podem ser hierarquizadas83) para determinadas classes e a atribuição de instâncias consideradas úteis 

para descrever conceitos representados por essas classes, bem como d) o preenchimento dos valores 

implícitos às diversas instâncias que foram criadas. A estrutura de informação, organizada 

hierarquicamente no editor, em árvore, facilita a construção da ontologia, nomeadamente, na 

interpretação dos seus múltiplos componentes. 

Não existe, nem uma metodologia ideal, nem um resultado único correto para a construção de uma 

ontologia. O desenvolvimento de uma ontologia é, acima de tudo, um processo iterativo. Pode iniciar-

se o processo com uma abordagem geral, para depois rever e aperfeiçoar a ontologia, num processo 

evolutivo, preenchendo gradualmente os detalhes e as eventuais lacunas que parecerem relevantes 

(Noy et al., 2000) (Montenegro, 2010).  

O processo de criação de uma ontologia pode ser relativamente extenso, mas é possível simplifica-

lo para demonstração do seu processo básico. A primeira tarefa pode, então, consistir em determinar o 

fim a que se destina a ontologia e de que forma poderá ser utilizada e detalhada. Existem diversas 

alternativas viáveis para a criação de uma ontologia. Um dos primeiros passos será determinar o 

                                                 
82 ”Um objeto é uma entidade do mundo real com uma identidade. Os objetos podem representar entidades concretas (uma 
praça, um banco de jardim) ou entidades conceptuais (uma estratégia urbana, uma política de mobilidade). Cada objeto tem 
uma identidade, o que significa que dois objetos são distintos, mesmo que apresentem exatamente as mesmas caraterísticas. 
Embora os objetos tenham uma existência própria, no mundo real, em termos de linguagem de programação, um objeto 
necessita de um mecanismo de identificação. Esta identificação do objeto deve ser única, uniforme e independente do 
conteúdo do objeto. Este é um dos mecanismos que permite a criação de coleções de objetos. A estrutura de um objeto é 
representada em termos de atributos. O comportamento de um objeto é representado pelo conjunto de operações que podem 
ser executadas sobre o objeto. Objetos com a mesma estrutura e o mesmo comportamento são agrupados em classes. Uma 
classe é uma abstração que descreve propriedades importantes para uma aplicação ignorando a restante informação. Cada 
classe descreve, assim, um conjunto (possivelmente infinito) de objetos individuais. Cada objeto é designado uma instância 
de uma classe. Assim, cada instância de uma classe tem os seus próprios valores para cada atributo. Implicitamente, cada 
objeto contém uma referência para sua a própria classe” (Ricarte, 2001). 
83 O OWL permite ter também uma hierarquia de propriedades. Podemos inferir que o João é progenitor de Alberto porque 
é pai de Alberto. ProgenitorDe será superpropriedade de paiDe. 
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melhor modo de funcionamento de um conjunto de ações necessárias, para tornar o processo mais 

intuitivo, mais extensível, e mais sustentável, dado que uma ontologia é um modelo de um domínio 

real do mundo e, por isso, os conceitos da ontologia devem refletir esta realidade. Após a definição de 

uma versão inicial da ontologia, pode-se avaliá-la e depurá-la, utilizando métodos de resolução de 

problemas ou discutindo a ontologia com especialistas na área do conhecimento envolvida. Existirá, 

certamente, a necessidade de rever e refinar84 a ontologia inicial. Este é um processo iterativo que, 

muito provavelmente, continuará através de todo o ciclo de criação e desenvolvimento da ontologia 

(Sachs et al., 2006). Suponhamos que queremos criar uma ontologia para descrever padrões 

climáticos com impacto na estrutura urbana e edificada (Noy et al., 2001) (Montenegro, 2010). 

Algumas das questões decisivas para a elaboração desta ontologia são: 1) Quais são os componentes 

responsáveis por cada padrão climático? 2) Qual é o conteúdo de cada padrão e qual a teoria implícita 

em cada padrão? 3) Quais são as relações relevantes de cada padrão e qual o tipo de impacto que tem 

na estrutura urbana? E finalmente, 4) Qual é o enquadramento geral ou “layout” possível para cada 

padrão? A partir do momento em que a noção geral sobre a ontologia se torna clara, pode dar-se início 

à organização de alguns dos seus termos relevantes. Estes podem incluir conceitos básicos, 

propriedades que esses conceitos possam ter, e ainda as relações que se podem estabelecer entre eles. 

Para começar, podem-se reunir os termos, sem considerar o papel que um pode desempenhar na 

ontologia. O exemplo “padrões climáticos” apresenta um conjunto de padrões específicos. Cada um 

contém determinados conteúdos, tais como “tipo climático” ou “implicação nos edifícios” e tem uma 

teoria implícita, que é responsável pela validade da sua existência. Cada padrão tem uma forma que 

pode, ou não, ser material. Para cada padrão, deve descrever-se o seu nome e o conteúdo básico e, 

posteriormente, incorporar os elementos com os quais possa estar relacionado. Pode continuar-se a 

gerar termos hierarquicamente associados, nomeadamente, no que diz respeito à decisão sobre a 

inclusão ou exclusão de determinados termos. A geração de novos termos, objetos ou conceitos é, 

implicitamente, uma das tarefas fundamentais na criação de uma ontologia. Segue um breve exemplo. 

Após uma análise cuidada sobre conceitos como, por exemplo, “tipo de material ou forma urbana”, 

pode querer adicionar-se “janelas protegidas do sol” ou “impacto do vento nas ruas”. No entanto, após 

uma determinada reflexão, pode pretender-se desenvolver outra vertente conceptual como destacar os 

custos económicos associados ao conteúdo “impacto do sol sobre os edifícios”. Portanto, poder-se-ia 

decidir não incluir “impacto do vento nas ruas” como termo de interesse para a ontologia. Quando se 

tem uma lista bastante completa, pode-se começar a categorizar os termos diferentes de acordo com a 

sua função na ontologia. Os conceitos que são objetos, como “padrão” ou “local”, são suscetíveis de 

serem representados por classes. As propriedades das classes, como “vento” ou "sol", podem conter 

ainda outros conteúdos semânticos (Montenegro, 2010).  

                                                 
84 No sentido de um processo que envolve melhorar e aprimorar significados ou anular seletivamente determinadas 
inconsistências verificadas. 
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Existem, hoje, diversas alternativas disponíveis para auxiliar nestas tarefas que foram descritas. É, 

por isso, necessária uma avaliação comparativa entre as diversas ferramentas atuais para edição de 

ontologias, nomeadamente, com utilização de linguagens de regras na Web Semântica, para 

selecionar a mais adequada para este trabalho de investigação (Gaspar et al., 2012).  

No sítio Web da organização W3C85, são enumerados alguns dos editores de ontologias mais 

utilizados na atualidade. A listagem inclui; a) Protégé, um editor de ontologias popular com diversos 

módulos funcionais (Protégé); b) NeOn Toolkit, outro editor de ontologias com pluggins disponíveis, 

especialmente indicado para o projetos pesados (como, por exemplo, ontologias multimodulares, 

multilingues, integração de ontologias, etc.) (Neon-Toolkit); SWOOP, um editor de ontologias 

pequeno e simples (SWOOP); Neologism, um editor de ontologias online, aliado a uma plataforma de 

publicação (Neologism); TopBraid Composer, um editor da Web Semântica, com 

multifuncionalidades (TopBraid); Vitro, um editor de ontologias e uma aplicação para a Web 

Semântica (Vitro); Knoodl, um editor de bases de conhecimento orientado para ontologias de criação 

comunitária (Knoodl); e Anzo for Excel, que gera ontologias a partir de tabelas de dados (Anzo).  

Um estudo comparativo de Alatrish (2012) inclui algumas destas aplicações e, para além destas, a 

Apollo e a Ontostudio. A primeira distinção apresentada no estudo centra-se no tipo de licença 

disponibilizada. As aplicações Apollo, Protégé e Swoop evidenciam-se por constituírem ferramentas 

de código aberto, enquanto as aplicações OntoStudio e TopBraid possuem licenças associadas a 

restrições de uso. Existem outras características consideradas, nomeadamente, a verificação de que as 

ferramentas Protégé, TopBraid (FE) e OntoStudio utilizam bases de dados para o armazenamento das 

ontologias e que a funcionalidade de gestão de “backups” é apenas facultada pela TopBraid (FE). De 

uma forma geral, é referido que os editores Protégé e OntoStudio têm uma forte componente gráfica, 

isto é, apresentam bons interfaces de comunicação com o utilizador. Para além destas características, 

a Swoop é uma aplicação baseada na Web e a OntoStudio dá suporte à metodologia “Onto 

Knowledge”. Finalmente, os editores Protégé, TopBraid (FE), Swoop e OntoStudio facultam 

documentação, importação/exportação para diferentes formatos, visualização gráfica avançada, e 

bibliotecas de ontologias, agregando motores de inferência. A conclusão do estudo é clara. O 

desenvolvimento de ontologias é, essencialmente, uma abordagem ad-hoc, isto é, a materialização de 

abordagens particulares sobre problemas específicos. Isto significa que, entre as diversas alternativas 

viáveis, um utilizador necessita de encontrar a que funcione melhor para a tarefa projetada, da forma 

que se apresente mais fácil e, sobretudo, que se demonstre mais eficaz em termos de expressividade 

(Alatrish, 2012).  

Das diversas ferramentas analisadas, o editor Protégé-OWL foi a ferramenta selecionada para 

acolher os objetivos propostos para este trabalho de investigação, sobretudo devido à sua particular 

                                                 
85 A World Wide Web Consortium (W3C), que é a comunidade internacional que desenvolve o conjunto de standards 
(tecnologias interoperáveis, orientações, linguagens ontológicas, software e ferramentas), abertos à comunidade de 
utilizadores, garantindo o crescimento da Web a longo prazo. 
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extensibilidade e flexibilidade computacional, consideradas úteis à estrutura base da investigação. O 

editor é, na sua raiz, uma extensão do Protégé que suporta a Ontology Web Language (OWL). De 

uma forma geral o Protégé-OWL permite aos utilizadores: a) Carregar e salvar ontologias em formato 

OWL e RDF, b) Editar e visualizar classes, propriedades e regras SWRL86, c) Definir características 

lógicas das classes através de expressões em OWL, d) Executar raciocinadores/motores de inferência, 

tais como descritores de lógica e e) Editar instâncias OWL para marcação na Web Semântica. A sua 

arquitetura flexível permite que seja fácil configurar e estender as suas funções. O Protégé-OWL é 

ainda totalmente integrado com “Jena” e com uma versão de registo aberto Java API para o 

desenvolvimento de componentes do interface e de serviços da Web Semântica (Protégé Overview). 

Alguns aspetos particulares acerca do paradigma e da linguagem informática utilizados são 

desenvolvidos no próximo tópico. 

 

3.3 Aplicação de ontologias no contexto do planeamento urbano 
 
 

Apesar de existir um número ainda escasso de experiências com a utilização de ontologias no 

desenvolvimento de instrumentos para o planeamento urbano, o potencial evidenciado por este 

modelo de conhecimento parece, como já referido, constituir uma vantagem em relação a outros 

modelos existentes (Montenegro et al., 2012a) (Gomes et al., 2012a). Neste contexto particular, a 

utilização da ontologia poderá, por exemplo; a) ajudar a criar uma estrutura comum e partilhada de 

informações para apoiar a recolha de dados contextuais urbanos e para desenvolver programas 

adequados para um território em análise, b) facilitar a reutilização dessa informação em diferentes 

contextos e para diversos problemas e escalas, c) explicitar conceitos do problema urbano e da 

implementação de medidas para sua gestão, resolvendo certas inconsistências que derivam do elevado 

número de níveis de informação, d) separar as conceções de domínio a partir das descrições urbanas 

com conteúdo mais operacional e e) avaliar, de forma constante, o modelo de dados para melhorar a 

estrutura da ontologia (Noy et al., 2001) (Montenegro e Duarte, 2008) (Montenegro, 2010).  

As ontologias urbanas são geralmente denominadas ontologias espaciais87 , devido às suas 

descrições espaciais relevantes. O desenvolvimento de investigação na área das ontologias espaciais 

tem conduzido à criação de um léxico específico e uma estrutura teórica para responder aos requisitos 

específicos do domínio espacial. Mark et al. (1999) propuseram a criação de um conjunto de 

ontologias espaciais com o objetivo de obter uma melhor compreensão sobre o mundo geográfico. Os 

                                                 
86 Consultar: http://www.w3.org/Submission/SWRL/ 
87 Notas sobre ontologias geoespaciais apresentadas pela W3C (Geospatial) - “Geospatial Ontologies for the Web: As 
enabling technologies for the Semantic Web have developed, such as RDF, OWL, SPARQL, and SWRL, much work has 
been done to build the ontologies required for expressing the common elements of disparate knowledge artifacts. This is true 
in the realm of geospatial and temporal concepts and relationships, yet the work has not yet reached a level of either 
consensus or actionability, which would allow it to be the basis of knowledge interoperability. In other words, it is not yet 
ready to support the functionality of a Geospatial Semantic Web, where the geographic properties of knowledge resources 
can be expressed, discovered, acted upon by machines, and understood by diverse communities.” 
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mesmos autores referem que a utilização deste tipo de ontologias pode auxiliar os seus utilizadores na 

troca de informações para prevenir as recorrentes distorções que usualmente advêm da cognição 

humana (Montenegro, 2010).  

Para Pinho e Goltz (2007), os objetos geográficos são os fundamentos espaciais do espaço urbano 

e podem ser caracterizados por dois tipos, definidos pelos axiomas latinos Bona Fide e Fiat. O 

primeiro tipo de objetos possuem uma delimitação física comum, mais ou menos aceite entre pessoas 

de diferentes culturas. São objetos tangíveis como uma estrada, uma montanha ou um lago. Em 

oposição, os objetos do tipo Fiat apresentam limites abstratos. Estes últimos podem ser divididos por 

1) Fiats e Vagueness objetos geográficos que não possuem uma fronteira bem definida, cujos limites 

são diluídos no espaço, b) Consenso Fiat, que são objetos cuja existência é aceite de forma consensual 

por um conjunto de pessoas num determinado domínio, c) Legal Fiat que são objetos definidos por 

uma estrutura legislativa, como o uso da terra ou o espaço aéreo e, finalmente, d) SIG Fiat que são 

objetos gerados a partir da lógica matemática dos Sistemas de Informação Geográfica. 

O Diagrama 7 é inspirado no diagrama do Lote Urbano desenvolvido por Pinho e Goltz (2007) e 

pretende explicar alguns tipos de entidades que podem compor uma ontologia espacial, neste caso, 

envolvendo padrões urbanos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 7. Exemplo de uma ontologia urbana de nível superior, com o uso de terminologia 
específica para o espaço urbano. Adaptado de Montenegro (2010) e Pinho e Goltz (2007). 

 
Nos últimos anos, o uso de ontologias tem constituído um tema de interesse crescente entre os 

investigadores envolvidos no desenvolvimento de ferramentas computacionais para o planeamento 

urbano, principalmente devido à capacidade que as ontologias têm para externalizar, partilhar, 

integrar e reutilizar o conhecimento relacionado com o planeamento urbano. Este interesse recente no 

desenvolvimento de ontologias para o planeamento urbano deriva, em parte, da crescente relevância 

da comunicação, negociação e argumentação em processos de decisão (Rinner, 2006) (Teller, 2007). 

O planeamento urbano parece ter evoluído de um modelo racionalista para um modelo de transição, 
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em que a participação pública, as parcerias público/privadas e o planeamento estratégico 

transformaram-se em agentes incontornáveis de transformação social e espacial. As ontologias 

podem, assim, ser vistas como uma forma de responder às dificuldades que surgem através destes 

novos modelos, permitindo-lhes tornarem-se interoperáveis na interação entre sistemas e pessoas 

(Teller, 2007) (Schevers, 2006).  

Atualmente existem diversos grupos de investigação dedicados ao desenvolvimento de ontologias 

urbanas. Entre os mais relevantes encontram-se o projeto “HarmonISA” e um conjunto de estudos 

elaborado pelo grupo de investigação “COST C21 Action” (Montenegro et al., 2012a) (Gomes et al., 

2012b). 

O principal objetivo do projeto de investigação “HarmonISA” (HarmonISA) (Hall, 2006) é a 

integração semântica e automática de dados de Uso do Solo (Land Use) e de Ocupação do Solo (Land 

Cover) para três regiões: Friuli Venezia-Giulia (Itália), Eslovénia e Caríntia (Áustria). Algumas das 

ontologias OWL do projeto foram criadas com uma correspondência direta aos diferentes sistemas de 

classificação da Ocupação do Solo, nomeadamente da Itália (Moland), da Eslovênia (Eslovénia 

CORINE) e da Áustria (Realraumanalyse). Duas outras ontologias OWL também foram 

desenvolvidas, uma para o sistema de EUA Anderson e o outro para o sistema CORINE UE. No 

entanto, é importante referir que estes sistemas de classificação adotados no projeto HarmonISA são 

mais adequados para classificações relativas a Ocupação do Solo (Land Cover) do que para Uso do 

Solo (Land Use). Outro aspeto relevante é o facto da classificação dos dados derivar de levantamentos 

de fotografias aéreas. O Uso do Solo (Land Use) e a Ocupação do Solo (Land Cover) são conceitos 

intimamente relacionados e, por vezes intercambiáveis, mas os sistemas de classificação que foram 

seguidos em HarmonISA são, de facto, projetados para a Ocupação do Solo (Land Cover). 

O objetivo principal da “COST C21 Action” (Teller, 2007), conhecida informalmente como 

"Towntology" (Roussey et al., 2004), é o de "aumentar o conhecimento e promover o uso de 

ontologias no domínio do desenvolvimento urbano, com o objetivo de facilitar as comunicações entre 

diversos sistemas de informação e especialistas em espaço urbano a nível europeu" (Teller et al., 

2010). O trabalho de investigação deste grupo é principalmente orientado pelo pressuposto de que a 

prática urbana é inerentemente baseada em conceptualizações partilhadas, embora possam ser 

implícitas. Estas conceptualizações podem ser consideradas como ontologias, embora permaneçam 

ainda num estágio de pré-formalização. Estas conceptualizações também são conhecidas como pré-

ontologias. As principais tarefas da “COST C21 Action” são revelar tais ontologias subjacentes, 

entender como são construídas por diversos autores, propor métodos adequados para a sua 

formalização e, por fim, utilizá-las. A investigação deste grupo foi progressivamente reformulada para 

abordar três questões principais: 1) Como pode apoiar a interoperabilidade de ontologias urbanas em 

todos os níveis (tanto entre sistemas como entre pessoas)? 2) Quais as fontes que podem ser usadas 

para iniciar, preencher e manter ontologias urbanas? e 3) Quais são as aplicações potenciais para as 

ontologias no domínio urbano?  



 

 69

As limitações atuais do standard “CityGML88” (Kolbe et al., 2005), em termos de apoio à 

interoperabilidade entre diferentes aplicações, têm sido amplamente discutidas no contexto deste 

grupo de investigação. Tem sido sugerido que as representações 3D deste tipo podem, de facto, 

desempenhar um papel central na comunicação entre os decisores e a população, sobretudo quando 

complementadas com uma maior abrangência de ontologias urbanas. O “CityGML” foi integrado, 

com sucesso, com uma ontologia para Soft-Mobility (OSM) e com uma ontologia para redes de 

transporte (OTN) (Lorenz et al., 2005), ambas desenvolvidas em OWL. OSM pode complementar os 

aspetos de mobilidade ausentes em OTN e “CityGM” apresenta-se útil para efeitos de visualização e 

comunicação (Montenegro et al., 2012a) (Gomes et al., 2012b). 

   Existem outros casos documentados de ontologias na área de arqueologia (Métral et al., 2009) e 

da qualidade do ar (Métral et al., 2008), bem como ontologias utilizadas para apoiar a comunicação 

entre especialistas e leigos através da elaboração de compromissos conceptuais partilhados (Ban e 

Ahlqvist, 2010). Tem igualmente existido investigação no domínio da extração automática e 

indexação de fontes de referência que pode constituir uma forma alternativa e eficiente para 

desenvolver e preencher rapidamente ontologias urbanas (Guyot et al., 2010) (Mounce et al., 2010) 

(Montenegro et al., 2012a) (Gomes et al., 2012b). 

KnowledgeScapes (Reitsma e Tanasescu, 2010) é uma ferramenta de visualização que vincula os 

recursos disponíveis a um conjunto de dados espaciais relativos a conceitos urbanos expressos numa 

ontologia. Os utilizadores podem selecionar os conceitos e, em sequência, as características espaciais 

correspondentes são assinaladas. Comparando com a ferramenta proposta para esta tese, a CityPlan, 

as ontologias da KnowledgeScapes são construídas utilizando apenas RDF que apresenta maiores 

limitações em termos de expressividade e inferência. Desta forma os utilizadores não têm a 

possibilidade de anotar, eles próprios, os dados espaciais com informações semânticas, podendo 

apenas visualizar os conceitos espaciais selecionados. 

 

3.4 Resumo 
 

Existem duas reflexões importantes que derivam do conteúdo deste Capítulo. A primeira está 

relacionada com as vantagens da utilização das ontologias - nomeadamente da linguagem OWL - para 

                                                 
88 “The City Geography Markup Language is a new and innovative concept for the modelling and exchange of 3D city and 
landscape models that is quickly being adopted on an international level. CityGML is a common information model for the 
representation of 3D urban objects. It defines the classes and relations for the most relevant topographic objects in cities and 
regional models with respect to their geometrical, topological, semantical and appearance properties. Included are 
generalization hierarchies between thematic classes, aggregations, relations between objects, and spatial properties.” 
Consultar: (CityGML). Tradução livre do autor: A City Geography Markup Language é um conceito inovador para a 
modelação e intercâmbio de modelos da cidade e da paisagem 3D, estando atualmente a ser gradualmente adotada a nível 
internacional. CityGML é um modelo comum de informação para a representação de objetos urbanos 3D. Ela define as 
classes e relações para os objetos topográficos mais pertinentes das cidades e modelos regionais no que diz respeito às suas 
propriedades geométricas, topológicas, semânticas e de aparência. Incluem-se as hierarquias de generalização entre classes 
temáticas, agregações, as relações entre objetos e propriedades espaciais. 
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a modelação de conhecimento urbano, o qual se apresenta complexo, hierárquico e em rede. A 

segunda reside na conclusão de que os projetos de investigação mais recentes relacionados com 

ontologias para planeamento urbano estão ainda numa fase relativamente embrionária e em processo 

inicial de evolução.  

O objetivo para esta tese é precisamente concretizar, de forma mais completa e eficaz, o 

desenvolvimento desta tecnologia aplicada ao planeamento urbano. Pretende-se, com a 

implementação da ferramenta CityPlan (posteriormente detalhada no Capítulo 5), estabelecer uma 

plataforma consistente computacional baseada em ontologias. O desenvolvimento da ferramenta 

preconizada incorporará o conhecimento, as vantagens, e as dificuldades verificadas na modelação 

das ontologias urbanas referidas neste Capítulo. 

O Capítulo 4 descreve o enquadramento teórico e conceptual que guia o desenvolvimento da 

ferramenta CityPlan. 
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4 Capítulo: Modelo Teórico e Conceptual 
 

 

Este capítulo apresenta a descrição de um paradigma teórico e conceptual que está na génese da 

criação das metodologias e da ferramenta computacional proposta para esta tese. Em primeiro lugar, é 

descrita a “ontologia do processo”, que consiste sumariamente num sistema que descreve as ações de 

planeamento que são necessárias à compreensão de um determinado contexto urbano em análise. Em 

seguida é descrita a “ontologia do contexto”, que corresponde a um sistema para a representação dos 

componentes físicos e conceptuais do contexto geoespacial urbano. Em síntese, pretende-se com a 

descrição deste dois sistemas interrelacionados, a criação de uma base metodológica consistente para 

sustentar a criação da ferramenta CityPlan.  

Em termos gerais, um modelo teórico em abstrato descreve um tipo de sistema, atribuindo-lhe uma 

estrutura interna e uma composição que, tomada como referência, explica as diversas propriedades 

desse sistema (Matedu, 2013). O modelo teórico proposto para esta tese consiste numa descrição deste 

tipo. Trata-se especificamente de um instrumento para promover a construção de uma teoria orientada 

ao planeamento, sendo utilizado para melhorar a teoria, incluindo a forma de a representar para obter 

declarações teóricas sobre o modelo (Kaplan, 1964) (Shoemaker et al., 2004). 

Em particular, o modelo proposto engloba duas estruturas principais de conhecimento que 

funcionam interligadas (Diagrama 8). A primeira estrutura (Submodelo 1) descreve as tarefas que 

ocorrem usualmente no decurso das ações de planeamento. Mais concretamente, descreve uma 

estrutura metodológica para a compreensão do ambiente urbano (como se poderá consultar mais à 

frente no Diagrama 8). A segunda (Submodelo 2) corresponde à representação dos componentes 

físicos e conceptuais que caracterizam as estruturas urbanas, ou seja, todo o tipo de padrões 

recorrentes que existem no contexto geoespacial (como se poderá consultar mais à frente no Diagrama 

9) (Montenegro, 2010) (Duarte et al., 2012).  

Resumidamente, os dois submodelos representam; 1) o que se deve fazer para planear o espaço e, 

2) os principais componentes que se devem ter em consideração para se poder concretizar o 

planeamento. Isto é, como fazer e com que tipo de informação proveniente do contexto.  

Considera-se que estas duas estruturas de conhecimento são indissociáveis e, consequentemente, 

indispensáveis para o desenvolvimento da metodologia e da ferramenta propostas para a tese. O 

argumento é simples. O processo de geração de soluções no âmbito do planeamento urbano emana da 

conjugação destes dois submodelos. Isto é, o processo de planeamento e o contexto geoespacial dão 

origem à solução urbana (mais especificamente constituem um apoio à solução), através de um 

mediador - a ferramenta computacional proposta para esta tese. 
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ferramenta

apoio ao projeto

submodelo 1 submodelo 2
 

 

  

 

Diagrama 8. Modelo global proposto na tese para a formulação de programas urbanos e 
desenvolvimento de ferramenta de apoio ao projeto com este fim. 

 
Os dois submodelos intersectam numa rede de tarefas de planeamento (como por exemplo a 

recolha de dados da população residente), de componentes físicos (como rua, passeio, etc.) e ainda de 

componentes imateriais ou abstratos (como por exemplo fronteira), os quais conjuntamente 

caracterizam a compreensão das estruturas urbanas. No modelo, esta organização de classes 

tipológicas não inclui descrições detalhadas de cada conceito. Os modelos contêm, antes, uma 

estrutura de informação que está ao nível das ontologias leves (Lightweight) (Gómez-Pérez, 

Fernéndez-Lopez, e Corcho, 2004) (Montenegro e Duarte, 2008) (Montenegro, 2010). No Capítulo 

seguinte, os diversos tipos de ontologias são explicadas em maior detalhe. 

Por uma questão de simplificação e atendendo à sua componente conceptual, os submodelos 

representados nos diagramas que se seguem, são denominados por; a) ontologia do processo e b) 

ontologia do contexto. A elaboração destas ontologias leves têm ainda um outro objetivo, o de 

proporcionar uma base consensual para facilitar a interoperabilidade dos modelos de formulação, 

geração, a avaliação do projeto Cidade Induzida (Duarte et al., 2012), referidos no primeiro Capítulo.  

 

4.1 Descrição de um sistema para a formulação de programas urbanos – a 
ontologia do processo 

 

Esta tese propõe a criação de um modelo de formulação para programas urbanos e mais 

especificamente de uma ferramenta computacional para auxiliar em tarefas complexas de 

planeamento urbano. O primeiro objetivo para o modelo de formulação é, de uma forma geral, apoiar 

programas de intervenção urbana.  

Como foi mencionado anteriormente, foram criados dois submodelos que facilitam a compreensão 

de todo este processo e que atuam a níveis diferenciados. O submodelo 1 - a primeira estrutura de 

conhecimento, é aqui descrita através das suas diferentes etapas de desenvolvimento, tipo de dados, 

Estruturas Básicas de 
Conhecimento

Planeamento Urbano
Formulação de Programas 

Urbanos

Processos e Instrumentos de 
Planeamento

Componentes da Estrutura 
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métodos utilizados e participantes envolvidos no processo. Trata-se, em concreto, da descrição de um 

sistema que descreve os rudimentos para a formulação de programas urbanos, isto é, a ontologia do 

processo de planeamento (Montenegro e Duarte, 2008; Montenegro, 2010; Duarte et al., 2012). O 

Diagrama 989 apresentado mais à frente apresenta uma organização detalhada da ontologia deste 

processo de formulação. No Diagrama, as caixas representam componentes, ou seja, as diversas 

classes que compõem o modelo. As caixas estão unidas por setas e percursos. Estes percursos 

representam as relações entre os componentes, na sua taxonomia (organização hierárquica), 

partonomia (é, é uma parte de, tem) e mereologia (tem, pertence, interage com). As setas indicam 

ainda o fluxo da informação que ocorre no processo. O Diagrama permite leituras verticais e 

horizontais. As caixas cinza na parte inferior do Diagrama representam os grupos de conceitos deste 

modelo, ou seja, as fases, os tipos, a descrição dos tipo e os agentes. As subclasses relativas a estes 

grupos são representados por caixas brancas colocadas acima deste conjunto. Enquanto na leitura 

vertical se referem os domínios temáticos do processo de formulação organizados numa espécie de 

ordem cronológica, a leitura horizontal corresponde a uma decomposição da amplitude dos 

componentes que são essenciais para a produção de soluções para apoio ao desenho urbano. 

No geral, considera-se, que o submodelo 1 é composto por duas etapas principais: “repositório” 

(Fase I) e “propostas” (Fase II).  

A etapa “repositório” (Fase I) representa o primeiro momento do processo de planeamento, isto é, 

corresponde à recolha de todo o tipo de informação relevante a partir do contexto, para viabilizar 

soluções adequadas a esse mesmo contexto em análise. Esta informação inclui “estratégias” (que 

envolve uma visão de macro escala, implicando uma prospetiva para as funções do território), 

“regulamentos” (que engloba os regulamentos urbanos, as boas práticas e as normas urbanísticas 

aplicáveis) e os “dados contextuais” (que consistem em dados estatísticos, in situ, acerca do local e da 

população). Uma vez recolhida esta informação preliminar, é necessário colocá-la à apreciação, 

discussão e interpretação. Estas tarefas devem ser desempenhadas por um conjunto heterogéneo de 

participantes, entre eles, especialistas em espaço urbano, políticos e a comunidade em geral 

(tipicamente ocorre com representantes da comunidade). Concluído o processo de recolha e 

interpretação prévia dos dados do contexto, é necessário iniciar uma segunda etapa, que aqui se 

denomina por “propostas”90 (Fase II). 

                                                 
89 O Diagrama 9 é uma versão atualizada de um diagrama apresentado, pela primeira vez, na Conferência Internacional 
eCAADe, em 2008, Antuérpia. Ver em Montenegro e Duarte (2008). O mesmo Diagrama foi apresentado em dois outros 
trabalhos subsequentes; Montenegro (2010) e Duarte et al. (2012). 
90 “Propostas” é aqui utilizado no sentido em que as propostas ou hipóteses formuladas nesta fase não constituem soluções 
definitivas, mas antes recomendações concretas, que apoiam a geração de medidas para o território (que serão ainda 
discutidas pelos intervenientes dos processos de desenvolvimento urbano). Essas recomendações servem igualmente para 
suportar determinadas soluções formais de desenho urbano. É, por isso, essencialmente uma fase colaborativa, de apoio ao 
planeamento e ao desenho urbano, como já referido em capítulos anteriores. 
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A etapa “propostas” representa o conjunto de hipóteses e recomendações que se podem formular 

para o espaço urbano, a partir da recolha e interpretação prévia dos dados do contexto. Esta fase 

corresponde ao apoio de determinadas soluções espaciais e conceptuais.  

O componente central deste submodelo consiste no processo de implementação das hipóteses e 

recomendações para o problema urbano. Trata-se, concretamente, de um conjunto de metodologias e 

ferramentas para apoiarem adequadamente o projeto. Estas tarefas são usualmente desempenhadas por 

especialistas em espaço urbano, desde geógrafos, arquitetos, urbanistas ou políticos especializados no 

território91. Existe um conjunto de soluções provisórias que, emanadas das metodologias e das 

ferramentas por parte destes especialistas voltam, num processo de retorno, a ser novamente 

discutidas pela comunidade e por outros especialistas. O objetivo principal para a necessidade de se 

realizar este fluxo de informação, é o refinamento do resultado através da inclusão das ações de 

participação e colaboração. Daqui resultarão medidas concretas para implementar no território, 

nomeadamente para apoiar o desenvolvimento do desenho urbano. Propõe-se que o conhecimento 

referente a este submodelo seja realizado através de ontologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Diagrama 9. O Diagrama representa uma ontologia leve para o processo de formulação. 

 

                                                 
91 O processo de desenvolvimento urbano tem uma dimensão diferente da elaboração de um projeto de desenho urbano. Este 
processo envolve uma quantidade maior de intervenientes (é por isso eminentemente coletivo). Envolve igualmente uma 
maior complexidade (com a contemplação de diversos domínios do conhecimento não exclusivos do desenho e da 
composição arquitetónica). 
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Diagrama 10. As áreas do processo desenvolvidas pela ferramenta CityPlan estão sombreadas a cinza.  

 

A ferramenta CityPlan, proposta para esta tese, preenche duas das áreas do processo de formulação 

(“dados contextuais” e “recomendações”) (Diagrama 10). Cada uma está localizada em etapas 

principais do processo de formulação, representadas no Diagrama 9. 

O Diagrama anterior pode ser simplificado num modelo conceptual (Diagrama 11 mais à frente), 

que resume as principais funções do processo. Este modelo descreve a estrutura básica e o mecanismo 

do processo de formulação, o qual por sua vez é parte integrante de um modelo mais amplo, 

preconizado no projeto Cidade Induzida e inspirado na gramática discursiva inventada por Duarte 

(2003). De acordo com este modelo mais amplo, o papel do modelo de formulação é o de produzir 

uma súmula de uma estratégia para uma intervenção urbana, com base em dados do contexto.  

Este modelo de formulação engloba três componentes; a) Entrada: consiste na descrição do 

contexto e inclui dados do local e da população, bem como regulamentos e planos de nível superior, 

ou quaisquer outras informações que contenham uma visão de desenvolvimento para o local; b) 

Intérprete: é o núcleo do modelo e é composto pela interpretação dos dados contextuais que geram as 

exigências programáticas ou ingredientes do plano. A ferramenta proposta para esta investigação faz 

parte deste núcleo funcional e c) Saída: corresponde ao conjunto de especificações que descrevem 

soluções espaciais adequadas para o contexto, isto é, uma descrição de propostas que atendam às 

necessidades da comunidade, utilizando os recursos disponíveis de uma forma sustentável. 
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Diagrama 11. Modelo conceptual da formulação de programas urbanos. 

 

4.2 Descrição de um sistema para a representação do meio urbano – a ontologia 
do contexto 

 
 

A segunda estrutura de conhecimento, o submodelo 2, é descrita através de um conjunto de 

dimensões que caracterizam o ambiente urbano. Trata-se, genericamente, da descrição de um sistema 

para a representação do contexto urbano: a ontologia do contexto (Beirão 2013; Montenegro, 2010; 

Duarte et al., 2012).  

Existem diversas abordagens relativas à descoberta das formas para representar estes conceitos, 

nomeadamente, originárias das contribuições do projeto de investigação Cidade Induzida. No entanto 

é consensual que estas abordagens são complementares, tendo sido ajustadas a uma compreensão 

holística. A elaboração de uma ferramenta para o planeamento (preconizada nesta tese) exige a 

manipulação de um léxico (ou vocabulário) para o meio urbano. E isso implica a compreensão de um 

glossário específico associado a características espaciais. A dificuldade relacionada com os conceitos 

do léxico é a sua relativa indefinição do contexto multidimensional. A ontologia92 ajuda a explicitar o 

conhecimento neste domínio. De uma forma geral, o léxico do ambiente urbano é composto por 

descrições de grupos de entidades (padrões) que vão desde conceitos, representações geométricas, 

classificações do uso do solo, descrições dos objetos urbanos, delimitações físicas, etc.93 

Para Montenegro e Duarte (2008) a estrutura de representação do meio urbano está dividida em 

cinco classes principais correspondendo, cada uma, a um domínio específico da estrutura urbana. As 

classes são; "redes", “quarteirões”, “zonas”, “paisagens” e “pontos focais”, numa conceção adaptada 

de Lynch (1960)94. “Redes95”, por exemplo, descreve o domínio da morfologia da cidade que inclui 

                                                 
92 Uma ontologia leve, em Diagrama simplificado. 
93 Consultar Diagrama de padrões urbanos em Montenegro (2010: 34). 
94 Kevin Lynch (1960) argumenta que as pessoas tendem a compreender a envolvente que habitam de forma consistente e 
previsível, formando mapas mentais com os elementos que estruturam o espaço: caminhos, ruas, calçadas e outros percursos 
por onde se deslocam (Redes); fronteiras físicas definidas por paredes ou edifícios (Quarteirões), áreas da cidade que se 
distinguem por algum tipo de identidade específica (Zonas); nós, pontos focais ou loci, monumentos e objetos facilmente 
identificáveis que servem como pontos de referência (Pontos Focais). Essas classes são definidas por: a) Redes, b) Zonas, c) 
Quarteirões, e d) Pontos Focais (Montenegro, 2010). 
95 De acordo com Lynch (1960), existem três principais metáforas que tentam explicar a forma da cidade através das redes: 
a metáfora mágica para os primeiros centros cerimoniais do ritual religioso de ligação da cidade com o cosmos e com o meio 
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vários sistemas96. Atribui-se o nome de “sistemas” aos grupos autónomos da ontologia que descrevem 

subdomínios consensuais. A “malha urbana”, por exemplo, é uma das subclasses de “redes”. Outras 

subclasses são “redes ferroviárias” e “ciclovias”, entre outras.  

Em Beirão et al. (2009) (Duarte et al., 2012) (Beirão, 2012) defende-se que a ontologia do 

ambiente urbano é composta por cinco classes complementares. Estes sistemas são divididos em 

classes de objetos (por exemplo, rede axial), sendo que cada classe tem tipos de objetos ou subclasses 

(por exemplo, eixo de arruamento) e cada tipo de objeto ou subclasse tem um conjunto de 

propriedades ou parâmetros dimensionais (largura, por exemplo) e atributos qualitativos (por 

exemplo, como identificar um eixo como eixo principal). Os referidos sistemas constituem os 

diversos braços de uma árvore e representam uma forma de compreensão do espaço urbano e, mais 

especificamente, da cidade. O Diagrama 12 apresenta uma organização detalhada da ontologia desta 

representação do contexto. A ontologia descreve e organiza as relações significativas entre os vários 

tipos de objetos e os recursos do meio urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
ambiente, a metáfora que faz uma analogia com a máquina e a metáfora que compara a forma da cidade com um organismo. 
De acordo com Moughtin e Shirley (2005), estas três metáforas estão relacionadas com cinco formas principais de redes 
urbanas: 1) hierarquia de caixas, 2) geometria ortogonal, 3) rede direcional, 4) rede triangular e 5) rede informal. Marshall 
(2005) descreve ainda um sistema de redes e padrões de mobilidade, referindo-se especificamente às correlações de 
desempenho entre diferentes morfologias.  
96 Consultar Montenegro e Duarte (2008) e Montenegro (2010) para mais detalhes sobre a composição destas estruturas 
urbanas conceptuais. 
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Diagrama 12. Diagrama representando uma ontologia leve para a representação do meio urbano97. 

 

4.3 Resumo  
 

Este Capítulo define a estrutura básica teórica para CityPlan. As principais contribuições 

científicas do modelo definido neste Capítulo são: 

a) A descrição de um processo global de planeamento, composto por diversas partes, escalas 

e dimensões conceptuais, interligadas, com a inclusão de ferramentas para a gestão deste 

processo, constituindo uma base para a compreensão dos fenómenos urbanos modelados. 

Esta descrição visa ajudar a construir um sistema consensual para a descrição do contexto 

                                                 
97 Consultar a tese de doutoramento de Beirão (2012) para mais detalhes sobre a descrição da estrutura deste Diagrama. Este 
diagrama é uma atualização de um outro diagrama apresentado por Beirão et al. (2009; 2010). 
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urbano, concretamente para a definição de um standard replicável em ações de 

planeamento e desenho urbano. Este sistema foi denominado, pelos investigadores do 

projeto Cidade Induzida, City Information Model (CIM), estando já documentado em 

diversos artigos científicos98, desde Montenegro e Duarte (2009), com diversas abordagens 

complementares. 

b) A base teórica para o desenvolvimento de uma ferramenta informática (CityPlan) 

orientada ao planeamento, guiada pela modelação do conhecimento obtida do processo 

descrito em a) e sustentada por ontologias computacionais. 

 

Em termos concretos, a ferramenta proposta para esta tese, assenta nos princípios definidos por 

este modelo teórico e conceptual, dado que atuará nos dois níveis considerados essenciais ao processo 

de planeamento (Fases I e II) (Diagramas 8 e 9) e incluirá as classificações dos objetos urbanos 

(classificação de uso do solo) (Diagrama 11).  

O próximo Capítulo descreve a implementação computacional da ferramenta CityPlan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Informação mais detalhada sobre o City Information Model (CIM) concebido no contexto do projeto Cidade Induzida ou 
Cidade Induzida (ordem cronológica):  
1) Montenegro, N., e Duarte, J. P. (2009). Computational Ontology of Urban Design: Towards a City Information Model. In 
B. Colakoglu, e G. Cagdas (Ed.), Proceedings of the 27th Conference on Education in Computer Aided Architectural Design 
in Europe - eCAADe 2009, (pp. 253-260). Istanbul, Turkey.  
2) Gil, J., Beirão, J. N., Montenegro, N., e Duarte, J. P. (2010). Assessing Computational Tools for Urban Design: Towards 
a “city information model”. Proceedings of the 28th eCAADe Conference Proceedings – eCAADe 2010, (pp. 361-369). 
ETH Zurich, Switzerland.  
3) Montenegro, Nuno, Beirão, J.N. e Duarte, J.P., (2011c). Public Space Patterns: Towards a CIM standard for urban public 
space. In RESPECTING FRAGILE PLACES [29th eCAADe Conference Proceedings/ ISBN 978-9-4912070-1-3], 
University of Ljubljana, Faculty of Architecture (Slovenia) 21-24 September 2011. 29th eCAADe Conference. Ljubljana, 
pp. 79 – 86.  
4) Duarte, J. P., Beirão, J. N., Montenegro, N., e Gil, J. (2012). Cidade Induzida: formulating, generating, and evaluating 
urban plans. In S. Müller Arisona, P. Wonka, G. Aschwanden, e J. Halatsch (Eds.), Digital Urban Modeling and Simulation. 
Communications in Computer and Information Science (CCIS) (Vol. 242). Springer Berlin Heidelberg.  
5) Beirão, J. N., Montenegro, N., Arrobas, P. (2012), City Information Modeling: parametric urban models including design 
support data, PNUM 2012, Portuguese Network of Urban Morphology, ISCTE, Lisboa, pp. 1122-1134. 
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5 Capítulo: Implementação computacional  
 
 

Este capítulo apresenta uma descrição detalhada da implementação computacional da ferramenta 

CityPlan e do localizador desenvolvido em Netlogo.  

Primeiro, são expostos os objetivos e a descrição genérica da ferramenta CityPlan. Nesta primeira 

secção, é explicada a estrutura e as funções principais da ferramenta, a arquitetura computacional do 

seu sistema, o uso do solo como estrutura central do seu funcionamento, bem como o planeamento e a 

organização de tarefas em CityPlan. Em seguida, é equacionada a utilização das capacidades de 

raciocínio da Web semântica em CityPlan, nomeadamente, em relação à localização de features do 

mapa com a categoria selecionada, à categorização automática e às verificações de consistência 

viabilizadas pela tecnologia OWL. Depois, é explicada a construção de informação semântica para a 

descrição do contexto urbano, designadamente através da ontologia do uso do solo LBCS, da 

ontologia da população, da ontologia dos pontos de referência ou Landmarks e das tarefas para o 

planeamento implementadas em CityPlan. Por último, é descrita a localização automática de 

componentes para o espaço urbano, a integração computacional de CityPlan com os interfaces do 

módulo da geração e avaliação do projeto Cidade Induzida, terminando com um conjunto de testes em 

ambiente real que inclui uma avaliação sumária do interface.  

 

5.1 Objetivos e descrição geral da ferramenta CityPlan 
 

Como previamente abordado no Capítulo 3, assiste-se ao crescente desenvolvimento da próxima 

geração da Internet. A Web Semântica (Berners–Lee, Hendler e Lassila, 2001) é uma extensão da 

Web atual que preserva as características da Web original, mas oferece uma nova tecnologia para 

tornar os dados interpretáveis por máquina, com base num poderoso mecanismo: a inferência. O 

conhecimento na Web Semântica é representado por ontologias que são modelos formais semânticos 

que descrevem conceitos, as relações entre os conceitos e as restrições entre eles. O mecanismo de 

inferência e as características de partilha e de sistema aberto constituem argumentos suficientemente 

fortes para motivar e justificar o uso de ontologias urbanas para a Web Semântica. As ontologias do 

domínio urbano podem ser partilhadas, reutilizadas e estendidas, promovendo a interoperabilidade 

entre o conhecimento urbano partilhado e entre aplicações computacionais de planeamento e projeto 

com diferentes características. As vantagens oferecidas por este conjunto de funcionalidades 

tecnológicas – qualidade da informação semântica, capacidade de inferência, partilha, reutilização de 

dados e interoperabilidade – estão na génese da criação da ferramenta CityPlan99 proposta para esta 

tese (Montenegro et al., 2012d) (Gomes et al., 2012a). 

                                                 
99 CityPlan foi implementada informaticamente por Jorge Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o 
primeiro bolseiro do módulo de formulação do projeto Cidade Induzida. 



 

 82

CityPlan é, genericamente, uma ferramenta computacional orientada por ontologias 

computacionais para auxiliar em tarefas de planeamento urbano. Em concreto, o objetivo principal 

para a ferramenta é apoiar os participantes nos processos de desenvolvimento urbano, na construção 

de interpretações adequadas acerca de um local de intervenção em análise. Estas interpretações 

servem para sustentar e melhorar um conjunto de tomadas de decisão que são cruciais para a 

elaboração e concretização dos planos urbanos (Montenegro, 2010). A identificação do contexto 

geoespacial, a distribuição da população e a afetação de equipamentos públicos à população, estão 

entre os recursos mais importantes disponibilizados por esta ferramenta100.  

 

5.1.1 Estrutura e funções principais da ferramenta  

 
Esta secção descreve genericamente as principais funções da ferramenta CityPlan e a sua estrutura 

computacional base. Nas secções seguintes são abordados os detalhes relacionados com os elementos 

agora resumidos. 

A função principal da ferramenta CityPlan é identificar e classificar áreas urbanas, em dois 

domínios distintos e complementares: o geográfico e o semântico101. Este processo de classificação 

visa a interpretação102 do contexto por parte do utilizador, que pode ser visualizado através do 

interface gráfico da ferramenta (Montenegro et al., 2012d) (Gomes et al., 2012a).  

Uma das características principais de CityPlan é possuir um grau elevado de flexibilidade, o que 

permite que o utilizador possa desenvolver interpretações semânticas personalizadas103 da área de 

intervenção. Estas interpretações personalizadas podem fornecer um conjunto variado de informações 

de caráter geoespacial, as quais servem para gerar programas de intervenção mais consistentes e 

adaptados a uma realidade particular. Tecnicamente, esta flexibilidade é alcançada através do uso 

amplo de ontologias computacionais personalizáveis (Gomes et al., 2012a). As ontologias – o motor 

da ferramenta CityPlan – destinam-se, essencialmente, à interpretação de dados de população (para a 

descrição do perfil populacional) e do uso do solo (para a descrição da estrutura espacial), separando 

o conhecimento urbano na aplicação, para facilitar a adaptação a diferentes padrões semânticos (a 

                                                 
100 Consultar, nos capítulos antecedentes, o conjunto de objetivos para o projeto Cidade Induzida, nomeadamente, para o 
modelo de formulação, bem como os modelos conceptuais para a ferramenta CityPlan. 
101 Os domínios do conhecimento relativos à representação geográfica e semântica são descritos nos dois primeiros 
Capítulos desta tese. 
102 Uma das tarefas mais importantes do planeamento urbano é a interpretação dos dados do contexto, por parte dos 
técnicos envolvidos. É a correta interpretação dos dados que permite a criação de melhores estratégias de intervenção 
urbana. CityPlan facilita a interpretação dos dados do contexto, mas também fornece diversas interpretações automáticas, 
que são implícitas ao sistema disponibilizado pela ferramenta. Um dos exemplos mais evidentes desta interpretação está 
patente no sistema de uso do solo LBCS, referido mais à frente neste capítulo. 
103 A flexibilidade é um dos conceitos centrais do projeto Cidade Induzida (consultar Capítulo 1). O principal argumento 
remete para a necessidade de se criarem condições (através de um conjunto de métodos e ferramentas) para a viabilização de 
soluções urbanas mais adaptadas ao contexto real, as quais permitam modificações ou implementações mais estruturadas, 
nomeadamente, relativas ao faseamento e à discussão e participação dos intervenientes no processo urbano. 
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personalização)104. As diversas funcionalidades da ferramenta permitem igualmente ao utilizador o 

uso de um fluxo de tarefas hierarquizadas de planeamento105 . Estas tarefas compreendem a 

identificação, num mapa, de um conjunto de parcelas georreferenciadas pertencentes à área de 

intervenção e a posterior anotação com dados semânticos relativos ao uso do solo. Também é possível 

anotar-se a área de intervenção com informações acerca da tipologia populacional, através deste fluxo 

de tarefas. Estas são as funções principais da ferramenta CityPlan que serão objeto de maior detalhe e 

acompanhadas por ilustrações. Algumas funcionalidades adicionais são descritas mais à frente, na 

parte final deste capítulo.  

Em CityPlan, o conhecimento taxonómico expresso pelo uso do solo, o fluxo das tarefas e a 

população é representado pelo standard W3C Web Ontology Language (OWL 2.0). 

Operacionalmente, CityPlan separa o conhecimento da aplicação e, por isso, é totalmente 

independente de qualquer tipo de sistema de classificação, desde que seja representada por uma 

ontologia OWL.  

O primeiro sistema de uso do solo implementado em CityPlan denomina-se Land Based 

Classification Standards (LBCS) (Montenegro et al., 2012a)106 . Trata-se de um sistema de 

classificação de uso do solo particularmente adaptado à estrutura hierárquica das ontologias. Para 

além deste sistema, pode ser adicionado e utilizado qualquer outro tipo de standard de classificação do 

uso do solo, desde que a respetiva ontologia OWL esteja disponível e devidamente integrada. Dado 

que foi dada uma importância muito particular à possibilidade de extensão e modificação das 

ontologias, tornou-se fácil integrar outros sistemas em CityPlan. Esta flexibilidade permite, por 

exemplo que um utilizador selecione o standard de uso do solo que melhor descreva o contexto do 

local de intervenção, e/ou o standard mais utilizado pelas administrações regionais de planeamento, 

por exemplo. Isto permite facilitar a integração dos dados que são descarregados na aplicação através 

de mapas já existentes e que usualmente são classificados de acordo com um determinado sistema 

local. Desta forma é possível criar uma correspondência direta entre os dados importados e o sistema 

ou standard que está selecionado na ferramenta CityPlan.  

No presente, existe uma ontologia OWL 2.0 para o standard de classificação do uso do solo LBCS 

(Montenegro et al., 2011a), apoiada por uma outra ontologia que lhe serve de suporte, designada 

“Esqueleto”107 ou Skeleton108 (Landuse Skeleton). Esta ontologia Skeleton constitui uma espécie de 

                                                 
104 As notações OWL de duas ontologias desenvolvidas no âmbito desta tese, podem ser consultadas no Anexo II. 
105 O fluxo de tarefas hierarquizadas de planeamento denomina-se Workflow na ferramenta CityPlan, consistindo num 
conjunto de tarefas que se devem seguir sequencialmente, de acordo com um conjunto de boas práticas. A organização da 
sequência destas tarefas permite, ao utilizador, uma perceção crescente e interdependente do contexto urbano. As tarefas de 
planeamento permitem a criação do sumário das ações de planeamento ou Design Brief. 
106 O standard de uso do solo Land Based Classification Standards (LBCS) é detalhado nas secções 4.1.3 e 4.3.1. deste 
capítulo. 
107 Uma ontologia “Esqueleto” ou Skeleton remete para uma estrutura computacional que possui uma série de classes muito 
genéricas para permitir a importação de diversos standards. Estas classes da ontologia “Esqueleto” constituem uma espécie 
de denominadores comuns dos diversos standards existentes e atuam como veículos de correspondência semântica. 
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estrutura base, com capacidade para incorporar qualquer outro tipo de standard de uso do solo que se 

pretenda utilizar (Montenegro et al., 2012d) (Gomes et al., 2012a). Em suma, o significado do nome 

Skeleton está então diretamente relacionado com o facto de estas ontologias constituírem uma espécie 

de esqueleto ou estrutura base comum, para a criação ou utilização de diversas ontologias 

especificadas pelo utilizador. 

Existe, cumulativamente, uma ontologia que representa o fluxo de tarefas para a identificação do 

uso do solo (Workflow), também apoiada por uma ontologia do tipo Skeleton, destinada a representar 

qualquer tipo de fluxo de tarefas que se pretenda implementar (Workflow Skeleton). Finalmente, foi 

criada uma ontologia para dados populacionais (Population) que pode ser personalizada para 

corresponder aos indicadores populacionais disponíveis (Population Skeleton). A articulação das 

ontologias é exibida nos Diagramas 12 e 13. 

 

                                   
Diagrama 13 – O CityPlan pode utilizar qualquer tipo de sistema para o uso 

do solo, para as tarefas de planeamento, ou para a população. 
Esta flexibilidade é possível devido à existência de ontologias 
da aplicação do tipo Skeleton que estruturam as ontologias do 
utilizador. Diagrama publicado inicialmente em Montenegro 
et al. (2011d). 

 

 
 

Diagrama 14 – Neste segundo Diagrama alternativo pode observar-se a 
ligação com o CoreGIS que consiste na informação 
geoespacial do sistema proposto. Este Diagrama foi publicado 
inicialmente em Gomes et al. (2012a).   

                                                                                                                                                        
108 As denominações dos diversos componentes do interface de CityPlan foram redigidos na língua inglesa. O objetivo é 
utilizar a língua que possui mais potencial de penetração internacional, para uma difusão mais eficaz deste trabalho de 
investigação. A utilização do inglês também facilita a difusão dos artigos científicos para revista e conferências 
internacionais. 
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De uma forma geral, os utilizadores da ferramenta CityPlan podem:  

a) Escolher a área de intervenção e definir a sua área de influência ou Buffer109 num mapa 

b) Definir quaisquer outras áreas no mapa, se necessário; 

c) Classificar as parcelas nas áreas selecionadas de acordo com algum tipo de standard de 

classificação do uso do solo representado como uma ontologia OWL 2.0;  

d) Seguir um processo de identificação do uso do solo que pode ser personalizado usando a 

ontologia fornecida;   

e) Associar e visualizar graficamente dados semânticos relacionados com o tipo de 

população, utilizando os indicadores populacionais definidos numa ontologia da população 

que também pode ser personalizada (Gomes et al., 2012a). 

 

A primeira tarefa do utilizador está relacionada com a definição da área de intervenção e da sua 

zona envolvente, designadamente, a que tenha maior influência ou impacto na área principal de 

intervenção. A aplicação CityPlan permite que o utilizador possa aceder a um mapa constituído por 

um conjunto de dados vetoriais110 geoespaciais e, seguidamente, possa identificar as parcelas que 

compõem as áreas representadas no mapa. Toda a informação acerca desta tarefa de identificação de 

parcelas ou de entidades do território é armazenada numa ontologia que representa o projeto em curso 

(Montenegro et al., 2012d) (Gomes et al., 2012a). A Figura 1 mostra o interface de CityPlan. Nesta 

imagem é captada uma tarefa do utilizador na seleção de uma parcela de um mapa, pertencente à área 

de intervenção.  

                                                 
109 Buffer é um termo de língua inglesa, tradicionalmente utilizado em planeamento urbano para representar uma área de 
influência confinante a uma área de intervenção. Esta área de influência não possui uma dimensão ou uma forma específicas, 
podendo variar de acordo com diversos fenómenos dinâmicos e complexos de uma estrutura urbana. Não confundir com o 
termo Buffer para a ciência da computação. 
110 “Informação vetorial representa cada entidade geográfica e a sua variação como ponto, linha ou polígonos com 
localizações específicas e fronteiras e armazena informação descritiva desses mesmos objetos. Este tipo de estruturação de 
informação é mais apropriado quando se necessita de armazenar informação precisa de localizações geográficas de objetos, 
modelar conectividade ao longo de uma rede ou trabalhar com limites ou fronteiras.” Ver: 
http://geored.dge.mec.pt/glossario. 
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Figura 1 – O interface CityPlan e a seleção de uma parcela pertencente à área de intervenção classificada. 

 

As parcelas do mapa podem ser anotadas de acordo com as informações acerca do uso do solo que 

correspondam aos conceitos de uma determinada ontologia OWL 2.0 selecionada na aplicação. Para 

além desta anotação, o utilizador pode igualmente definir um fluxo de tarefas tradicionalmente 

consideradas relevantes em planeamento, tal como identificar primeiro determinados equipamentos 

sociais e seguidamente um conjunto de edifícios com uma função comercial. Esta anotação serve para 

identificar e visualizar a informação semântica que está associada ao uso do solo. As categorias de 

classificação são carregadas a partir da ontologia do uso do solo, sendo que a ontologia do fluxo de 

tarefas ou Workflow define, através da representação semântica OWL, as declarações que devem ser 

concebidas ao classificar as parcelas do mapa.  

A mesma ontologia permite ainda pesquisas correspondentes a cada etapa do fluxo de tarefas. 

Estas consultas são utilizadas para ilustrar no mapa, as parcelas que se enquadram nos critérios 

especificados e que podem ser uma qualquer combinação de expressões OWL. As parcelas são 

coloridas no mapa de acordo com a cor da categoria do uso do solo. Esta classificação é orientada 

ainda pelas etapas especificadas no fluxo de tarefas. Pode observar-se um exemplo do fluxo de tarefas 

de classificação no lado esquerdo das Figuras 2 e 3.  
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Neste exemplo, o fluxo Workflow é constituído por duas etapas principais: o “Mapa do Contexto” 

(ContextMap) e “Dimensões” (Dimensions). O “Mapa do Contexto”111 é uma etapa de identificação e 

classificação composta por duas sub-etapas: “Edifícios de Referência” (KeyBuildings)112 e “Edifícios 

Correntes” (CommonBuildings)113. Isto significa que na etapa (ContextMap) pode identificar-se e 

classificar-se um conjunto de edifícios como “Hospitais”, “Esquadras de Polícia” e “Escolas” (em 

negrito) e edifícios de caráter “Comercial” (Comercial) e “Residencial” (Residential).  

Cada um destes passos ou etapas é associado a uma combinação de conceitos relacionados com o 

uso do solo. O LBCS é, por excelência, um sistema de classificação hierárquica. A associação de uma 

determinada etapa de fluxo de tarefas a um conceito LBCS permite explorar outros conceitos 

adicionais que se encontram localizados mais abaixo na hierarquia do standard do uso do solo114. 

Todas as classificações realizadas são armazenadas numa ontologia OWL que pode ser “lida” por 

outras aplicações informáticas, facilitando a comunicação e a interoperabilidade do conhecimento 

modelado. 

 

                                                 
111 “Mapa do Contexto” ou Context Map lista um conjunto de componentes urbanos como, por exemplo, edifícios 
residenciais ou equipamentos públicos, considerados essenciais para descrever uma determinada realidade urbana em 
análise. 
112 “Edifícios de Referência” ou KeyBuildings, na língua inglesa, é uma expressão muito utilizada para representar e 
identificar edifícios que constituem pontos de referência num determinado espaço urbano. Usualmente, este tipo de edifícios 
está relacionado com funções de atendimento público muito relevantes ou, ainda, a edifícios com carácter patrimonial ou 
simbólico muito valioso para a comunidade local, regional ou nacional. Para o contexto deste trabalho de investigação foram 
selecionados algumas tipologias de edifícios para constarem nesta lista, designadamente Hospitais, Esquadras da Polícia e 
Escolas. 
113  A expressão “Edifícios Correntes” ou CommonBuildings, na língua inglesa (e no contexto desta tese), significa todos os 
outros edifícios que não possuem uma identidade particular de destaque. Neste conjunto de edifícios estão contemplados os 
edifícios residências e os edifícios de carácter comercial, como lojas, por exemplo. 
114 O standard para o uso do solo LBCS e, designadamente, a sua estrutura hierárquica estão detalhados mais à frente, na 
Secção 5.3.1. deste Capítulo. 
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Figura 2 – A classificação de uma parcela com a classe Public School. 

 

 
Figura 3 – A etapa de fluxo de tarefas selecionada mostra um conjunto de parcelas classificadas, de acordo com a 

sua categoria pertencente à dimensão “Função” ou Function do standard LBCS. 

 



 

 89

O conhecimento aprofundado acerca das características da população é indispensável para o 

desenvolvimento de estratégias e tomadas de decisão no processo de planeamento. Para além da 

obtenção de dados quantitativos, é também muito importante a obtenção de dados sobre a distribuição 

etária da população, sobre o nível de rendimentos, os diversos graus educacionais, entre outras 

informações relevantes. Por esta razão, foi desenvolvida uma ontologia da população para CityPlan. 

Devido à necessidade de incorporar conceitos consensuais, esta ontologia reutilizou a ontologia 

SUMO115 (Suggested Upper Merged Ontology). Esta ontologia da população foi criada para ser 

facilmente estendida, de forma a facilitar a inclusão de todos os principais indicadores populacionais. 

Na prática, em CityPlan são considerados dois tipos principais de indicadores; os indicadores simples 

(como por exemplo a taxa de fertilidade ou o número da população total) e os indicadores de 

distribuição (como por exemplo a faixa etária ou a distribuição de rendimentos da população). A 

ferramenta CityPlan carrega automaticamente todos estes indicadores a partir da ontologia e fornece 

ao utilizador meios adequados para editar os dois tipos de indicadores. O interface de CityPlan 

também exibe gráficos em formato pie-chart para a visualização desta informação. Na Figura 4 pode 

observar-se o processo de anotação semântica da área de influência Buffer com informação sobre 

determinados dados da população. Para além disto, o utilizador pode anotar qualquer outro tipo de 

área que pretenda classificar116.  

O processo para a obtenção dos dados sobre a população tem duas origens distintas. Ou são 

obtidos diretamente a partir dos dados gerais importados de mapas existentes ou, em alternativa, são 

inseridos manualmente nas tabelas disponibilizadas pela ferramenta e adicionados às áreas existentes 

classificadas117. 

 

                                                 
115 A Suggested Upper Merged Ontology (SUMO) e as suas ontologias de domínio formam a maior ontologia formal 
pública existente, muito utilizadas para a investigação, linguística e funções de raciocínio. SUMO é, no presente, a única 
ontologia formal mapeada para todo o léxico WordNet. SUMO é escrita na linguagem de SUO-KIF, é gratuita e é 
propriedade do IEEE. As ontologias que se estendem a partir de SUMO estão disponíveis sob a licença GNU General Public 
License. 
116 Os polígonos são classificados de acordo com a anotação do LandUse, mas relativamente à população o utilizador pode 
selecionar uma área que cobre um conjunto de polígonos. 
117 Estes dados da população inseridos ou importados do mapa não estão originalmente em formato OWL. 
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Figura 4 – Definição dos dados da população residente, numa área classificada como Buffer (ou área de 

influência da zona de intervenção). Nesta Figura é possível observar, à direita, diversas tabelas com a 

distribuição das idades e a composição étnica da população. 

 

 

5.1.2 A arquitetura do sistema 
 

A ferramenta CityPlan é constituída por três blocos estruturais que, em conjunto, descrevem as 

características geográficas espaciais de um dado local, designadamente:  

a) Um bloco para a identificação do uso do solo (LandUse):  

b) Um bloco relativo a tarefas de planeamento (Workflow);  

c) Um bloco para a descrição das características da população (Population).  

 

Estes três blocos de informação são construídos de acordo o standard computacional W3C Web 

Ontology Language (OWL 2.0).   

 

A arquitetura de CityPlan foi criada com o objetivo de se separar o conhecimento (aqui 

representado pelo uso do solo, as tarefas de planeamento e as características da população) da 

aplicação informática e, por isso, de forma totalmente independente do tipo de standard utilizado – 

por exemplo para representar o uso de solo, do Workflow, ou dos dados da população utilizados – 

desde que devidamente representados por ontologias OWL.  



 

 91

Concretamente, existem dois objetivos principais para arquitetura do sistema de CityPlan: a 

flexibilidade operativa e o interface intuitivo. Estes dois objetivos são descritos a seguir.  

O primeiro objetivo resulta dos condições anteriormente descritas consistindo na criação de uma 

aplicação informática com um grau elevado de modularidade e, subsequentemente, uma flexibilidade 

intrínseca. Esta característica é desenvolvida para agilizar a gestão do conhecimento que se pretenda 

utilizar para um determinado objetivo de planeamento. Na prática, esta flexibilidade é obtida através 

de um conjunto de ontologias personalizáveis. Esta particularidade permite que seja possível trabalhar 

as ontologias de uma forma muito clara por parte dos utilizadores da ferramenta. 

Para alcançar o objetivo proposto foi criado um sistema, através do qual cada bloco (os que foram 

descritos atrás) é dividido em duas ontologias com características diferentes. O primeiro tipo de 

ontologia denomina-se esqueleto ou Skeleton, consistindo num conjunto fixo de conceitos (conceitos 

não modificáveis) que estrutura a aplicação e que representa o terreno comum onde diferentes 

ontologias podem ser construídas. O segundo tipo de ontologia assume nomes diversos, de acordo 

com o tipo de informação que representa. Este último tipo de ontologia é especificado pelo utilizador, 

e pode constituir ontologias criadas de raiz ou adaptadas de ontologias existentes. O objetivo principal 

das ontologias especificadas pelo utilizador é o de desdobrar ou estender os conceitos das ontologias 

Skeleton – desde que os pontos de conexão entre os dois tipos diferentes de ontologias sejam mantidos 

– para que a ferramenta possa interpretar os conceitos. Desta forma, os utilizadores conseguem 

manipular o conhecimento modelado, de acordo com determinados requisitos específicos. A ontologia 

fornecida pelo utilizador, juntamente com as ontologias “Esqueleto” da aplicação formam o “T-

Box118” da base de conhecimento, definindo o esquema usado para declarar o conhecimento acerca 

das parcelas de um mapa em análise. 

                                                 
118 “In a description logics-based system, the knowledge base is composed by two parts, a TBox and an ABox: 1. The TBox 
contains a representation of concepts in terms of other concepts. This component defines the terminology of concepts and is 
called the terminological representation component (hence, the name “TBox”). The TBox contains intensional knowledge in 
the form of a terminology, defining the meaning of the terms of a domain. 2. The ABox contains the representation of the 
objects existing in the world and the representation of the links between them and the existing concepts. This component 
contains extensional knowledge that is specific to the individuals of the domain and is called the assertional representation 
component (hence the name “ABox”). The ABox is used to make assertions about the world. (...) 
T-Box: The terminological component represents knowledge based on a taxonomy of concepts. The semantics of the 
taxonomy is defined independently of the algorithms that manipulate the data structures that correspond to the taxonomy. 
The semantics defines when a concept is a generalization or a specialization of another concept. Concepts are divided into 
generic and individual concepts: 1. Generic concepts represent classes. Generic concepts are, in turn, divided into defined 
and primitive concepts: (a) Defined concepts are concepts whose meaning is fully defined by their description. Defined 
concepts are introduced by specifying the necessary and sufficient conditions for a given entity to be classified as belonging 
to the class corresponding to the concept. For example, Woman may be defined as Human and Female. (b) Primitive 
concepts4 are concepts whose meaning cannot be defined in an exhaustive way; they are considered associated with 
incomplete definitions. Primitive concepts are introduced through the specification of the necessary conditions for a given 
entity to be considered as belonging to the class that the concept represents. These specifications constrain the class of the 
entities that give the necessary properties for the concept but do not fully define it. For example, Dog may be defined as a 
Mammal that barks. 2. Individual concepts represent intensional individuals. Individual concepts may be considered as 
representing classes with a single element. These concepts have no assertional impact and are used to describe potential 
individuals. In their description, there is no claim about their existence.” Informação adicional em (T-Box: 
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571871090/caps6.pdf). Tradução livre do autor: Num sistema baseado em 
lógicas de descrição, a base de conhecimento é composto por duas partes, uma TBox e um ABox: 1. A TBox contém uma 
representação de conceitos em termos de outros conceitos. Este componente define a terminologia de conceitos e é 
designado de componente de representação terminológica (daí o nome "TBox"). TBox contém conhecimento intencional sob 
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A conceção de um sistema onde o utilizador pode definir os seus próprios conceitos (interpretados 

por CityPlan), levanta alguns desafios. Por um lado, deve ser dada suficiente flexibilidade para que o 

utilizador descreva os seus próprios conceitos, permitindo descrições mais ricas e detalhadas, neste 

caso totalmente apoiadas pela semântica da linguagem OWL2. Por outro lado, a aplicação informática 

deve impor algumas restrições mínimas ao utilizador, para a construção das suas ontologias, para 

garantir determinados graus de eficácia na descrição do conhecimento que se pretende representar e 

gerir. Resumidamente, a aplicação deve possuir a capacidade de introduzir esses conceitos externos, 

mas também deve impor algumas restrições (de preferência as mínimas possíveis) para o utilizador na 

construção da sua ontologia. 

O compromisso entre estes dois princípios é alcançado através de alguns pequenos conceitos 

definidos para as ontologias não editáveis, as denominadas ontologias Skeleton que estruturam a 

aplicação. Concretamente, Skeleton permite a utilização de diversos standards ou conceitos utilizados 

em planeamento urbano, conforme se irá detalhar para a classificação do uso do solo.  

Para que um utilizador possa criar a sua própria ontologia, a primeira tarefa a ter em consideração 

é estender determinados conceitos base existentes nas ontologias Skeleton. Esses conceitos devem 

incorporar toda a expressividade que o utilizador necessite de introduzir, desde que os pontos de 

conexão entre as ontologias Skeleton e especificadas pelo utilizador sejam mantidos. Desta forma, a 

aplicação pode ler a informação e interpretá-la. A construção das ontologias Skeleton foi objeto de 

cuidado especial em relação à facilidade de se acomodar o conhecimento de ontologias existentes, 

reutilizando-as, e ligando-as às ontologias Skeleton. Esta característica é particularmente útil para 

viabilizar a utilização de conhecimento já modelado e partilhado evitando, assim, a criação de 

ontologias desenvolvidas de raiz, quando não existe necessidade para tal. O objetivo é, portanto, 

recorrer ao crescente número de ontologias partilhadas na Web, por diversos grupos de investigação e 

por instituições nas mais diversas áreas de especialização. Exemplos de ontologias Skeleton são 

descritos mais à frente. 

                                                                                                                                                        
a forma de uma terminologia, definindo o significado dos termos de um domínio. 2. O ABox contém a representação dos 
objetos existentes no mundo e a representação das ligações entre eles e os conceitos existentes. Este componente contém o 
conhecimento extensional que é específico para os indivíduos do domínio e é chamado de componente de representação 
“assertional” (daí o nome "ABox"). ABox é usado para emanar afirmações sobre o mundo. (...) 
T-Box: A componente terminológica representa o conhecimento baseado numa taxonomia de conceitos. A semântica da 
taxonomia é definida independentemente dos algoritmos que manipulam as estruturas de dados que correspondem à 
taxonomia. A semântica define quando um conceito é uma generalização ou uma especialização de um outro conceito. 
Conceitos são divididos em conceitos genéricos e individuais: 1. Conceitos genéricos representam classes. Conceitos 
genéricos são, por sua vez, divide-se em conceitos definidos e primitivas: (a) conceitos definidos são conceitos cujo 
significado está totalmente definido pela sua descrição. Conceitos definidos são introduzidos, especificando as condições 
necessárias e suficientes para uma determinada entidade para ser classificado como pertencente à classe correspondente ao 
conceito. Por exemplo, a mulher pode ser definida como Humano e Feminino. (B) conceitos primitivos são conceitos cujo 
significado não pode ser definido de forma exaustiva; são considerados como estando associados com as definições 
incompletas. Conceitos primitivos são introduzidos através da especificação of the condições necessárias para uma 
determinada entidade a ser considerado como pertencendo à classe que representa o conceito. Estas especificações 
restringem a classe das entidades que dão as propriedades necessárias para o conceito, mas não as definem completamente. 
Por exemplo, o cão pode ser definido como um mamífero que ladra. 2. Os conceitos individuais representam indivíduos 
intencionais. Conceitos individuais podem ser considerados como representando as classes com um único elemento. Estes 
conceitos não têm impacto “assertional” e são usados para descrever os indivíduos potenciais. Na sua descrição não há 
nenhuma afirmação sobre a sua existência. " 
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O segundo objetivo para a ferramenta CityPlan é providenciar um interface intuitivo, que oculte 

todos os detalhes de engenharia diretamente relacionados com as ontologias em utilização. Deste 

modo, os conceitos e as informações que estão presentes nas ontologias são interpretadas para 

poderem serem apresentadas de uma forma intuitiva e amigável no interface do utilizador. Assim, o 

utilizador pode adicionar informação semântica sobre as características geográficas de um 

determinado espaço urbano em análise, sem ser perturbado com os detalhes da implementação da 

linguagem OWL ou, ainda, do trabalho inerente às tarefas de raciocínio que, assim, são efetuadas em 

fundo. Um resumo dos conceitos e funções principais de CityPlan, bem como alguns dos seus 

componentes técnicos mais relevantes, descrevem-se a seguir.  

Presentemente, CityPlan integra uma ontologia OWL 2.0 para o standard Land Based 

Classification Standards (LBCS) que consiste numa norma norte americana para a classificação do 

uso do solo (American Planning Association, 1999). CityPlan integra também uma ontologia que 

estrutura o fluxo de tarefas para a classificação do uso do solo que neste caso está representado pelo 

LBCS - o fluxo de tarefas facilita a organização do planeamento e gestão da informação. A 

articulação destas ontologias está representada na secção anterior.  

O fluxo de tarefas em CityPlan pode então ser resumido através da descrição dos seguintes pontos.  

a) Em primeiro lugar, deve iniciar-se o processo com a seleção da área de intervenção em 

análise, incluindo a sua área de influência (Buffer) num mapa georreferenciado;  

b) Seguidamente, podem-se definir quaisquer outras áreas no mapa, de acordo com as 

necessidades específicas do estudo ou projeto (definindo, por exemplo, uma área próxima 

que seja alvo de proteção especial e que poderá ter impacto na zona de intervenção);  

c) Depois, inicia-se a classificação das parcelas que estão incluídas na área de intervenção 

classificada inicialmente, de acordo com as classes descritas pelo standard de uso do solo, 

que é aqui representado por uma ontologia OWL 2.0;  

d) Finalmente, podem-se associar os dados semânticos classificados e visualizar 

graficamente o tipo de população que reside na área de intervenção utilizando-se, para 

isso, os indicadores disponibilizados por uma outra ontologia OWL.  

 

Toda a informação semântica que é criada nestas etapas é armazenada em diversas ontologias 

OWL associadas ao projeto iniciado.  

A informação armazenada por esta ontologia pode ser utilizada para:  

a) Realizar futuras modificações e adições à informação classificada e anotada;  

b) Partilhar a informação explorando as vantagens oferecidas pela Web Semântica. 

 

Considerando-se que as informações semânticas têm como alvo as características geográficas e 

espaciais de um mapa, o qual é carregado em CityPlan com um ficheiro com extensão do tipo 

ShapeFile, deve existir algum tipo de correspondência entre o referido mapa e os indivíduos (ou as 
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instâncias) da ontologia. Isto é especificado na ontologia CoreGIS119 (consultar o Diagrama 13) (Core 

GIS) que define as classes Features, Zone e algumas propriedades.  

Uma característica geográfica (Feature) é qualquer elemento no mapa, o qual pode ser um 

polígono, uma linha ou um ponto. Uma zona (ou Zone) é, basicamente, um agregado de 

características geográficas. Para cada característica geográfica presente no mapa, haverá um indivíduo 

(ou instância) OWL correspondente à classe Feature, que ficará ligado ao mapa geográfico através de 

um identificador. As ontologias não se destinam a substituir o ShapeFile, apenas devem 

complementá-lo. Por isso não é necessário expressar a geometria de Features nas ontologias. 

O utilizador pode criar várias zonas no mapa geoespacial, conforme necessário, mas existem duas 

zonas pré-definidas de especial importância: a zona de intervenção e a zona da influência ou 

envolvente (Buffer) que devem ser consideradas no processo de planeamento.  

 

5.1.3 O planeamento e a organização de tarefas em CityPlan  
 

A identificação e a visualização dos dados geográficos incluídos na zona de intervenção e na zona 

de influência (numa envolvente próxima) constituem um aspeto relevante no processo de planeamento 

urbano (Montenegro et al., 2011d). Este processo, no geral, é longo e complexo, e tradicionalmente 

constitui um custo elevado relativamente à sua gestão. Considera-se, por isso, que a regulação das 

tarefas relativas a este processo é uma parte integrante na resolução do problema relacionado com a 

sua complexidade podendo implicar, assim, menores custos operacionais, reduzindo o tempo para a 

realização das tarefas de planeamento (Montenegro, 2010). Em suma, a principal vantagem na 

regulação destes procedimentos reside no facto do processo de planeamento poder ser controlado e 

verificado de acordo com uma série de especificações bem definidas (Muller, 2005).  

Existe um conjunto de pressupostos que foram considerados para estes procedimentos em CityPlan 

(Gomes et al., 2012a), designadamente que;  

a) Existe um grupo importante de tarefas que devem ser seguidas porque constituem padrões 

consensuais e tradicionais de planeamento;  

b) As tarefas devem ser decompostas em sub-tarefas para se refinarem os procedimentos a 

objetivos mais concretos;  

c) Situações ou contextos de planeamento diferentes podem exigir diferentes tarefas e é essa 

a razão pela qual o Workflow é personalizável pelo utilizador na aplicação CityPlan.  

 

                                                 
119 Core GIS: advém da utilização de informação geoespacial disponibilizada de forma aberta. Genericamente refere-se a 
uma empresa especializada em Sistemas de Informação Geográficos e especializada na aplicação de tecnologia geoespacial 
para comunidade em geral, para instituições de caráter regional e ambiental. O foco do trabalho realizado no seio desta 
empresa é estabelecido através do contacto com diversos agrupamentos comunitários, organizações de conservação do 
ambiente e instituições governamentais e do sector privado. Core GIS destina-se particularmente à partilha da tecnologia 
com organizações sem fins lucrativos (Core GIS. (Em Linha) (Consult. 27 Maio 2014). Disponível em URL: 
http://coregis.net/assets/about.html.).  
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O principal argumento para a operacionalidade do Workflow é o de que este fluxo das tarefas de 

planeamento (orientado para a identificação do contexto urbano e de acordo com critérios 

preestabelecidos) facilita a análise da zona de intervenção urbana. Pretende-se, deste modo, fornecer 

ao utilizador, um conjunto de informações rápidas e objetivas acerca dos principais aspetos que 

devem ser considerados para um planeamento eficaz. 

 

O fluxo de tarefas (Worflow) concebido para CityPlan é composto por etapas ordenadas 

hierarquicamente. A ontologia Skeleton relativa ao fluxo de tarefas fornece três tipos diferentes de 

passos para que o utilizador possa criar o seu próprio Workflow: 

a) Função Zero (Void Step): Que tem o objetivo específico da organização, exibindo um 

nome e uma descrição. É útil, por exemplo, para organizar os passos em diferentes 

secções; 

b) Classificação (Classify Step): É caracterizado por consultas que consistem em apresentar e 

classificar as características geográficas do mapa; 

c) Visualização (Display Step): Similar ao passo classificar, mas servindo para a exibição de 

recursos espaciais nos mapas. 

 

A ontologia Skeleton para o Workflow define um conjunto de propriedades para organizar as etapas 

de forma hierárquica, tais como hasChild, hasParent, hasNextStep, etc., todas relacionadas 

semanticamente.  

O utilizador pode então criar o seu próprio Workflow, estendendo a ontologia Skeleton através da 

criação de instâncias de classes pertencentes aos passos atrás enunciados. O objetivo é organizá-lo 

com recurso às propriedades atrás referidas.  

As consultas (Queries) relativas à classificação e visualização servem, essencialmente, para revelar 

no mapa, as parcelas que cumprem determinados critérios especificados e que consistem em 

combinação de expressões OWL. Tecnicamente, a procura de parcelas do mapa com características 

específicas, constitui uma operação simples, nomeadamente, realizada através de pedidos dirigidos ao 

raciocinador da aplicação e pela devolução de indivíduos ou instâncias especificadas através de 

expressões OWL.  

As parcelas destacadas são coloridas no mapa de acordo com a cor da categoria de utilização 

relativa ao standard de uso do solo utilizado, dependendo da etapa do Workflow selecionado. CityPlan 

“lê” a ontologia do Workflow com a ajuda do raciocinador e exibe um fluxo de tarefas de planeamento 

devidamente ordenado e organizado. O utilizador pode assim selecionar qualquer uma das etapas 

deste Workflow para efeitos de visualização e classificação. Pode observar-se um exemplo do 

Workflow no lado esquerdo da Figura 5. As etapas da Função Zero (Void Step) são simbolizadas com 

uma roda dentada, o Visualizador (Display Step) com a letra “i” e o Classificador (Classify Step) com 

a letra “c”. O passo ShowFunction serve para que o utilizador solicite a CityPlan para mostrar todas as 
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funções (Functions) classificadas no mapa que correspondem às diversas dimensões do uso do solo120 

(Dimensions). Tal como se pode observar na árvore de tarefas RootStep, também é possível visualizar 

automaticamente todos os tipos de propriedade (através do visualizador ShowOwnership) das parcelas 

classificadas no mapa. 

 

Figura 5 – Nesta imagem pode observar-se ShowFunction como passo selecionado (no lado esquerdo). 

No mapa (no lado direito) são mostradas as categorias relacionadas com a função do uso do 

solo e de acordo com as suas características de cor/função. 

 

5.1.4 O uso do solo como estrutura central de funcionamento da ferramenta 
 

A base de qualquer Sistema de Informação Geográfica (SIG) consiste na capacidade intrínseca 

para visualizar e classificar o uso do solo. Como foi referido anteriormente CityPlan consiste numa 

aplicação deste tipo, mais especificamente num Sistema de Informação Geográfica de caráter 

Semântico (acrónimo SIG-S121). Por esta razão, é fundamental que CityPlan possa funcionar com 

qualquer tipo de standard para a classificação de uso do solo (tratando-se do pilar da representação 

geoespacial), dado que os participantes nos processos de desenvolvimento urbano devem utilizar os 

sistemas que melhor se enquadrem num determinado processo específico em análise.  

A ontologia Skeleton para o uso do solo a qual se irá descrever em seguida, é o principal artifício 

criado para permitir a utilização de diversos standards em CityPlan. Isto significa que qualquer 

standard deste tipo pode ser utilizado na ferramenta, através desta ontologia. Este aspeto particular do 

funcionamento de CityPlan é exemplificado pela ontologia LBCS desenvolvida no contexto desta 

investigação (Montenegro, 2012a).  

De uma forma geral, o LBCS (Land Based Classification Standards) estende os conceitos 

tradicionais de classificação de uso do solo pela extensa decomposição das categorias tradicionais, em 

                                                 
120 As Dimensões Dimensions do standard Americano para o uso do solo LBCS são detalhadas nas secções seguintes. 
121 O acrónimo SIG-S utilizado nesta tese - significando “Sistema de Informação Geográfico Semântico” - não foi 
encontrado em pesquisas sobre artigos ou outros textos sobre este tipo de sistema preconizado. Contudo, existe o acrónimo 
SIG-O, que significa “Sistema de Informação Geográfico baseado em ontologias”.  
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várias dimensões chave, como atividades, funções, tipos de construção, tipos de desenvolvimento 

local e características de propriedade. Cada dimensão relacionada com uma classificação genérica 

geoespacial tem o seu próprio conjunto de categorias e subcategorias organizadas hierarquicamente 

(American Planning Association, 1999).  

Através do estudo detalhado de diversos standards de uso do solo, foi possível identificar algumas 

características comuns entre eles. Estas características serviram para estruturar a ontologia Skeleton 

para este standard dado que, como já foi referido, esta ontologia constitui a base comum para a 

incorporação de diversos standards de uso do solo. Em concreto, verificou-se que cada categoria de 

uso do solo contém um identificador. Este identificador inclui um código numérico, uma cor para a 

sua visualização em mapas, um título e uma descrição, cumulativamente. Tecnicamente, para 

incorporar todas estas características, foi criada no editor Protégé uma classe adicional com a 

categoria LandUseCategory122, e foram igualmente incluídas propriedades de dados (Data Property) 

para a descrição da cor (hasColor) e para o código identificador (hasIndentifier) - ambos com 

informação sobre determinados intervalos quantificadores com carateres de tipo String. 

Os standards de uso do solo apresentam, usualmente, algum tipo de organização hierárquica. Por 

isso as categorias de uso do solo, representadas nas ontologias, devem e foram representadas como 

classes para permitir o mapeamento da hierarquia das categorias de uso do solo. Em CityPlan estas 

classes estão ligadas à ontologia Skeleton através da subclasse LandUseCategory. Para viabilizar 

afirmações acerca da informação que deriva destas classes, designadamente através das propriedades 

hasColor (a cor do uso) e hasIdentifier (o código da cor), foi utilizada uma técnica conhecida por 

Punning123. Punning (W3C Punning) é uma forma de meta-modelação suportada pela linguagem 

OWL2 que torna possível a utilização de uma classe, em contextos de linguagem onde seria esperado 

(entre outras possibilidades) um indivíduo ou uma instância. Isto é alcançado internamente, através da 

declaração de um indivíduo com o mesmo IRI124 (nome) da classe que está a ser objeto de Punning. 

Como este determinado objeto tem a mesma IRI (independentemente do seu contexto), pode ser 

avaliado por um raciocinador OWL de forma alternativa (como classe ou como individuo). 

Para criar uma nova ontologia para descrever um standard de uso do solo, o utilizador terá apenas 

que importar a ontologia Skeleton, criar subclasses da classe LandUseCategory, associá-las com 

anotações apropriadas para o título (Label) e a descrição (Description) e preencher os dados sobre a 

cor e as propriedades de identificação, como indicado acima. Pode observar-se um exemplo deste 

aspeto de construção destas ontologias na Figura 6  

                                                 
122 Corresponde ao tipo de notação utilizada na linguagem OWL. Este tipo de notação aparecerá tal como escrita de origem 
nas classes e propriedades das ontologias criadas no contexto da investigação. 
123 O termo Punning, em língua inglesa, é utilizado no texto por não ser conhecida qualquer tradução consensual da técnica 
referenciada, para a língua portuguesa. Punning advém da palavra Pun que significa trocadilho, ou uma formulação 
tipificada em jogos de palavras que sugerem dois ou mais significados, explorando palavras semelhantes. O significado do 
termo especificamente relacionado com a técnica de meta-modelação para ontologias pode ser consultado em: 
http://www.w3.org/2007/OWL/wiki/Punning.   
124 Nome de uma classe, nomeadamente, de uma entidade, significando um nome verdadeiro ou true name. 
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Figura 6 – A ontologia LBCS - na extensão dos conceitos da ontologia Skeleton para o uso do solo. As 

classes (à esquerda) em negrito pertencem à ontologia LBCS, as restantes pertencem à 

ontologia Skeleton. 

 

Adicionalmente, se existir uma ontologia que descreva um standard para o uso do solo, organizada 

em classes, esta pode ser facilmente ligada a Skeleton, declarando-se as categorias existentes como 

subclasses de LandUseCategory e definindo-se as relações (como propriedades equivalentes e 

axiomas de subpropriedades) entre as propriedades existentes e as de Skeleton.125 

CityPlan irá automaticamente procurar estas classes e as suas propriedades, apresentando-as ao 

utilizador com todas as informações disponíveis (como se pode observar na Figura 7). O utilizador 

pode então selecionar qualquer uma destas categorias de uso do solo e associá-las a determinadas 

características ou parcelas geográficas (Features), no contexto de um interface intuitivo. 

Tecnicamente, estas características geográficas estão vinculadas ao uso do solo através da propriedade 

hasLandUseCategory (Feature → LandUseCategory). Por exemplo, quando um utilizador classifica 

alguns dos polígonos do mapa, a expressão hasLandUseCategory some C, significa que C é a 

categoria selecionada e adicionada, que se refere a um tipo de instância com correspondência aos 

polígonos selecionados no mapa. Os recursos do mapa são consequentemente coloridos de acordo 

com as categorias selecionadas, como se explicará mais tarde. 

 

                                                 
125 As ligações a Skeleton para o uso do solo são detalhadas mais à frente. 
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Figura 7 – Uma imagem do interface da ferramenta CityPlan. Na Figura pode observar-se que existe 

uma categoria de uso do solo selecionada (à esquerda). O mapa mostra as estruturas 

espaciais (neste caso específico – um quarteirão) classificadas com a referida categoria (à 

direita). 

 

5.1.1 Desenvolvimento base da aplicação 
 

Tecnicamente a aplicação CityPlan foi desenvolvida em Java 7126 (Oracle) sobre Netbeans 

RichClient Platform127 (NetBeans Platform). As ontologias são lidas utilizando a OWL API128 (OWL 

API) e o raciocinador de toda a aplicação (que será detalhado mais tarde) é providenciado pelo Pellet 

Reasoner129 (ClarkParsia). As ontologias foram construídas com o auxílio do editor Protégé 4.1. 

                                                 
126 Java é a base para praticamente todos os tipos de aplicações em rede e é o padrão global para o desenvolvimento e de 
software empresarial, nomeadamente do conteúdo baseado na Web, bem como jogos e aplicações móveis. Java contém um 
ecossistema grande e consistente com a disponibilidade de diversas ferramentas fortes de apoio. Java permite a portabilidade 
e o desempenho robusto em ambientes de computação. Java é simultaneamente uma linguagem de alto nível e uma 
plataforma de software. Os dois principais componentes da plataforma Java são o Interface de Programação do Aplicativo 
Java (Application Programming Interface - API) que consiste numa biblioteca de linhas de comando Java e a Máquina 
Virtual do Java (Java Virtual Machine - JVM) que interpreta o código Java em linguagem de máquina. 
127 A Plataforma NetBeans é uma base genérica para aplicações de área de trabalho. A plataforma fornece serviços comuns 
para uma gama vasta de aplicações de área de trabalho, nomeadamente, no desenvolvimento e gestão de janelas, menus, 
definições e armazenamento, bem como um gerenciador de atualizações e o acesso a arquivos. O conceito da plataforma é a 
reutilização de uma série de componentes padrão, o que permite que um utilizador da plataforma se concentre totalmente na 
lógica da aplicação que quer desenvolver. Desta forma torna-se desnecessária a codificação manual. A plataforma não 
adiciona excesso de memória significativa à aplicação permitindo, pelo contrário, incrementar uma grande quantidade de 
tempo para melhorias no desenvolvimento A Plataforma NetBeans fornece uma arquitetura gratuita, já testada, com a 
conceção de uma arquitetura que encoraja práticas de desenvolvimento sustentáveis. Dado que a arquitetura da Plataforma 
NetBeans é modular, permite criar aplicações robustas, e que podem ser facilmente estendidas. 
128 A OWL API é um Interface de Programação do Aplicativo Java para a criação, a análise, a manipulação e a organização 
de ontologias OWL. A versão 3.1 e mais recentes são desenvolvidas para a OWL 2. A API OWL é distribuída através de 
uma licença dupla: LGPL e Apache. Ambas as licenças são Open Source. A versão original da OWL API para OWL 1.0 foi 
desenvolvida como parte do projeto WonderWeb. 
129 Para as aplicações que necessitam de representar e raciocinar sobre determinadas informações, com a utilização da 
linguagem OWL, Pellet é, no presente, a principal escolha para sistemas onde o raciocínio OWL DL é essencial. Pellet inclui 
suporte para OWL 2 incluindo OWL 2 EL. Pellet incorpora ainda otimizações para nominais, respostas para consultas 
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(Protégé) que consiste numa plataforma de código aberto com um conjunto de ferramentas para a 

construção de modelos de domínio e aplicações baseadas no conhecimento, utilizando ontologias. Na 

sua essência, o Protégé implementa um conjunto rico de estruturas de modelação de conhecimento e 

ações para o apoio à criação, visualização e manipulação de ontologias em vários formatos de 

representação. O editor pode ser personalizado com objetivo de proporcionar um suporte intuitivo 

para a criação de modelos de conhecimento e inserção de dados. Para além disso, o Protégé pode ser 

estendido através de uma arquitetura do tipo plug-in e de uma Application Programming baseada em 

Java Interface API130 para a construção de ferramentas e aplicações baseadas no conhecimento. 

Os mapas georreferenciados são carregados e manipulados através da aplicação, com recurso ao kit 

de ferramentas oferecidas pelo Java GIS toolkit GeoTools131. Em termos gerais o GeoTools é um 

software livre (LGPL) que consiste num kit de ferramentas para Sistemas de Informação Geográfica 

SIG, para o desenvolvimento de soluções padrão compatíveis entre sistemas. Este kit fornece uma 

implementação das especificações do Open Geospatial Consortium (OGC)132. O GeoTools contribui 

para o projeto GeoAPI – um conjunto de interfaces Java derivados das especificações OGC – 

implementando um subconjunto destas especificações. Adicionalmente, GeoTools está escrito em 

Java e atualmente está em desenvolvimento muito ativo. Historicamente, as especificações OGC 

tiveram a sua primeira implementação em 1994, com o objetivo de tornar a informação geográfica 

numa parte integrante da infraestrutura de informação disponibilizada no mundo. Os associados OGC 

incluem provisores e utilizadores de tecnologia que desenvolvem, de forma colaborativa, padrões de 

interface em sistema aberto, incluindo os padrões de codificação associados. Finalmente, o objetivo 

do OGC é criar sistemas de informação geoespacial que se podem facilmente partilhar com outros 

sistemas análogos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
conjuntivas e também para raciocínio incremental. Um DL reasoner OWL como é o Pellet, constitui um componente central 
para aplicações de gestão de dados baseadas em ontologias. 
130 Um interface de programação para aplicações (API), no contexto de Java, consiste numa coleção de pacotes de pré-
escrita, classes e interfaces com os seus respetivos métodos, campos, e construtores. Apresenta semelhanças a um interface 
de utilizador, para facilitar a interação entre humanos e computadores. Uma API serve como uma espécie de media, para 
permitir a interação do interface de software. 
131 GeoTools é biblioteca de códigos Java de fonte aberta (LGPL), que fornece determinados padrões de métodos 
compatíveis para a manipulação de dados geoespaciais como, por exemplo, para implementar Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG). A biblioteca GeoTools implementa o Open Geospatial Consortium (OGC). 
132 O Open Geospatial Consortium (OGC) é um consórcio constituído por 481 empresas de diversas indústrias 
internacionais, agências governamentais e universidades que participam num processo de consenso, com o objetivo de 
desenvolver standards para interfaces disponibilizados no domínio público. Os standards OGC apoiam soluções 
interoperáveis do tipo “geo-enable” na Web, serviços sem fio e baseados em localização. Estes standards permitem que a 
informação e os serviços de carácter espacial complexo, possam ficar acessíveis a todos os tipos de aplicações. 
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5.2 Utilização das capacidades de raciocínio da Web semântica 
 
 

As atuais ferramentas de software SIG mais populares, como a GRASS GIS133 ou a Quantum 

GIS134, dependem de bases de dados relacionais para representar as informações associadas às 

diversas parcelas existentes num determinado mapa geoespacial (que incluem o uso do solo). Nestas 

ferramentas, a informação não é relacionada na sua dimensão semântica, e, por isso o utilizador tem 

uma série de tarefas acrescidas para, por exemplo, manter a integridade da informação ou desenvolver 

pesquisas mais complexas para lidar com as relações entre as categorias existentes (Gomes et al., 

2012a) (Gomes et al., 2012b) (Montenegro et al., 2011d). A ferramenta CityPlan, ao beneficiar das 

capacidades de raciocínio intrínsecas à tecnologia OWL, supera algumas destas dificuldades. É 

importante assinalar que a representação direta da taxonomia do uso do solo é apenas um pequeno 

exemplo destas funções relevantes. A ontologia para o uso do solo também podem conter axiomas 

que definem quaisquer outras relações entre os conceitos. Estes axiomas são usados pelo raciocinador 

e afetarão as ações do utilizador na manipulação da ferramenta. Este facto levanta uma série de 

possibilidades interessantes, algumas das quais são apresentadas a seguir.  

 

5.2.1 Localizar features do mapa com a categoria selecionada 
 

A utilização do raciocinador automático na aplicação CityPlan, prende-se com a sua capacidade 

para localizar diversos elementos espaciais no mapa (como, por exemplo, edifícios), diretamente ou 

indiretamente relacionados com algum tipo de categoria presente na ontologia. Tecnicamente, esta 

ação de busca pode ser obtida através de um pedido formal ao raciocinador para que este devolva 

instâncias ou indivíduos pertencentes a hasLandUseCategory some C. Esta ação funciona de forma 

muito eficaz porque utiliza a estrutura hierárquica das categorias que compõem o standard de uso do 

solo. Por exemplo, ao solicitar ao raciocinador para devolver informação relativa a 

EducationalServices também se obteriam outros recursos categorizados como withCollege, 

HighSchool, etc. (localizados mais abaixo na hierarquia do uso do solo). É igualmente possível 

conceber consultas mais gerais, como por exemplo, solicitar todas as características que têm algum 

tipo de função definida (utilizando, por exemplo o uso do solo LBCS – ver Figura 5). Esse pedido iria 

destacar, no mapa georreferenciado, um grupo de polígonos com categorias diferentes, cada uma 

                                                 
133 GRASS GIS, comummente referido como GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) é um Sistema de 
Informação Geográfico, livre, em Open Source (GIS), consistindo numa plataforma de software utilizado para a gestão e 
análise de dados geoespaciais, bem como para o processamento de imagens, gráficos e mapas de produção, modelação 
espacial e visualização. GRASS GIS é usado atualmente em ambientes académicos e comerciais em todo o mundo, bem 
como por muitos órgãos governamentais e empresas de consultoria ambiental. É membro fundador da Fundação Geoespacial 
de Código Aberto (OSGeo). 
134 QGIS é um Sistema de Informação Geográfico (GIS) amigável, disponibilizado em Open Source e licenciado sob a 
Licença Pública Geral GNU. QGIS é um projeto oficial da Fundação Geoespacial de Código Aberto (OSGeo). O software 
funciona em Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android, e suporta numerosos formatos como vetores, raster entre outros 
formatos de bases de dados. 
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colorida e legendada de acordo com a sua função (Function) no standard (Gomes et al., 2012a) 

(Gomes et al., 2012b). 

 

5.2.2 A categorização automática - Inferência 
 

Como o raciocinador trabalha diretamente sobre a ontologia definida pelo utilizador, é possível 

adicionar outros axiomas a esta ontologia, mantendo toda a expressividade da linguagem OWL2. Esta 

edição permite a realização de diversas possibilidades que habitualmente não estão presentes noutras 

ferramentas para a classificação do uso do solo. Um destes recursos é a definição de axiomas para 

uma categorização automática de alguns dos componentes geográficos. A categorização automática 

de algumas características ou parcelas geográficas Features pode ser obtida através do uso de classes 

equivalentes. Poder-se-ia, por exemplo, afirmar que todos os recursos que tivessem simultaneamente 

as categorias ResidenceFunction e PrivateOwnership pudessem ser categorizadas (porque são 

equivalentes) como PrivateResidential. As equivalências podem igualmente ser de outro tipo, 

incluindo restrições universais e quantificadoras, bem como expressões que não estão diretamente 

relacionadas com o uso do solo, mas com outras propriedades ou elementos geográficos, como por 

exemplo a área de uma parcela. Esta abordagem pode também ser utilizada para elaborar 

correspondências entre as categorias de diferentes sistemas de classificação de uso do solo (Gomes et 

al., 2012a) (Gomes et al., 2012b). 

 

5.2.3 Verificação de consistências 
 

Através da criação de classes equivalentes (assim definidas) e de axiomas de disjunção é também 

possível expressar algumas restrições e incompatibilidades para permitir uma classificação mais 

robusta e isenta de erros. Por exemplo, podemos expressar que uma escola (School) não pode ser um 

hospital (Hospital), especificando que as classes SchoolFeature (equivalente a 

hasLandUseCategorysome School) e HospitalFeature (equivalente a hasLandUseCategorysome 

Hospital) são classes disjuntas. Sempre que o utilizador classifica características geográficas 

(Features) da aplicação, a consistência é verificada pelo raciocinador.  

Se a ontologia se torna inconsistente, a classificação é imediatamente removida, a fim de converter 

a ontologia para um estado consistente. Os elementos que causaram a inconsistência são igualmente 

destacados no mapa, para o utilizador poder compreender a génese do seu erro (Gomes et al., 2012a) 

(Gomes et al., 2012b).  
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5.3 Construção de informação semântica para a descrição do contexto urbano 
 

5.3.1 A ontologia do uso do solo 
 

Tradicionalmente, o uso do solo é objeto de estudo por geógrafos e urbanistas e refere-se 

resumidamente à forma como o solo é utilizado pelos seres humanos. Os processos de 

desenvolvimento urbano implicam um conhecimento aprofundado sobre os objetivos que podem ser 

alcançados através da classificação do uso do solo. Esta perceção permite a tomada de decisões mais 

consistentes para a resolução de determinados problemas de planeamento geoespacial. No entanto, 

existe um equívoco recorrente. O ordenamento do território é, por vezes, interpretado como um 

processo através do qual os urbanistas e outros especialistas ditam o que irá suceder às populações e 

ao território que ocupam, quando o objetivo do ordenamento do território é, ao invés, realizar uma 

avaliação sistemática dos fatores físicos, sociais e económicos, para auxiliar na escolha das melhores 

opções para satisfazer as necessidades de uma dada comunidade (Montenegro et al., 2012a). 

A ontologia do uso do solo apresentada no contexto desta investigação fornece a estrutura base 

para o funcionamento da ferramenta CityPlan porque aí reside o alicerce da interpretação geoespacial, 

como tem sido referido ao longo desta tese. A importância desta ontologia remete, assim, para uma 

explicação detalhada acerca da sua génese, formulação e atividade no contexto de CityPlan. 

Genericamente, os intervenientes nos processos de planeamento urbano e regional desenvolvem 

planos de longo e curto prazo para garantir a gestão eficiente do uso do solo, com o objetivo de 

promover o crescimento e a vitalização das comunidades urbanas, suburbanas e rurais (Montenegro, 

2010). Numa fase anterior à elaboração dos planos, os diversos intervenientes neste tipo de ações, 

estudam aprofundadamente todo o conjunto de dados disponíveis sobre o uso do solo, os quais se 

estendem desde as funções agrícolas, às industriais, comerciais, residenciais, entre muitas outras 

categorias espaciais. Um dos objetivos principais do modelo proposto no início desta tese, o City 

Information Modelling (CIM) (Montenegro e Duarte, 2009) desenvolvido no contexto do projeto 

CityInduction (Duarte et al., 2012), é a criação de uma estrutura base que permita a gestão eficiente 

destes dados sobre o uso do solo, para beneficiar os planos estudados e facilitar uma implementação 

adequada. Para atingir estes objetivos, o modelo possui capacidade para aceder a um conjunto vasto 

de informações sobre o contexto local. Desta forma, é possível robustecer os programas de 

intervenção, bem como a avaliação de soluções de projeto que atendam aos requisitos do programa. É 

importante que a obtenção de informação georreferenciada seja fiável e que seja continuamente 

atualizada, primeiro, para identificar adequadamente os requisitos do plano e, posteriormente, para 

estabelecer as recomendações mais apropriadas para o contexto real do território (Montenegro, 2010). 

O CIM é o modelo geral que incorpora o conjunto de representações computáveis das características 

físicas e funcionais do ambiente urbano, servindo como repositório de informações para os 
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intervenientes do planeamento utilizarem durante o processo de desenvolvimento urbano 

(Montenegro e Duarte, 2009).  

Existem muitos sistemas de classificação utilizados no planeamento do uso do solo. Os diversos 

standards de uso do solo existentes são geralmente desenvolvidos e modelados por instituições que se 

dedicam à gestão de dados geográficos, tradicionalmente geridas pelo estado central ou por empresas 

publico-privadas, porque este tipo de informação é crucial para conduzir determinadas políticas de 

natureza regional. Há também diferenças significativas entre a variedade de standards disponíveis. 

O standard Land Based Classification Standards (LBCS), desenvolvido pela American Planning 

Association (1999) foi, como tem sido mencionado, o sistema adotado pelo projeto CityInduction e, 

mais concretamente, escolhido para estruturar CityPlan, devido à sua capacidade singular para a 

representação espacial. O LBCS fornece uma classificação avançada do uso do solo, que contempla as 

seguintes qualidades:  

1. Possui um caráter multidimensional que descreve o espaço de acordo com cinco diferentes 

dimensões complementares - Função, Atividade, Estrutura, Desenvolvimento Local e 

Direitos de Propriedade – como de detalhará mais à frente;  

2. É independente de unidades espaciais de medida (parcelas, edifícios, etc.) e, por fim;  

3. Possui uma grande flexibilidade devido à sua natureza hierárquica que permite representar 

o conhecimento com bastante detalhe.  

 

Basicamente, o LBCS representa uma forma de organizar a terminologia utilizada para a 

classificação de uso do solo e, portanto, não depende de qualquer tipo de base de dados relacional ou 

outra. No entanto, é frequentemente implementado em bases de dados relacionais com unidades 

espaciais georreferenciadas. A American Planning Association fornece alguns modelos relacionais na 

seção de implementação do sítio do LBCS (American Planning Association, 1999). 

Este standard americano é modular e pode ser facilmente estendido, podendo ser partilhado e 

reutilizado na sua versão OWL. A sua informação pode ser inferida e a consistência de dados pode ser 

mantida para qualquer tipo de integração. Estas características ajudam a promover a 

interoperabilidade entre o conhecimento urbano disponível entre aplicações diferentes.  

Esta secção descreve o desenvolvimento da ontologia LBCS-OWL2 através do editor Protégé 

(Stanford Medical Informatics, 2005). Em concreto, esta ontologia pode ser utilizada para a 

classificação de entidades espaciais georreferenciadas que são, por exemplo, armazenadas num 

ficheiro do tipo Shapefile. A OWL2 (W3C Punning) é uma extensão da primeira versão OWL e 

contém vários recursos, alguns utilizados nesta investigação, como um tipo de meta-modelação já 

referido conhecido por Punning. As questões técnicas que envolvem a criação desta ontologia não são 

específicas para o LBCS, mas podem servir como orientações úteis para o desenvolvimento de uma 

ontologia OWL para qualquer outro tipo de standard de classificação do uso do solo, especialmente se 

possuir uma estrutura hierárquica semelhante ao LBCS. 
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A descrição da ontologia LBCS está organizada, nesta secção, da seguinte forma:  

a) Primeiro são abordados alguns trabalhos de investigação que utilizaram esta tecnologia;  

b) Seguidamente descreve-se o standard LBCS, sendo depois expostos os detalhes 

relacionados com o OWL2, designadamente a introdução de conteúdos semânticos e as 

descrições relacionadas com a leitura de dados espaciais georreferenciados;  

c) Depois é exemplificado o uso da ontologia LBCS-OWL e os mecanismos de inferência 

utilizados entre outros recursos relacionados com as consultas de dados, fornecidos pela 

semântica formal da linguagem OWL2;  

d) Seguidamente descreve-se o modo como os dados podem ser transferidos a partir das 

bases de dados relacionais LBCS, ou de outros sistemas de uso do solo, como o standard 

NLUD, para a ontologia LBCS. 

 

Atualmente, diversos grupos de investigação desenvolvem trabalho no campo de ontologias 

urbanas. Alguns dos mais importantes estão descritos no Capítulo 2. O LBCS foi objeto de algumas 

considerações no Capítulo dedicado às ontologias urbanas e é detalhado seguidamente. 

O standard de classificação Land Based Classification Standards (LBCS) foi desenvolvido pela 

Associação Americana para o Planeamento (APA- American Planning Association, 1999), com o 

objetivo de criar um modelo consistente para a classificação do uso do solo, com base em 

características mais detalhadas do território e para uma utilização mais dirigida a técnicos de 

planeamento. O objetivo principal para a criação do standard foi o de fornecer uma classificação 

comum e consensual, minimizando os repositórios de dados redundantes. Um outro objetivo está 

relacionado com a necessidade de se produzir uma base comum para dados locais, regionais, estatais e 

outros, oriundos de diversas agências federais norte-americanas.  

A primeira versão do LBCS foi lançada em 2000 tendo sido atualizada periodicamente. Este 

standard está ainda relacionado com a abordagem teórica de Guttenberg (2002) a qual argumenta que 

os técnicos de planeamento necessitam de diversas dimensões de informação para a classificação do 

uso do solo. O LBCS foi, por isso, desenvolvido em cinco (5) dimensões ou classes diferentes.  

A classe “Atividade” ou Activity do LBCS refere-se à utilização do solo com base nas suas 

características observáveis, isto é, descreve o que realmente ocorre em termos físicos ou observáveis 

(por exemplo na agricultura, no comércio, na indústria ou na mobilidade viária, etc.). Uma atividade 

classificada como “Escritório”, por exemplo, refere-se a uma atividade de caráter geral, afeta a uma 

determinada parcela ou edifício. Esta atividade com um enquadramento mais genérico incluiria outras 

mais especificadas como, por exemplo, um “Escritório de Advocacia”, uma “Instituição sem Fins 

Lucrativos” ou qualquer outro uso que se enquadrasse na definição da tipologia “Escritório" 

(American Planning Association, 1999). A classe “Função” ou Function refere-se, essencialmente, à 

função económica que se desenvolve numa determinada parcela espacial. No geral, este tipo de uso 

pode ser caracterizado pelo tipo de instituição ou estabelecimento que serve. O tipo de função fica 
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classificado nesta dimensão, que é independente da atividade. Por exemplo, determinados edifícios ou 

parcelas podem ter uma variedade de atividades distribuídas pelas suas diversas instalações e, no 

entanto, servir uma única função geral. Duas parcelas classificáveis pertencem a uma mesma 

categoria “Função” se servirem o mesmo estabelecimento, mesmo que uma seja constituída por um 

edifício de escritórios e a outra por uma fábrica (American Planning Association, 1999). Outra das 

classes presentes no LBCS - “Estrutura” ou Structure, refere-se à tipologia de estrutura edificada que 

existe no terreno. Por exemplo, um edifício identificado morfologicamente como sendo uma escola 

terá essa classificação na classe “Estrutura”, mesmo que no seu interior funcione, por exemplo, um 

centro de saúde (que não é coincidente com o seu tipo de morfologia ou estrutura). A classe LBCS 

“Local” ou Site refere-se a uma caracterização mais abrangente, vasta e estratégica, relacionada com o 

desenvolvimento físico do solo. Os “Parques” ou outros espaços de acesso público encaixam-se nesta 

definição. Finalmente, a classe “Propriedade” ou Ownership refere-se à relação entre o uso do solo e 

os direitos de propriedade que se aplicam sobre esse mesmo uso. Usualmente esta classe divide-se em 

duas categorias principais: “propriedade pública” e “propriedade privada”. 

O caráter multidimensional do LBCS permite informações muito precisas sobre o uso do solo. Os 

parques urbanos e outro tipo de espaços abertos, por exemplo, acomodam frequentemente uma 

mistura complexa de atividades, funções e estruturas e os standards tradicionalmente utilizados para 

descrever o uso do espaço contêm apenas uma dimensão de classificação, o que impede a obtenção de 

um conhecimento multidimensional. 

O LBCS contém um sistema hierárquico para cada dimensão que inclui um conjunto de categorias 

e subcategorias de classificação de uso do solo. Este sistema hierárquico torna o sistema de 

classificação muito flexível, em termos de nível de detalhe das categorias disponíveis, cujo conteúdo 

pode ser refinado ou omitido, se necessário. O LBCS fornece ainda um sistema de codificação 

(numérica e de cor) para acomodar cada categoria de cada dimensão na sua árvore hierárquica de 

informação. Cada uma das cinco dimensões tem nove cores, uma para cada categoria de nível 

superior. Dentro de cada dimensão, a cor permanece constante para a categoria de nível superior e 

igualmente para todas as suas subcategorias. 

A “Parcela” ou Feature é um dos elementos geográficos mais importantes para os técnicos de 

planeamento e é, por essa razão, a unidade taxonómica comum eleita para incorporar todos os tipos de 

dados acerca do uso do solo. No entanto, o LBCS é independente das unidades de classificação, 

permitindo que os dados possam ser integrados a partir de uma variedade de escalas. O LBCS pode 

ser igualmente aplicado a unidades como zonas de tráfego, edifícios, redes urbanas, e ainda a 

combinações deste conjunto possível de unidades. 

 

A implementação da base de dados do LBCS pode ser descrita sumariamente como uma adição de 

novos campos à base de dados inicial. O número total de campos de uso do solo, derivados da base de 

dados, deve ser igual ao número das dimensões do standard. As dimensões podem ser adicionadas ou 
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eliminadas, conforme necessário, dependendo da finalidade dos dados. As bases de dados relacionais 

oferecem uma plataforma fácil para a implementação de um esquema de base de dados que pode 

armazenar vários códigos, para revelar a natureza multidimensional do uso do solo. 

Resumidamente, o standard LBCS possui três qualidades que limitam o processo de mapeamento 

de ontologias:  

a) É multidimensional, com cada dimensão estruturada hierarquicamente,  

b) O nível de detalhe utilizado para classificar o uso do solo pode ser flexível, o que significa 

que, por exemplo, é possível classificar a dimensão “Função” de “Comércio” numa 

determinada parcela do território (nível alto na hierarquia na dimensão “Função”) ou como 

“Comércio de Consumíveis Alimentares” (inferior na hierarquia),  

c) Cada conceito na hierarquia tem um código numérico (que é exclusivo no contexto de uma 

dimensão) e um código de cor, para além do nome completo e da sua descrição específica 

– como já referido.  

 

A primeira qualidade, a natureza hierárquica do LBCS, oferece a oportunidade de modelar cada 

conceito como uma classe OWL e construir a taxonomia hierárquica através da relação subclasse em 

OWL. Em contraste, a segunda e a terceira qualidade parecem ser modeladas, de melhor forma, 

através do tratamento das categorias como indivíduos OWL ou instâncias. Trata-se então de 

classificar as parcelas e outras unidades do solo em diferentes níveis de abstração, o que significa que 

as dimensões, em qualquer nível de abstração devem, naturalmente, ser consideradas 

cumulativamente como indivíduos ou instâncias. A principal razão para isso suceder é porque haverá 

propriedades de objetos que apontam para dimensões de unidades do solo LBCS e uma propriedade 

OWL relaciona sempre dois indivíduos OWL e não unicamente indivíduos com uma classe OWL. Em 

relação à terceira qualidade, cada categoria terá os seus próprios códigos numéricos e cores. 

Decidir modelar um conceito como classe ou como um indivíduo não é uma decisão simples, mas 

antes uma questão relativamente controversa (Allemang e Hendler, 2008). Idealmente, é útil gerir o 

conhecimento através dos dois tipos de modelação e neste caso particular, permitir que as categorias 

LBCS possam ser consideradas de forma ambivalente, isto é, como indivíduos e igualmente como 

classes. Uma forma de resolver esta dupla necessidade é através de uma meta-modelação fraca, 

conhecida como Punning (W3C Punning) como anteriormente mencionado. Recorde-se que Punning, 

em OWL 2.0, consiste em declarar uma classe e um indivíduo com o mesmo nome (IRI), de modo a 

que esta entidade possa ser visualizada como uma classe ou, alternativamente, como um indivíduo, 

dependendo do contexto. Isto significa que, para cada categoria de classe LBCS existe um indivíduo 

com o mesmo identificador (IRI). O Punning pertence à especificação OWL2 e é corretamente 

interpretada pelos mecanismos de raciocínio que acompanham a semântica de inferência OWL. Esta 

solução preenche todos os requisitos acima mencionados, permitindo ao utilizador manter a relação de 

subclasse entre as categorias e declarar propriedades específicas para estas categorias (por exemplo: 



 

 108 

LeisureActivity hasCode 3000). Para além disso, uma vez que todas as categorias, em todos os níveis 

taxonómicos, têm um indivíduo ou instância correspondente, é possível declarar propriedades de 

qualquer categoria que seja objeto de Punning (por exemplo: SidneyOperaHouse hasActivity 

LeisureActivity). 

A taxonomia foi estruturada com a utilização de uma classe base chamada LBCSConcept que 

possui cinco subclasses correspondentes às cinco dimensões LBCS (Atividade, Função, Estrutura, 

Local e Propriedade) ou (Activity, Function, Structure, Site e Ownership). A taxonomia dos conceitos, 

tal como definidos no LBCS, é construída por subclasses para cada uma das dimensões, tal como 

mostra a Figura 8.  

 

 
Figura 8 – A hierarquia de classes LBCS. O conceito LBCS aqui observado como uma classe que 

possui três propriedades de anotação para registar o nome completo, a descrição e a fonte. 

Cada classe tem um indivíduo ou instância com o mesmo nome. 

 

Como mencionado, cada subclasse de uma dimensão terá um indivíduo com o mesmo nome, para 

fins de meta-modelação (exceto os cinco conceitos que correspondem às dimensões superiores – de 

alto nível na ontologia). Todas as classes ao mesmo nível (irmãs) foram declaradas disjuntas e os 

indivíduos foram igualmente declarados diferentes uns dos outros. Para refinar a semântica da 

ontologia, foi adicionado à classe LBCSConcept um axioma geral e as subclasses correspondentes às 

cinco dimensões foram declaradas disjuntas, o que significa que cada membro da LBCSConcept deve 

ser um indivíduo relacionado com as cinco dimensões. 
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Os códigos numéricos e as cores foram modelados com propriedades relativas a “Dados 

Funcionais” (Figura 9) e não como “Anotações”, porque possuem códigos numéricos e cores únicas 

que podem ser úteis para o raciocínio, por exemplo, para consultas do tipo: “- Mostrar todas as 

categorias de uso do solo de cor vermelha”. Por outro lado, é muito difícil conceber consultas que 

exijam o nome completo ou a descrição de uma classe, de modo que essas propriedades foram 

declaradas com propriedades de anotação “Rótulo” (Label) e “Comentários” respetivamente, 

conforme recomendado pela especificação OWL2 (W3C Punning). Esta abordagem também fornece 

um suporte multilinguagem que pode ser útil para prestação de informações. 

 

 
Figura 9 – Um conceito LBCS. O conceito LBCS é aqui observado como um indivíduo que possui dois 

tipos de propriedades de dados, designadamente com as informações sobre os códigos 

numéricos e as cores devidamente anotadas (hasLBCSColor e hasLBCSCode). 

 

Dado que os nomes originais dos conceitos LBCS incluem espaços e outros caracteres que não são 

compatíveis com as regras de nomenclatura das entidades OWL, foi necessário converter estes nomes 

para outros mais adequados. Foram igualmente concebidas algumas regras fixas para a conversão de 

nomes para garantir a consistência da ontologia, nomeadamente:  

a) Foi aplicada a notação CamelBack recomendada para os nomes relativos às classes OWL, 

b) As vírgulas foram substituídas por sublinhados, 

c) Foram removidos os parênteses e todo o seu texto interior,  

d) Foi adicionada uma letra e um ponto antes de cada nome, identificando a dimensão à qual 

pertence o conceito (A. para a “Atividade”, F. para a “Função”, S. para “Estrutura”, SI. 

para o “Local” e O. para a “Propriedade”).  

 

Abaixo, são apresentados dois exemplos para ilustrar o processo de conversão de nome:  

Regional Center (shopping fechado com duas ou mais âncoras) foi convertido em 

S.RegionalCenter, dado que é uma subclasse da dimensão “Estrutura” (S). Agriculture, 

forestry, fishing and hunting foi convertido em F.Agriculture_Forestry_FishingAndHunting. 
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Dado que o standard LBCS possui cerca de 1000 conceitos e 170 páginas de descrições, foi 

necessário desenvolver um mecanismo para construir a ontologia automaticamente, de acordo com a 

estrutura descrita nas seções anteriores. Isto foi alcançado através de análise da documentação oficial 

do LBCS (LBCS Tables) com uma aplicação Java construído exclusivamente para esta finalidade, 

com base na OWL-API 3 (OWL API). As páginas de documentos com a descrição dos conceitos 

possuem uma estrutura muito regular, sendo que a sua hierarquia pode ser inferida a partir dos 

números de código facilitando esta tarefa de mapeamento. 

Em termos práticos considere-se agora que, no contexto de um determinado processo de 

planeamento urbano, é importante identificar e classificar uma determinada área (Figura 10) de 

acordo com o standard de classificação LBCS. Para tornar este objetivo possível, toda a informação 

geográfica associada ao mapa do local de intervenção tem que ser ligada ao conhecimento do uso do 

solo fornecido pela ontologia LBCS. Para que todas as partes integrantes de um qualquer território em 

análise sejam classificadas, têm que estar associadas a um determinado conceito espacial. Para os 

objetivos desta investigação, optou-se por utilizar o conceito de parcela ou Parcel, que basicamente 

representa “Porções ou fragmentos do território, independentemente da sua dimensão” (Urban 

Habitat). Este conceito parece ser apropriado para a representação de elementos urbanos ou de outros 

recursos espaciais similares. Em termos práticos e para permitir a classificação de parcelas num mapa, 

é necessário criar uma ontologia, através da qual todas as informações sobre cada parcela são 

representadas. Esta ontologia importa a ontologia LBCS para que as parcelas possam ser classificadas 

com o conhecimento expresso pelo uso do solo. Cada parcela pode ser associada a conceitos que 

descrevem as diferentes dimensões do espaço urbano como “Atividade”, “Função”, “Estrutura”, 

“Propriedade” e “Local”. É importante mencionar que podem ser utilizadas outras unidades espaciais 

que não estejam categorizadas como “Parcelas”, dado que os conceitos LBCS são independentes da 

escala. 

 

 
Figura 10 – A identificação de componentes geoespaciais através do uso da ontologia GIS_Parcel. 
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Foi, por isso, criada uma nova ontologia chamada GIS_Parcel para importar a ontologia LBCS, 

para que as parcelas possam conter os dois tipos de informação mencionados:   

a) Uma ligação aos dados espaciais geográficos mapeados e, também,  

b) Uma ligação ao conhecimento do uso do solo.  

 

Tecnicamente, foi criada uma classe Parcel (de parcela) e uma propriedade do objeto para cada 

uma das cinco dimensões LBCS (hasActivity, hasStructure, hasOwnership, hasSite e hasFunction), 

ligando a classe Parcel (domínio) às categorias de dimensões correspondentes (variação). Estas 

propriedades não são “Funcionais” na linguagem OWL, o que significa que cada indivíduo de Parcel 

pode possuir diversas categorias em cada dimensão (várias funções, por exemplo). As propriedades de 

dados (dataproperty) “Funcional” e “Inversamente Funcional” foram definidas para armazenar o 

identificador da classe Parcel que pode ser usado, por exemplo, para localizar a entidade 

correspondente no mapa. Não é necessário dispor de dados geométricos na ontologia, mas apenas 

manter uma ligação entre cada instância de parcela e a sua geometria correspondente, tal como será 

explicado mais à frente. 

Em linguagem OWL é igualmente possível elaborar consultas, definindo uma classe que 

representa a consulta e pedindo ao raciocinador para devolver/visualizar todos os indivíduos dessa 

classe. Este aspeto foi já abordado e é detalhado seguidamente.  

As consultas podem ser pré-definidas na ontologia135 ou através de programação criada em tempo 

real, conforme necessário, usando, por exemplo, a API OWL. O poder expressivo da linguagem 

OWL, juntamente com a multidimensionalidade do standard de uso do solo LBCS, permite a 

elaboração de consultas muito complexas que podem ser definidas de uma forma muito simples e 

flexível. Estas consultas podem ser muito úteis para a análise do espaço urbano com base nas 

características das suas parcelas. As consultas que utilizam as ontologias desenvolvidas no âmbito 

desta investigação são tipicamente construídas sobre restrições relativas a propriedades das 

dimensões. 

Agora importa esclarecer como cada tipo de restrição pode ajudar a criar consultas úteis 

relacionadas com as parcelas no espaço urbano. 

a) Restrição Existencial (algum/some): Este é, talvez, o tipo de restrição mais comum. O seu 

objetivo é permitir que as parcelas a localizar tenham, pelo menos, uma categoria de 

informação (ou qualquer outra categoria que seja uma subclasse desta) numa dimensão. Por 

exemplo, um pedido de consulta do tipo hasFunction some F.GeneralSalesOrServices iria 

devolver todos os indivíduos (representados como parcelas num mapa) com essa função ou 

uma subclasse sua, tal aconteceria como F.RetailSalesOrService, F.BarOrDrinkingPlace, 

etc. Basicamente, esta função permite ao utilizador localizar automaticamente uma série de 

                                                 
135 Por exemplo através do Workflow. 
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elementos urbanos de menor escala (Parcelas), simplesmente solicitando os seus 

descendentes na hierarquia da ontologia. Esta restrição permite a localização automática de 

um conjunto de informações espaciais. 

b) Restrição Universal (apenas/only): Este tipo de restrição pode ser útil quando usada em 

conjunto com “Restrições Existenciais”, para especificar que uma dimensão particular só 

pode ter uma certa classe de categorias. Por exemplo, a consulta hasFunction some 

F.GeneralSalesOrServices e hasFunction only F.GeneralSalesOrServices descreve parcelas 

que só possuem GeneralSalesOrServices ou uma das suas subclasses na dimensão LBCS 

“Função”. Note-se que o OWL segue as premissas do mundo aberto (open world 

assumptions). Por essa razão o “mundo” deve ser fechado, a fim de se poderem inferir 

informações com base em “Restrições Universais”. Para este efeito é possível afirmar, por 

exemplo, que as únicas dimensões declaradas até agora são as únicas que existem para cada 

parcela, usando as “Restrições de Cardinalidade”. Este tópico será discutido e mais 

detalhado abaixo, aquando da descrição sobre as informações de migração de bases de dados 

relacionais.  

c) Restrição de Cardinalidade (mínimo, máximo, exatamente): Estas restrições permitem que o 

utilizador especifique quantas categorias diferentes de uma parcela devem existir numa 

dimensão. Podem ser úteis, por exemplo, para localizar parcelas com mais de uma função 

de: hasFunction min 2. 

d) Restrição de Cardinalidade Qualificada: Estas restrições são uma extensão das “Restrições 

de Cardinalidade”, permitindo que a classe de categorias se afirme no contexto da restrição. 

Podem ser utilizadas, por exemplo, para localizar as parcelas que têm mais do que uma 

função comercial e, no máximo, uma função residencial. Através dos operadores lógicos 

“e”, “ou” e “não”, estas restrições podem ser combinadas para criar consultas bastante 

complexas, como por exemplo: 

hasFunction some F.ResidenceOrAccomodationFunction and hasFunction min 2 

and hasStructure some S.MultifamilyStructures and hasOwnership some 

O.NoConstraints-PrivateOwnership. 

O significado final deste conjunto de expressões seria: “Edifícios residenciais privados, com 

inclusão de outras funções adicionais.” 

 

Ao definir as subclasses da classe Parcel e declarando-as disjuntas é possível criar conceitos que 

ajudarão o raciocinador a detetar automaticamente as inconsistências na classificação. Isso pode 

ajudar na validação e correção da classificação de uso do solo existentes e, inclusive evitar erros se a 

categorização for realizada em tempo real, com a ferramenta que utilizar a ontologia. Por exemplo, se 

o utilizador quiser declarar que não faz sentido que uma parcela com a categoria SiteInNaturalState 

inclua uma estrutura (construção ou edifício), isso pode ser feito da seguinte forma: 
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a) Declarar uma classe equivalente chamada ParcelInNaturalState descrita por Parcel e 

hasSite some SI.SiteInNaturalState e hasSite only SI.SiteInNaturalState. 

b) Declarar uma classe equivalente chamada ParcelWithStructure descrita por Parcel and 

hasStructure some Structure and not (hasStructure some S.NoStructure). 

c) Declarar ParcelInNaturalState e ParcelWithStructure como classes disjuntas. 

 

Assim, qualquer parcela que possuísse simultaneamente SiteInNaturalState e quaisquer categorias 

de “Estrutura” ou Structure seria automaticamente considerada inconsistente e o raciocinador poderia 

fornecer justificações detalhadas para essa inconsistência, permitindo ao utilizador compreender a 

razão por que a classificação não estaria de acordo com os axiomas expressos pela ontologia. 

Existe uma abundância de sistemas de classificação de uso do solo e, apesar, do objetivo desta 

investigação estar focado no sistema LBCS e na sua ontologia, foi concebido um mecanismo 

adicional para o mapeamento do LBCS com outros sistemas de classificação existentes. A 

multidimensionalidade do padrão LBCS e a sua integridade em termos de alto nível de detalhe, atribui 

a este standard um notável poder de expressão. Esta característica facilita a correspondência entre 

outros sistemas de classificação e o LBCS sempre que tal seja desejável. Esta correspondência pode 

ser realizada de uma forma modular e flexível utilizando ontologias. Pode ser criada uma nova 

taxonomia para representar um outro sistema de classificação, através da conceção de uma subclasse 

da classe Parcel. Estas novas classes possuirão “Restrições Existenciais” nas propriedades das 

dimensões, combinando o sistema de classificação com o LBCS. Em seguida, e utilizando os dados de 

classificação originais, as novas classes podem ser instanciadas e estas instâncias das categorias serão 

implicitamente declaradas pelo LBCS. Para fins de raciocínio, são semelhantes as categorias LBCS 

explicitamente declaradas nos indivíduos. Considere-se, por exemplo, o sistema de classificação de 

uso do solo designado por National Land Use Database (NLUD). A Figura 11 mostra como pode ser 

alcançada a correspondência entre uma classe do NLUD e o LBCS. 

 

 
Figura 11 - Correspondência entre os standards NLUD e LBCS. Correspondência entre a classe 

ReligiousBuildings em NLUD e os conceitos da ontologia LBCS, através da aplicação 

de “Restrições Existenciais” nas propriedades “Dimensões”. 
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Um método semelhante ao descrito acima pode ser utilizado para realizar uma categorização 

automática através de técnicas de raciocínio. Podem ser estabelecidas relações de equivalência entre 

as categorias de uso do solo, permitindo que novas categorias possam ser inferida para as parcelas, 

com base nas categorias que já foram declaradas (ou inferidas) para as mesmas parcelas. Este 

processo é executado através da definição de subclasses de parcelas, declarando-as “Equivalentes”. 

Por exemplo, o utilizador pode querer declarar que todas as parcelas com a categoria “Estrutura” ou 

Structure Utility and other nonbuinding structures e a categoria Developed site-nonbuilding 

structures deveriam ser também classificadas como Developed site-nonbuilding structures e vice-

versa. Neste caso, seria necessária a seguinte declaração: 

 

“EquivalentClasses: hasSite some SI.DevelopedSiteWithNonBuildingStructures 

hasStructure some S.UtilityAndOtherNonbuildingStructures.” 

Refira-se que esta inferência funciona nos dois sentidos porque foi definida uma equivalência na 

linguagem OWL; no entanto, também é possível definir uma inferência que se desenvolva num só 

sentido. Se a intenção é declarar que, se uma parcela possui uma categoria “A”, também possui a 

categoria “B”, “possuir A” deve ser declarada uma subclasse de “possuir B”. Por exemplo, se o 

utilizador deseja declarar que, se uma parcela possuir a categoria Utility and other nonbuilding 

structures também possui a categoria Developed site-nonbuiding structures, seria necessário declarar 

algo como: 

 

“hasStructure some S.UtilityAndOtherNonbuildingStructures SubClassOf: hasSite some 

SI.DevelopedSiteWithNonBuildingStructures.” 

Estas construções são muito úteis quando se lida com o sistema LBCS devido à sua particular 

multidimensionalidade. Desta forma podem ser estabelecidas relações entre as diversas dimensões do 

standard, permitindo a categorização completa com menos esforço por parte do utilizador. 

Existe um outro tema relevante que interessa expor. Trata-se da possibilidade de conversão de uma 

base de dados relacional para a ontologia, como abaixo se descreve. 

Os dados geoespaciais são normalmente armazenados em bases de dados relacionais. Para utilizar 

a ontologia em situações do “mundo real”, deve ser facilitada a transferência automática de dados a 

partir das bases de dados para a ontologia. De acordo com as diretrizes de implementação LBCS, as 

bases de dados geoespaciais contendo as classificações LBCS, devem associar cada parcela com os 

códigos de categoria que existem em cada uma das dimensões (LBCS Implementation). Para 

preencher a ontologia com estes dados, deve ser criada uma instância do tipo “Parcel” para cada 

parcela existente na base de dados e, em seguida, as propriedades devem ser declaradas como 
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indivíduos (punned classes) da ontologia LBCS. Cada parcela deve ser representada por um indivíduo 

como a mostra a Figura 12. 

 

 
Figura 12 - Ligação entre as ontologias GIS_Parcel e LBCS. A ligação entre a ontologia GIS_Parcel e 

a ontologia LBCS é realizada através de 5 “Propriedades de Objeto” OWL, que classificam 

as parcelas fazendo uso da taxonomia LBCS. A “Propriedade de Dados” hasShapeIdentifier 

liga  Parcel ao respetivo ShapeFile através de um identificador exclusivo. 

 

Não é necessário (ou aconselhável) transferir todas as informações contidas na base de dados 

geoespacial. O objetivo é que a ontologia possa complementar a informação fornecida pela base de 

dados e não substituí-la. Por exemplo, pode não ser sensato transferir os dados geométricos, uma vez 

que geralmente são muito extensos e não trazem nenhum benefício, para o funcionamento dos 

raciocinadores OWL, que não têm vocação para lidar com este tipo de informação. Cada indivíduo ou 

instância da classe Parcel contém alguns identificadores referentes à representação geométrica 

correspondente contida noutro repositório de dados e isso é suficiente para manter a relação entre a 

ontologia e a base de dados geoespaciais. 

Pode ser utilizado um tipo de raciocínio muito simples para obter o indivíduo correspondente a 

cada categoria LBCS. Supondo que o utilizador queria obter o indivíduo correspondente ao código C 

e dimensão D, isso poderia ser feito através da consulta à ontologia para os membros (concretamente 

apenas um) da classe “D” e hasLBCSCode value C, como mostra a Figura 13.  

 

 
Figura 13 - Como obter classes OWL através de Punning. Um exemplo de como obter a entidade OWL 

(punned class) de um conceito LBCS a partir do seu código numérico e dimensão. 
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Existem outros métodos que não utilizam o raciocínio e que também podem ser facilmente 

desenvolvidos, de forma a manter a complexidade computacional a um mínimo possível. Como foi 

referido anteriormente, o OWL utiliza o Open World Assumption e, portanto, para se utilizarem 

algumas “Restrições de Cardinalidade” e outras “Universais”, é necessário “fechar o mundo”. Isto 

pode ser alcançado aquando da transferência de dados a partir da base de dados para a ontologia 

descrevendo, para cada indivíduo, o número de categorias declaradas (“Cardinalidade”) em cada 

dimensão, como pode ser observado na Figura 14. 

 

 
Figura 14 –Um indivíduo que representa uma parcela no mapa. A imagem mostra como o “mundo 

pode ser fechado” através da declaração de cardinalidade para cada propriedade.  

 

Como referido anteriormente, a ontologia pode ser preenchida com dados a partir de bases de 

dados que utilizam outros sistemas de classificação de uso do solo. A instanciação das classes que 

representam as outras categorias de sistemas de classificação podem ser facilmente alcançadas, se 

cada uma destas categorias possuir um identificador usado na base de dados do uso do solo. Assim, 

será somente uma questão de se criar um indivíduo para cada uma das parcelas da base de dados, com 

os tipos correspondentes a estes indivíduos, sendo as classes correspondentes aos códigos que se 

encontram presentes na base de dados. Todos os procedimentos descritos nesta secção podem ser 

facilmente implementados, utilizando, por exemplo, as funções oferecidas pela API OWL, as 

bibliotecas de RDF ou, ainda, outras ferramentas. Estes métodos também podem ser utilizados para 

transferir informações do popular formato Esri Shapefile, considerando-se cada polígono/ linha/ 

ponto, uma parcela, para se poder extrair as categorias de uso do solo a partir dos atributos de cada 

um destes itens. 

 

5.3.2 Ontologia da população  
 

É fundamental possuir os dados da população de uma determinada zona urbana para o 

desenvolvimento de bons planos de intervenção. Nesta investigação foi desenvolvida uma ontologia 
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Skeleton para a população (tal como para o uso do solo e para as tarefas de planeamento) que pode ser 

facilmente estendida para incluir todos os indicadores populacionais. Com esta capacidade de 

extensão de conceitos, é possível caracterizar a população de acordo com determinados indicadores 

adequados para cada situação e de acordo com os dados disponíveis. Em termos práticos, CityPlan 

carrega automaticamente estes indicadores a partir da ontologia que é fornecida e apresenta uma série 

de meios adequados (janelas no interface para preenchimento de tabelas) para editar os dados 

populacionais. Após a identificação de algumas zonas diferenciadas no mapa geoespacial, o utilizador 

pode associar diferentes dados populacionais a cada uma destas zonas. 

Para proporcionar a flexibilidade desejada, foram definidas duas propriedades básicas na ontologia 

Skeleton da população, que representam os dois principais tipos de indicadores de população: os mais 

simples (como, por exemplo, a taxa de natalidade ou o número da população total) que são 

representados pela propriedade de dados (Data Property) populationIndicator e um outro tipo de 

distribuições (como, por exemplo, a idade ou a distribuição de rendimentos da população) que são 

representadas pela propriedade de objeto (Object Property) hasDistribution. O utilizador pode criar 

subpropriedades a partir de uma destas propriedades principais, para definir os seus próprios 

indicadores relacionados com a população. No caso dos indicadores simples, existe uma faixa de 

variação que especifica o tipo de dados e que será verificada pelo raciocinador quando o utilizador 

tentar preencher esse indicador. No caso particular das distribuições, o intervalo é indicado pela classe 

PopulationPartition, que representa uma associação entre um indicador de intervalo (por exemplo: 

idade entre 18 e 65 anos) e um número de população. A faixa de intervalo de cada propriedade 

relacionada com a distribuição será lida para revelar as possíveis partições para aquela distribuição. 

Os indicadores mais simples são exibidos na aplicação para o utilizador os poder preencher 

manualmente. Para cada propriedade de distribuição da população, são mostradas as partições onde o 

utilizador poderá associar determinada população. São igualmente exibidos para estes mesmos 

indicadores, diversos gráficos circulares do tipo pie charts, com indicação de percentagens relativas, 

representados com diversas secções coloridas, que permitem uma boa visualização dos dados globais 

da população (ver Figura 15) (Gomes et al., 2012a) (Gomes et al., 2012b). 
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Figura 15 – Imagem do interface de CityPlan. Podem ver-se as zonas selecionadas no canto superior direito, o editor para o 

preenchimento das tabelas dos indicadores no canto inferior direito e os gráficos relacionados com os indicadores de 

distribuição no centro.  

 

5.3.3 Ontologia dos pontos de referência ou Landmarks 
 

Uma das tarefas mais importantes para o planeamento urbano é a identificação e a classificação de 

determinados pontos de referência ou Landmarks que existem no espaço físico (Montenegro e Duarte, 

2009). Estas marcas territoriais atuam frequentemente como eixos estruturantes das malhas urbanas e 

como elementos identitários do ambiente das cidades e das suas periferias. É ainda um dos cinco 

elementos chave do City Information Model (CIM) (Montenegro e Duarte, 2009), extensamente 

documentado em diversos artigos no contexto do projeto Cidade Induzida (Duarte et al., 2012).  

Por último, para concluir o conjunto de funções principais da ferramenta, foi necessário permitir a 

criação de uma ordem hierárquica relativa aos Landmarks. Ao impor uma ordem de importância (1, 2, 

3, 4, etc.) aos diversos pontos que estruturam o território, CityPlan permite ajudar a compreender 

determinados aspetos relacionados com qualquer meio urbano em análise. A hierarquia pode indicar 

uma escala de relevância, um itinerário ou outra qualquer semântica relacionada com a elaboração de 

soluções para um determinado território em análise.  

Estas informações relativas aos Landmarks são igualmente úteis para a geração de soluções 

formais de desenho urbano, nomeadamente, através da utilização das ferramentas dos módulos do 

projeto Cidade Induzida, dado que possuem procedimentos de integração. 

 

 

 

 

 

 



 

 119 

5.4 Localização automática de componentes do espaço urbano em CityPlan 
 

Um dos principais desafios que se colocam aos técnicos de urbanismo na elaboração de planos 

urbanos é a localização de edifícios ou serviços relacionados com equipamentos públicos coletivos, 

que são regulados por uma série de exigências e restrições. Os equipamentos públicos constituem 

componentes fundamentais da rede urbana, dado que operam como âncoras da população no contexto 

socioeconómico regional e local. Por esta razão, é essencial que uma ferramenta para auxílio ao 

planeamento urbano como CityPlan, contenha algumas das funções necessárias para acolher esta 

necessidade operativa. Em Portugal, a sua regulação é definida pela Direcção-Geral do Ordenamento 

do Território e Desenvolvimento Urbano (DGODTU)136 através das “Normas para a Programação e 

Caracterização de Redes de Equipamentos Coletivos” (NPCREC)137. Contudo, é importante sublinhar 

que a legislação aplicável a esta tipologia de serviços varia de acordo com as políticas de gestão do 

território vigentes nos diversos países, de acordo com a elaboração e aplicação de normas realizadas 

por um vasto conjunto de instituições com responsabilidade na regulação e gestão de programas 

urbanos e territoriais.  

Para responder adequadamente aos objectivos de um planeamento urbano equilibrado, a 

localização destes edifícios deve cumprir, da melhor forma possível, os regulamentos e 

simultaneamente ter em consideração a contenção de custos e o uso parcimonioso de recursos (Duarte 

et al., 2011). Isto significa que idealmente se pretende alcançar um equilíbrio entre o custo e a 

qualidade da solução. É uma tarefa relativamente difícil de realizar manualmente e, devido aos 

enormes graus de liberdade e às múltiplas variáveis envolvidas nestes processos de localização 

geográfica, é muito complexo atingir uma solução ótima. 

Por outro lado, no contexto da ferramenta CityPlan, o que se pretende não é uma solução ótima 

rígida e final, mas sim uma boa solução que possa ser interactivamente ajustada pelo utilizador e que 

se vá adaptando de forma progressiva às alterações que o utilizador impuser. Os algoritmos de 

optimização138 mais tradicionais, tal como os algoritmos evolucionários139, não contemplam esta 

                                                 
136 “A DGOTDU é o organismo público nacional responsável pela prossecução da política de ordenamento do território e 
de urbanismo. Nessa qualidade, sucedeu ao organismo com o mesmo nome criado pelo Decreto-Lei n.º 271/94, de 28 de 
Outubro e aos vários organismos da Administração central do Estado que, com diferentes designações e desde 1944, ano em 
que foi criada a Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização, a antecederam no exercício dessa responsabilidade. A atual 
Lei Orgânica da DGOTDU, aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 54/2007, de 27 de Abril, veio redefinir a missão, as 
atribuições e a estrutura funcional da Direcção-Geral, reforçando as suas funções de autoridade nacional de ordenamento do 
território e de urbanismo.” (DGOTDU). 
137 Esta publicação corresponde à revisão e atualização das “Normas para a Programação e Caracterização de Redes de 
Equipamentos Coletivos” publicadas pela DGOTDU em 1996. O trabalho constitui uma compilação de normas e critérios 
estabelecidos pelos organismos responsáveis pela programação de equipamentos dos sectores da Educação, Saúde, 
Segurança Social, Desporto e Segurança Pública, com o objetivo de disponibilizar informação a todas as Entidades ligadas 
ao planeamento e ao ordenamento do território, a nível central, regional ou local (NPCREC). 
138 Em problemas de administração, logística ou de outras ciências, quando se consegue construir modelos matemáticos 
bastante representativos dos respetivos sistemas dinâmicos em estudo, é possível aplicar as técnicas matemáticas de 
otimização para maximizar ou minimizar uma função previamente definida como índice de desempenho (ID) ou índice de 
performance (IP), visando encontrar uma “solução ótima” do problema, isto é, que resulte no melhor desempenho possível 
do sistema, segundo este critério de desempenho previamente definido (ID). 
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situação, pois pequenas mudanças nas restrições e condições iniciais do problema podem causar 

mudanças significativas na solução, sem se perceber exatamente qual a relação entre causa e efeito, 

dada a sua natureza estocástica.  

Em termos gerais, o objetivo é a criação de uma funcionalidade adicional em CityPlan que, a partir 

de zonas de distribuição populacional marcadas num mapa, determine quais os edifícios que devem 

ser colocados e, aproximadamente, em que local. Este mecanismo deve igualmente possibilitar a 

visualização da evolução da solução e observar em tempo real as mudanças na solução quando são 

alterados alguns parâmetros de avaliação. Realça-se que um dos aspetos chave do modelo 

preconizado140  é o facto de pequenas mudanças na configuração deverem provocar pequenas 

mudanças na solução, de modo a possibilitar aos técnicos, a compreensão acerca da forma como 

certos parâmetros influenciam a solução. 

 

De acordo com a norma da DGODTU, cada equipamento público coletivo rege-se pelas seguintes 

regras, consideradas no modelo desenvolvido: 

a) População base: Número de habitantes na área de influência de um determinado tipo de 

equipamento que serve de suporte e justifica a criação do mesmo;  

b) Capacidade máxima: Número de população máximo que o equipamento tem capacidade 

para servir;  

c) Irradiação: Distância máxima entre o equipamento e a população que serve;  

d) Critérios de localização: constituem preferências de localização de um edifício tendo em 

conta a localização de outros edifícios:  

− Preferências de proximidade, ou  

− Incompatibilidades. 

 

É também considerado que cada tipo de equipamento público pode fornecer diferentes serviços à 

população abrangida. Por exemplo, uma escola EB123 fornece educação de 1º, 2º e 3º ciclos, 

enquanto que uma escola EB1 apenas fornece educação de 1º ciclo. 

 

 

 

                                                                                                                                                        
139 Os algoritmos evolutivos são baseados numa série de mecanismos da evolução biológica, tendo originado conceitos 
recentes como o dos algoritmos genéticos. A motivação para a construção de tais modelos computacionais surgiu de teorias 
através das quais a Natureza, por meio de seus recursos, resolveu problemas de complexidade, isto é, determinar quantidade 
de “recursos” para resolver “problemas” de sobrevivência. Assim, pode-se dizer que a natureza otimiza seus mecanismos 
para resolver um ou mais problemas. Os algoritmos evolutivos procuram tratar estruturas de objetos abstratos que formam 
uma população, caracterizada por diversas variáveis que é manipulada por operadores inspirados na evolução biológica que 
objetivam a busca de uma solução otimizada para um problema. 
140 O modelo computacional foi implementado pelo bolseiro do módulo de formulação do projeto Cidade Induzida - Jorge 
Gomes - do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Uma parte do conteúdo 
desta secção recorre aos apontamentos de carácter técnico elaborados no contexto do relatório do projeto. 
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A implementação deste modelo reúne então as seguintes funcionalidades: 

a) Possibilidade de selecionar os tipos de edifícios que podem ser colocados numa 

determinada área do mapa, de entre todos os que foram carregados a partir de uma 

ontologia criada para o efeito. Esta seleção pode ser modificada ao longo da evolução da 

solução,  

b) Os edifícios podem ser colocados numa área identificada pelo utilizador e, nesta 

colocação, é levada em consideração a densidade populacional estimada para a zona, 

c) Visualização em tempo real da evolução da solução, possibilitando a paragem do 

processo a qualquer momento, para se proceder a ajustes nos parâmetros do modelo,  

d) Os edifícios são criados apenas à medida que vão sendo necessários, garantindo que as 

soluções utilizam o mínimo possível de equipamentos ou recursos,  

e) São consideradas as relações de proximidade e afastamento aos edifícios que estão 

categorizados na zona envolvente, de acordo com as suas categorias e a categoria do 

edifício que está a ser colocado,  

f) São igualmente consideradas este tipo de relações entre os vários edifícios que estão a ser 

colocados,  

g) É possível modificar em tempo real os parâmetros que determinam as prioridades e 

importâncias dos vários aspetos que regem a colocação dos edifícios. Isto possibilita 

observar como a mudança de prioridades pode afetar uma solução.  

 

Alguns dos resultados iniciais obtidos a partir do modelo testado foram apresentados na 

conferência eCAADe 2011 (Montenegro et al., 2011b). Estão disponíveis informações adicionais 

sobre estes conceitos e metodologias no artigo Describing and Locating Public Open Spaces in Urban 

Planning (Montenegro et al., 2012b). 

 

5.4.1 Acessibilidade, conectividade, geometria e agentes 
 

A tipologia dos arruamentos e as condições da sua acessibilidade no contexto dos traçados urbanos 

parecem ser relevantes para a localização espacial de equipamentos ou serviços de carácter público. 

Características como a geometria, o comprimento, a largura, a delimitação das áreas pedonais, a 

conectividade, bem como um vasto conjunto de variáveis, constituem uma base sólida para uma 

adequada localização de serviços, dado que os seres humanos deslocam-se através de percursos, e de 

acordo com uma determinada hierarquia de escolhas e tipologia de mobilidade.  

Diversos estudos sobre o problema dos traçados e acessibilidade deram origem a um conjunto de 

teorizações e modelos, de onde se destaca a Sintaxe Espacial ou Space Syntax (Hillier, 1984). 

Concretamente, para resolver o problema da complexidade espacial Hillier desenvolveu diversos 
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modelos essencialmente alicerçados na geometria relativa às vias de comunicação e às qualidades das 

suas relações complexas. 

Inicialmente pensou-se em incorporar este tipo de relação geométrica no modelo em 

desenvolvimento, com o objetivo da integração da funcionalidade de localização em CityPlan. No 

entanto, dado que no contexto de CityInduction a definição da geometria era o objeto operacional do 

submodelo de geração para soluções urbanas, decidiu-se não considerar o problema da geometria e 

dos critérios da acessibilidade no submodelo para a formulação de programas urbanos, centrando-se 

este num rumo alternativo. A ideia era que o modelo de formulação implementado em CityPlan 

fornecesse a localização relativa dos equipamentos e, eventualmente, de outros padrões, que seria 

então tida em conta na geração da malha urbana e da localização definitiva dos mesmos por 

CityMaker, a implementação informática do modelo de geração. CityMaker poderia então afinar a 

posição dos equipamentos em função da geometria da malha e das acessibilidades.  

Em Cities and complexity: understanding cities with cellular automata, agent-based models, and 

fractals, Michael Batty (2005) oferece-se uma visão abrangente da dinâmica urbana no contexto da 

teoria da complexidade, onde se apresentam modelos que demonstram como esta teoria pode abraçar 

uma infinidade de processos que se combinam de forma orgânica. Do conjunto de modelos criados 

por Batty, reconheceu-se então uma via potencialmente interessante para desenvolvimento neste 

contexto. Batty apresenta um conjunto de modelos baseados em agentes, em que os agentes são 

móveis, movendo-se entre os locais. Estes modelos relacionam escalas, desde a rua à escala da região 

urbana, permitindo gerir elementos dinâmicos num território complexo. A relação entre este conceito 

e a localização de equipamentos é relativamente direta, tendo por isso constituído um das motivações 

para o desenvolvimento de um novo modelo baseado em agentes para a localização de equipamentos 

públicos, como se descreve nas secções seguintes. 

 

5.4.2 Breve descrição dos sistemas multiagentes 
 

Dadas as limitações técnicas e conceptuais da acessibilidade e conectividade por via da geometria, 

propõe-se uma alternativa de resolução para o problema da localização por via de um ecossistema 

computacional. Isto é, através da modelação dos componentes do problema como entidades de um 

ecossistema, onde o espaço existente e a população são considerados “o ambiente” e os edifícios que 

se pretendem criar e posicionar são considerados “os seres vivos” - cujo objetivo é adaptarem-se o 

melhor possível ao ambiente e nascerem e morrerem conforme os recursos disponíveis no referido 

ambiente. Esta forma de resolver problemas é usualmente denominada Eco-Problem Solving141. Este 

                                                 
141  O modelo da “Eco-Resolução” ou Eco-Problem Solving descreve um problema considerando-o, em abstrato, uma 
população de agentes cujo conjunto de comportamentos tende a atingir um estado estável. Este estado denomina-se solução 
do problema. Na prática, cada agente dispõe de um conjunto de comportamentos elementares predefinidos que os conduzem 
à procura de um estado de satisfação. Nesta procura, os agentes podem ser importunados na sua missão por outros agentes, 
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modelo baseia-se no paradigma dos ecossistemas computacionais proposto por Huberman e Hogg 

(1992). A resolução de problemas de acordo com este modelo é entendida como a produção de 

estados estáveis num sistema dinâmico, onde a evolução se deve aos comportamentos de muitos 

agentes reativos simples. Entenda-se agentes que não fazem planos mas apenas se comportam de 

acordo com um conjunto de tropismos (eco agentes), isto é, comportamentos que são reações ao 

ambiente. Algumas aplicações deste paradigma para a resolução de problemas podem ser encontradas 

em Kapustík e Hercek (2002), onde se discute a estabilidade deste modelo na resolução de problemas 

organizacionais e em Meuffels e Den Hertog (2010) onde é resolvido o problema N-Puzzle142. Em 

Moujahed et al. (2006) é apresentada a resolução do problema Facility Location143 com agentes 

reativos, mas o trabalho descrito neste artigo apenas contempla um tipo de edifícios de cada vez e são 

previamente conhecidos os edifícios a colocar. 

A utilização deste modelo, com diversos tipos de agentes que interagem entre si, parece não estar 

ainda muito explorada ou utilizada no campo da investigação aplicada e tipicamente também não 

contempla a dinâmica de criação e morte dos agentes – explorada nesta investigação. 

Na prática, cada agente tem o objetivo de atingir a satisfação individual. A satisfação de cada 

agente é conduzida por comportamentos simples baseados exclusivamente em informação do 

ambiente. Não existe qualquer tipo de ponderação com base no passado ou no planeamento para o 

futuro: o agente apenas foca a informação atual que o ambiente lhe proporciona e responde em função 

disso. Neste problema específico, o ambiente é constituído pela população e pelos outros agentes. 

Cada agente tem uma área de influência sobre o terreno, neste caso, sobre a população. Cada 

elemento do terreno apenas pode estar sobre a influência de um agente em cada momento; isto, no 

entanto, deixa de ser verdadeiro se se considerarem diversos tipos de agentes - neste caso podem 

existir vários agentes, desde que sejam de diferentes tipos. A satisfação de um agente pode, portanto, 

requerer que outros agentes se afastem do caminho para abrir o seu próprio espaço. Cada agente tem, 

assim, a missão de se retirar quando é atacado e ao retirar-se move-se para o local mais vantajoso.  

Estas interações simples entre agentes e a decisão individual podem depois fazer emergir um 

estado do sistema que representa uma solução para o problema em que o sistema está em equilíbrio, 

pois é atingido um compromisso entre as necessidades individuais de todos os agentes. 

 

 

                                                                                                                                                        
agredindo-os e obrigando-os a fugir. A operação prossegue até́ que os agentes que estão a importunar se afastem em 
definitivo. Resumidamente um eco agente pode ser caracterizados por: a)  Um objetivo que significa atingir um estado de 
satisfação, b)  Um estado interno em busca de satisfação ou em fuga, c)  Um conjunto de ações elementares, d)  Uma função 
de perceção em relação a agentes que importunam as suas ações.  
142 N-Puzzle é um problema clássico de modelação de algoritmos envolvendo heurísticas. As heurísticas habitualmente 
utilizadas para este problema incluem a contagem de um número de peças mal colocadas e a localização da soma das 
distâncias entre cada uma das peças e a sua posição na configuração final.  
143 O problema de “Localização de Instalações” ou Facility Location, também conhecido como análise de localização ou 
problema K, é um ramo da análise operacional e da geometria computacional, focado no posicionamento ideal de instalações 
para minimizar custos de mobilidade ou localização relativa.  
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5.4.3 Implementação do protótipo “Netlogo” e a integração em CityPlan 
 

O modelo de localização proposto foi criado no Netlogo 4.1.3144 (Figura 16) devido à adequação 

deste ambiente para modelar sistemas multiagente e também por fornecer facilmente uma 

visualização rica, essencial para compreender a evolução da solução. Seguidamente são descritos os 

diversos tipos de agentes que constituem o modelo e são explicadas os tipos de interação entre os 

agentes e o ambiente. Trata-se portanto do teste de um protótipo para posterior implementação deste 

modelo em CityPlan. 

                                       

 
Figura 16 – O interface do NetLogo 4.1.3. 

                                                 
144 “O NetLogo é uma linguagem de programação simples e adaptada à modelação e simulação de fenómenos naturais e 
sociais:  

a) é adequada à modelação de sistemas complexos que evoluem no tempo,  
b) é apropriada à modelação de centenas ou milhares de indivíduos (pessoas, bactérias, insectos, nações, organizações, 
etc.) que interagem entre si e com o ambiente,  
c) permite explorar a conexão entre as interações locais entre os indivíduos e os padrões macroscópicos emergentes 
dessas mesmas interações,  
d) é um ambiente de programação fácil de usar para criar e testar tais modelos,  
e) permite correr e experimentar simulações,  
f) permite criar modelos para testar hipóteses sobre sistemas descentralizados,  
g) vem munido de uma grande biblioteca contendo simulações em ciências naturais e em ciências sociais que podem ser 
usadas e modificadas,  
h) os modelos são construídos usando uma linguagem simples,  
i) possui um interface gráfico fácil de usar.  

 
Existem dois modos de maneiras de correr o NetLogo: 1) O download do programa: que permite correr o NetLogo como um 
software normal, 2) Correr o Applet numa página Web num browser.” Consulta de informações adicionais em: 
http://cftc.cii.fc.ul.pt/PRISMA/capitulos/netlogo/topico1.php 
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5.4.4 Tipos de Agentes utilizados no modelo implementado 

 
a) Serviços (services): São turtles145 invisíveis que representam os serviços que podem ser 

oferecidos pelos vários edifícios relativos aos equipamentos públicos coletivos. Este tipo 

de agente possui apenas um atributo que é o nome do serviço. Estas turtles nunca se 

movem, apenas existem para servir como estrutura de dados. 

b) Tipos de edifícios ou serviços (btypes): Como enunciado anteriormente, existem diversos 

tipos de equipamentos que são caracterizados por uma série de atributos. Assim, cada tipo 

de equipamento é representado por uma turtle invisível que serve como estrutura de 

dados. Destacam-se os seguintes atributos para cada tipo de equipamento (btypes): 

− name: O nome do tipo de equipamento.  

− symbol: O nome do símbolo que vai representar o equipamento no mapa.  

− type-services: Um agentset de services que representa os serviços oferecidos por 

este tipo de equipamento.  

− min-capacity: A capacidade mínima que justifica a existência do equipamento.  

− max-capacity: A capacidade máxima de pessoas que o equipamento pode servir.  

− irradiation: A irradiação em metros, ou seja, a distância máxima entre o 

equipamento e a população que serve.  

− max-quantity: A quantidade máxima de equipamentos que pode existir de um 

tipo.  

− likes: Um agentset de services, representando os serviços com o qual este tipo de 

equipamento tem preferências de proximidade.  

− dislikes: Semelhante ao de cima, mas para preferências de afastamento.  

Os tipos de equipamentos são guardados num ficheiro de texto, onde estão definidos os 

seus atributos - são carregados para o modelo quando se faz Setup Map. Existem também 

outros atributos que são inferidos depois dos tipos serem carregados:  

− affinity-types: Um agentset de btypes que contém os tipos de equipamentos que 

fornecem um serviço que esteja no conjunto dos likes deste tipo. 

− conflict-types: O mesmo que o anterior mas para o conjunto dos dislikes. 

c) Equipamentos (buildings): Representam um equipamento em concreto, visível e com uma 

posição bem definida no mapa. Concretamente, destacam-se os seguintes atributos: 

− building-type: É o tipo do equipamento (uma turtle do tipo btype).  

− capacity: O número de habitantes que atualmente o equipamento serve.  

 

                                                 
145  Turtles são agentes que se movem “no mundo”. O mundo é bidimensional e está dividido numa grelha de Patches. 
Cada Patch é um pedaço quadrado de "terreno" sobre o qual as Turtles podem movimentar-se. O observador não tem 
localização – pode ser imaginado como o “criador” que contempla o mundo formado pelas Turtles e pelos Patches. 
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5.4.5 Divisões representadas no Mapa (patches) 
 

Cada patch não representa necessariamente uma entidade real no espaço urbano, mas antes 

uma divisão abstrata do mesmo. A cada patch está associado um número de pessoas que nele 

reside e este número vai refletir a cor do patch, a qual varia entre o branco e o preto: preto 

significa “não ter pessoas”, branco significa “ter o máximo de pessoas que se verifica num patch” 

(ver Figura 18). Destacam-se, assim, os seguintes atributos:  

− habs: O número de habitantes que reside nessa divisão do espaço.  

− providers: É um agentset de buildings que representa os equipamentos 

que atualmente estão a servir diretamente este patch.  

 

5.4.6 Representação do Mapa e da População 
 

O espaço exibido na janela do Netlogo é considerado o mapa, através do qual é possível 

definir o tamanho real (em metros) a que corresponde o espaço e a dimensão real de cada patch. 

Alterar a dimensão real de cada patch serve essencialmente para controlar a granularidade do 

modelo, isto é, se irá existir um maior ou menor número de patches. Trata-se de pesar entre a 

precisão dos resultados e a rapidez de execução. O número de pessoas em cada patch é 

indiretamente escolhido pelo utilizador através de duas ferramentas:  

− Distribuição uniforme da população pelo mapa de acordo com a 

densidade populacional (são introduzidas pequenas variações aleatórias 

com distribuição gaussiana – Figura 17 e 18).  

− Pintar a distribuição no mapa. O utilizador seleciona a densidade 

populacional que pretende colocar e posteriormente escolhe, no mapa, os 

patches a que quer fazer corresponder essa densidade.  

 

           
 

Figura 17 – Uma janela do interface NetLogo. As diversas opções para configurar a dimensão do mapa.  

Figura 18 - Um exemplo de uma distribuição da população. Primeiro foi classificada uma distribuição uniforme 
de 2.000 hab/ km2 depois, no canto inferior esquerdo, foi classificada uma densidade de 0 hab/ km2. No canto 
inferior direito 3000 hab/ km2. 
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5.4.7 Modelo Eco-Problem Solving  
 

Foi implementado um modelo generalista de Eco-Problem Solving (EPS) baseado no descrito 

em Kapustík e Hercek (2002). Este modelo é responsável pela movimentação dos equipamentos 

no espaço, pretendendo fazer emergir uma boa solução global a partir dos comportamentos 

individuais dos agentes (Figura 19). Destacam-se os seguintes procedimentos deste modelo; as 

funções a sublinhado são específicas do problema e serão explicadas posteriormente:  

a) Try-Satisfy: Procedimento que ordena que o edifício procure atingir a sua satisfação, 

encontrando o melhor local com recurso à função find-satisfy-location. Se esse local colocar o 

agente numa situação de conflito com outros agentes, verificado pela função get-conflicts, 

busca o procedimento satisfaction-agression, senão, busca o do-satisfaction. 

b) Find-Satisfy-Location: Dos oito patches vizinhos, encontra o melhor para se mover, 

dependendo da função de avaliação patch-evaluation. 

c) Do-Satisfaction: Move-se em direção ao local e recalcula a sua área de influência (occupy-

area). 

d) Satisfaction-Agression: Chama o procedimento try-escape para cada um dos agentes 

conflituosos, de modo a tentar resolver os conflitos. Depois, chama o procedimento do-

satisfaction, independentemente de os conflitos terem sido resolvidos ou não. 

e) Try-Escape: Procura fugir para o local mais vantajoso que é encontrado pela função find-

escape-location. Se esse local colocar o agente novamente numa situação de conflito, é 

chamado o procedimento flee-agression, caso contrário é chamado o do-flee. 

f) Find-Escape-Location: Semelhante ao find-satisfy-location, mas apenas são considerados os 

patches que colocam o equipamento a uma distância maior do agressor do que atualmente se 

encontra. 

g) Do-Flee: Igual ao do-satisfaction. 

h) Flee-Agression: Chama novamente o procedimento try-escape, mas apenas para os agentes 

conflituosos que ainda não estão na cadeia de agressão, de modo a evitar ciclos infinitos. Por 

exemplo, o agente A chama o try-escape para B, B chama o try-escape para C, C já não pode 

chamar o try-escape nem para A nem para B, pois poderia causar ciclos, como por exemplo, o 

A voltar a chamar o try-escape para B, etc. Depois, é chamado o procedimento do-flee. 
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Figura 19 - Diagrama de fluxo do Eco-Problem Solving. O procedimento try-escape é chamado 
através de outros agentes, que por sua vez podem igualmente retribuir o chamamento. É necessário 
portanto ter em consideração que este diagrama não se refere apenas ao comportamento de um agente, 
mas que é transversal a diversos agentes. 

 
 

5.4.8 Primitivas Específicas do Problema  
 

Em seguida descrevem-se as primitivas específicas do problema de localização dos 

equipamentos. 

Patch-Evaluation: Devolve um valor que representa a vantagem do agente, de se poder mover 

para um determinado patch. O patch que possuir o maior valor será o patch escolhido para a 

satisfação do agente. São consideradas diversas métricas para obter este valor, as quais são depois 

combinadas através de pesos que o utilizador pode alterar. As métricas são as seguintes: 

a) Procura por novos patches: Distância média do edifício aos patches (ponderada pelo 

número de habitantes de cada patch) que ainda não são servidos por todos os serviços 

que este equipamento público oferece. 

b) Satisfazer melhor os que já serve: Distância média, também ponderada, do 

equipamento coletivo aos patches que atualmente são servidos por ele. 

c) Atacar os mais fracos: Distância média, ponderada, aos patches que são servidos por 

algum equipamento que pode ser substituído por este, ou seja, que é mais fraco que o 

equipamento que se está a tentar satisfazer. 

d) Aproximar-se daqueles que gosta: Distancia média deste edifício aos outros edifícios 

com os quais tem preferências de proximidade.  
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e) Afastar-se dos que não gosta: Distância média do edifício aos outros edifícios que 

deve evitar.  

Estas métricas são combinadas através de três pesos, cujo valor varia entre 0 e 1. 

f) center-relevance: Este valor representa a importância dos equipamentos 

permanecerem centrados relativamente aos patches que servem. Equilibra a métrica 1 

relativamente à 2.  

g) agression: Representa a importância dos equipamentos mais fortes substituírem os 

mais fracos. Equilibra a métrica combinada, 1 e 2, relativamente à 3.  

h) proximity-relevance: Representa a importância das relações entre os equipamentos 

face à importância dos edifícios satisfazerem a população. Equilibra a métrica 

combinada,1, 2 e 3, relativamente à 4, 5. 

 

A fórmula para a avaliação de cada patch fica de acordo com a Figura 20:  

 

 
 

 
          
Figura 20 – Os parâmetros de configuração que controlam a função de avaliação de cada patch (no 
quadro de seletores do lado direito). Note-se que, por conveniência de implementação, estas métricas 
utilizam informação local que na verdade é obtida a nível global. Contudo, seria possível substituir esta 
artificialidade por outra forma verdadeiramente local, por exemplo, através da difusão de sinais químicos 
que ficavam guardados nos patches, à semelhança do que acontece no mundo biológico em que os 
animais marcam o seu território através de cheiros. 

 
Occupy-Area: Este procedimento permite recalcular os providers (fornecedores) de cada 

patch, tendo em conta a nova posição do equipamento, definindo assim a sua área de influência. 

Um dos objectivos da localização e colocação dos equipamentos numa determinada área 

geográfica é atingir a máxima contenção de custos, a qual tipicamente se alcança utilizando o 

menor número de equipamentos possível. Tendo em consideração que o objetivo é o de que todos 

os patches sejam abrangidos por todos os serviços e que um equipamento pode fornecer diversos 

serviços, é genericamente preferível dar prioridade aos equipamentos que mais serviços fornecem. 

É assim estabelecida uma relação de força entre os equipamentos: um equipamento é considerado 



 

 130 

mais forte do que outro, se o seu conjunto de serviços englobar todos os serviços oferecidos pelo 

outro. 

O algoritmo utilizado para determinar a área de influência de um equipamento é o seguinte: 

1. Retira-se como provider de todos os patches.  

2. Para cada patch no raio (Irradiação) do edifício, começando de dentro para fora, 

enquanto a capacidade for menor que a capacidade máxima:  

a) Remove os providers que sejam mais fracos que este equipamento e que estejam 

localizados a uma maior distância do mesmo.  

b) Se o patch não é servido por todos os serviços que o equipamento oferece, 

acrescenta-o como provider.  

i) Remover os providers que sejam mais fracos que o equipamento. 

Este procedimento de ocupação garante assim a substituição dos equipamentos mais fracos 

por outros mais fortes, se existirem. 

 

5.4.9 Get-Conflicts 
 

Devolve o conjunto de equipamentos que permanecem em conflito se este agente se mover 

para um dado patch. Os conflitos são verificados na área de ocupação ótima, supondo que o 

equipamento se encontrava no dado patch. 

O algoritmo é o seguinte: 

1. Para cada patch no raio (Irradiação do edifício), começando no patch P e percorrendo 

de dentro para fora, enquanto não for atingida a capacidade máxima do equipamento: 

a. Adicionar ao conjunto dos conflitos, os atuais providers desse patch que partilhem 

algum serviço com os serviços fornecidos pelo equipamento que está a atingir a 

satisfação.  

 

 

5.4.10 Controlo de Execução 
 

Todos os equipamentos existentes devem beneficiar de oportunidades para atingirem a 

satisfação e estas oportunidades devem ser bem distribuídas por todos eles, de modo a garantir 

alguma estabilidade no sistema. Isto é atingido através de um sistema de turnos, em que cada 

equipamento pode atingir a satisfação durante um certo número de tiques - depois é passado o 

turno ao próximo. O facto de existir uma ordem rígida pela qual os equipamentos tomam a sua 

vez, condicionava as soluções obtidas, como tal, é mantida uma lista com os equipamentos 

ordenados aleatoriamente. Cada vez que um equipamento inicia o seu turno, é retirado da lista e 

quando a lista fica vazia, é novamente gerada outra lista com todos os equipamentos ordenados 
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aleatoriamente. Estes turnos apenas se aplicam à iniciativa de um equipamento atingir a satisfação 

através do procedimento try-satisfy. Se um equipamento, ao atingir a satisfação, ordenar para que 

outros se afastem, estes podem-no fazer, mesmo não permanecendo no seu turno. 

De modo a agilizar a convergência do sistema, introduziu-se uma alteração para conceder 

mais tempo aos equipamentos que não se encontram satisfeitos, isto é, a sua capacidade está 

abaixo da capacidade mínima. Quando a lista dos turnos se encontra vazia, é verificado se existem 

equipamentos não satisfeitos. E se tal ocorrer, a nova lista é criada apenas com estes últimos 

equipamentos, caso contrário, procede-se normalmente com todos os equipamentos. 

O comprimento de cada turno é configurável e tem uma grande influência na dinâmica do 

sistema: turnos muito longos contribuem para um sistema pouco estável, dado que cada 

equipamento irá possuir uma maior oportunidade para alterar o sistema de acordo com a 

conveniência; turnos mais curtos contribuem para um sistema mais estável, pois cada 

equipamento irá apenas alcançar menores mudanças no sistema e essas mudanças podem ser 

rapidamente combatidas nos turnos dos outros equipamentos, atingindo-se mais facilmente um 

equilíbrio de forças. 

 

5.4.11 Criação e Morte de Equipamentos 
 

Como não são conhecidos A priori quais e quantos equipamentos serão necessários para 

satisfazer uma determinada população, foi implementado um mecanismo para a criação dos 

mesmos. Consequentemente, devido à dinâmica do sistema, foi também igualmente criado um 

mecanismo para a morte dos equipamentos, dado que podem ser criados equipamentos que mais 

tarde se revelem desnecessários. O princípio a seguir é semelhante à distribuição dos turnos: todos 

os tipos de equipamentos devem ter oportunidade de gerar um seu espécime, por uma ordem 

aleatória e com igualdade de oportunidades. A solução também é semelhante à distribuição de 

turnos, através da manutenção de uma lista aleatória com a ordem pela qual os building-types 

devem ser solicitados a criar um edifício. Quando esta lista atinge o seu fim, é gerada uma nova. 

Relativamente à morte, cada equipamento possui um contador que acumula o número de turnos 

consecutivos que permaneceu insatisfeito, isto é, abaixo da capacidade mínima. Se esse número 

exceder um limite configurável, o equipamento morre e desaparece. No entanto, após algumas 

experiências, verificou-se que a criação dos equipamentos não poderia ser cega, uma vez que 

gerava soluções com mais equipamentos do que era necessário e que estes não eram eliminados 

pela extinção. Considere-se, por exemplo, um tipo de edifício com capacidade máxima de 5.000 

habitantes e mínima de 1.000. Se existirem 3.000 habitantes numa determinada zona, idealmente, 

apenas se possuirá um equipamento. No entanto, uma determinada solução gerada possuía 2-3 

equipamentos, pois todos conseguiam cumprir a sua capacidade mínima e portanto não 



 

 132 

desapareciam. Para corrigir esta situação são verificadas uma série de condições que têm que ser 

cumpridas para o equipamento ser criado, designadamente: 

− Ainda não atingiu a quantidade máxima de equipamentos pré-definida para esse tipo;  

− Todos os equipamentos desse tipo encontram-se satisfeitos;  

− A população total que ainda não é servida por nenhum equipamento deste tipo deve 

ser superior à capacidade mínima do tipo de equipamento.  

 

Verificou-se depois outro problema. Em certos casos ocorriam situações em que um tipo de 

equipamento morria e a reaparecia constantemente, para depois voltar a morrer, impedindo que o 

sistema atingisse um estado estável. Para ultrapassar este problema, acrescentou-se um limite de 

mortes permitidas para cada tipo de equipamento. Assim, passou a ser verificada mais uma 

condição antes da criação do equipamento:  

− O número de mortes que já ocorreram de equipamentos deste tipo é inferior ao limite 

de mortes permitidas. 

 

Observou-se, igualmente, que nas fases iniciais eram criados muitos equipamentos, quase 

simultaneamente, o que dificultava a auto-organização do sistema. Foi, assim, adicionado outro 

limite, que especifica o número de turnos mínimo que deve ocorrer entre a criação de 

equipamentos.  

Com estas modificações pode alcançar-se uma boa convergência e estabilidade do sistema, no 

entanto, parece não ser ainda a ideal. O número de mortes permitidas pode, por exemplo, 

condicionar a emergência de melhores soluções. Por isso é importante considerar formas de tornar 

estes limites mais dinâmicos, de forma a adaptarem-se à evolução do sistema e servirem para o 

estabilizar, sem condicionar o aparecimento de melhores soluções. O sistema final implementado 

parece responder mais adequadamente a estas exigências conforme será descrito no Capítulo 6. A 

Figura 21 mostra o quadro onde são realizadas as alterações do modelo mencionadas. 

 

 
Figura 21 – Os parâmetros de configuração que controlam a frequência de nascimentos 
(cooldown-time) - o tempo suportado por um equipamento sem que esteja satisfeito 
(starving-resistance) e o número de mortes permitido para cada tipo (allowed-deaths). 
Nota: valores do quadro dentro da moldura assinalada. 
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5.4.12 Avaliação da Solução  
 

Embora não tenha qualquer influência na dinâmica do sistema, são calculadas globalmente 

algumas métricas que podem servir para a avaliação por parte do utilizador da solução global. São 

estas: 

− O número de equipamentos colocados;  

− A distância média de cada mancha aos equipamentos que a servem;  

− A população média que ainda não é abrangida pelos serviços;  

− A distância média de cada equipamento aos equipamentos dos quais se deve 

aproximar;  

− A distância média de cada equipamento aos equipamentos dos quais se deve afastar. 

 

Na Figura 22 são exibidos os gráficos que mostram a evolução destas métricas ao 

longo do tempo:  

 

           
Figura 22 – Gráficos exibidos com as métricas definidas para o utilizador ter uma ideia 
do desempenho do sistema de localização de equipamentos.  

 

5.4.13 Aferição de resultados 
 

Para verificar o desempenho do sistema de localização de equipamentos que tem vindo a ser 

descrito, foram realizados dois tipos de testes: com um tipo de equipamento e com diversos tipos 

de equipamento, como se descreve a seguir. 

 

- Testes com um Tipo de Equipamento  

A fim de se observar a capacidade do sistema para distribuir uniformemente os equipamentos 

pelo espaço, realizaram-se testes com apenas um tipo de equipamento que fornece apenas um 

serviço. O mapa utilizado no teste possui a dimensão de 2.000 metros por 1.500 metros, sendo 

que a distribuição populacional é de 2.000 hab./ Km2. O equipamento tem capacidade mínima 
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para 1.000 habitantes, sendo a sua capacidade máxima de 1.500 habitantes e a sua irradiação 

máxima de 1.000 metros.  

De seguida é mostrada a evolução do sistema ao longo do tempo.  

 

 

 
Figura 23 – Visualização no mapa da evolução do sistema com apenas um tipo de equipamento e um 
serviço. Cada tipo de equipamento corresponde a um símbolo diferente. Estrela = Bar. Estrelas de 
cores diferentes significam equipamentos diferentes mas da mesma natureza. 

 

Pode observar-se no mapa representado na Figura 23 que é realizada uma boa distribuição dos 

equipamentos pelo espaço, em cada etapa. No início o sistema não estabilizava numa solução 

final, dado que continuava a existir um conjunto de interações entre os agentes. O sistema 

permanecia em oscilação em torno de uma solução e estas oscilações eram tanto maiores quanto 

maior era a duração dos turnos.  

O modelo final já apresenta uma maior estabilização. Assim, correndo diversas vezes o 

modelo, o resultado obtido é agora sempre semelhante, indicando-nos que, apesar de toda a 
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aleatoriedade envolvida na evolução da solução, o sistema converge quase sempre para a mesma 

solução146. 

Experiências com mapas de outras dimensões: 

 

 
Figura 24 – Distribuição final dos equipamentos com mapas de diferentes dimensões. 

 
No caso específico do último mapa (5.000 x 4.000mt) identificado na Figura 24, o sistema 

não atingiu nenhuma boa solução devido à sua grande dimensão. Isto sucedeu porque, como o 

mapa é muito grande, houve um aumento do tamanho de cada mancha para permitir o controlo da 

complexidade do modelo. Com áreas desta dimensão, a zona de influência de cada edifício fica 

reduzida a muito poucos patches, como se pode ver na imagem, o que implica que pequenos 

ajustes no sistema provoquem variações enormes na capacidade de cada equipamento. A solução 

passaria naturalmente por diminuir o tamanho de cada patch, mas nesse caso a execução do 

modelo fica extremamente lenta. No entanto, na prática, isto não representa um problema, dado 

que na tipologia de planos de intervenção urbana, no contexto desta investigação, não são 

consideradas áreas desta dimensão. Para além disso, o modelo não está computacionalmente 

otimizado e a própria linguagem Netlogo tem uma performance muito abaixo do que se poderia 

esperar numa implementação em linguagens de mais baixo nível. 

                                                 
146 Nota: O número de movimentos é artificialmente grande pois foi configurado um grande intervalo de espera (20 

turnos) entre a criação dos edifícios para poder estabilizar a movimentação dos edifícios em cada estado intermédio. Se 

se baixar o valor para cinco (5) turnos, a configuração final é atingida em cerca de noventa (90) movimentos. 
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Testando outras configurações na distribuição da população: 

 

 
Figura 25 – Distribuição dos equipamentos com diferentes distribuições da população pelo mapa. 

 
Na Figura 25 pode observar-se que os equipamentos se adaptam de forma quase ótima às 

diferentes configurações do espaço. Os resultados são também consistentes, dado que o estado 

final do sistema é sempre muito semelhante nas diferentes execuções do modelo. 

 

- Testes com Diversos Tipos de Equipamentos 

Foram utilizados, no modelo final, diversos tipos de equipamentos detalhados na seguinte 

tabela. À exceção dos dois últimos, os dados foram retirados das normas elaboradas pela 

DGODTU: 

 
 

Nas Figuras 26 e 27 podem observar-se algumas experiências realizadas com diferentes 

distribuições de população: 
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Figura 26 – Equipamentos de vários tipos distribuídos pelo mapa. Cada 
tipo de equipamento corresponde a um símbolo diferente. Pentágono = 
EB1+JI, Árvore =Jardim, Estrela = Bar, Quadrado = Campo de 
Desportos. 

               

Figura 27 – Uma diferente distribuição da população origina uma 
diferente posição e quantidade nos equipamentos colocados no mapa. 

 
De uma forma geral, observa-se que o sistema chega a soluções francamente boas. O número 

de equipamentos utilizado é o menor possível e os tipos mais fortes substituíram os mais fracos. 

Embora as imagens apenas revelem o estado “final”, ao longo da evolução do sistema foram 

aparecendo outros tipos de edifícios (JI, EB1) que depois acabaram por ser definitivamente 

descartados uma vez que, após diversas tentativas, não conquistaram espaço no sistema para a sua 

sobrevivência. 
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No primeiro caso (Figura 26) observa-se que são criados dois aglomerados de Jardins, 

Campos de Desporto e Escolas EB1+JI, pois estes tipos de equipamentos têm preferências de 

proximidade entre si. Os Bares (estrelas) por sua vez estão bastante afastados destes aglomerados. 

No segundo caso (Figura 27) observa-se igualmente uma boa distribuição dos equipamentos 

públicos. É também interessante observar o comportamento do sistema quando se alteram os 

parâmetros que controlam a escolha do caminho de cada equipamento. Se, por exemplo, se alterar 

a relevância da proximidade de 0.15 (no exemplo acima) para 0.35, observa-se o seguinte 

comportamento esperado (Figura 28): 

 

             
Figura 28 – O mesmo sistema da figura 27, mas com o parâmetro de 
relevância de proximidade aumentado. 

 
Como os jardins têm preferência de proximidade pelas escolas, vão-se aproximar mais delas. 

Como os bares devem estar afastados das escolas, vão-se afastar ainda mais.  

Este modelo compõe a última parte da implementação informática para a ferramenta CityPlan. 

Em suma, o conjunto de experiências realizadas em fase de protótipo conduziu a diversos 

melhoramentos, com o objetivo de tornar a ferramenta mais adequada às tarefas de planeamento 

urbano. A implementação do protótipo NetLogo em CityPlan não está ainda numa fase de total 

conclusão - como de resto é abordado mais adiante numa série de experiências realizadas em 

ambiente real.  

De seguida será apresentada a engenharia de integração de CityPlan com os restantes módulos do 

projeto Cidade Induzida. 
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5.5 Integração de CityPlan com o módulo da geração e o módulo de avaliação do 
projeto Cidade Induzida  

 
 

A implementação computacional da integração entre os módulos de Cidade Induzida147  é 

apresentada nesta tese numa fase de prova de conceito.  

Para iniciar este processo de integração utilizou-se uma base de dados que já foi usada pelos 

outros dois submodelos do projeto Cidade Induzida. Pretende-se que CityPlan possa utilizar os 

mesmos dados para a classificação geoespacial que as outras aplicações desenvolvidas para os 

restantes submodelos do projeto. Desta forma poder-se-á ligar a 1) formulação de um programa 

urbano à 2) geração de soluções urbanas, e sua posterior 3) avaliação, através de dados comuns. A 

base de dados atuará como a ponte da integração dos três submodelos do projeto.  

Dado que a descrição desta prova de conceito de integração encerra um conjunto complexo de 

técnicas informáticas, remete-se para o Apêndice I, para que o texto do corpo da tese se apresente 

mais fluído. 

 

5.6 Resumo 
 

A implementação informática da ferramenta CityPlan e as suas funcionalidades conexas, 

nomeadamente o desenvolvimento do localizador Netlogo e as capacidades de integração da 

ferramenta, foram executadas com sucesso, cumprindo e até excedendo os objetivos iniciais 

propostos. No entanto, tratando-se de um conjunto complexo de procedimentos e técnicas 

informáticas, será necessário um investimento futuro para melhorar, documentar e incrementar outras 

valências ao trabalho que já foi realizado. 

O próximo Capítulo 6 documenta uma experiência com a ferramenta CityPlan, com o objetivo de 

elaborar uma avaliação sumária acerca da sua usabilidade em contexto de trabalho real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147 As descrições que se seguem, contextualizam-se nesta tipologia e fase de trabalho, tendo sido desenvolvidas 
computacionalmente por João Lobo (Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) - 
um dos bolseiros do módulo de formulação do projeto Cidade Induzida.  
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6 Teste em ambiente real e validação sumária do interface  
 

Este Capítulo apresenta uma breve descrição de um teste de usabilidade concebido para CityPlan, 

que decorreu no contexto do seminário internacional Measuring Urbanity: densities, networks and 

urban fabrics e do workshop internacional - City Induction: urban design with patterns and rules 

(Measuring Urbanity)148. O principal objetivo deste teste de avaliação foi o de recolher dados 

decorrentes da utilização do software em contexto real para melhorar a compreensão acerca dos 

diversos níveis de funcionalidade da ferramenta149. 

O seminário Measuring Urbanity foi realizado em Lisboa, de 7 a 12 maio de 2012, na Faculdade 

de Arquitetura da Universidade de Lisboa (ver Figura 29). O tema central do evento focou-se num 

debate vasto sobre a avaliação da forma urbana, na sua complexidade e extensão, designadamente em 

relação aos temas da criação de planos urbanos e das diversas metodologias para a regulação da 

cidade. No final do evento discutiram-se particularmente as abordagens qualitativas e quantitativas 

para a geração de novas estratégias no contexto do planeamento e projeto urbano. 

 

 
Figura 29 – Presidência da mesa do Seminário Internacional “Measuring 
Urbanity: Densities, Networks and Urban Fabrics”. Painel IV – “Parametric 
Tools & Design”. 

 

6.1 Objetivos gerais 
 

O workshop City Induction: urban design with patterns and rules (Measuring Urbanity), o qual 

decorreu no contexto mais alargado do seminário, foi dedicado a novos métodos e tecnologias de 

desenho urbano com base no uso de novas ferramentas computacionais. O objetivo foi o de apresentar 

novas visões sobre a resolução do problema do planeamento das cidades, nomeadamente em termos 

                                                 
148 Informações adicionais sobre o evento podem ser consultadas no Anexo III desta tese. 
149 Este evento surgiu como uma oportunidade de última hora para testar CityPlan em contexto real de trabalho - com a 
participação de especialistas internacionais. O tempo escasso para a preparação de uma versão operacional da ferramenta, 
não invalidou a recolha de um conjunto de conclusões muito positivas da experiência. Estas breves conclusões permitiram 
uma melhor compreensão acerca de algumas virtudes e limitações de CityPlan.  
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operativos. O princípio base comum a todas as ferramentas tutoradas é o de facilitarem o diálogo 

entre os diferentes intervenientes no processo de projeto, para permitir o desenvolvimento de planos 

urbanos mais flexíveis e equilibrados. O texto oficial do evento refere que o workshop foca um novo 

método para a conceção urbana que se baseia na utilização de padrões e em regras de desenho. 

Explica ainda que o objetivo do método é o de facilitar o diálogo entre os diferentes participantes no 

processo de desenho e permitir o desenvolvimento de planos urbanos flexíveis, capazes de responder 

às mudanças no contexto ao longo da sua implementação. Durante a duração do workshop, os 

organizadores apresentaram diversas teorias subjacentes aos método propostos e algumas ferramentas 

para apoiar a decisão nas tarefas de desenho urbano, especificamente a utilização de ferramentas de 

desenho paramétrico para solucionar problemas urbanos. O texto publicado refere ainda que o 

workshop abrange tarefas de desenho urbano prático onde os participantes podem aplicar o método e 

as ferramentas referidas. 

 

6.2 Participantes 
 

O workshop foi aberto a cerca de 30 participantes internacionais particularmente interessados no 

desenvolvimento de técnicas avançadas em desenho urbano paramétrico e em sistemas baseados em 

conhecimento, incluindo estudantes, investigadores e profissionais na área do planeamento e da 

gestão municipal.  

 

6.3 Descrição sumária dos módulos e ferramentas do workshop 
 

O workshop foi criado para testar uma abordagem ao desenho urbano que incluiu o uso de um 

conjunto de novas ferramentas, designadamente a aplicação CityPlan. As restantes ferramentas 

apresentadas compreenderam a aplicação CityMaker (Beirão, 2012), a qual utiliza padrões 

paramétricos de projeto desenvolvidos em Grasshopper (Rhino), para além de um vasto conjunto de 

procedimentos e ferramentas de avaliação urbana apresentados pelo investigador Jorge Gil, entre 

outros, conforme se descreve.  

 

Módulos do workshop: 

a) Projeto Cidade Induzida - Responsável: José Pinto Duarte, da Faculdade de Arquitetura 

da Universidade de Lisboa. Este módulo consistiu numa introdução ao projeto de 

investigação Cidade Induzida, designadamente os seus objetivos no contexto do 

workshop. 

b) Teoria da linguagem padrão e o desenvolvimento de programas urbanos - Responsável: 

Nuno Montenegro, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Este módulo 
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descreveu os princípios e fundamentos da linguagem padrão desenvolvida por 

Christopher Alexander e o funcionamento operativo da sua aplicação. O principal 

componente deste módulo centrou-se na formulação de programas urbanos, na 

localização de equipamentos no espaço público, descrevendo os métodos utilizados nestas 

tarefas. 

c) Desenho urbano com padrões e regras/ Desenho urbano paramétrico - Responsável: José 

Nuno Beirão, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. A flexibilidade é 

proposta como o conceito estruturante do projeto urbano, como resposta ao 

desenvolvimento complexo e imprevisível das cidades contemporâneas. Este módulo 

consistiu na apresentação de um método de desenho urbano com base em padrões e 

regras. E incluiu a definição dos conceitos: tipo, sistema, padrão e regras ilustrando sua 

aplicabilidade no desenho urbano. A teoria da gramática da forma foi apresentada como 

um meio para apoiar a conceção dos sistemas urbanos.  

d) Desenho urbano paramétrico - Responsável: Pirouz Nourian, da Universidade TU-Delft. 

Este módulo consistiu na descrição dos princípios de desenho paramétrico e os seus 

conteúdos metodológicos. Foi proposta a construção de modelos paramétricos em 

Grasshopper, a manipulação dos dados dos modelos, bem como a aprendizagem de 

sistemas de otimização aplicados ao desenho urbano. 

e) Avaliação do projeto urbano - Responsável: Jorge Gil, da Universidade TU-Delft. Este 

módulo consistiu na apresentação de um conjunto de métodos e ferramentas para 

avaliação de planos urbanos, focando o uso de modelos de avaliação para obter 

informações do projeto durante a sua execução. 

f) Concelho de Sintra e local de intervenção - Responsável: Tiago Trigueiros, da Câmara 

Municipal de Sintra. Este módulo consistiu na apresentação de diversos desafios que são 

enfrentados na cidade de Sintra, com especial enfoque no local de intervenção, que foi 

apresentado. Foram igualmente apresentados os objectivos principais do programa que 

orientaram a intervenção. 

 

6.4 Local de Intervenção 
 
 

A área de estudo proposta para o workshop foi descrita aos participantes como uma das áreas 

mais importantes da área metropolitana de Lisboa, não só devido à sua proximidade ao centro da Vila 

de Sintra, mas também porque evoluiu como um dos polos de maior produção industrial para a 

macrorregião. Ao mencionar que a área de intervenção estava localizada nas imediações do centro 

histórico da vila de Sintra, foi também referido que compreende ainda uma das maiores áreas urbanas 

contínuas transitáveis, carecidas de regeneração. Esta área de estudo é composta por três pequenos 
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aglomerados urbanos de baixa densidade, nas freguesias de Pero Pinheiro e Montelavar (consultar 

Figura 30). Nesta área, o crescimento económico é extremamente dependente de atividade industrial 

principal, a transformação de pedra. Trata-se de um atividade industrial que tem vindo a diminuir nas 

últimas décadas, pelo que a situação socioeconómica da população local regrediu progressivamente. 

A habitação e o crescimento industrial diminuíram drasticamente, enquanto o número de edifícios 

devolutos foram ganhando expressão. Paralelamente ocorre uma ausência de planos de gestão para 

este tecido fragmentado e disperso de descontinuidades urbanas, numa mistura de habitação, indústria 

e espaços rurais. Espelho do crescimento espontâneo ao longo de diferentes períodos e que 

corresponde a usos do solo distintos. 

O programa do workshop incluiu diversas visitas ao local orientadas por alguns tutores (ver 

Figura 31), com o objetivo de registar um conjunto alargado de dados acerca da área de intervenção, 

para aplicação posterior nos conteúdos dos trabalhos de grupo.  

 

 
Figura 30 – Imagem de satélite do local de intervenção. 

 
Figura 31 – Registo de uma visita ao local de intervenção. 
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6.5 Sessões com CityPlan 
 

Para participar no workshop os participantes foram instruídos para instalarem as aplicações de 

software necessárias numa fase anterior ao workshop. Esta tarefa foi crucial para o sucesso das 

atividades do workshop, dado que resolveu a maior parte dos problemas de instalação, para além de 

ter esclarecido um conjunto de dúvidas iniciais, que poderiam ter paralisado a prática e os resultados 

finais do evento. 

Concretamente, a ferramenta CityPlan no contexto do workshop, permitiu executar um conjunto 

de tarefas essenciais para a perceção do território, designadamente o da recolha, classificação e 

interpretação do conhecimento sobre o uso do solo e da caracterização da população de Pero Pinheiro 

e Montelavar. O objetivo desta classificação foi o de auxiliar na localização de novos equipamentos 

sociais relevantes para a regeneração urbana local. O bom dimensionamento desta rede de pequenos 

equipamentos visa a inversão gradual do declínio social e económico da população local. 

Em termos práticos, o processo foi iniciado anteriormente à data do workshop, como já referido. 

Inicialmente foi partilhado um pequeno guia para a instalação de CityPlan, com um conjunto muito 

simples de indicações, conforme se descreve a seguir.  

Primeiro, o arquivo da aplicação CityPlan (na sua versão mais completa 1.2) foi descarregado 

para uma pasta acessível ao servidor do participante. A pasta extraída citysemantics.exe foi então 

aberta por cada participante, tendo sido seguidas as instruções apresentadas automaticamente no ecrã, 

para completar o processo de instalação (Figura 65).  

Seguidamente foi recomendado o descarregamento da aplicação Protégé 4.2 beta (build 269) 

(Protégé) com uma máquina virtual Java instalada. Este editor de ontologias, já amplamente discutido 

neste trabalho de investigação, permite a visualização das informações urbanas modeladas, 

organizadas através de ontologias. O objetivo principal para a utilização do Protégé no contexto do 

workshop foi proporcionar aos participantes, uma melhor compressão do conhecimento sobre o 

espaço urbano, dado que as representações expressas por ontologias permitem a organização de 

processos hierárquicos modelados, como por exemplo a visualização das características de uso do 

solo ou os perfis populacionais que podem ser facilmente visualizados em árvores e diagramas. 
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Figura 32 – A primeira janela da instalação de CityPlan, com indicação da barra de descarregamento 
da aplicação. 

 

O funcionamento inicial da ferramenta CityPlan envolve uma série de etapas sequenciais que 

permitem uma organização das informações que irão servir para modelar o conhecimento.  

Depois dos participantes terem instalado a versão recomendada do software, abriram um novo 

projeto “New Project” na janela do interface, tal como mostrado na Figura 33 (e conforme já 

mencionado na secção anterior). 

 

                        

 

Figura 33 – Abertura de um novo projeto “New Project” na janela do interface de CityPlan. 

 

O passo seguinte consistiu em selecionar os diversos standards disponíveis, em janelas novas pop-

ups, incluindo os diferentes standards disponibilizados pela ferramenta para a classificação do uso do 

solo. Este recurso de escolha do sistema permite personalizar facilmente a classificação das entidades 
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espaciais em estudo150. Na Figura 34, na aba esquerda, é mostrada a hierarquia do standard de uso do 

solo selecionado, o standard americano de uso do solo LBCS utilizado no caso de estudo de Sintra. 

 

 
 

Figura 34 – As diversas classes hierarquizadas do standard LBCS, visualizadas na janela principal do 

interface de CityPlan. 

 

Depois de selecionados os campos de escolha principais, foi necessário abrir um mapa 

geoespacial relativo à área de estudo no formato Shapefile. Seguidamente, e na sequência do trabalho 

de levantamento realizado durante as visitas ao local, foram classificadas todas as parcelas do 

território pertencentes à área de intervenção ou “Intervention Area” - como figura na aplicação 

(Figura 35).  

Depois de classificada esta área, os participantes do workshop (Figura 36) puderam classificar 

todos os edifícios localizados no interior do perímetro geral previamente classificado. A classificação 

dos edifícios e demais parcelas foi realizada de acordo com as suas funções ou características físicas.  

A Figura 35 mostra o mapa do local, representado com uma mancha cinza claro que indica a sua 

classificação como área de intervenção. No painel da direita é possível visualizar todo o conjunto de 

informações disponibilizadas pelo mapa geoespacial, para a região selecionada a cinza escuro. Os 

dados disponíveis dizem respeito à informação sobre os edifícios daquela região selecionada, ao 

número e perfil da sua população, bem como outras características espaciais relevantes. 

 

                                                 
150 Mais informações disponíveis no artigo An OWL2 Land Use Ontology: LBCS (Montenegro et al., 2011a). 
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Figura 35 – Intervention Area classificada a cinza claro e parcela selecionada a cinza escuro. 

 

É importante mencionar que os participantes do workshop foram posteriormente organizados em 

pequenos grupos de trabalho, de forma a assegurarem a concretização dos exercícios propostos pelos 

tutores.  

É neste contexto e a título exemplificativo que se passa a apresentar um resumo de um dos 

trabalhos, denominado “Refragmentação”. Este grupo de trabalho incluiu quatro alunos: uma aluna 

doutorada na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica Nacional de Atenas, na Grécia; uma 

Designer Industrial e Mestranda na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa; uma 

Mestranda em Planeamento Urbano pela Universidade de Lisboa e uma Arquiteta especializada em 

Sistemas de Informação Geográfica.  

 

 
Figura 36 – Registo de uma sessão de trabalho do workshop que decorreu na 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. 
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Numa fase prévia, este grupo de trabalho realizou uma série de tarefas de classificação e análise, 

para garantir a qualidade de uma proposta final de planeamento.  

Em primeiro lugar, depois de classificar a área de intervenção, o grupo classificou igualmente 

todas as parcelas de acordo com o standard LBCS.  

Depois, definiu o perfil básico da população com base em dados espaciais existentes para a área. 

Com todo este conjunto de informações registadas em CityPlan, foi possível localizar 

automaticamente uma série de serviços públicos necessários para o local, com base nas prescrições 

DGOTDU.  

 

 
          a)                                                    b)                                  c) 

 
          d) 

 
Figura 37 - a) Visualização do Standard LBCS integrado no interface CityPlan; b) Classificação de parcelas de 
acordo com a sua função com recurso ao standard LBCS; c) Classificação da área de intervenção; d) As duas 
imagens inferiores representam o processo de localização automático de equipamentos públicos para a área em 
estudo.   

 

 
A Figura 37 mostra as diferentes etapas que foram necessárias para a classificação das 

características urbanas e a localização de algumas funções de serviços públicos para o local. A Figura 

37 a) mostra a visualização do Standard LBCS integrado no interface CityPlan; 37 b) mostra a 

classificação executada pelos alunos, de parcelas classificadas de acordo com a sua função com 

recurso ao standard LBCS; 37 c) mostra a classificação da área de intervenção; e 37 d) mostra duas 

imagens que representam o processo de localização automático de equipamentos públicos para a área 

em estudo. Os serviços públicos disponíveis em CityPlan são Bar ou Café, Elementary School, 
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Elementary School with Kindergarten, Garden ou Green Space, Kindergarten, Sports Field or 

Park151. 

No final, os participantes deste grupo puderam experimentar a ferramenta com objetivos práticos 

relacionados com a necessidade de elaboração de um projeto de planeamento estratégico para o local 

em análise. O trabalho final incluiu este resultado em conjugação com os resultados das outras 

ferramentas utilizadas no workshop. Seguidamente são reportadas alguns resultados gerais e 

inconsistências reveladas pela ferramenta em contexto real. 

 

6.6 Resumo 
 

Como referido, a ferramenta CityPlan foi apresentada no âmbito do workshop Measuring 

Urbanity, com o objetivo de coletar e analisar dados obtidos em contexto de trabalho real.  

Uma primeira análise resulta da observação direta das tarefas executadas pelos alunos no decurso 

do workshop. No geral, os alunos realizaram os passos recomendados sem dificuldades aparentes. 

Não existiram por exemplo paragens significativas nas tarefas a desempenhar, para resolver eventuais 

problemas com a manipulação da ferramenta.  

Dado que a maioria dos alunos possuía experiência em ambientes SIG, pode concluir-se que a 

experiência com CityPlan não constitui um obstáculo à realização de tarefas básicas por parte de 

utilizadores de SIG tradicionais. Este aspeto pode ser benéfico dado que parece existir uma adesão 

natural a esta ferramenta, apesar de a sua arquitetura ser bastante diferente das atuais.  

Concretamente, os alunos mostraram alguma surpresa com um conjunto de funcionalidades de 

CityPlan. A primeira está relacionada com a possibilidade de se poderem classificar entidades 

geoepaciais, visualizando um modo que mostra um fluxo de trabalho que se pretende evidenciar. Foi 

particularmente destacada a possibilidade de se poder recorrer a este fluxo hierarquizado de tarefas, 

para visualizar num mapa, um conjunto de entidades que são mais importantes para definir uma 

estratégia para o território. Um outro aspeto benéfico da aplicação CityPlan, referido pelos alunos, 

relaciona-se com a possibilidade de se poder utilizar facilmente qualquer tipo de standard de uso do 

solo na aplicação. Esta característica da ferramenta é bastante destacada nesta tese, porque significa 

uma melhoria em relação ao perfil de adaptação à realidade local.  

Uma das funcionalidades que suscitou maior interesse e nível de experiência por parte dos alunos 

está relacionada com a localização automática de equipamentos em CityPlan e em NetLogo. Este 

interesse pode estar relacionado com o facto de esta funcionalidade situar-se numa fase de 

planeamento que se aproxima mais de uma solução e não de uma classificação geoespacial. No 

                                                 
151  Consultar o Capítulo 5 para mais informações sobre a tecnologia implementada para a localização de equipamentos e 

serviços públicos coletivos em CityPlan. 
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contexto desta tese, esta funcionalidade situa-se numa segunda fase de planeamento designada 

Recomendações. Trata-se de um conjunto de recomendações produzidas pela aplicação, para serem 

interpretadas pelo utilizador, com o objetivo de definir uma estratégia sustentada de planeamento. 

Esta espécie de planeamento orientado ou apoiado parece agradar aos alunos, até pelas múltiplas 

hipóteses que produz e das ideias que propõem para discussão.     

No entanto, durante as diversas experiências que decorreram em contexto de ambiente real foram 

detetados alguns problemas relacionados com a performance de CityPlan. Abaixo, indicam-se alguns 

dos problemas verificados no decurso da monitorização realizada: 

 

a) Persistência de erros de classificação, que sucede quando os edifícios são classificados 

numa fase anterior à classificação da área de intervenção. Isto ocorre porque CityPlan 

contém uma hierarquia mínima de passos obrigatórios, que se iniciam na seleção da área 

de intervenção. Sem esta área estar definida não é possível proceder-se à classificação de 

entidades espaciais. Ao classificar primeiro os edifícios, os erros de inconsistência 

ocorrem na aplicação, sem que seja emitido um eventual aviso para a necessidade de se 

cumprir uma determinada hierarquia de procedimentos. Esta ausência de tutoria inicial 

parece causar algumas entropias na manipulação da ferramenta, dado que obriga a atuar de 

acordo com um procedimento sem que exista uma orientação. No entanto, depois de 

analisado, este erro parece ser relativamente fácil de solucionar. Bastará permitir na 

aplicação, que a classificação de entidades geoespaciais como edifícios passe a poder 

realizar-se logo no início do processo.  

 

b) A implementação de algoritmos de localização para equipamentos e serviços públicos 

necessita de melhoramentos significativos. Os problemas de localização ocorrem na 

geração automática de recomendações com base na informação semântica disponibilizada. 

O localizador revelou deficiências neste desempenho, sobretudo porque ainda não foi 

possível incluir os dados da população nos critérios de localização em CityPlan. Sendo 

estes dados cruciais para se poder definir um conjunto de critérios de localização, a sua 

ausência causa uma dispersão de equipamentos no território em análise. No entanto, é 

importante referir que a experiência realizada com o protótipo NetLogo foi completada 

com total sucesso. Neste protótipo é possível a localização dos equipamentos de acordo 

com as regras necessárias. A sua maior limitação reside no facto de não ser possível 

carregar mapas nem relacionar os equipamentos com a classificação tradicional de 

entidades geoespaciais – como sucede em CityPlan. Trata-se, aqui, de se proceder à 

implementação do protótipo em CityPlan, de forma completa, num futuro próximo.  

 

O próximo Capítulo 7 apresenta as conclusões deste trabalho de investigação.  
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7 Capítulo: Conclusão  
 

 

Este capítulo apresenta as conclusões da investigação desenvolvida no âmbito desta tese.  

Primeiro, é descrita a ferramenta CityPlan no contexto do planeamento urbano expondo-se, em 

seguida, os conteúdos metodológicos e o desenvolvimento computacional que foram indispensáveis à 

sua criação. É ainda descrita a modelação do standard LBCS como a ontologia que estrutura CityPlan.  

Seguidamente, são explicados os recursos especiais que foram desenvolvidos com sucesso em 

CityPlan, em particular o localizador automático para equipamentos e serviços públicos. É igualmente 

abordada a concretização da integração de CityPlan com os restantes módulos do projeto Cidade 

Induzida. 

O resumo dos resultados obtidos inclui uma série de contributos técnicos e metodológicos que são 

descritos nesta conclusão. Estes resultados abrangem ainda as conclusões dos testes realizados em 

contexto real de trabalho, bem como o impacto originado pelo conteúdo da investigação. 

Por fim, descreve-se o trabalho futuro que poderá ser desenvolvido a partir deste trabalho. Neste 

contexto é mencionado o desenvolvimento de diversas funções adicionais para CityPlan, bem como a 

possibilidade da adoção dos resultados obtidos para o ensino e a prática profissional.  

 

7.1 A criação da ferramenta CityPlan  

7.1.1 Uma ferramenta para o planeamento urbano  
 

O desenvolvimento de um plano urbano implica o envolvimento de um conjunto alargado de 

participantes das mais variadas áreas do conhecimento. O objetivo da participação multidisciplinar é o 

de facilitar o entendimento do contexto variado do meio urbano, para que as implementações no 

terreno respondam de forma adequada aos requisitos do contexto.  

Esta investigação fornece uma metodologia e uma ferramenta computacional de apoio ao 

planeamento, denominada CityPlan, para ser utilizada num contexto alargado de participantes que não 

detêm um conhecimento técnico avançado na área do planeamento. Por esta razão, a estrutura base da 

ferramenta proposta para esta tese é extremamente flexível proporcionando uma utilização muito fácil 

e visual.  

 

7.1.2 Conteúdos metodológicos de suporte à ferramenta computacional  
 

A metodologia que sustenta o desenvolvimento de CityPlan está exposta no Capítulo 4 onde se 

descreve detalhadamente o modelo de formulação para programas urbanos.  
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Tal como mencionado, a criação de CityPlan visa uma resposta operativa a duas tarefas 

fundamentais deste processo de formulação, designadamente: a) a recolha e a interpretação dos dados 

do contexto e b) a elaboração de interpretações e recomendações para resolver os problemas 

existentes nesse mesmo contexto. CityPlan desempenha, por isso, funções importantes na recolha de 

dados do contexto e, cumulativamente, gera um conjunto de interpretações e recomendações para a 

localização de equipamentos e serviços públicos – funções que se passam a descrever genericamente. 

Numa fase inicial de anteprojeto devem ser realizados levantamentos do local e recolhidas todas as 

informações necessárias para descrever o contexto urbano. A informação resultante inclui dados 

populacionais, índices urbanos, tipos de habitação, instalações públicas, serviços, indústrias, entre 

muito outros. Também inclui um levantamento detalhado das características físicas naturais do local 

como topografia, tipo de solo, condições climáticas, etc. Finalmente, é considerada a zona de 

intervenção e a sua integração num contexto geospacial e jurídico mais amplo, onde são aplicadas 

normas de carácter nacional, regional e local. Algumas destas funções são parcialmente abrangidas 

em CityPlan, particularmente através da classificação e interpretação de dados provenientes dos 

standards para o uso do solo e população introduzidos em CityPlan. Estima-se que as funções que 

ainda não estão plenamente concluídas ou incluídas na ferramenta, serão alvo de implementação no 

futuro – existindo já um amplo debate interno sobre as melhores formas de realizar este tipo de 

funcionalidades. 

Existe uma segunda fase do processo de formulação que está igualmente detalhada no Capítulo 4 

desta tese. Trata-se da geração de estratégias de planeamento que irão sustentar determinadas soluções 

de desenho urbano. Este conjunto de estratégias é formalizado com base nos dados recolhidos na 

primeira fase do modelo, tratando-se sobretudo de informações relativas a um “planeamento de alto 

nível” - a que correspondem recomendações, restrições e prescrições acerca de diversos índices 

urbanos. De uma forma geral é através da interpretação das características físicas do território, dos 

índices urbanos e das condições socioeconómicas da população que se determinam, por exemplo, os 

tipos de habitação - incluindo o número de pisos, entre outras características. Com este conjunto de 

informações pode igualmente determinar-se o tipo e o número de equipamentos públicos necessários 

para uma população em análise. Para além disso, é ainda possível descrever a tipologia e quantidade 

de serviços públicos, instalações industriais e comerciais, necessárias ao perfil de uma determinada 

população analisada. Este último conjunto de funções, relativas à segunda fase do processo de 

formulação, encontra-se abrangido pelas funcionalidades principais de CityPlan – estando 

particularmente desenvolvidas no protótipo localizador da ferramenta.  
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7.1.3 O desenvolvimento computacional de CityPlan 
 

Esta investigação, desde uma fase muito inicial, deu origem à implementação de um conjunto de 

novas tecnologias aplicadas. Estas tecnologias envolvem conhecimentos técnicos em linguagens 

computacionais avançadas (a Ontology Web Language - OWL) cujo manuseamento está, pela sua 

complexidade técnica, distante das necessidades práticas intrínsecas ao planeamento urbano. Devido a 

esta característica, foram desde logo questionados alguns procedimentos relacionados com a 

tecnologia, nomeadamente se os intervenientes no processo de desenvolvimento urbano deveriam 

aprender a construir axiomas em OWL e se necessitariam de criar os formalismos necessários, por 

exemplo, para consultar o conhecimento que reside na construção de uma ontologia (as ontologias 

constituem o meio principal para expressar o conhecimento urbano em CityPlan). Esta dificuldade 

relacionada com a tecnologia utilizada conduziu à necessidade da criação de um interface visual para 

a ferramenta, para facilitar as operações sobre o conhecimento que é expresso pela linguagem 

computacional. Uma outra razão para a criação do interface, está relacionada com a necessidade da 

visualização de mapas com informação geoespacial, dado que os mapas constituem o epicentro da 

ação da ferramenta. 

CityPlan é, conforme argumentado no corpo da tese, uma ferramenta computacional orientada por 

ontologias. Como ficou demonstrado, as ontologias aplicadas ao planeamento são úteis para o 

desenvolvimento de soluções de planeamento e desenho urbano. A principal razão para este benefício 

reside no facto de este ser um meio bastante apropriado para expressar e interpretar o conhecimento 

complexo.  

Em CityPlan, os utilizadores podem identificar os locais de intervenção e as suas áreas de 

influência e anotá-las com informação semântica acerca do uso do solo e da tipologia populacional. 

Ficou ainda demonstrado que as ontologias podem ser vantajosas para lidar com este tipo de 

informação, podendo oferecer algumas vantagens em relação a ferramentas mais tradicionais através, 

por exemplo, da utilização dos mecanismos de inferência e da verificação de consistências que são 

oferecidas pelos mecanismos de raciocínio OWL. 

Foi exemplificado o modo como as ontologias extensíveis OWL podem ser utilizadas para criar 

uma aplicação integrada e flexível, sem que o utilizador final tenha a perceção de estar a lidar com 

informação semântica extraída de ontologias. Seguindo este princípio, CityPlan foi concebida para ser 

independente de qualquer tipo de standard urbano, sendo facilmente adaptável a diferentes contextos 

de planeamento. 

Tecnicamente, a ferramenta CityPlan oferece uma estrutura base de funcionamento modular, 

composta por ontologias de sistema, de nível superior, designadamente para caracterização do uso do 

solo, para organização do fluxo de tarefas de planeamento e para caracterização da população. O 

conceito principal é de que estas ontologias, chamadas ontologias Skeleton, possam ser “completadas” 

com ontologias do utilizador. A aplicação deste conceito permite que CityPlan ofereça índices 
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elevados de flexibilidade e modularidade. Por exemplo, a ontologia do uso do solo (aplicável a todos 

os tipo de uso do solo) pode ser estendida com a categorização do standard LBCS para o uso do solo 

(ou outro standard que se pretenda utilizar num contexto de planeamento). Todas as classificações 

relativas a este uso do solo estão ligadas a um conjunto de características geográficas, inseridas num 

mapa e armazenadas num arquivo tipo Shapefile. 

Para que CityPlan possa operar adequadamente com diversos tipos de dados geoespaciais 

registados em mapas, foi criado um sistema de visualização através do qual as diversas classificações 

são coloridas, de acordo com as classificações dos standards utilizados.  

A ferramenta também incorpora uma ontologia relativa ao fluxo de tarefas de classificação 

(Workflow), que atua como uma espécie de guia para o utilizador.  

Em termos práticos esta ferramenta de visualização e classificação, orientada por ontologias, 

oferece diversas tarefas de edição, facultando aos participantes no processo de desenvolvimento 

urbano um conjunto abrangente de recursos para selecionar, classificar e interpretar o espaço urbano.  

De uma forma geral, pode afirmar-se que o objetivo inicial foi plenamente concretizado, 

designadamente através da criação de funções de classificação e interpretação dos dados que 

descrevem o espaço urbano, bem como através da introdução de novas funcionalidades para gerar 

soluções que respondem a determinados requisitos do contexto analisado. Em suma, os objetivos 

propostos foram cumpridos dentro dos prazos previamente estabelecidos, mesmo considerando que 

existiram desvios pontuais na seleção das tecnologias e técnicas aplicadas em CityPlan. No entanto, é 

importante sublinhar que não existiram desvios em relação à estratégia global definida nos moldes do 

projeto Cidade Induzida. Os desvios foram essencialmente de carácter técnico, tendo sido causados 

por critérios de qualidade e performance da implementação computacional e, sobretudo, orientados 

para a utilização da ferramenta em contextos reais de planeamento. 

Os objetivos parciais que estruturam o modelo conceptual desta tese, apontados no Capítulo 1, 

foram concluídos com sucesso, designadamente: 

 

a) A exploração de recursos mais adequados para programar o espaço urbano – Concretizado 

através do uso de um conjunto de standards multidimensionais e normas consensuais no 

domínio do planeamento urbano. 

b) A exploração da tecnologia com especial capacidade para a interpretação e gestão de dados 

do contexto urbano – A descoberta e a consequente utilização da tecnologia Ontology Web 

Language, de natureza semântica, útil para inferir dados a partir do sistema implementado.  

c) O desenvolvimento de uma ferramenta computacional para auxílio ao planeamento urbano 

com as seguintes características:  

− Criação de um interface intuitivo e visual para aceder a dados, gráficos e mapas, 

facilitando a interpretação e a edição da informação por parte dos utilizadores – 

Concretizada através da aplicação e avaliada em testes de ambiente real de trabalho. 
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− Engenharia com elevado grau de modularidade e flexibilidade para permitir, de forma 

simples, estender ou reduzir funções da aplicação – Expressa na ampla utilização da 

tecnologia Ontology Web Language e na criação de ontologias Skeleton. 

− Construção de raiz, independente de plataformas comerciais existentes, mas 

permitindo criar ligações com alguns interfaces existentes, nomeadamente o AutoCad 

Civil 3D – Opção difícil e concretizada com sucesso. 

− Incorporação de uma base metodológica estruturante flexível, para permitir a 

personalização dos métodos e para agilizar a introdução de alterações rápidas de 

contexto de planeamento e projeto – Implícita na engenharia de CityPlan, a qual 

permite a modularização de praticamente todo o sistema da ferramenta, a partir de 

uma estrutura base consensual. 

 

O modelo geral para a ferramenta CityPlan incorpora igualmente um conjunto de princípios que 

foram inicialmente propostos no Capítulo 1 como objetivos a seguir, designadamente;  

 

a) Criar um sistema integrado para recomendações e prescrições urbanas baseadas na análise 

do contexto, para consolidar estratégias de planeamento – Objetivo que foi concretizado 

através da criação de um localizador automático para equipamentos e serviços públicos 

coletivos, orientado pelas normas portuguesas da DGOTDU.  

b) Permitir gerar diversos tipos de enquadramento para os problemas urbanos em análise, 

para sustentar tomadas de decisão - CityPlan permite, por exemplo, a edição das variáveis 

de localização permitindo que se apresentem diversas formulações para um problema 

urbano em análise. 

c) Promover a interoperabilidade e a interatividade do processo de planeamento, permitindo a 

participação de diversos intervenientes, de forma a criar-se um fluxo bidirecional entre a 

formulação do problema e um determinado conjunto de soluções – Objetivo alcançado 

através do uso amplo da tecnologia Ontology Web Language e da criação do interface de 

CityPlan.  

 

7.1.4 A modelação do standard LBCS numa ontologia 
 

Um dos resultados mais relevantes desta investigação é o desenvolvimento da ontologia LBCS-

OWL2 para o uso do solo. O conhecimento do uso do solo deste standard foi modelado com recurso a 

uma ontologia da Web Semântica de acordo com o standard W3C Web Ontology Language (OWL 

2.0). Esta ontologia facilita a fase de análise da descrição do espaço urbano e auxilia no 
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desenvolvimento de soluções apropriadas para planeamento. A ontologia LBCS-OWL2 que foi criada 

no contexto desta tese incorpora as seguintes características: 

 

a) Standard de uso do solo abrangente e detalhado: O LBCS descreve o espaço urbano em cinco 

dimensões diferentes: Atividade, Função, Estrutura, Propriedade e Desenvolvimento Local.  

b) Integração de dados semânticos: a ontologia LBCS-OWL2 pode ser facilmente integrada com 

outras ontologias urbanas e noutras aplicações de planeamento urbano. A ontologia LBCS 

também podem ser ligada a bases de dados relacionais, como demonstrado no corpo da tese. 

c) Capacidade de raciocínio semântico e consultas: a ontologia LBCS permite consultas úteis 

para analisar o espaço urbano tendo em consideração as características locais.  

d) A ontologia LBCS pode ser partilhada, reutilizada, estendida e personalizada. Estas são 

características comuns das ontologias em linguagem Web. 

 

No geral, os resultados do mapeamento do standard LBCS numa ontologia apresenta diversos 

aspetos positivos. Ao utilizar esta ontologia, os intervenientes nos processos de desenvolvimento 

urbano podem identificar e classificar parcelas de um local de intervenção e anotá-las semanticamente 

com o conhecimento sobre o uso do solo. De uma forma geral, a utilização das ontologias Web torna 

possível a melhoria da análise do processo de planeamento, porque auxilia na descrição do contexto 

urbano, oferecendo um sistema geral com recursos mais eficazes. 

Alguns dos detalhes da implementação da ontologia LBCS, descritos nesta tese, permitem a 

extensão deste mecanismo, às capacidades de implementação das bases de dados relacionais que 

podem ser convertidas para a ontologia LBCS OWL. Estas características demonstram que as 

ontologias podem ser muito úteis quando se trata de gerir informações sobre dados do território, 

podendo oferecer algumas vantagens sobre as ferramentas mais tradicionais que não possuem, por 

exemplo, mecanismos “nativos” de inferência e de avaliação de consistência, as quais neste caso 

particular são oferecidas pela tecnologia de raciocinadores OWL. 

 

7.2 Desenvolvimento de recursos especiais em CityPlan  

7.2.1 O localizador de equipamentos e serviços públicos 
 

De um modo geral pode considerar-se que o modelo de localização para equipamentos 

permitiu resolver eficazmente o problema proposto inicialmente. Os resultados obtidos através do 

protótipo NetLogo permitem concluir que este é um bom exemplo de auto-organização de 

sistemas dinâmicos e que agentes com comportamentos individuais podem fazer emergir soluções 

que fazem sentido globalmente. De acordo com os diversos testes efetuados em contexto real de 

trabalho (sobretudo na sua versão de protótipo NetLogo), a aplicação desenvolvida revela grande 
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utilidade para o processo de planeamento, principalmente por mostrar a evolução progressiva do 

sistema e a possibilidade de se alterarem alguns parâmetros e observar, em tempo real, de que 

forma afetam a solução. Outro aspeto relacionado com a utilidade do modelo foi a capacidade de 

poder alterar manualmente a distribuição da população ao longo da evolução do sistema e de 

observar como este sistema se adapta à nova realidade. Este ponto é especialmente relevante dado 

que, no início de uma ação global de planeamento, ainda não existe uma noção clara de como vai 

ser distribuída a população. Como tal, é útil observar como mudanças na distribuição da 

população podem afetar a localização de edifícios e de equipamentos.  

No corpo da tese foi referido o facto de o sistema não estabilizar totalmente. Este facto não 

representa um problema mas sim uma vantagem. De acordo com os especialistas consultados e 

com o observado nos testes, é considerado útil examinar as oscilações no sistema, dado que 

revelam uma diversidade de configurações possíveis para a localização dos equipamentos. 

 

7.2.2 A integração de CityPlan com os módulos do projeto Cidade Induzida 
 

Nesta investigação foram desenvolvidos diversos métodos e técnicas que suportam o carregamento 

de dados geográficos a partir de uma base de dados do tipo PostgreSQL, bem como a utilização 

posterior destes dados para classificações em CityPlan. Desenvolveram-se, para isso, algumas 

ontologias que dão suporte a todo este processo.  

No geral, ficou provada a concretização da integração da ferramenta CityPlan com uma base de 

dados geográfica. No entanto, esta integração requer ainda um nível de adaptação relativamente 

extenso dos dados existentes às ontologias que fazem parte do processo de classificação. 

A reação dos utilizadores relativamente a esta integração revelou que a ferramenta, desenvolvida 

com estas funções adicionais, tinha bastante utilidade, porque incrementa a interoperacionalidade e a 

flexibilidade de CityPlan.  

Esta funcionalidade permite a interoperabilidade com os restantes módulos do projeto Cidade 

Induzida. 

 

7.3 Resultados 

7.3.1 Resumo dos resultados obtidos 
 

No geral, os resultados principais desta tese foram alcançados através da criação e posterior 

desenvolvimento de:  

a) um conjunto de ontologias que suportam a descrição do espaço urbano (uso do solo - 

LBCS, população, fluxo das tarefas de planeamento - Workflow);  
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b) um interface para uma ferramenta orientada por estas ontologias, denominada CityPlan, a 

qual tem por objetivo de classificar e interpretar a informação semântica e os dados 

geoespaciais; e  

c) um módulo para a localização inteligente de equipamentos e serviços públicos numa zona 

de intervenção classificada, a qual que interage com a semântica do espaço envolvente, em 

CityPlan. 

 

Foi igualmente demonstrado nesta tese como a utilização das potencialidades da Web semântica 

pode ser valiosa para a personalização e flexibilização de uma ferramenta como CityPlan. Mostrou-se, 

sobretudo, que esta tecnologia constitui um meio para viabilizar uma boa organização da informação 

relacionada com o espaço urbano, fornecendo não só uma boa estrutura geral, como proporcionando 

também fortes ligações semânticas entre a informação classificada. Estas características contribuem 

para que se obtenha uma “base de dados” mais inteligente, capaz de inferir automaticamente uma 

maior quantidade de informação a partir da existente e também de verificar a validade da mesma. 

Considera-se, assim, que os objectivos propostos inicialmente foram atingidos e até superados, não 

tendo no entanto sido seguido exaustivamente o plano inicial de trabalhos, conforme mencionado, 

devido a opções que foram sendo tomadas ao longo do trabalho, e que indicaram caminhos mais 

adequados. 

Particularmente, este trabalho de investigação permitiu criar e desenvolver: 

a) a ferramenta CityPlan, 

b) a ontologia de uso do solo com base nos Land Based Use Standards (LBCS), 

c) a ontologia do fluxo de tarefas de planeamento - Worflow, 

d) a ontologia da população com base na ontologia de topo SUMO, 

e) o protótipo de uma ferramenta para a elaboração de programas de intervenção urbana, com 

base nas ontologias anteriores, denominada CityPlan, desenvolvido em PostgresSQL; 

f) o protótipo do interface da ferramenta CityPlan desenvolvido em NetBeans (inicialmente 

denominado 4CitySemantics),  

g) o protótipo do localizador para equipamentos públicos DGOTDU desenvolvido em 

Netlogo. 

 

7.3.2 Principais contributos técnicos e metodológicos   
 

Este trabalho propõe uma série de metodologias e técnicas relativamente inovadoras no contexto 

do planeamento urbano. Em termos gerais propõe um sistema de informação geográfico (SIG) 

baseado em ontologias (SIG-O). Este “SIG Semântico” é materializado através de um interface 

computacional de apoio ao planeamento urbano (Montenegro et al., 2011) e é diferente dos sistemas 

tradicionalmente utilizados em contextos de planeamento urbano ou regional. Uma das conclusões 
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principais deste trabalho é a de que existe ainda uma escassa produção de ferramentas (e investigação 

conexa) nesta área particular do conhecimento. Como mencionado no corpo principal de tese, as 

ferramentas mais relevantes são HarmonISA, a qual é uma aplicação que opera na Web (HarmonISA 

n.d.), e um conjunto de ontologias urbanas e respetivos métodos de integração desenvolvidas no 

contexto do grupo COST 21 (Teller et al., 2007) (Teller et al., 2010). Recorde-se que HarmonISA é 

uma aplicação para identificação de categorias de “land-cover” que possui uma granularidade pouco 

útil ao planeamento urbano. Ao identificar quase exclusivamente áreas como “espaço livre” ou 

“espaço construído”, ignora o “edifício”, a “rua”, o “passeio”, etc., que são classes indissociáveis do 

espaço urbano e do planeamento. HarmonISA é, por isso, vocacionado para importar e visualizar 

mapas numa escala mais alargada. CityPlan, pelo contrário, adiciona uma enorme complexidade em 

termos de granularidade, dado que utiliza o standard LBCS, que possui uma estrutura hierárquica com 

“objetos” ou componentes urbanos de dimensão muito variada e refinada. 

CityPlan apresenta uma abordagem similar aos Sistemas de Informação Geográficos em termos de 

funcionalidades básicas, como a granularidade do uso do solo ou os dados sobre a população. No 

entanto, adiciona uma maior complexidade, através do referido uso amplo de ontologias e 

mecanismos de inferência, bem como pela função de localização de equipamentos urbanos.   

Através desta investigação procurou-se incrementar um conjunto de novas funcionalidades em 

CityPlan, algumas das quais não existem noutras ferramentas SIG tradicionais. São estas: 

 

a) A criação de um fluxo de tarefas para o planeamento urbano (Worflow).  

b) Possibilidade de selecionar o tipo de standard (uso do solo, população, etc.) a partir de 

janelas que abrem de forma automática no interface, o qual permite adaptar os standards 

ao local de intervenção. 

c) Introdução de capacidades de edição no interface de CityPlan (de forma semelhante a um 

software de desenho). O principal objetivo é o de permitir que um determinado utilizador 

possa clicar para classificar parcelas do espaço urbano, de acordo com categorias 

arquivadas nas ontologias ou, por exemplo, possa adicionar ou remover zonas, etc. 

(Montenegro et al., 2011). Estas classificações ficam gravadas nas ontologias e por isso é 

possível correr mecanismos de raciocínio para obtenção de dados inferidos 

automaticamente. 

d) A utilização do interface para atuar no apoio direto à geração de formas urbanas. O apoio 

ao projeto urbano é estruturado por meio de um conjunto de recomendações relacionadas 

com a localização e o dimensionamento de diversos equipamentos públicos descritos pelas 

normas da DGOTDU. A implementação foi realizada com o auxílio de ontologias 

(Montenegro et al., 2011) e outras tecnologias para a vida artificial, como mencionado no 

corpo da tese.  
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De uma forma geral, tal como mencionado, salienta-se que as ferramentas SIG existentes não 

integram as funcionalidades descritas nesta listagem de resultados parciais obtidos na tese. Trata-se, 

portanto, da descrição de um conjunto de novas técnicas aplicadas a um interface SIG. 

 

7.3.3 Testes realizados em contexto real de trabalho 
 

O desenvolvimento de CityPlan foi acompanhado por arquitetos com especialidade em urbanismo, 

técnicos de planeamento urbano, bem como um conjunto de pessoas familiarizadas com Sistemas de 

Informação Geográfica (todas elas constituindo o público alvo da aplicação). Adicionalmente, foram 

realizados testes formais de utilização. Neste contexto, como referido anteriormente, a ferramenta foi 

apresentada no âmbito do workshop Measuring Urbanity, com o objetivo de coletar e analisar os 

dados obtidos em contexto de trabalho real.  

Apesar de algum ceticismo inicial, sobretudo entre os utilizadores familiarizados com ferramentas 

SIG tradicionais, as experiências foram executadas e concluídas com sucesso, utilizando os recursos 

de raciocínio oferecidos pela Web Semântica em CityPlan.  

No geral, um dos aspetos benéficos mais evidenciados pelos utilizadores relaciona-se com a 

possibilidade de se poder utilizar qualquer tipo de standard de uso do solo na aplicação. Isto significa 

uma melhoria em relação ao perfil de adaptação à realidade local. O localizador de equipamentos é 

outro dos aspetos salientados como muito interessante e original, cuja implementação necessita, no 

entanto, de maior incremento de funções e performance.  

Como referido anteriormente, durante as diversas experiências que decorreram em contexto de 

ambiente real foram detetados alguns problemas relacionados com a performance de CityPlan. O 

localizador revelou deficiências neste desempenho, sobretudo porque ainda não foi possível incluir os 

dados da população nos critérios de localização em CityPlan. No entanto, a experiência realizada com 

o protótipo NetLogo foi completada com total sucesso. Trata-se, aqui, de proceder à implementação 

do protótipo e de forma completa, num futuro próximo.  

A análise dos erros detetados permite concluir que são relativamente fáceis de solucionar. No 

entanto, será necessário algum investimento para aperfeiçoar estas valências. 

 

7.4 Trabalho Futuro 

7.4.1 Desenvolvimento de funções adicionais 
 

Os testes realizados com as ontologias propostas, no contexto das ações de planeamento urbano, 

parecem oferecer um campo de investigação promissor. Considerando as dificuldades habituais 

enfrentadas pelos técnicos de planeamento durante as fases de anteprojeto, as ontologias propostas 

podem melhorar a fase de análise, tornando a síntese das análises mais consistente, através de 
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mecanismos para descrever o contexto urbano. Por esta razão, o principal objetivo da investigação 

futura é o desenvolvimento de ontologias adicionais para robustecer a descrição do espaço urbano. 

Estas ontologias serão adaptadas e incorporadas na ferramenta CityPlan, para apoiar a tomada de 

decisões nas fases iniciais do processo de desenho urbano.  

O desenvolvimento das capacidades semânticas de CityPlan tornam a ferramenta capaz de lidar 

com um maior número de domínios do conhecimento, designadamente as redes de transportes, a 

mobilidade, os indicadores climáticos e a qualidade do ar. O fluxo de tarefas poderá igualmente ser 

estendido para acomodar outros tipos de tarefas no processo de planeamento urbano que não sejam 

apenas a identificação do uso do solo. A implementação de algoritmos para a localização de 

equipamentos urbanos âncora, incluindo a geração de recomendações semiautomáticas com base na 

informação semântica, poderá ser melhorada na aplicação. 

Prevê-se ainda o estudo dos planos diretores em ontologias ou regras, para implementação em 

CityPlan. Esta implementação visa, por exemplo, a identificação automática das parcelas que estão 

sobre algum tipo de prescrição ou restrição administrativa. Com este tipo de informação mapeada é 

possível compreender melhor o tipo de intervenção que será mais adequada para o cumprimento das 

diretivas de um determinado plano em análise. 

Em relação ao localizador de equipamentos e serviços públicos, como trabalho futuro, seria 

igualmente interessante estudar formas de acelerar a convergência do sistema que foi criado, dado que 

se observou, que no caso de existir uma grande quantidade de equipamentos ou muitos patches, a 

convergência é bastante lenta. Uma das hipóteses será, por exemplo, alterar a forma como são 

distribuídos os turnos por cada equipamento, dando mais tempo aos que mais alteram a sua posição e 

menos tempo aos que se mantêm mais estáveis. A variação dos parâmetros do modelo em função da 

evolução do sistema poderia também ser uma hipótese a estudar. Apesar dos resultados da análise e as 

consultas efetuadas não irem nesse sentido, poderiam também ser estudadas formas de estabilizar 

totalmente o sistema. Isto podia ser realizado por exemplo através da alteração de alguns parâmetros 

do modelo ou através de uma noção de arrefecimento global progressivo, o qual iria diminuir a 

atividade de cada agente até à total estabilização. 

A Pattern Language de Christopher Alexander, referida no corpo da tese, constitui igualmente uma 

teoria de planeamento e projeto muito adequada para exploração computacional, designadamente 

através da utilização de ontologias, dado que possui uma rede hierárquica com um elevado grau de 

inter-relações de nível. Recorde-se que uma das razões para a sua escassa utilização em contextos 

reais de projeto estará, em parte, relacionada com a dificuldade de gerir um grande número de 

variáveis e conceitos que estão implícitos na linguagem. A sua complexidade é, assim, um dos 

motivos para a sua simplificação operativa. Genericamente, A Pattern Language constitui uma teoria 

baseada na linguagem padrão de Alexander (neste caso particular com características urbanas). Um 

padrão urbano representa características espaciais recorrentes existentes no meio urbano como, por 

exemplo, “habitação de alta densidade” ou “praça pública”. Esta linguagem de padrões é semelhante a 
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um conjunto de receitas em que, considerando dados contextuais e seguindo rotinas específicas, pode-

se alcançar determinadas descrições de soluções e, posteriormente, as próprias soluções. Como 

mencionado, de uma forma geral cada padrão descreve um problema urbano recorrente e oferece um 

conjunto de instruções precisas para gerar uma solução para esse problema. Cada padrão tem um 

nome, uma descrição do contexto em que o padrão pode ocorrer, ligações para os padrões menores e 

mais relacionadas com o padrão específico e ligações para outros padrões. No conjunto existe um 

grupo de regras para instanciar o padrão. O objetivo concreto de uma futura implementação de A 

Pattern Language em CityPlan é, sempre um determinado padrão ocorrer, este é automaticamente 

localizado num mapa e a solução para a sua resolução é mostrada no interface da ferramenta. O 

objetivo final é permitir que os participantes do processo de formulação possam manipular os padrões 

acionados de forma criativa para desenvolver programas que sejam adequados ao contexto. Ao 

adicionar ou remover padrões poder-se-á ajustar a linguagem proposta para contextos mais amplos 

(por exemplo, uma região ou um país) ou determinados modelos teóricos da cidade preferida pelo 

utilizador (cidade jardim por exemplo, ou uma cidade de alta densidade).  

 

7.4.2 Adoção dos resultados da investigação para o ensino e prática profissional  

 
O conteúdo desta tese é especialmente orientado para a prática profissional e, em especial, para os 

participantes nos processos de desenvolvimento urbano, os quais abrangem áreas transdisciplinares 

que incluem técnicos especializados em sistemas de informação geográficos (SIG), urbanistas, 

sociólogos, economistas, representantes das comunidades locais, entre muitos outros. Como 

mencionado anteriormente, o trabalho de investigação foi acompanhado por um grupo de técnicos 

especializados em planeamento, designadamente nos testes realizados em ambiente real de trabalho. 

Recorde-se que os testes permitiram concluir que a metodologia e a ferramenta propostas oferecem 

um conjunto de valências muito úteis ao planeamento urbano. Algumas das funções de CityPlan 

foram, inclusive, consideradas bastante originais no campo das ferramentas tradicionalmente 

comercializadas. No entanto, para que seja viável a utilização de CityPlan no contexto da prática 

profissional, é necessário criar condições de financiamento empresarial ou institucional, de forma a 

garantir a continuidade da investigação, nomeadamente para garantir a consistência de desempenho 

de CityPlan em condições de trabalho mais exigentes.  

Esta tese apresenta igualmente um conjunto de temas e técnicas que podem ser utilizadas no 

ensino, nomeadamente para aplicação em cadeiras de projeto e de planeamento urbano.  

A adoção do conteúdo da investigação pode subdividir-se em duas estruturas principais:  

a) uma metodologia para planeamento, e  

b) um interface computacional de apoio ao projeto.  
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Como já mencionado, uma das principais características deste trabalho é o facto de estar apoiado 

no desenvolvimento de uma metodologia que tem por objetivo apoiar decisões estruturadas de 

planeamento. A metodologia estipula uma série de tarefas, não obrigatórias mas recomendadas, que 

ajudam a orientar um percurso de escolhas. A metodologia é configurável e visa organizar os 

processos de trabalho. O objetivo é que as tarefas que incorporam a metodologia possam ser 

estendidas, diminuídas ou trocadas na sua estrutura hierárquica, relacionando novos componentes. 

Estas funções de flexibilidade e modularidade constituem, por excelência, áreas para exploração 

metodológica e computacional. Por isso, para permitir a utilização de CityPlan no contexto educativo, 

está em preparação uma versão educacional (EDU) de CityPlan, configurada para fornecer a 

potenciais alunos a visualização da estrutura base da ferramenta, nomeadamente, os mapas das 

taxonomias de classes de uso do solo, da população, dos equipamentos e dos espaços públicos. A 

vantagem da visualização da estrutura do interface é o de facilitar a compreensão do próprio processo 

de planeamento, o qual inclui descrição, classificação, gestão e interpretação. O interface permite 

igualmente visualizar mapas de legendas e diagramas de representação dos diversos dados que 

representam o espaço urbano, nomeadamente, a distribuição da população. Os mapas de visualização 

da classificação dos componentes urbanos e das legendas de cada grupo de informação auxiliam a 

compreensão dos fenómenos em estudo. 

Em suma, o resultado da investigação poderá permitir: 

a) O estudo de ontologias para apoio ao planeamento, nomeadamente em relação à: 

− organização do processo de planeamento, através do estudo e desenvolvimento de 

mais ontologias para aplicação na ferramenta CityPlan, e  

− operacionalidade do processo de planeamento, através do estudo dos mecanismos 

de inferência, com a utilização de casos práticos. 

b) O estudo de uma metodologia de planeamento urbano para: 

− apoiar a organização das ações de planeamento através de uma hierarquia de 

tarefas (por exemplo através da RouteStep do CityPlan). 

− incrementar flexibilidade para responder a diferentes tipologias de planos, através 

da criação e customização das tarefas. 

c) O estudo de padrões urbanos relacionados com estruturas de regras, nomeadamente; 

− algoritmos de localização de padrões urbanos recorrentes (por ex. inspirados na 

Pattern Language de Alexander). 

d) O estudo das funcionalidades de CityPlan (que permite a visualização da estrutura do 

interface), nomeadamente; 

− a identificação, classificação, gestão e interpretação (4 processos interligados) dos 

dados e componentes de um plano, 

− a manipulação das ferramentas de edição, 
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− a integração dos processos de inferência (raciocinadores) no interface. 

 

7.5 Apontamentos sobre o impacto recente da investigação 
 

No presente, existem diversos investigadores interessados na utilização do produto desta 

investigação. Os trabalhos de investigação surgem das mais diversas áreas disciplinares, com especial 

incidência para o interesse na exploração do conhecimento do uso do solo e, em particular, para as 

ontologias que foram criadas para CityPlan. 

O conjunto de artigos escritos no contexto desta tese têm sido amplamente citados por 

investigadores nacionais e internacionais. No sítio Citações do Google Académico (Consult. 7 Abril 

2013) surgem mais de 90 citações comprovadas, com uma média de 6 citações por artigo. O sítio 

“Academia” (Consult. 7 Abril 2013) reporta cerca mais de 6.000 visualizações dos artigos, 

provenientes de mais de 30 países de todos os continentes.  

Seguidamente, apresentam-se alguns exemplos deste interesse pela investigação descrita na tese.  

O investigador Hafidha Bouyerbou do Laboratório LRDSI, do Departamento de Ciências da 

Computação da Universidade Saad Dahlab Blida, na Algéria, conduz uma investigação sobre gestão 

de grandes desastres naturais, com a utilização de dados sensoriais remotos e ontologias. Bouyerbou 

teve acesso a alguns dos artigos no contexto de CityPlan, tendo incluído a ontologia LBCS na revisão 

do seu trabalho e tendo solicitado a partilha do respetivo ficheiro OWL para exploração 

computacional.  

O projeto de doutoramento de Ana Cristina Simões Arez, que está a decorrer na Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, intitula-se: “A criança na cidade: a utilização do 

espaço na perspetiva do comportamento motor e da atividade física”. De acordo com Ana Arez: 

“sabemos que as crianças e os adolescentes não usam o espaço do mesmo modo que os adultos, 

fazendo-o de um modo mais criativo, mais diverso e muito mais difícil de estudar e caracterizar. Para 

além disto, nos nossos dias a insegurança nas ruas, associada a outros fatores como um deficiente 

planeamento do espaço urbano, levaram a que o acesso livre das crianças ao espaço exterior ficasse 

extremamente reduzido, levando entre outros aspetos, a uma diminuição drástica do volume diário de 

atividade física.” Um dos propósitos da investigação de Arez é, assim, é a criação de um “mapa 

funcional” do espaço urbano que integrará informação relativa aos diversos elementos que povoam 

esse mesmo espaço, bem como, alguma informação relativa aos seus habitantes. Acrescido a estes 

aspetos, Arez pretende incluir informação sobre a utilização do espaço urbano, sobretudo relacionado 

com a mobilidade e a atividade física. Tendo em consideração que é este um projeto que cruza 

informação espacial, comportamental e fisiológica é necessário utilizar uma aplicação na qual seja 

possível integrar todos estes dados. O objetivo concreto é utilizar CityPlan, sobretudo porque recorre 

a uma ontologia de classificação do espaço urbano particularmente multidimensional - LBCS (Land 

Based Classification Standards). Simultaneamente Ana Arez pretende desenvolvê-la e melhorá-la 
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para que seja possível integrar outras ontologias. De uma forma geral, o plano de trabalho 

estabelecido por Arez refere-se a; “1) uma revisão da literatura sobre a Web semântica e as suas 

ferramentas - bem como sobre as ontologias de classificação do espaço urbano e mobilidade, 2)  o 

desenvolvimento de uma ontologia da mobilidade, 3) uma ligação das ontologias de classificação do 

espaço e da mobilidade, e preparar a plataforma para integrar os dados relativos às variáveis 

fisiológicas.” 

Existem outros trabalhos que decorreram ou decorrem sob influência deste trabalho de 

investigação, encontrando-se documentados nos artigos científicos que citaram o trabalho 

desenvolvidos no contexto desta investigação (consultar o resumo de citações em Academia e Google 

Académico).  

O interesse suscitado pelo conteúdo desta investigação, nomeadamente o expresso nos trabalhos de 

outros investigadores a nível internacional, resume a sua relevância técnica, científica e social. 
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8 Integração de CityPlan com o módulo da geração e o módulo de avaliação do 
projeto Cidade Induzida  

 

 

A implementação computacional da integração entre os módulos de Cidade Induzida153 é aqui 

apresentada numa fase de prova de conceito.  

Para iniciar este processo de integração utilizou-se uma base de dados que já foi usada pelos 

outros dois submodelos do projeto Cidade Induzida. Pretende-se que CityPlan possa utilizar os 

mesmos dados para a classificação geoespacial que as outras aplicações desenvolvidas para os 

restantes submodelos do projeto. Desta forma poder-se-á ligar a 1) formulação de um programa 

urbano à 2) geração de soluções urbanas, e sua posterior 3) avaliação, através de dados comuns. A 

base de dados atuará como a ponte da integração dos três submodelos do projeto. 

 

De uma forma geral, podem identificar-se duas etapas principais de trabalho para a integração, 

que são aprofundadas nas secções seguintes. Em suma, as etapas compreendem: 

 

a) A construção de duas ontologias adequadas aos dados fornecidos pela base de dados da 

aplicação PostgreSQL, designadamente para a classificação do uso do solo e para a 

organização das tarefas de planeamento (Workflow), como prova de conceito, e 

b) A implementação computacional de toda a informação necessária para a ligação a uma 

base de dados especificada mais à frente, ligação das ontologias com os dados obtidos e 

escrita na base de dados para novas classificações. 

 

8.1 Carregamento dos dados 
 

O módulo de CityPlan responsável pelo carregamento de dados tem a designação de Maps. 

Concretamente, as duas classes da ontologia deste módulo que são responsáveis pelo carregamento 

denominam-se AddLayerAction e ColoredMapImpl. A classe AddLayerAction verifica se existe um 

novo evento na aplicação, o qual neste caso corresponde a um pedido do utilizador para carregamento 

de dados através do botão addlayer_big.png, conforme indicado na Figura 38. 

 

                       
Figura 38 – Botão addlayer_big utilizado para o carregamento de dados. 

                                                 
153 As descrições que se seguem, contextualizam-se nesta tipologia e fase de trabalho, tendo sido desenvolvidas 
computacionalmente por João Lobo (Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) - 
um dos bolseiros do módulo de formulação do projeto Cidade Induzida.  
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Esta classe permite o carregamento de ficheiros de dados geográficos do tipo Shapefiles. Para os 

objetivos pretendidos, foi necessário alterar o carregamento de dados permitindo uma ligação a uma 

base de dados, como será explicado mais à frente. Na prática, a classe ColoredMapImpl recebe os 

dados relativos ao Shapefile de onde se pretendem extrair as informações geográficas para CityPlan. 

Posteriormente adiciona-se cada camada (Layer), tendo em consideração todas as informações 

geográficas das denominadas Features e, particularmente, o tipo de geometria de cada elemento, cuja 

representação pode variar entre polígono, linha ou ponto (como de resto já foi mencionado 

anteriormente). 

 

8.2 Criação e edição das ontologias 
 

O módulo responsável pela criação e edição das ontologias, com as classificações executadas em 

CityPlan, denomina-se ClassificationProcess. Em termos práticos, o método getChanges da classe 

AddClassAction é chamado aquando da classificação de uma determinada região do mapa por parte 

do utilizador de CityPlan através do botão addclass_big.png, representado na Figura 39. 

 

                   

Figura 39 – Botão addclass_big.png utilizado para a classificação. 

 
Adicionalmente foi necessário atender a toda a complexidade da estrutura da base de dados, para 

permitir adaptar adequadamente os dados geográficos existentes na base de dados PostgreSQL ao 

módulo de formulação e, mais concretamente, a CityPlan. A base de dados específica utilizada nesta 

prova de conceito da integração é uma base de dados com informações geográficas relativas a uma 

zona da cidade holandesa de Ypenburg154. Esta base de dados está dividida em quatro partes ou 

schemas: designprocess, evmodule, public e urbanenvironment. Tecnicamente, nem todas as tabelas 

destes schemas contêm informação geográfica identificada pelo tipo geometria (geometry). Para o 

contexto desta investigação, como prova de conceito, foi utilizada a tabela dp_sda_accessibility do 

schema designprocess para representar o mapa daquela zona de Ypenburg. Foi ainda utilizada a tabela 

ue_lnd_landcover do schema urbanenvironment como prova de leitura e escrita para a base de dados, 

detalhada mais à frente. O PostgreSQL 9.1 (PostgreSQL) foi a aplicação utilizada para a interação 

necessária com a base de dados geográfica, incluindo o plugin PostGIS 1.5.3 for PostgreSQL. Como é 

conhecido, o PostgreSQL é um software de código de fonte aberto que permite gerir toda a base de 

dados relacional. Para o carregamento da base de dados de Ypenburg para esta aplicação, foi utilizado 

                                                 
154  Foram utilizados os dados geoespaciais de Ypenburg, dado que se tratava de uma região que já foi objeto de estudo por 
parte dos dois outros módulos do projeto Cidade Induzida. 



 

 194 

o seguinte comando: psql -U user -f file. Foi necessário especificar o utilizador da base de dados e o 

ficheiro .sql que se pretendia carregar.  

                                             

 

8.3 Documentação do GeoTools 
 

Como referido em secções anteriores, GeoTools (GeoTools) é uma biblioteca do Java, de código 

de fonte aberto, que permite desenvolver soluções adaptadas aos padrões internacionais em vigor no 

desenvolvimento de software para informação geográfica. No pedaço de código abaixo (Figura 40), 

verifica-se a existência de diferentes tipos de DataStoreFactorys consoante o tipo de armazenamento 

de dados geográficos. Quando se pretende carregar Shapefiles é necessária a criação de um novo 

ShapefileDataStoreFactory. Neste caso, será necessário criar um PostgisNGDataStoreFactory, para 

permitir o carregamento de dados do PostgreSQL. 

 

        
Figura 40 – Pedaço de código e a coexistência de diferentes tipos de DataStoreFactorys. 

 

No pedaço de código representado na Figura 41, é utilizado um DataStoreFinder mais geral, que 

possui um mapa com parâmetros de conexão ao tipo de armazenamento de dados a que se pretende 

ligar. Este mesmo código pode ser ainda utilizado para conectar a tipos bastante diferentes de 

armazenamentos de dados, conforme especificado pelo parâmetro DataStoreFactorySpi (Service 

Provider Interface). Este método pode ser designado como uma instância de 

ShapefileDataStoreFactory ou PostgisNGDataStoreFactory. Na prática, o JDataStoreWizard mostra 

uma janela com campos de entrada apropriados para qualquer Shapefile ou base de dados PostGIS. A 

base de dados requer mais algumas linhas de código do que JFileDataStoreChooser, o qual foi 

utilizado aquando da ligação a um Shapefile.  
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Figura 41 – Pedaço de código representando um DataStoreFinder. 

 

No exemplo seguinte (Figura 42), pode observar-se uma estratégia para exibir as Features 

selecionadas. Tecnicamente é necessário obter o nome da Feature, transportando-o ao FeatureSource 

da base de dados correspondente. No caso de uma base de dados do tipo PostGIS, cada Feature 

corresponde a uma tabela da base de dados; 

 

 

Figura 42 – Pedaço de código com exibição de Features. 

 
A geometria de cada objeto também se relaciona com o carregamento dos dados geográficos. 

Como já abordado anteriormente, a cada objeto está associada uma representação específica no mapa. 

Esta representação também pode mudar de acordo com o objetivo que se pretende para cada objeto. 

Por exemplo, pode representar-se uma cidade através de um ponto ou, em alternativa, representar os 

limites dessa cidade através de um polígono. Objetivamente, existem três formas de representar 

objetos no mapa através do Geotools: pontos, linhas ou polígonos. Em termos práticos, é possível 

criar um ponto através de GeometryFactory, de acordo com o código seguinte, representado na Figura 

43: 

        
Figura 43 – Código para a criação de um ponto através de GeometryFactory. 
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Da mesma forma, um GeometryFactory pode ser utilizado para criar uma LineString (Figura 44). 

Uma LineString é uma sequência de segmentos, à semelhança de uma String em Java (OWLS API 

Java), a qual é uma sequência de caracteres. 

 

 

Figura 44 – Código com a utilização do GeometryFactory para a criação de LineString. 

 

Para a construção de um polígono, por exemplo, de uma forma manual, é necessária a definição 

de um anel externo e de seguida uma série de furos, conforme indicado na Figura 45. 

 

 

Figura 45 – Código para a representação de um polígono. 

 
 

8.3.1 Construção de duas ontologias para incorporação dos dados de Ypenburg 
 

Para a ligação da base de dados PostgreSQL com CityPlan e, de modo a permitir a consulta de 

dados classificados previamente na base de dados e a possível alteração dessas classificações, foi 

necessário adaptar toda a estrutura da aplicação ao problema existente.  

Para que todo este processo fosse viável, foi necessário relacionar a informação da base de dados 

com as ontologias, as quais são o motor da aplicação. A tabela da base de dados utilizada nesta prova 

de conceito designa-se por urbanenvironment.ue_inf_landuse, pertencente ao schema 

urbanenvironment. A coluna da tabela a classificar é denominada function. Como se pode observar na 

Figura 46, o atributo Function é representado por uma cadeia de caracteres. 
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 Figura 46 – Código SQL necessário para criar a tabela urbanenvironment.ue_inf_landuse. 

 
 

O atributo Function155 pode assumir diversos valores, correspondentes à função de uso do solo de 

cada parcela de terreno no mapa. Os tipos de função de uso do solo existentes nesta tabela da base de 

dados são:  

assembly, detention, education, health, industry, lodging, office, other, residential, retail e sports, 

conforme representado na Figura 47. 

 

         
Figura 47 – As primeiras vinte e duas entradas da tabela 
urbanenvironment.ue_inf_landuse. 

                                                 
155 Termo utilizado para a dimensão Function do LBCS tal com descrito nas secções antecedentes. 
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Foram criadas duas novas ontologias como prova de conceito da viabilidade de leitura e escrita na 

base de dados geográficos: uma destina-se à classificação do uso do solo e outra à organização das 

tarefas do planeamento, que permite criar uma hierarquia de procedimentos. Estas novas ontologias 

reorganizam a informação que existe na base de dados de Ypenburg segundo as ontologias gerais 

desenvolvidas anteriormente usadas como base do CityPlan, já referidas, permitindo desempenhar 

todo o processo de classificação em CityPlan. Estas ontologias foram criadas no editor Protégé, tal 

como todas as ontologias anteriores descritas para a ferramenta. Como referido anteriormente, estas 

ontologias podem ser exportadas para uma variedade de formatos, incluindo RDF (s), OWL e XML 

Schema.  

Para a classificação do uso do solo Landuse foi construída a ontologia TaxHolanda.owl. Foram 

ainda definidas diversas subclasses de LandUseCategory, consoante as diferentes funções de uso do 

solo existentes na base de dados (Figura 48). 

 

                                        
Figura 48 – Criação de subclasses 
consoante as funções de uso do solo 
na ontologia TaxHolanda.owl. 

 

Foi também criada uma Data property hasJGColor (Figura 49) para destacar cada função de uso 

do solo com uma cor diferente, de acordo com as cores utilizadas no standard LBCS (Figura 40). 

 

                           
Figura 49 – Criação da Data Property hasJGColor. 
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Para a classificação do Workflow foi criada a ontologia TaxHolandaWorkflow.owl. Foram ainda 

criadas subclasses de acordo com as diferentes funções de uso do solo, tal como na ontologia anterior 

(Figura 50). 

                                       
 

Figura 50 – Criação de subclasses 
consoante as funções de uso do solo na 
ontologia TaxHolandaWorkflow.owl. 

 
 

Relativamente a esta ontologia é importante destacar que a Object property hasCategory (Figura 

51) será o elo de ligação entre a ontologia e a base de dados. É através desta propriedade de dados 

(Object Property) que obtemos a função (Function) de cada elemento do mapa. 

 
 
 

                                  
Figura 51 – Criação da Object Property hasCategory. 
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8.4 Implementação da integração  
 

Para a implementação das novas funcionalidades foram modificadas algumas das classes do 

“projeto” CityPlan (Figura 52) (NetBeans) (OWL API Java). Algumas modificações efetuadas mais 

genéricas podem servir para ligar outro tipo base de dados, enquanto outras como por exemplo 

addTaxHolandaLayer são específicas para Ypenburg. Mais especificamente foram alterados dois 

módulos: Maps, responsável pelo carregamento dos dados geográficos para a plataforma CityPlan, e 

ClassificationProcess que, tal como o nome indica, é responsável pelo processo de classificação. 

Relativamente ao módulo Maps, foram alteradas as classes actionPerformed e connect da classe 

AddLayerAction. Também foi alterada a interface da classe ColoredMap e os métodos 

addTaxHolandaLayer e addFeatureLayer da classe ColoredMapImpl. No módulo 

ClassificationProcess foram implementados os métodos getParams e getFS da classe AddClassAction 

e foi alterado o método getChanges da mesma classe. Seguidamente, são apresentados detalhes destes 

procedimentos computacionais. 

 

         
Figura 52 – Esquema com a representação dos módulos, classes e métodos 
que foram implementados/alterados. 

 
 
- Implementação AddLayerAction.java e método actionPerformed 

Este método é responsável por criar uma nova base de dados, do tipo 

PostgisNGDataStoreFactory (Figura 53). 

 

                     

Figura 53 – Método actionPerformed da classe AddLayerAction. 
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Neste método obtém-se os parâmetros de ligação à base de dados através do JDataStoreWizard e 

identificam-se as tabelas (features) a carregar a partir da base de dados. Posteriormente, é realizada 

uma chamada ao método addFeatureLayer da classe ColoredMapImpl que adiciona os diversos 

elementos de cada tabela (Figura 54). 

 

                 

Figura 54 – Método connect da classe AddLayerAction. 

 
 
- Implementação ColoredMap.java 

Foi necessário alterar o interface da classe ColoredMap que será utilizada na classe 

ColoredMapImpl, a qual possui a função de implementar aquela interface (Figura 55). 

 

 

 

Figura 55 – Classe ColoredMap.java. 

 
 
- Implementação ColoredMapImpl.java e método addTaxHolandaLayer 

Este método é utilizado para carregar apenas os dados da tabela landuse utilizada na prova de 

conceito (if  (feature.equals("ue_inf_landuse"))). A ligação à base de dados é realizada através dos 
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parâmetros da variável params e obtém-se FeatureSource, ou seja, todas os dados da tabela para a 

feature correspondente que neste caso terá o nome de ue_inf_landuse. 

De seguida é criado um OntologyManager que servirá de ponto de suporte de ligação às 

ontologias. Para cada atributo function da tabela é realizada uma correspondência com a 

ObjectProperty hasCategory da ontologia LandUseSkeleton e é passado o valor de cada function da 

feature para essa ObjectProperty. 

A nova ontologia com os dados classificados da base de dados é gravado num novo ficheiro 

teste.owl. É igualmente necessário guardar a geometria para cada feature descrita na tabela da base de 

dados, através da coluna the_geom (Figura 56). 

 

  

                   
Figura 56 – Método addTaxHolandaLayer da classe ColoredMapImpl. 
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- Implementação addFeatureLayer  

Este método é utilizado para carregar todos os dados geográficos a partir da base de dados. A 

ligação à base de dados é realizada através dos parâmetros da variável params e obtém-se a 

FeatureSource, ou seja, passando todos os dados da tabela para a feature correspondente. Para cada 

elemento da tabela obter-se-á então o descritivo da sua geometria, para que seja viável a sua 

representação no mapa como ponto, linha ou polígono. 

 

- Implementação AddClassAction.java e os métodos getParams, getFS e getChanges 

O método getParams incorpora o objetivo da obtenção dos parâmetros necessários para ligar à 

base de dados. Com o método getFS obtém-se uma FeatureSource dado o nome de uma feature em 

abstrato. O método getChanges é então chamado aquando da classificação de um determinado 

elemento ou elementos do mapa. Estes elementos são features e estas mesmas features contêm a 

informação necessária para efetuar a correspondência com a base de dados e, também, para fazer 

corresponder as novas classificações da função de landuse.  

O processo inicia-se através de obtenção do valor da function. Para isso é necessário obter a 

identificação da feature que irá ser guardada na variável key. Através de um getFiller ao 

OWLObjectSomeValuesFrom também é possível obter a function correspondente a uma feature 

específica. O passo seguinte consiste numa nova ligação à base de dados para obtenção dos 

parâmetros de ligação necessários através do método getParams. Seguidamente é iniciada uma new 

Transaction em que - através do modifyFeatures - o novo valor de function para a feature 

correspondente irá ser escrito na tabela. 

 

8.5 As diversas funcionalidades da integração em CityPlan  
 

Seguidamente é apresentada uma demonstração de todo o processo que o utilizador de CityPlan 

necessita para operar com as funcionalidades implementadas. Alguns destes passos são comuns para 

projetos sem esta integração específica da base de dados de Ypenburg. 

1. O primeiro passo consiste na criação de um novo projeto, carregando no botão “New 

Project” (Figura 57). 
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Figura 57 – Abrir um Projeto “New Project” na janela do interface. 

 
 

2. Posteriormente é necessário selecionar uma ontologia para o uso do solo (LandUse) 

que, neste caso particular, será TaxHolanda.owl. Seguidamente deve-se carregar no 

botão “OK” (Figura 58). 

 

                    

Figura 58 – Seleção do uso de solo TaxHolanda.owl aplicado na cidade de Ypenburg. 

 

3. Na janela relativa ao fluxo de tarefas “Classification Workflow” seleciona-se o 

ficheiro TaxHolandaWorkflow.owl, como o standard de uso do solo pretendido. 

Seguidamente, carrega-se no botão “OK” (Figura 59). 
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Figura 59 – Seleção do standard TaxHolandaWorkflow.owl.   

 
 

4. Na janela “Facility Location” e “Population” não são selecionados quaisquer 

ficheiros, portanto basta carregar no botão “Cancel”. 

5. Depois é necessário adicionar um novo mapa “Layer Map”. Para isso basta carregar 

no botão “Add Map Layer” (Figura 60). 

 

 

                     
 Figura 60 – Carregamento de um mapa. 

 

6. Seguidamente é necessário o preenchimento de uma tabela com os parâmetros de 

ligação à base de dados. Depois, carrega-se no botão - Próximo ou “Next” e por fim 

no botão - Teminar ou “Finish” (Figura 61). 
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Figura 61 – Ligação à base de dados PostGIS. 

 
7. Os dados estão finalmente carregados e classificados na tabela eu_inf_landuse. Para 

visualizar as diferentes atribuições de cores para cada categoria do uso do solo 

(function) basta carregar em “LandUseCategory”, e depois em 

“TaxHolandaConcept” ou em cada tipo de função para visualizar individualmente 

(Figura 52). 

 

                    
 

Figura 62 – Seleção das categorias do uso do solo. 
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8. Para carregar uma tabela relacionada com a tipologia do terreno, basta reproduzir o 

mesmo processo desde o ponto 5 a 6, mas substituindo schema por designprocess 

nos parâmetros de ligação à base de dados. Seguidamente, através do botão “Layer 

Table Window” do lado direito do ecrã, é possível alterar-se a ordem das diversas 

camadas “Layers”  de informação carregadas. Primeiro é alterada a ordem, colocando 

no topo a Layer eu_inf_landuse, que corresponde aos pontos classificados com as 

diferentes funções de uso do solo. Depois, carrega-se no ícone “olho” por duas vezes 

para atualizar a visualização correta das “Layers”. É necessário também carregar no 

“visto” da Layer dp_sda_accessibility para anular a sua ação. Deste modo a “Layer” 

não será considerada no processo de classificação (Figura 63).  

 

                     
 

Figura 63 – O funcionamento das “Layers”. 

 
9. Seguidamente é necessário selecionar um ou mais pontos no mapa para classificar 

com uma nova função. Este processo é realizado carregando no botão “Select 

Features”, para se selecionar no mapa os pontos que se pretenderem classificar 

(Figura 64).  

 

                    
 

Figura 64 – Classificação de novas funções no mapa. 
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10.  Depois de selecionados os pontos no mapa, carrega-se na função com que se 

pretende classificar estes pontos e, seguidamente, no botão “Classify Feature” 

(Figura 65). Todos estes elementos ficam então classificados. 

 

  
 

Figura 65 – Botão para classificar pontos e parcelas “Classify Feature”. 

 

11.  Obtêm-se, deste modo, as novas classificações para os pontos selecionados no mapa. 

Neste caso foram classificados uma série de pontos de uma região à direita do mapa 

com a função “Sports”. Para retirar determinada classificação aos pontos basta 

executar o mesmo processo utilizado para classificar pontos no mapa, mas em vez de 

se utilizar o botão “Classify feature”, utiliza-se o botão à direita deste, cujo nome é 

“Remove feature Class” (Figura 66). 

                   
 

                   
 

Figura 66 – Seleção e remoção de classificações no mapa. 
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12.  É possível obter a comprovação de que todas estas informações foram escritas na 

base de dados, começando por verificar nos id’s (identificadores) de cada ponto, se 

foi alterada a sua classificação através do botão “Click to identify features in selected 

layers” (Figura 67). 

 

 

  
Figura 67 – Identificação de parcelas em “Click to identify features in selected layers”.  

 

13.  É igualmente necessário carregar num dos pontos que foi classificado, de forma a 

obter-se o seu “id”, o qual neste caso será facultado pela expressão ue_inf_landuse 

ue_inf_landuse.479, correspondente ao “id=479” (Figura 68). 

 

                      
 

Figura 68 – Informação acerca do “id” de um ponto ou de uma parcela (“Feature info”). 
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14.  Na base de dados, através do pgAdmin, é possível selecionar a tabela eu_inf_landuse 

e visualizar as cem primeiras linhas desta tabela, através de eu_inf_landuse -> View 

Data -> View Top 100 Rows (Figura 69). 

 

                      
   

Figura 69 – Visualização das primeiras cem linhas da tabela de informações sobre os pontos e 
as parcelas.  

 

15.  Como se pode observar, a entrada com o “id 479” já está classificada com a função 

Desporto ou “Sports” em CityPlan (Figura 70). 

  
 

                     
 

Figura 70 – A função “Sports” como “id 479” nos dados PostgreSQL. 
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8.6 Adaptação posterior ao LBCS 
 

Para se utilizar novamente a ontologia LBCS em substituição da ontologia apresentada 

anteriormente, foi necessário construir um dicionário em Java que relaciona a tabela da base de dados 

de Ypenburg PostgreSQL, com as diversas subclasses da classe function, uma das dimensões do 

LBCS. De seguida apresenta-se uma tabela com os significados de cada elemento: 

 

 
Base de dados de Ypenburg 

 
Ontologia LBCS 

Assembly F.ManufacturingAndWholesaleTrade 
Detention F.CorrectionalInstitutions 
Education F.EducationalServices 
Heatlh F.HealthAndHumanServices 
Industry F.Industrial_CommercialAndInstitutionalBuildingConstruction 
Lodging F.Hotels_Motels_OtherAccommodationServices 
Office F.OfficeAndAdministrativeServices 
Other F.UnclassifiableFunction 
Residential F.PrivateHousehold 
Retail F.RetailSalesOrService 
Sports F.Amusement_Sports_RecreationEstablishment 
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Abstract:  Urban planning has a considerable impact on the economic performance of 

cities and on the quality of life of their populations. Efficiency at this level has been 

hampered by the lack of integrated tools to adequately describe urban space in order  

to formulate appropriate design solutions. This paper describes an ontology called  

LBCS-OWL2 specifically developed to overcome this flaw, based on the Land Based 

Classification Standards (LBCS), a comprehensive and detailed land use standard to 

describe the different dimensions of urban space. The goal is to provide semantic and 

computer-readable land use descriptions of geo-referenced spatial data. This will help to 

make programming strategies available to those involved in the urban development process. 

There are several advantages to transferring a land use standard to an OWL2 land use 

ontology: it is modular, it can be shared and reused, it can be extended and data consistency 

maintained, and it is ready for integration, thereby supporting the interoperability of different 

urban planning applications. This standard is used as a basic structure for the “City 

Information Modelling” (CIM) model developed within a larger research project called 

City Induction, which aims to develop a tool for urban planning and design. 

Keywords:  urban ontology; OWL2; land use planning; urban development process; CIM 
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1. Introduction  

Any territory has potential that must be recognised and used for the benefit of its population. 

Through adequate spatial planning, it is possible to prevent the waste of territorial resources whilst 

maximising satisfaction of the population’s needs. Planning therefore plays a key role in spatial and 

social organisation [1].  

Urban and regional planners usually develop long and short term plans to guarantee efficient 

management of land use and to promote the growth and revitalisation of urban, suburban, and rural 

communities. Before making plans for the development of these communities, planners study and 

report on the existing land use for business, residential, and community purposes. One of the core 

goals of the City Information Modelling (CIM) model [2] developed within the City Induction 

project [3] is to provide a tool for manipulating land use knowledge to benefit such plans. The City 

Induction project aims to design and build a tool to assist the urban development process. It is targeted 

at district planning and the goal is to promote the generation of more sustainable urban environments. 

In order to achieve these goals, the tool should be able to access information about the site context and 

assist in the elaboration of an intervention programme, as well as in the development and assessment 

of design solutions that meet the programme requirements.  

It is important to have reliable and up-to-date geo-referenced information, firstly, in order to 

identify the requirements of the plan, and subsequently to establish appropriate recommendations. The 

CIM is intended as a standard for developing computable representations of the physical and 

functional characteristics of the urban environment which will serve as a repository of information for 

urban planners and designers to use throughout the urban development process. 

Many classification systems are used in land use planning. Land use standards are usually developed 

and modelled by geographic institutes regulated by the state to deal with the specific character of  

the territory and regional policy norms. There are also significant differences between the variety of 

standards available.  

The Land Based Classification Standards (LBCS) model was developed by the American Planning 

Association [4] and was the system adopted by the City Induction project due to its unique capacity  

for spatial representation. LBCS provides a cutting-edge land classification with the following 

qualities: (a) precise classification, due to its multi-dimensional character, describing space according 

to five different, complementary dimensions—function, activity, structure, site development and 

property rights; (b) the fact that it is independent of spatial units of measurement (parcels, buildings, 

etc.); and (c) flexibility in terms of detail, due to its hierarchical nature. Basically, LBCS represents a 

way of organising the terminology used for classifying land use and therefore does not depend on 

having a relational or any other form of database, but typically is implemented within a relational 

database of geo-referenced spatial units. The American Planning Association provides some relational 

models in the implementation section of the LBCS site [4]. 

In recent years, society has been witnessing the development of the next generation Internet.  

The Semantic Web [5] is an extension of the current web which, whilst preserving valuable web 

characteristics, introduces interesting new features: it is open and decentralised and uses new 

technology to make data on the web machine-interpretable based on a powerful mechanism, namely 

inference. Knowledge in the Semantic Web is represented by ontologies, which are semantic formal 
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models that describe relevant concepts, as well as the relationships and the constraints between them. 

The inference mechanism of the ontology, as well as the open characteristics of the Web, are strong 

enough arguments to motivate and justify the design of an ontology for any land use classification 

standard and in particular, the design of a LBCS ontology for the Semantic Web. It is modular and can 

be easily extended, it can be shared and reused, information can be inferred and data consistency 

maintained, and it is ready for integration, thereby fostering interoperability between distributed urban 

knowledge and different applications. 

This article describes the development of the LBCS-OWL2 ontology using the Protégé ontology 

authoring tool [6], and how it can be used for classifying georeferenced spatial units that are stored in a 

shapefile, for instance. The Web Ontology Language (OWL) is the W3C standard language for 

modelling ontologies in the Semantic Web. OWL2 [7] is an extension of the first OWL version and 

contains several new features, some of which are used in this research, such as punning meta-modelling. 

Punning techniques are described in Section 4.1. The ontology design issues in question are not specific 

to the LBCS but can serve as useful guidelines for the development of an OWL ontology for any other 

land use classification standard, particularly if it has a hierarchical structure similar to the LBCS. 

The article is organised as follows: related work is discussed in Section 2; the LBCS land  

use standard is described in Section 3; Section 4 is dedicated to the presentation of LBCS-OWL2, 

which constitutes the backbone of the CIM, enabling semantic and computer-readable descriptions of  

geo-referenced spatial data to be developed; Section 5 exemplifies the use of the LBCS-OWL 

ontology, together with an illustration of the inference and querying capabilities provided by OWL2 

formal semantics; Section 6 describes how data can be transferred from LBCS relational databases, or 

from other land use systems such as the NLUD standard, to the LBCS ontology proposed here; and 

Sections 7 and 8 summarise the results and present the conclusion. 

A shorter version of this paper was initially published in [8]. 

2. Related Work 

The use of ontologies has been a hot topic for researchers involved in the development of 

computational tools for urban planning, mostly due to their capacity to externalise, share, integrate, 

and reuse urban planning knowledge. The recent interest in ontologies in the field of urban planning 

derives partly from the increasing relevance of communication, negotiation, and argumentation  

in decision-making processes [9,10]. Urban planning has evolved from a rationalistic model to a 

transactional model in which public participation, multi-stakeholder partnerships and strategic 

planning have become a byword. Ontologies can thus be seen as a way of responding to the difficulties 

that arise out of these new models, enabling them to become inter-operative across systems and 

people [10–14]. At present, several research groups are developing work in the field of urban 

ontologies, some of the most relevant of which are listed below. 

2.1. HarmonISA  

The main goal of the HarmonISA research project [15,16] is the automatic semantic integration  

of land use and land cover data for the three regions of Friuli Venezia-Giulia (Italy), Slovenia,  

and Carinthia (Austria). Some OWL ontologies were created corresponding to different land cover 



 

 220 

 

 

 

 

 

 

 

Future Internet 2012, 4                   

 

 

68 

classification systems in Italy (Moland), Slovenia (Slovenia CORINE) and Austria (Realraumanalyse). 

Two other OWL ontologies were also developed, one for the USA Anderson system and the other for 

the EU CORINE system. These classification systems are better suited to land cover than land use and 

are prepared for classifying data derived from aerial photography. The land use and land cover 

concepts are closely related and sometimes interchangeable, but the classification systems that were 

harmonised are, in fact, designed for land cover. 

2.2. COST C21 Action 

The main objective of the European COST C21 [10] Action, known informally as “Towntology” [12], 

which brings together a large group of experts from across Europe, is to “increase knowledge of and 

promote the use of ontologies in the domain of urban development, with a view to facilitating 

communications between information systems, stakeholders, and urban experts at European level” [17]. 

The research work of this group is mainly guided by the assumption that urban practice is inherently 

based on shared conceptualisations, even though these may be implicit. These conceptualisations can 

be regarded as ontologies although they remain in the pre-formalisation stage. They are also known as 

pre-ontologies. The work of the COST C21 is to reveal such underlying ontologies, understand how 

they are constructed by actors, and propose appropriate methods of formalising and using them [17]. 

The research was progressively reframed to address three main questions: (1) How can ontologies 

support urban interoperability at all levels (both between systems and people)? (2) Which sources can 

be used to initiate, populate, and maintain urban ontologies? (3) What are the potential applications of 

ontologies in the urban domain? 

The present limitations of CityGML [18] in terms of supporting high-level interoperability between 

different urban applications are discussed within the context of COST C21. It has been suggested that 

3D representations may play a central role in communications between decision-makers and the 

population when complemented with higher level urban ontologies interconnecting urban information. 

CityGML has been successfully integrated with OSM, a soft-mobility ontology, and with OTN,  

an Ontology of Transportation Networks [19], both developed in OWL. OSM can supplement the  

soft-mobility aspects lacking in OTN and CityGM was useful for visualisation and communication.  

2.3. Other Research 

There are also cases of interoperability in the fields of archaeology [20] and air quality [21]. In 

addition, ontologies have been used as a way of supporting communication between experts and the 

lay public via the elaboration of a shared understanding of given concepts [22]. Outside deliberative 

practices, there has been some research into the automatic extraction and indexation of concepts from 

reference sources, which can be an alternative and efficient way of rapidly developing and populating 

urban ontologies [23,24]. 

3. The Land Based Classification Standards (LBCS) 

Land use is typically studied by geographers and urban planners, and refers to how the land is being 

used by humans. In urban development processes it is important to know what can be achieved by 
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using land use to plan the space where people live. However, there is a recurring misconception. Land 

use planning is sometimes interpreted as a process whereby planners tell people what to do, whereas in 

fact the objective of land use planning is to make a systematic assessment of the physical, social, and 

economic factors to assist land users and planners in selecting the best sustainable options to meet 

society’s needs. The importance of this has created the need to explain the classification standards used 

in the context of this research, namely the LBCS, in more detail. 

The Land Based Classification Standards [25] were developed by the American Planning Association 

(APA) basically to provide planners with a consistent model for classifying land uses based on their 

characteristics. The purpose of the standard was to provide a common classification and to minimise 

redundant data collection and production by a range of local, regional, state, and federal agencies. The 

first version of LBCS was launched in 2000 and the standards have since been updated periodically. 

Following Guttenberg’s approach in which he argues that urban planners will need several additional 

dimensions of land use information [26], LBCS developed 5 different dimensions to represent activities, 

economic land use functions, structural uses, site development status, and the nature of land ownership. 

Activity refers to the actual use of land, based on its observable characteristics. “It describes what 

actually takes place in physical or observable terms (e.g., farming, shopping, manufacturing, vehicular 

movement, etc.). An office activity, for example, refers only to the physical activity on the premises, 

which could apply equally to a law firm, a nonprofit institution, a court house, a corporate office, or 

any other office use” [25]. Function refers to the economic function or type of enterprise using the 

land. “Every land-use can be characterized by the type of establishment it serves. Land-use terms, such as 

agricultural, commercial, industrial, relate to establishments. The type of economic function served by the 

land-use gets classified in this dimension; it is independent of actual activity on the land. Establishments 

can have a variety of activities on their premises, yet serve a single function. For example, two parcels 

are said to be in the same functional category if they serve the same establishment, even if one is an 

office building and the other is a factory” [25]. Structure refers to the type of structure or building on the 

land. Site development status refers to the nature of the overall physical development of the land. Finally, 

ownership refers to the relationship between land use and land rights. The multi-dimensional concept of 

the LBCS allows for very precise information on land use. Parks and open spaces, for example, often 

accommodate a complex mix of activities, functions and structures and current land use standards 

containing only one classification dimension cannot adequately describe such a spatial structure. 

Moreover, LBCS has a hierarchical system for each dimension which contains a set of categories 

and subcategories for classifying land use. This hierarchical system makes it very flexible in terms of 

the level of detail for the available information—categories can be refined or abstracted if needed. 

LBCS provides a (numerical and colour) coding system to accommodate each dimension category  

in the hierarchical tree. Each of the five dimensions has nine colour values, one for each top-level 

category. Within each dimension, the colour value remains constant for the top-level category and  

all subcategories.  

The parcel is one of the most important geospatial elements for planners and is therefore the most 

common taxonomic unit in land use data. Nevertheless, LBCS is independent of classification units, 

enabling land use data to be integrated from a variety of scales. LBCS can be equally applied to units 

such as traffic zones, buildings, parcels, parcel aggregates, grids, and combinations of such units. 
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The database implementation of LBCS can be described by adding new fields to the land use 

database. The total number of land use fields in the database should equal the number of dimensions. 

Dimensions may be added or dropped as needed, depending on the purpose of the data. Relational 

databases offer an easy platform for implementing a database schema that can store multiple codes 

required to mirror the multi-dimensional nature of land use. 

4. Mapping the LBCS into an Ontology 

4.1. Class Hierarchy 

The LBCS standard has three qualities that constrain the ontology mapping process: (1) it is 

multidimensional, with each dimension structured hierarchically; (2) the level of detail used to classify 

land use may be flexible, meaning that, for example, it is possible to classify the function dimension of  

a certain land unit as shopping (higher on the function dimension hierarchy) or as goods-shopping 

(lower on the hierarchy); (3) each concept in the hierarchy has a numerical code (which is unique 

within the context of a dimension) and a colour code, in addition to the full name and description. 

The first quality, the hierarchical nature of LBCS, offers the opportunity to model each concept as 

an OWL Class and to build the hierarchical taxonomy through the OWL Subclass relation. In contrast, 

the second and third qualities seem to be better modelled by treating categories as OWL individuals or 

instances. It was intended to classify parcels and other land units in different abstraction levels, meaning 

that dimensions, at any abstraction level, should naturally be seen as individuals (or instances). The main 

reason for this is because there will be object properties that link Land Units to LBCS dimensions and  

an OWL property always relates two OWL individuals rather than individuals with an OWL class. 

Regarding the third quality, each category has its own numerical and colour codes. In OWL there  

are two possible ways of modelling these attributes of LBCS categories, either by using annotation 

properties in the class or by using data properties, which are asserted in the individual. While the use 

of properties is compatible with reasoning and allows for the imposition of some structure and 

restrictions such as range or cardinality, the annotation properties are completely ignored by reasoning 

and are only there to be read. 

Deciding to model a concept as class or as an individual is not a straightforward decision but a very 

controversial issue [27]. We wanted the best of both worlds and therefore chose to allow the LBCS 

categories to be viewed both as individuals and classes. One way to solve this dual need is through a 

weak form of meta-modelling known as punning [7]. Punning, in OWL 2.0, consists of declaring a 

class and an individual with the same name (IRI), so that this entity is viewed either as a class or as an 

individual, depending on the context. This means that for every LBCS category class there is an 

individual with the same identifier (IRI). Punning belongs to the OWL2 specification and is correctly 

interpreted by reasoners following the inference semantics of OWL. This solution fulfils all the 

requirements stated above, allowing the user to maintain the subclass relation between the categories 

and assert properties for them (for example: LeisureActivity hasCode 3000). In addition, since all 

categories in all taxonomy levels have a corresponding individual, it is possible to assert properties 

from any punned category (for example: SidneyOperaHouse hasActivity LeisureActivity). 
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The taxonomy was structured using a base class named LBCSConcept that has five subclasses 

corresponding to the five LBCS dimensions (Activity, Function, Structure, Site, and Ownership). The 

taxonomy of concepts as defined in LBCS is built by sub-classing each of the dimensions, as shown in 

Figure 1. As previously stated, every subclass of a dimension will have an individual with the same 

name for meta-modelling purposes (except the five concepts corresponding to the top dimensions).  

All sibling classes were declared disjoint and individuals were also declared different from each other. 

To refine the semantics of the ontology, a covering axiom was added in the LBCSConcept class, and 

the subclasses corresponding to the five dimensions were declared disjoint, meaning that every 

member of LBCSConcept must be an individual of either the Activity, Function, Structure, Site or 

Ownership classes.  

Figure 1.  The LBCS class hierarchy. The LBCS concept seen as a class with three 

annotation properties for registering the full name, description and source. Each class has 

an individual with the same name. 

 

The numerical and colour codes were modelled with functional datatype properties (see Figure 2) 

and not as annotations because they have unique numerical and colour codes and this can be useful in 

reasoning, for example, in queries like “Give me all the red categories”. Conversely, it is very hard to 

conceive of queries that would require the full name or description of a class, so these properties were 

asserted with the annotation properties “label” and “comments” respectively, as recommended by the 

OWL2 specification [7]. This approach also provides multi-language support, which can be useful in 

providing human readable information. 
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Figure 2.  The LBCS concept. The LBCS concept seen as an individual with two datatype 

properties in which information about numerical and colour codes is registered.  

 

4.2. OWL Class and Individual Names and Automatic Ontology Construction  

Since the original names of LBCS concepts include spaces and other characters that are not 

compatible with the entity name rules in OWL, it was necessary to convert these names into more 

suitable ones. Some fixed rules were devised for the conversion of names to ensure consistency across 

the ontology: 

(a)  The CamelBack notation, recommended for OWL class names, was applied. 

(b)  Commas were replaced by underscores. 

(c)  Parentheses and everything inside them were removed. 

(d)  A letter and a dot were added before each name, identifying the dimension to which the concept 

belonged (A. for activity, F. for function, S. for structure, SI. for site and O. for ownership). 

Two examples are given below to illustrate the name conversion process: 

Regional center (enclosed mall with two or more anchors) was converted into S.RegionalCenter, 
as it is a subclass of the Structure (S) dimension.  

Agriculture, forestry, fishing and hunting, was converted into F. Agriculture_Forestry_Fishing 
And Hunting. 

Since the LBCS standard has around 1000 concepts and 170 pages of descriptions, it was necessary 

to develop a mechanism to build the ontology automatically, according to the structure described in  

the previous sections. This was achieved by parsing the official LBCS standard document [28] with a 

Java application built solely for this purpose, based on OWL-API 3 [29]. The document pages with the 

description of the concepts have a very regular structure and the hierarchy level can be inferred from 

the code numbers, which made this task easier. 

5. Land Use Planning: Using the LBCS Ontology 

Let us suppose that, in the context of an urban planning framework, it is important to identify and 

classify a certain portion of land (Figure 3) according to the LBCS classification standard. To make 
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this feasible, all the geographical information associated with a map of the intervention site has to be 

linked to the land use knowledge provided by the LBCS ontology. The portions of land to be classified 

have to be coupled with a spatial concept. For the purpose of this research, it was decided to use the 

concept of the “parcel”, which basically represents “portions or pieces of land, regardless of size” [30]. 

This concept seems to be appropriate for representing urban elements or features. In practical terms,  

to enable parcels to be classified on a map, it was necessary to create an ontology, detailed below, in 

which information about each parcel is represented. This ontology imports the LBCS ontology so that 

parcels can be classified with land use knowledge. Each parcel can then be associated with concepts 

that describe the different dimensions of the urban space as activity, function, structure, ownership and 

landscape. It is important to mention that spatial units other than “parcel” could be used, since LBCS 

concepts are independent of scale. 

Figure 3.  Classification of Parcels. Example of a map composed of parcels that can be 

classified according to land use knowledge.  

 

5.1. GIS_Parcel Ontology 

A new ontology called GIS_Parcel was created, which imports the LBCS ontology so that parcels 

can contain both types of information mentioned in Section 5: (a) a link to the geographic spatial data 

and (b) land use knowledge. Technically, a Parcel class and one object property for each of the five 

LBCS dimensions (hasActivity, hasStructure, hasOwnership, hasSite and hasFunction) were created, 

linking the Parcel (domain) to the categories of the corresponding dimensions (range). These 

properties are not functional, meaning that each individual of Parcel may have multiple categories in 

each dimension (several functions, for example). Both a functional and an inverse functional 

dataproperty were also defined to store the Parcel identifier, which can be used, for example, to find 

the corresponding entity on a map. As will be explained in Section 6, it is not necessary to have the 
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geometric data in the ontology only to maintain a link between each parcel instance and the 

corresponding geometry. 

5.2. Queries 

In OWL language it is possible to make queries by defining a class representing the query and 

asking the reasoner to retrieve all the individuals in that class. These queries can be pre-defined in the 

ontology or programmatically created in real time as required, using, for example, the OWL API. The 

expressive power of the OWL language, together with the multidimensionality of the LBCS land use 

standard, enables very complex queries to be created that can be defined in a very simple and flexible 

way. These queries can be quite useful for analysing urban space on the basis of the characteristics of 

its parcels. Queries using the ontologies developed within this research are typically built on 

restrictions to dimension properties.  

We now explain how each type of restriction can help create useful queries relating to parcels in 

urban space. 

(a)  Existential restriction (some): This is perhaps the most common restriction. It enables parcels to 

be found that have at least one specified category (or any other category that is a subclass of this) 

in one dimension. For example, the query “hasFunction some F.GeneralSalesOrServices” would 

retrieve all the individuals (represented as parcels on a map) with that function or a subclass of it, 

such as F.RetailSalesOrService, F.BarOrDrinkingPlace, etc. Basically, this function allows the 

user to automatically find a series of smaller-scale urban elements (parcels) by simply asking for 

its descendants in the hierarchy. This restriction allows for the automatic location of a range of 

spatial information. 

(b) Universal restrictions (only): This kind of restriction can be useful when used together with 

existential restrictions to specify that a particular dimension can only have a certain class of 

categories. For example, the query “hasFunction some F.GeneralSalesOrServices and hasFunction 

only F.GeneralSalesOrServices” describes parcels that only have GeneralSalesOrServices or one 

of their subclasses in the function dimension. Note that OWL follows open world assumptions 

and the world must therefore be closed in order to infer information based on universal restrictions. 

For this purpose, it is possible to say, for example, that the only dimensions declared so far are the 

only ones that exist for every parcel, using cardinality restrictions. This topic will be discussed in 

further detail below, when describing migrating information from relational databases. 

(c) Cardinality restrictions (min, max, exactly): These restrictions allow the user to specify how 

many different categories a parcel should have in one dimension. It may be useful, for example, 

to find parcels with more than one function: “hasFunction min 2.” 

(d) Qualified cardinality restrictions: These restrictions are an extension of cardinality restrictions, 

enabling the class of categories to be stated within the restriction. They can be used, for example, 

to find parcels that have more than one commercial function and at most one residential function. 

Through the logical operators “and”, “ or ”, and “not ”, these restrictions can all be combined to 

build quite complex queries, for example: 

“ hasFunction some F.ResidenceOrAccomodationFunction and 
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hasFunction min 2 and 
hasStructure some S.MultifamilyStructures and 
hasOwnership some O.NoConstraints-PrivateOwnership.”   
This means “Private residential buildings also with other functions”. 

5.3. Consistency Checks 

By defining subclasses of the Parcel class and declaring them disjoint it is possible to create 

concepts that will help the reasoner to automatically detect inconsistencies in the classification. This 

may help in validating and correcting existing land use classifications and even prevent errors if the 

categorisation is carried out in real time with a tool that uses the ontology. For example, if the user 

wants to state that it does not make sense for a Parcel with the site category SiteInNaturalState to 

include a structure, this can be done as follows: 

(a) Declare an equivalent class named ParcelInNaturalState described by “Parcel and hasSite some 

SI.SiteInNaturalState and hasSite only SI.SiteInNaturalState.” 

(b) Declare an equivalent class named ParcelWithStructure described by “Parcel and hasStructure 

some Structure and not (hasStructure some S.NoStructure). 

(c) Declare ParcelInNaturalState and ParcelWithStructure disjoint.  

Any parcel that has both SiteInNaturalState and any Structure categories will automatically be 

deemed inconsistent, and the reasoner can provide detailed justifications for this inconsistency, allowing 

the user to understand why the classification does not comply with the axioms of the ontology. 

5.4. Matching with other Land Use Systems 

There are plenty of land use classification systems and if the objective is to work only with the 

LBCS system and its ontology, some mechanism for mapping one classification system into the other 

must be devised. The multidimensionality of the LBCS standard and its completeness and good level 

of detail give this standard remarkable expressive power, which makes matching between other 

classification systems and LBCS almost always possible. This matching can be accomplished in a 

modular and flexible way by using ontologies. A new taxonomy can be created representing the other 

classification system by creating a subclass of the parcel class. These new classes will have existential 

restrictions in the dimensions properties, matching the classification system with the LBCS. Then, 

using the original classification data, the new classes can be instantiated, and these individuals will 

implicitly have the LBCS categories asserted. For reasoning purposes, this is almost the same as 

having the LBCS categories explicitly asserted in the individuals. Consider, for example, the National 

Land Use Database (NLUD) [31] classification system. Figure 4 shows how the matching between a 

NLUD class and LBCS can be achieved.  
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Figure 4.  Matching between NLUD and LBCS. Matching between the NLUD class 

“ReligiousBuildings” and the LBCS ontology concepts through existential restrictions in 

the dimensions properties. 

 

5.5. Automatic Categorisation 

A method similar to the one described above can be used to make automatic categorisations  

through reasoning. Equivalence relations can be established between categories of land use, allowing 

new categories to be inferred for parcels, based on the categories that have already been asserted (or 

inferred) for them. 

This is accomplished by defining subclasses of parcels and declaring them equivalent. For example, 

the user might want to state that all the parcels with the Structure category “Utility and other nonbuilding 

structures” also have the category “Developed site—nonbuilding structure” should be also classified with 

the Site category “Developed site—nonbuilding structures” and vice-versa. In this case, the following 

would need to be declared: 

“ EquivalentClasses: 
hasSite some SI.DevelopedSiteWithNonBuildingStructures 
hasStructure some S.UtilityAndOtherNonbuildingStructures”  

Note that this inference works both ways because an OWL equivalence has been defined, but it is 

also possible to define a one-way inference. If the intention is to state that if a parcel has the category 

“A”, it also has the category “B”, “having A” must be declared a subclass of “having B”. For example, if 

the user wants to declare that if a parcel has the category “Utility and other nonbuilding structures” that 

also has the category “Developed site—nonbuilding structures”, they would need to declare  

something like: 

“ hasStructure some S.UtilityAndOtherNonbuildingStructures 
SubClassOf: hasSite some SI.DevelopedSiteWithNonBuildingStructures”  

These constructs are very useful when dealing with the LBCS standard because of its  

multi-dimensionality. In this way, relationships can be established between the various dimensions of 

the standard, allowing for complete categorisation with less effort on the part of the user. 
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6. Converting from a Relational Database to the Ont ology 

Geospatial data is typically stored in relational databases, which contain many records. In order to 

use the ontology in real world situations, it should be possible and straightforward to automatically 

transfer the data from the databases to the ontology. 

According to LBCS implementation guidelines, geospatial databases containing the LBCS 

classifications should associate each parcel with category codes for each of the dimensions [32]. To 

populate the ontology with this data, one individual of the Parcel type should be created for each parcel 

in the database, and then the properties should be asserted with individuals (punned classes) from the 

LBCS ontology. Each parcel should be represented by an individual like the one shown in Figure 5. 

Figure 5.  Links between the GIS_Parcel and LBCS ontologies. The link between the 

GIS_Parcel ontology and LBCS ontology through 5 OWL object properties classifies 

parcels using the LBCS taxonomy. The datatype property hasShapeIdentifier links the 

Parcel with the respective ShapeFile by a unique identifier.  

 

Note that it is not necessary (or advisable) to transfer all the information contained in the geospatial 

database. The aim is for the ontology to supplement the database, not replace it. For example, it may 

not be wise to transfer the geometric data, since it is usually very large and no benefit can be gained 

from this as OWL reasoners cannot deal with this type of information. It should be remembered that 

each Parcel individual contains some identifiers referring to the corresponding geometric representation 

contained in another data repository and this is sufficient to maintain the relationship between the 

ontology and the geospatial database. 

Very simple reasoning can be used to obtain the individual corresponding to each LBCS category. 

Supposing that the user wanted to obtain the individual corresponding to the code C and dimension D, 

this could be done by querying the ontology for the members (one only, in fact) of the anonymous 

class “D and hasLBCSCode value C”, as shown in Figure 6. Other methods that do not use reasoning 

can also be easily developed, in order to keep the computational complexity to a minimum. As 

previously stated, OWL uses the Open World Assumption, and therefore to use universal and some 

cardinality restrictions, it is necessary to “close” the world. This can be achieved when transferring 



 

 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Future Internet 2012, 4                   

 

 

78 

data from the database to the ontology by stating in each individual the number of asserted categories 

(cardinality) in each dimension, as can be seen in Figure 7. 

Figure 6.  How to obtain OWL punned classes. An example of how to obtain the OWL 

entity (punned class) of a LBCS concept from its numerical code and dimension. 

 

Figure 7.  An individual representing one parcel in the map. The image shows how the 

world can be “closed” by asserting the cardinality of each property. 

 

As previously described in Section 5.4, the ontology can also be populated with data from databases 

that use other land use classification systems. The instantiation of the classes representing the other 

classification system categories can be easily achieved if each of these categories has an identifier  

that is used in the land use database. If this is the case, it is only a matter of creating an individual for 

each parcel in the database, with the types of that individual being the classes corresponding to the 

codes that are present in the database entry. All the procedures described in this section can easily be 

implemented by using, for example, the functions offered by OWL API or other RDF libraries or tools. 

These methods can also be used to transfer information from the popular Esri Shapefile format, by 

considering each polygon/line/point a parcel and extracting the land use categories from the attributes 

of each item. 

7. Results and Discussion  

The results of mapping the LBCS standard into an ontology seem to be promising. By using this 

ontology, those involved in urban development processes may identify and classify parcels of an 
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intervention site and semantically annotate them with knowledge regarding the use of the land. This 

enhances the analysis phase of the planning process by using web ontologies to describe the urban 

context, thus providing a more intelligent and capable system. 

This paper describes in detail how the LBCS standard can be implemented and how the resulting 

ontology can be used. It also describes how relational database implementations of LBCS can be 

converted into the LBCS OWL ontology. It demonstrates that ontologies can be very useful when 

dealing with land use information and can offer some advantages over the more traditional tools, for 

example in terms of the inference and consistency checks offered by OWL reasoning.  

However, there are certain aspects that have to be taken into account regarding the use of the LBCS 

ontology (as with other urban ontologies in real practice scenarios), namely whether those involved in 

the urban development process need to know how to build axioms and whether they need to know how 

to build complex queries for the ontology. 

This leads to the need to create an interface for the tool with an associated protocol to facilitate 

operations within the ontology knowledge. Such a tool is already under development, and is partially 

described in “4CitySemantics, GIS-Semantic Tool for Urban Intervention Areas” [8]. The basic idea is to 

develop an urban planning system tool which relies on Semantic Web technologies and incorporates the 

LBCS ontology, amongst others. The base concept of the tool is defined by top-level system ontologies, 

namely land use, workflow, and population ontologies. These ontologies, called skeleton ontologies, 

can be extended by user ontologies. For example, the land use ontology is extended with the 

categorisation of the LBCS land use standard. Furthermore, the land use is linked to geographic 

features on an underlying map, which is stored as a shape file.  

The system tool offers a visualisation map, as can be seen in Figure 8, in which the different 

assertions are coloured according to its classifications. The tool also incorporates a workflow ontology 

which acts as a guide for the urban planner. Basically, the idea is to design a top ontology which  

can be extended with user-defined axioms. The goal is to apply Semantic Web techniques to the 

development of a system for the urban planning process. 

Figure 8.  A screenshot of the tool interface. A land use category is selected (left), 

displaying the features related to this category on the map. Some parcels are selected in the 

map (right) as the user classifies them with the selected LBCS category. 
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In practical terms, this ontology-driven visualisation and classification tool makes a set of editing 

tasks available that provides those involved in the urban development process with a comprehensive 

set of features to select, classify, and interpret urban space. The goal is to facilitate the use of all the 

available information to describe urban space, in order to formulate appropriate design solutions to 

meet context-driven requirements. 

8. Conclusions 

The main outcome of this research is the development of the land use ontology LBCS-OWL2. The 

land use knowledge of this standard was modelled using a Semantic Web ontology using the latest 

version of the standard W3C Web Ontology Language (OWL 2.0). The proposed ontology facilitates 

the analytical phase of the description of urban space to assist the development of appropriate design 

solutions. The LBCS-OWL2 ontology incorporates the following main characteristics: 

(a) A comprehensive and detailed land use standard: LBCS describes urban space in five different 

dimensions: activity, function, structure, ownership, and site; 

(b) Semantic data integration: the LBCS-OWL2 ontology can be easily integrated into other urban 

ontologies, as in other urban planning applications. The LBCS ontology can also be linked to 

relational databases as demonstrated; 

(c) Semantic reasoning and querying: the LBCS ontology allows for queries, which is very useful 

for analysing urban space taking the characteristics of the land into account; 

(d) The LBCS ontology can be shared, reused, extended, and customised. These are common 

characteristics of web language ontologies. 

Testing the proposed ontology in urban planning seems to offer a promising research field. 

Considering the usual difficulties faced by planners during the pre-design phases, the proposed 

ontology could improve the analytical phase and make the synthesis phase consistent by introducing a 

resourceful way of describing the urban context. 

The main goal of future research is the development of additional ontologies in order to strengthen 

the description of urban space. These ontologies will be tailored and incorporated into the tool 

described [32], to support decision-making in the early stages of the urban design process.  
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One of the problems that planners face currently is the difficulty in finding appropriate 
guidelines for organizing public open spaces in urban areas. This invokes the need to create a 
system tool to describe and guide the planning of such components of the urban space. This 
research explores the problems related to the description and the location of public open 
spaces, and defines a system that integrates three distinct and complementary phases – 
appraisal, description, and location of public open spaces – each involving a specific 
methodology and associated tools. The main purpose is to provide computer-readable 
descriptions of patterns for planning urban space, to make available programmatic strategies 
and design options to the participants of the urban development process. 
 
Keywords: public space, data mining, urban ontologies, eco-problem solving, patterns 
 
 
 
 
 
 
 
1 Introduction 
Although different authors say it differently, there is the common belief that 
open spaces deeply benefit the urban condition. The Council for Europe 
identifies public open space as “an essential part of the human heritage, a strong 
element in the architectural and aesthetic form of a city”. The definition points 
towards the educational role of open spaces, and its importance in fostering 
social interaction and promoting community development, by supporting 
“economic objectives and activities”.1 2  
This research discusses how to plan public open spaces and what methodologies 
and tools to use to do it adequately.3 4 Urban planning is the process of analysing, 
envisioning, deciding, and implementing plans for adapting social organization 
to meet society’s needs.5 Planning public open space plays, therefore, an 
important role in this process as it is an essential ingredient of spatial 
organization. By planning public open spaces adequately planners can promote a 
wide range of benefits to communities, such as social interaction and cohesion, 
thereby building social capital.6  
In this article, it is described the development of an integrated system tool to plan 
public open spaces. This tool will constitute a repository of structured 
information on the urban context that will support the development of 
intervention programs and designs by the participants of the urban development 
process. The proposed system integrates three distinct and complementary 
phases: appraisal, description, and location of public open spaces. Each phase 
involves a specific methodology. In the appraisal phase data mining techniques 
are used to support an automated search for patterns within the urban space 
following the methodology proposed by Gil et al.7 The purpose of the appraisal 

1 Council of Europe
(1986) [www.coe.int/t/
dg4/cultureheritage/heri-
tage/landscape/Textes_en.
asp]  
2 Woolley H. (2003). Ur-
ban open spaces. Taylor
& Francis 
3 Montenegro N. et al
(2011a). Public Space
Patterns: Modelling the
language of urban space.
In: Carrara G. et al eds,
Connecting Brains Shap-
ing the World, Proceed-
ings of the 13th Interna-
tional Conference on Ad-
vances in Design Sciences
and Technology, Europia
Productions, Paris 
4 Montenegro N.  et al
(2011b). An OWL2 Land
Use Ontology: LBCS in
Lecture Notes in Com-
puter Science (LNCS),
Proceedings 11th Interna-
tional Conference on
Computational Science
and its Applications,
Springer, pp 185-197 
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92 Describing and locating public open spaces in urban planning 

phase is twofold: first, to identify public open space patterns in the existing 
urban structure, and second, by comparing with standard requirements to identify 
new patterns required in the face of an expected growth or environmental 
adaptation. In practical terms, the data mining process clusters sets of parameters 
describing different types of public spaces. In the description phase, the concepts 
of public open spaces are encoded into an ontology using the Protégé ontology 
authoring tool.8 The Web Ontology Language (OWL) is the W3C standard 
language for modelling ontologies in the Semantic Web. The ontology design 
issues faced were previously tested in a land use standard. The information 
obtained in the appraisal phase, with the clustering process, allows the ontology 
to identify the parameters of the identified public open space patterns. Once this 
information is stored and the concepts defined, one can identify existing types of 
public open space and the further needs in terms of completing the planning 
requirements. Finally, there is an important task. It is important to define the 
location for the required public open spaces. The location algorithm, supported 
by an agent based search system, consists of searching for the best placement of 
different public open spaces depending on the requirements for serving a certain 
amount of population and a certain attraction effect called irradiance which 
evaluates how far a public space is from the population it serves. The location 
problem-solving follows the methodology and tools proposed by Montenegro, 
already tested for public facilities location. The proposed model was built in 
NetLogo 4.1.3, due to the suitability of this environment for modelling multi-
agent systems. 
In this paper related work is discussed in Section 2 and a definition of public 
open space in Section 3. Section 4 is dedicated to the presentation of the method 
for the appraisal, description and location of public open spaces in the urban 
context while Sections 5 and 6 summarise the results and present the conclusion. 
 
2 Related work 
The methodologies and the tools proposed in this research have already been 
developed separately, regarding to different problems, within the City Induction 
project. The City Induction project aims at designing and building a tool for 
assisting in the urban development process. It is targeted at the district planning 
scale and the goal is to promote the generation of more sustainable urban 
environments.9 To provide a system tool for manipulating public open spaces 
knowledge for the benefit of plans is one of the core goals of the City 
Information Modelling (CIM) model developed within the City Induction 
project.10 This research article involves the first approach that tries to focus on 
the integration of the mentioned techniques and tools towards development 
planning. These can be described as follows. 
 
2.1 Data mining techniques  
The data mining process is characterized by a recursive withdrawal procedure 
supported by a statistical platform leading to information discovery, and is 
commonly used to perform three different tasks:11 
- classification – arranging the data into predefined groups 
- clustering – where the groups are not predefined and the algorithm creates 

natural groups of similar items 

5 Legacy C. (2010). Re-
gional planning for open
space, Australian Planner,
47, pp 105-106 
6 Duarte J.P. et al
(2011). City Induction:
formulating, generating,
and evaluating urban
plans. In: Müller Arisona
S. et al eds, Digital Urban
Modelling and Simula-
tion. Communications in
Computer and Informa-
tion Science (CCIS), Vol-
ume 242, Springer Berlin 
7 Gil J. et al (2012). On
the discovery of urban ty-
pologies: Data mining the
multi-dimensional mor-
phology of urban areas,
Urban Morphology  
8 Protégé (2005). Stan-
ford Medical Informatics
[protege.stanford. edu] 
9 Duarte J. et al (2011).
ibid 
10 Montenegro N.  &
Duarte J.P. (2009). Com-
putational Ontology of
Urban Design. In: Cola-
koglu B. & Cagdas G.
eds, Proceedings of the
27th Conference on Edu-
cation in Computer Aided
Architectural Design in
Europe - eCAADe, Istan-
bul, Turkey, pp 253-260  
11 Fayyad U.M. et al
(1996). From data mining
to knowledge discovery:
an overview. In: Fayyad
U.M., Piatetsky-Shapiro
G. et al eds, Advances in
knowledge discovery and
data mining, American
Association for Artificial
Intelligence, Menlo Park,
CA, pp 1-34 
12 Gil J.  et al (2009). On
the discovery of urban ty-
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acter of neighbour-hoods.
In: Colakoglu B. & Cag-
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- regression – to find a function that models the data with the least error.  
Gil et al colleagues argue that “Recent studies use clustering as a classification 
technique in the comparative study of buildings:12 for example, in defining 
archetypal office building layouts ,13 and Arabic house types14 and in identifying 
residential building types according to energy use, correlated with building age.15 
At the urban scale there have been studies on urban block shape and density16, of 
neighbourhoods17 and of whole cities.18 19  These examples demonstrate that the 
use of techniques of semi-automatic classification of data patterns according to 
multiple variables reveals building and urban form types in a systematic way.” 
The reported experiences suggest that the same proposed techniques can be 
applied in discovering urban patterns for public open spaces. 
 
2.2 Semantic web ontologies  
The use of semantic web ontologies has been a hot topic for researchers involved 
in the development of computational tools for urban planning, mostly due to 
their capacity to externalise, share, integrate, and reuse urban planning 
knowledge.20 21 Urban planning has evolved from a rationalistic model to a 
transactional model where public participation, multi-stakeholder partnerships, 
and strategic planning become a motto in the domain. Ontologies could thus be 
seen as a way of responding to difficulties that arise from these new models, so 
they can become inter-operative across systems and people.22 to 25 The inference 
mechanism of an ontology, as well as the open characteristics of the Web, are 
strong enough arguments to motivate and justify the design of an ontology for 
any urban classification standard and in particular, the design of a public open 
space ontology for the Semantic Web. In short, an ontology is modular and can 
be easily extended, it can be shared and reused, information can be inferred and 
data consistency maintained, and it is ready for integration, thereby fostering 
interoperability between distributed urban knowledge and different 
applications.26 The ontology design issues faced were previously tested in a land 
use standard, which constitutes useful guidelines towards the development of an 
OWL ontology for other planning standards, particularly when it has a 
hierarchical structure, as seems to be the case of public open spaces. 
 
2.3 Eco problem solving methods 
The location problem can be solved by using a computational ecosystem.27 The 
basic idea is to model the problem as a set of components of an ecosystem, 
where space and population are considered the environment, and where the 
public open spaces are the living beings, whose goal is to adapt to the 
environment as best as possible. Usually this form of problem solving is called 
“Eco-Problem Solving”. The proposed model has been already tested within City 
Induction project, as a prototype for locating public facilities, following the rules 
specified by the DGOTDU regulations.28 Some of the results were previously 
presented at the eCAADe 2011 conference.29 The proposed model was built in 
NetLogo 4.1.3, due to the suitability of this environment for modelling multi-
agent systems and also because it provides a rich visualization, which is essential 
for understanding the evolution of the solution. It is expected that the adaptation 
of the model to the location of public open spaces can be easily made due to 
similarity of the problem. 
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3 Public open space: Towards a definition for urban  planning  
Rob Krier defines urban space as "space geometrically bounded by a variety of 
elevations" stressing that this definition underlines the main formal qualities of 
streets and squares.30 The definition of public space introduces the social 
dimension by considering urban space in relation to the public use. Public open 
space is seen as capable to deliver a range of benefits across economic, social 
and environmental spheres. Empirical evidence strongly suggests that public 
open space has a positive impact on property prices, is good for business by 
boosting commercial trading, raises land value and levels of investment, and 
helps improve regional economic performances. Its social impact is also 
relevant. Open space delivers learning benefits to children by providing creative 
play and reducing absenteeism. It nurtures social and cognitive skills helping to 
reduce incidents of crime and anti-social behaviour, and promotes 
neighbourliness and social cohesion providing a venue for social events, as a 
support for the social life of communities. Environmentally, open space 
encourages the use of sustainable modes of transport, and improves air quality by 
reducing heat islands effects, pollution and water run-of. It also creates 
opportunities for urban wildlife to flourish.31 
One of the problems currently posed to planners, seems to be the difficulty to 
find appropriate guidelines for organizing public open spaces in urban areas. 
There are several codes for application to specific parts of public spaces, but few 
studies describe urban patterns within a global perspective. This invokes the 
need to create a guide to describe and orient the planning framework related to 
these components of urban space. But should these descriptions be encoded in a 
format of a standard? The term standard is generally defined as “a rule, principle, 
or means of judgment or estimation”. It might also be seen as “having the quality 
of a model, pattern or type, a level and grade of excellence, or as the measure of 
what is adequate for some purpose.” Standards are used in the realm of physical 
planning. In this case, standards are widely used to determine the minimal 
requirements in which the physical environment must be built and perform. 
Standards not only shape and control physical space, but are also an important 
aspect of planning practice. Planning developers spend most of their time writing 
and enforcing these rules. Even though they often complain about the constraints 
imposed by the multitude of codes, they actively pursue their formulation.32 
Patterns are also a relevant mean to define public open spaces. All well-
structured space is full of patterns. In fact, one of the ways that one can measure 
the quality of a plan is to judge whether or not its developers have paid special 
attention to the common collaborations among the diverse components of the 
space. The importance of patterns in crafting complex systems has been 
recognized in several disciplines. Alexander et al were perhaps the first to 
purpose the idea of using a pattern language to create buildings and cities.33 In 
short, the pattern concept is to find pertinent objects, factor them into classes at 
the right granularity, and establish key relationships among them. The basic idea 
is to set patterns to the specific problem at hand, but above all general enough to 
address future planning problems.34 The patterns are associated with certain 
concepts of urban space and its components, and they have a qualitative 
approach related to the definition of a network of relationships between a base-
pattern and complementary patterns. If one considers a Square as a pattern, 
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which formalizes a set of recurring features of that space, one can easily consider 
that the Square has a Fountain, a set of Benches, a Café, a Terrace, and Trees.35 
The Square is incremented with patterns that may be important for experiencing 
the space, and subsequently to qualify the public space. Each of such Square sub-
patterns contain other semantic descriptions associated with other patterns, for 
example, an esplanade can have other associated patterns like a Commercial 
Street, a Promenade, etc. The network structure will therefore continue to extend, 
since those patterns will have other patterns also associated, and so on. A system 
of values is therefore embedded in the ontology providing the emergence of 
qualitative relations and consequent qualitative design decisions. The result is an 
extensive network of pattern connections - a semi-lattice in accordance with 
Alexander.36 
 
4 A method for the appraisal, description and locat ion of public open spaces 
The main objective of this research is to provide decision makers of the urban 
development process with a system tool to describe and locate public open 
spaces in urban areas. As stated before, the particular aim is to develop an 
integrated system tool to plan public open spaces. That tool will constitute a 
repository of structured information on the urban context to support the 
development of intervention programs and designs by the participants of the 
urban development process. The proposed system integrates three distinct and 
complementary phases: appraisal, description and location of public open spaces. 
Each phase involves a specific methodology and their associated tools. The three 
main tasks of the proposed system are described in the Figure 1. 
 
4.1 Appraisal phase: Using data mining and other te chniques 
As mentioned, Gil proposes a method for identifying urban form types using data 
mining following the recommendations and procedures found in Witten and 
Frank.37 38 The main concept is to identify patterns from an intervention context 
using data mining techniques. This approach allows the identification of local 
cultural patterns, as well as the characterization of the parameters of their 
morphology. The discovery of such patterns enables the description of a set of 
public open spaces, and any missing associated patterns. This allows one to 
verify what patterns appear to be absent from the network of public spaces and 
how to interpret certain inaccuracies in existing urban fabric.  
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Figure 1 The diagram of
the proposed method for
the appraisal, description
and location of public
open spaces. The arrows
show the flow of informa-
tion that occurs between
the various stages of the
proposed method. Be-
tween the existing urban
context condition, and the
location of public open
spaces 
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Some practical examples have been explored in terms of morphological 
dimension, trying to capture the geometrical genesis of public square types. Six 
types of public squares have been identified and were used to model the 
corresponding pattern for reuse in planning. Five types result mainly from 
planned processes and the remaining results from non-planned ones. The six 
types are:  
- Sq1: a main plaza, a structuring square specifically designed with this purpose 

and which can have different but well-defined shapes, such as circle, a square 
or distortions of these shapes as highlighted by Krier46  

- Sq2: a square that results from the subtraction of a block in a grid (e.g.: the 
Rossio square in the Manuel da Maia’s plan for the reconstruction of Lisbon) 

- Sq3: a square that results from the subtraction of part of a block in a grid (e.g.: 
public space in front of the Seagram Building in New York) 

- Sq4: a square that results from subtracting shapes from the corners of city 
blocks in a crossroad (e.g.: the Barcelona Cerdá´s plan squares) 

- Sq5: a square that results from the opening of an inner courtyard in a block 
(e.g.: the Spanish Seville patios; Sq6 - a public space formed out of a remnant 
space in an irregular grid (e.g.: typically the mediaeval square). Sq6 is an 
emergent type corresponding to an unplanned square.47  

 
4.2 Description phase: Using semantic web ontologie s  
The hierarchical structure of the public open space patterns, and the extensibility 
of its multidimensional network of conceptualizations, makes patterns suitable 

46 Krier R. (1979). Ur-
ban Space (Stadtraum),
Rizzoli 
47 Detailed information
on this subject is available
in Beirão (2011). ibid 

 

Figure 2 The five dimen-
sions of public open space
patterns 
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for mapping it onto ontology. The modelling of the public open space patterns 
into ontology provides planners with logic mechanisms that facilitate the use of 
different types of patterns in a context. By using ontology, it can be provided a 
common model of semantic descriptions, thereby avoiding the inconsistencies 
and ambiguities that usually arise in the urban development process when 
different models, stakeholders and decision-makers are involved. Ontology is 
therefore useful to analyze domain knowledge, to share the common 
understanding about the structure of information, to enable the reuse of the 
domain knowledge, and to make domain assumptions explicit.48 This objective is 
thus to describe the construction of an ontology to support the description of 
public open spaces. The Web Ontology Language (OWL) is the W3C standard 
language for modelling ontologies in the Semantic Web. OWL2 extends the first 
OWL version with several new features, some of them used for the purpose of 
this research.49  

 

 
 
A set of urban ontologies were formerly developed in previous research 
including an ontology for land use, a population ontology, and the process of 
description and identification of the urban context as a workflow ontology.50 The 
developed ontologies led to the need for creating an interface for the tool with an 
associated protocol to facilitate operations within the ontology knowledge. Such 
a tool is under development and it is partially described in City Semantics, GIS-
Semantic Tool for Urban Intervention Areas.51 The basic idea was to develop an 
urban planning system tool, relaying on Semantic Web technologies and 
incorporating the LBCS ontology among others. The base concept of the tool 
was defined by top-level system ontologies, namely land use, workflow, and 
population ontologies. These ontologies, called skeleton ontologies, can be 
extended by user ontologies. For example, the land use ontology is extended 
with the categorization of the LBCS land use standard. Furthermore, the land use 
is linked to geographic features on an underlying map, which is stored as a shape 
file.  
The developed system tool offers a visualization map where the different 

48 Montenegro N.  &
Duarte J.P. (2009). ibid 
49 OWL2 (2010). Web
Ontology Language Do-
cument Overview [www.
w3.org/TR/owl2-overview] 
50 Montenegro N.  et al
(2011d). CitySemantics:
GIS-Semantic Tool for
Urban Intervention Areas,
Proceedings of the 7th

Virtual Cities and Territo-
ries Conference - 7VCT,
pp 549-554 
51 ibid 

 

Figure 3 A screenshot of
the tool interface. A land
use category is selected
(left), displaying in the
map the features related
with that category. There
are some Parcels selected
in the map (right) as the
user classifies them with
the selected LBCS cate-
gory 
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assertions are coloured based on its classifications (Figure 3). The tool also 
incorporates a workflow ontology, which acts as a guidance for the urban 
planner. Basically, the idea is to design a top ontology, which is extendable with 
user defined axioms. The goal is to apply Semantic Web techniques in the 
development of a system for the urban planning process. In practical terms, this 
ontology-driven visualization and classification tool makes available a set of 
editing tasks that provides the participants of the urban development process 
with a comprehensive set of features to select, classify, and interpret urban space. 
The goal is to facilitate the use of all available information to describe urban 
space, in order to formulate appropriate design solutions to meet context-driven 
requirements. This tool interface will be used to accommodate the ontology for 
public open space patterns. This will enable the ontology to be enhanced with 
additional knowledge, by the fact of interacting with the other developed 
ontologies. 
 
4.3 Location phase: Eco problem solving methods 
The location of public open spaces involves a set of tasks that are difficult to do 
manually because they cover a considerable number of variables. For this reason 
is difficult to reach an optimal solution. However, the ultimate goal is not to find 
an optimal or rigid solution, but a good solution that can be adjusted interactively 
by the user to adapt gradually the changes he/she wishes to implement. To make 
this possible, it was necessary to create a tool. This was made by using a 
computational ecosystem as described as follows. The general concept of the 
tool is thus to solve the location problem using a computational ecosystem.52 
Usually, this form of problem solving is called “Eco-Problem Solving”. In 
general, the model proposes that solutions to problems can be seen as the 
production of stable states in a dynamic system. Basically, this means that 
evolution processes are the result of the behaviour of a large set of simple 
reactive agents, that is, agents that do not make plans, but behave according to a 
set of tropisms (eco-agents), behaviours which are reactions to the environment. 
Some applications of this paradigm can be found in models for the resolution of 
organizational problems53 and also in cases where the problem is solved as N-
Puzzle.54 There are some studies where the resolution of the facility location 
problem is demonstrated with the use of reactive agents, but in these cases, 
location covers only one type of buildings, at a time, and is known a priori the 
building type that should be placed.55  

 

 

52 Huberman B.A.  &
Hogg T.  (1993). ibid 
53 Kapustík I . & Hercek
J. (2002). Stability of
eco-problem solving in
positional problems, In-
telligent  technologies:
theory and applications:
new trends in intelligent
technologies, p 207 
54 Drogoul A. & Du-
breuil C.  (2010). Puzzle:
Solving the battleship
puzzle as an integer pro-
gramming problem, IN-
FORMS Transactions on
Education, 10, pp 56-162 
55 Moujahed S. et al
(2010). A reactive agent
based approach to facility
location:  Application  to
transport,  4th  Workshop
on  Agents  in  Traffic
and Transportation  in  the
5th  International  Joint
Conference  on  Autono-
mous  Agents  and Multi-
agent Systems, AAMAS
’06, Hakodate, Japan 

 

Figure 4 Diagrammatic
representation of a public
open space location
problem (left) and solu-
tion (right) 
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The conclusion is that using this model with various types of agents that interact 
with each other does not seem to be very explored or used, and typically also 
does not address the dynamics of death/creation of agents. Figure 4 shows a 
graphical representation of the problem (left) and one possible solution (right). 
The proposed evaluation system does not influence the dynamics of the system. 
The process is simple. Some values are calculated globally and separately. This 
information can be used by planers to evaluate the overall solution in real time. 
In summary the values applicable to public open spaces concerns: 
- The number of public spaces placed 
- The average population that is not covered by public open spaces – 5 or 10 

minutes walking distance for public spaces at a neighbourhood level; 20 
minutes walking distance for larger or relevant spaces at district level 

- The average distance of each public open space in relation to buildings, 
landmarks and focal points, to which should be near 

- The average distance of each public open space in relation to buildings, 
landmarks and focal points, to which should be far 

The proposed model was built in NetLogo 4.1.3 due to the suitability of this 
environment for modelling multi-agent systems. Figure 5 shows a map with the 
irradiation of diverse public facilities that seek to find the best location in space, 

Figure 5 Prototype for
spatial location: Netlogo.
The map shows the irra-
diation of diverse public
facilities that seek to find
the best location in space,
according to a set of sim-
ple rules. This model al-
lows one to edit various
aspects related to site
characteristics (popula-
tion) and the rules of each
facility, feature or space 
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according to a set of simple rules. This model allows one to edit various aspects 
related to site characteristics (population) and the rules of each facility or space. 
The objective was thus to build a tool to determine which public open spaces 
should be placed in a predefined area, and where they should be approximately 
located. The selection and the location of these spaces will be made according to: 
a) the distribution of the population, b) the location of buildings or utilities, and 
c) of certain landmarks and focal points, marked on the area under study. This 
tool allows the visualization of the evolution of the solution and observes, in real 
time, changes in the solution when some parameters are changed. A key aspect 
of this model is that small changes in configuration should result in small 
changes in solution, in order to allow planners to understand how certain 
parameters influence the solutions. 
 
5 Results and discussion  
Are planning standards the desirable solution to achieving design quality of 
place, or are they part of the problem? Rephrasing, is it desirable to consider 
public open space as standard? Obviously, development standards can assure a 
level of quality in performance. The problem arises when standards overstep 
their bounds and lose grounding in the objective measures of their benefit or 
break the connection with the original rationale for their existence. The 
combined use of the term "standard" and "pattern" for the characterization of 
public open spaces seems to be somewhat complex, especially because each one 
of these concepts participates in some way, in the definition of the other. Yet, the 
terminology is not so clearly in conflict. The expression “standard” is already 
widely used in the urban planning theory, although both terms tend not to cross 
often in the literature (perhaps because users of “standards” seem to oppose 
repeatedly to the pattern language theories). The final definition, for the purpose 
of this research, will remain captive of future implementations. In summary, it 
seems to be important for humans to rely on patterns and standards to define 
limits within concepts. One way to describe the concepts adequately is through 
the use of semantic ontologies. By using the mentioned ontology in the research, 
the participants in urban development processes may identify and interpret 
public open space patterns within an intervention site, and semantically annotate 
them with knowledge regarding its requirements. This enhances the analysis 
phase of the planning process by using web ontologies to describe the urban 
context, thus providing a more intelligent and capable system. The location 
model tested was also able to solve the proposed problem when applied to public 
facilities. The difficulties raised by the location of public open spaces are well 
known. Rules are more complex and ambiguous, and there is no available 
standard for mapping into a computer language. However, to overcome the 
problems related to the analysis and description of public open spaces were used 
additional techniques, including data mining techniques and semantic web 
ontologies. The use of these techniques has demonstrated advantages because 
they allow better descriptions of the main types of public open spaces. The 
application related to the location of public open spaces seems to be very useful 
to the planning process. The model shows the progressive evolution of the 
location system of spaces, providing the ability to change parameters. This 
capacity allows one to observe in real time, how such changes can affect the 
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solution. Another aspect observed was the ability to manually change the 
population distribution along the system dynamics. In the case of public open 
spaces it would be is possible to observe how they easily adapt to a new reality. 
This is particularly relevant because, when one is planning for a new area, there 
is still no clear picture of how the population will be distributed. With this tool is 
thus possible to observe how changes in people's distribution may affect the 
location of public open spaces. 
 
6 Conclusions 
The main outcome of this research is the development of a proposed system to 
analyze, describe and locate public open spaces in the urban environment. The 
system integrates three distinct and complementary phases: appraisal, description 
and location of public open spaces. Each phase involves a specific methodology 
as follows: 
- Data Mining techniques: Data mining techniques are used to analyze types of 

public open spaces within a defined area, and then to store it in clusters to 
reuse; 

- Semantic web ontology (OWL2 language):56 Public open spaces types are 
mapped into an ontology, which allows for a better description of the concepts. 
Web language ontologies can be shared, reused, extended, and customized;  

- Eco-problem solving in an ecosystem scenario: The location of public open 
spaces is made through the use of reactive agents to define the more 
appropriate location for each public open space. 

The proposed system could provide for a more adequate way of organizing urban 
space, also functioning as a valuable tool to understand how parameters can 
influence the urban life. Testing the proposed system in urban planning seems 
therefore to offer a promising research field. 
The main goal of future research is implement the described system in a real 
planning stage in order to support decision-making in urban design processes. 
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Abstract.   The use of typomorphology as a means of understanding urban
areas has a long tradition amongst academics but the reach of these methods
into urban design practice has been limited.  In this paper we present a method
to support the description and prescription of urban form that is context-
sensitive, multi-dimensional, systematic, exploratory, and quantitative, thus
facilitating the application of urban typomorphology to planning practice.  At
the core of the proposed method is the k-means statistical clustering technique
to produce objective classifications from the large complex data sets typical of
urban environments.  Block and street types were studied as a test case and a
context-sensitive sample of types that correspond to two different
neighbourhoods were identified.  This method is suitable to support the
identification, understanding and description of emerging urban forms that do
not fall into standard classifications.  The method can support larger urban
form studies through consistent application of the procedures to different sites.
The quantitative nature of its output lends itself to integration with other
systematic procedures related to the research, analysis, planning and design
of urban areas.

Key Words: urban typologies, data mining, GIS, urban design 

The use of typomorphology as a means of
understanding urban areas has a long research
tradition (Moudon, 1994, 1997).  However, the
reach of these methods into urban design
practice has been limited (Hall, 2008),
encountering resistance in the established
urban development processes and within the
architecture and planning communities

(Samuels and Pattacini, 1997; Trache, 2001).
This is despite recognition of the importance
of typology-driven approaches in achieving
responsive and responsible urban environ-
ments (Habraken 1988; Kelbaugh 1996;
Rapoport, 1990; Samuels 1999) and increased
interest in their application in urban design and
education (Beirão and Duarte, 2009; Lee and
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Jacoby, 2011; Parish and Müller, 2001).
Several possible causes are advanced by the

various authors: first, the analytical process is
laborious and not entirely objective; secondly,
the classic urban typomorphology studies are
based on very specific geographical regions
and focus on restricted urban form traditions;
thirdly, more work is required on recent city
forms (Maller,1998); and fourthly, there is a
need to integrate different morphological
approaches to obtain a more complete and
complex set of urban environmental attributes
(Conzen, 2010; Osmond, 2010; Wineman et
al., 2009).  When type is applied to practice
other problems are identified.  These include a
lack of conceptual rigour and incomplete
understanding of the typological approach; a
difficulty in going beyond a type’s superficial
traits; and an ignorance of the deeper
significance and history of specific types
(Grant, 2001).  In particular, Shane (2011)
identifies the current challenge to the typo-
logical urban design approach posed by very
rapid large-scale urbanization in non-Western
countries and the increasing number of
informal settlements.  He doubts the existence
of typologies suitable for those specific
contexts and the adequacy of the methods in
research and practice to cope with the dynamic
nature of the problem.

The use of computer technology to support
urban morphological studies and to build
bridges to contemporary urban design
processes is essential and its effectiveness has
been shown in data analysis and the visual-
ization of urban form at all scales (Lee et al.,
2006; Lo, 2007; Moudon, 1997; Osmond,
2010).

In this paper a method is presented that
supports the description and prescription of
urban form in typomorphological studies and
typological urban design processes.  The goal
is to facilitate the application of urban typo-
morphology in planning practice by develop-
ing a method that is context-sensitive, multi-
dimensional, systematic, exploratory, and
quantitative.  The proposed method takes a
large number of attributes of the characteristics
of a given urban area, uses data mining
techniques to reveal the block and street types

present in that area and presents the results in
a detailed quantitative format amenable to
application in parametric modelling of urban
design.  At the core of the proposed method is
the k-means statistical clustering technique that
deals with large complex data sets typical of
urban environments and produces objective
classifications that are site and project specific
and not derived from previously defined types.
The proposed method thereby helps to reveal
the intrinsic nature of local types and identify
previously unknown morphological types.

The paper is structured as follows. First, the
application of quantitative methods to urban
form classification is reviewed, introducing the
concept of data mining as a technique for
multivariate classification that can be applied
to architecture and planning.  The stages in the
proposed typological exploration method are
then described, explaining the various
operations and the outcomes of each stage.  In
the following section, the results are presented
of a test case that demonstrates the capability
of the method to identify different types that
are consistent with two distinct urban fabrics.
The discussion focuses on the possibilities and
benefits of applying the proposed method to
typomorphological research and typological
urban design practice.  In conclusion the
method is assessed, highlighting strengths and
shortcomings and considering possible future
work.

Quantitative classification of urban
typologies

Several urban form studies provide detailed
analysis, description and quantification of
urban environments, offering different
methods to classify urban entities in order to
obtain urban typologies in search of a better
understanding of city form and its qualities.
Some focus on the typologies of
neighbourhoods (Peponis et al., 2007;
Wineman et al., 2009) or identification of
‘urban structural units’ (Haggag and Ayad,
2002; Osmond, 2010).  Others focus on the
overall form of settlements (Marshall and
Gong, 2009).  Here we shall concentrate on
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studies that address the components of these
larger scale entities, namely the urban block
and the street.

Urhahn and Bobic (1994) identify principles
of good city life and catalogue urban neigh-
bourhoods through a quantitative and
qualitative description.  The study covers
several scales, from city to district, block and
building, and includes different classification
bases, namely form, density, land use, and
mobility infrastructure.  The final presentation
of the typology is textual for more complex
dimensions, such as urban context and
accessibility, but it is quantitative for the built
form dimensions.  Overall it is highly visual,
displaying the various attributes of each area in
a disaggregate format.  Interestingly, the street
as a classification entity is formally ignored,
although it receives a brief mention in some
descriptions.

Streets receive full attention from Stephen
Marshall (2005), underlining the importance of
urban layout and configuration for urban
quality.  He exposes the limitations of certain
classifications and catalogues of types as they
offer a univariate interpretation on a theme,
resulting in a fragmented view.  Marshall uses
quantitative attributes relating to configuration,
composition, complexity, and constitution of
streets, combined in triangular multivariate
charts, to define street typologies.

Berghauser-Pont and Haupt (2004, 2010)
take a similar multivariate approach in relation
to urban blocks around the theme of develop-
ment density, using a set of four indices.  A
novel aspect is that they create an interactive
on-line tool so that users can systematically
measure neighbourhoods and compare them
with the ones in the main catalogue, thus
classifying new designs or identifying new
typologies (http://www.permeta.nl/spacemate/
index2.html).  They restrict their themes to
three or four variables in order to achieve a
way of defining and visualizing the typology.
However, other methods allow a higher
dimensional classification of types.

Systematic classification using data mining
techniques

The data mining process is characterized by a
recursive withdrawal procedure supported by
a statistical platform leading to information
discovery, and is commonly used to perform
three different tasks (Fayyad et al., 1996):
first, classification – arranging the data into
predefined groups; secondly, clustering –
where the groups are not predefined and the
algorithm creates natural groups of similar
items; and thirdly, regression – to find a
function that models the data with the least
error.

Technically data mining is the process of
finding data correlations or data patterns
amongst dozens of fields in large relational
databases.  Data mining seems to facilitate the
discovery of data patterns that would be very
difficult, if not impossible, to reveal by manual
means and to quantify.  The relevance of these
techniques to urban morphological research
and design is that they allow the users to
analyse the complex urban environment from
different angles simultaneously, categorize it,
and summarize the relationships identified.

Recent studies use clustering as a
classification technique in the comparative
study of buildings: for example, in defining
archetypal office building layouts (Hanna,
2007), and Arabic house types (Reffat, 2008)
and in identifying residential building types
according to energy use, correlated with
building age (Alexander et al., 2009).  At the
urban scale there have been studies on urban
block shape and density (Laskari et al., 2008),
of neighbourhoods (Thomas et al., 2010) and
of whole cities (Crucitti et al., 2006;
Figueiredo and Amorim, 2007).  These
examples demonstrate that the use of
techniques of semi-automatic classification of
data patterns according to multiple variables
reveals building and urban form types in a
systematic way.

The method we propose focuses on the
identification of individual block and street
types using a k-means clustering technique,
which is described next.



 

 254 

 

 

30 On the discovery of urban typologies

A method for the discovery of urban form
types

The method for identifying urban form types
based on data mining techniques uses the
recommendations of Witten and Frank (2005).
It has three main phases: representation,
analysis and description.  These are broken
down into the following tasks:

1. Representation
a. Preparation of the plan
b.Selection of classification attributes

2. Analysis
a.Spatial analysis of the plan
b.Statistical clustering of attributes

3. Description
a.Statistical profiling of types
b.Semantic description of types

Representation

The representation phase involves the
preparation of the geometric data of the plan
and the selection of classification attributes.
The information can be gathered in a
geographical information system (GIS) to
facilitate management, analysis and
visualization of the large amounts of data,
although it could conceivably be done in other
platforms.

The selection of classification attributes is
an important step in the process and it is
essential to reach agreement on which
attributes to use to describe the urban form,
how they relate to performance, and how to
calculate them.  Because different attributes
give different meanings, one needs a
meaningful set tailored to address the specific
problem in order to obtain useful typologies.
‘The best way to select relevant attributes is
manually, based on a deep understanding of
the learning problem and what the attributes
actually mean’ (Witten and Frank, 2005, p.
289).

There is not a right or wrong set of
attributes.  But there are different perspectives
(Habraken, 1988; Marshall and Gong, 2009);
focusing on structural, geometric, relational,

physical, stylistic, historical or socio-economic
characteristics.  One of the benefits of this
method is the ability to combine a large and
varied set of attributes originating from
different aspects of urban morphology, thus
facilitating an integrated approach (Conzen,
2010).

Analysis
 
In the analysis phase the attributes of the site
plan are measured and their importance and
the relation between them are evaluated
statistically.  After completing spatial analysis
it is important to visualize the individual urban
form attributes through maps, as it helps to
verify the representation and identify mistakes
in calculation.  This is also a first step in
becoming familiar with the individual
morphological characteristics.  At this stage,
traditional urban morphological studies resort
to town-plan analysis to understand and
describe the urban environment (Maller, 1998;
Osmond, 2010), but this is when clustering
becomes a useful support method by analysing
all the attributes simultaneously.

Before proceeding it is still necessary to
transform the attributes to obtain a normal
distribution of values required by most
statistical operations and perform pair-wise
correlations to identify and exclude dependent
attributes that would bias the study towards a
particular theme.

A classic k-means clustering technique
(Witten and Frank, 2005, p. 137) is then
applied to identify urban form types within the
given area.  Clustering allows the classification
of instances in multi-dimensional space where
there are no classes defined beforehand.  The
k-means algorithm, as found in most standard
statistical analysis packages, is a partitioning
process that subdivides a large data set into a
k number of clusters seeking to minimize the
mean distance between all members of each
cluster.  To determine the best number of
clusters (k) one can use a scree plot.  This chart
plots the sum of squared distances of every
instance to its cluster centroid, for all clusters
and for an increasing number of clusters.  As
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the number of clusters increases, this distance
will naturally decrease. As a result of the k-
means clustering analysis, for every element in
our plan, the cluster number it belongs to and
its distance to the cluster’s centroid are
obtained.  This allows the most central element
of the cluster to be selected as an archetype. 

 
Description

The description phase translates the results of
the clustering process into urban form types
using a quantitative profile and a semantic
definition; two formats that are useful for
urban analysis and design.  To facilitate the
description process we translate the attributes,
which in most cases are continuous numerical
values (for example, area or length), into
classes of values.  This is called data discret-
ization (Witten and Frank, 2005, p. 296) and
can be achieved with quantiles, equal intervals,
natural breaks or domain knowledge classes.
Ideally there are domain knowledge classes
that are meaningful to the community of
experts or practitioners.

The quantitative profile of each urban form
type indicates the range of values of the
various attributes and their composition in
terms of classes of values.  For the semantic
description of the types we only focus on those
characteristics that are dominant or unique in
order to highlight the specificities of each type.

Demonstrating and testing the method

The method presented in the previous section
is now applied to an urban data set for
demonstration purposes and to test whether it
offers the desired characteristics: context-
sensitive, multi-dimensional, systematic,
exploratory and quantitative.

The test case consists of two neighbour-
hoods in Lisbon, Portugal that are adjacent but
different in character.  The first is the Expo 98
PP4 site, the northern part of the 1998 world
exhibition site, which is a contemporary
neighbourhood, planned from scratch on a
brownfield site and developed over the first

decade of the twenty-first century.  The
adjacent Moscavide is a neighbourhood
founded in 1928 and developed more slowly
over the following decades: it has suffered
from densification, in particular inside the
urban blocks, owing to a strongly bounded
location without room for expansion.  Can this
method identify different urban form types
between these two sites?

Representation

We first prepare the features describing the
two neighbourhoods, both in terms of
geometry and plan information (Figure 1), and
load these data layers in a GIS:

1. Building: any built-up object, both public
and private.

2. Open space: empty space within blocks,
both public and private.

3. Plot: the legal boundary of a property,
containing buildings and open space.

4. Block: group of plots and private or public
open space, forming an island surrounded
by transport network.

5. Pavement: the public space between the
blocks and the roads.

6. Road centre line: linear representation of
the street network.

We then select a combination of different
types of characteristics to demonstrate the
potential for multi-dimensional and inter-
disciplinary urban morphological studies
(Table 1).  This includes built form and open
space dimensions for blocks and streets,
density metrics for blocks, and network
configuration metrics for streets (Berghauser-
Pont and Haupt, 2010; Figueiredo and
Amorim, 2005; Hillier, 2007; Marshall, 2005).

Analysis

Using GIS, we perform spatial analysis
operations to obtain all the required attribute
values listed in Table 1 and produce maps of
the individual attributes of  blocks  and  streets
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(Figure 2).  This information is used in the
classification of urban form types, but after
inspection of the maps it becomes clear that
individual characteristics are unable to capture
the different character of the two neighbour-
hoods.  One would normally resort to a
subjective and laborious process of cross-
referencing the various maps to piece together
a collection of possible urban form types or to
match the instances in the plan to the types of
a pre-defined typology.

Using the proposed method, we run the
clustering analysis on all attributes simul-
taneously and obtain sets of block and street
clusters with different numbers of classes (k)
each.  To select the most suitable number of
classes we produce a scree plot (Figure 3) and
choose the smallest  k where the plot shows a
kink after which the curve becomes flatter. 

As a result we obtain six clusters of blocks
and four clusters of streets, where each cluster

represents an urban form type.  To verify
whether the distinction between types is clear
we create maps of the blocks and the streets
distinguishing the cluster identification
number of each instance (Figure 4).  Visual
inspection of the cluster instances on the plan
of the urban area (Figure 4) demonstrates the
extent of typological overlap between
neighbourhoods.  Some blocks in Moscavide
are more recent and correspond to the types
found in the Expo 98 site, and some street
types, such as the cul-de-sac, are widespread
and can be found in both areas.

Description

The resulting clusters can be described
quantitatively and semantically to convert
them into meaningful and useful urban form
types.   The  quantitative  descriptions  of  the

Figure 1.  Plan of the two test areas (Moscavide an d Expo98
PP4).
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to the test case are encouraging because it has
been possible to classify the blocks and streets
in a meaningful way that identifies the two
neighbourhoods.  By statistically correlating
the instances of the types to their neighbour-
hood, Expo 98 or Moscavide, the degree to
which the types are characteristic of a
neighbourhood can be observed.  We find that
some types clearly correspond to one of the

areas, while a few types have an even share of
instances in both areas; for example, ‘Block
type 3’ and ‘Street type 3’ (Table 3).  The
overall coefficient of determination (R2)
between clusters and neighbourhoods is 0.67
for the block clusters and 0.58 for the street
clusters, where a value of 1 would correspond
to complete identity between the two variables.

Figure 2.  Blocks distinguished according to area ( TA) and floor area ratio (FAR).  From
individual morphological characteristics it is not possible to distinguish the different

neighbourhoods or identify prevalent types.

Figure 3.  Scree plot of blocks and streets cluster s.  The circle indicates the selected k
number of clusters.



 

 258 

 

 

 

 

 

 

 

On the discovery of  urban typologies 35

Table 2.  Description of block and street types base d on their dominant and unique
 characteristics
______________________________________________________________________

Type Description______________________________________________________________________

Block 1 Closed block, medium density with private courtyard only
Block 2 High density, compactness and pressure on open space
Block 3 Low density with private open space
Block 4 Open block of medium density with privileged public space
Block 5 Open public space with no built-up area
Block 6 Large, low density block with equipment and associated public space

Street 1 Very low or no continuity and movement flow
Street 2 High connectivity and continuity streets
Street 3 Low continuity streets
Street 4 Long streets with wide pavements and high average of tall buildings
______________________________________________________________________

Discussion

Using the method described in this paper it has
been possible to identify a series of different
block and street types that correspond to two
different neighbourhoods, creating a context-

sensitive sample of types.  This method is thus
suitable to support the identification, under-
standing and description of types of emerging
urban form types that do not fall into standard
classifications either because they are in new
urban areas, or in informal  settlements,  or in

Figure 4.  The six block clusters and the four stre et clusters.  The different types belong
to the different neighbourhoods and only a few type s occur on both sites – these are

more recent blocks in the Moscavide neighbourhood t hat do not follow its traditional
urban form, and street types that are more universa l such as the cul-de-sac. 
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Table 3.  Percentage of block and street instances from the two neigh-
bourhoods present in each type
___________________________________________________________

Type Total instances Expo 98 (%) Moscavide (%)
___________________________________________________________ 

Block 1 45     0.00 100.00
Block 2 16   93.75     6.25
Block 3 17   52.94   47.06
Block 4 22   90.91     9.09
Block 5   2   50.00   50.00
Block 6   2 100.00     0.00

Street 1 14   28.57   71.43
Street 2 96     3.13   96.88
Street 3 44   63.64   36.36
Street 4 66   95.45     4.55
____________________________________________________________

Figure 5.  Sample profile charts for streets of typ es 1 and 2.  These charts show the
characteristics that differentiate between types (b ox A).  The traits of a type that is

dominant (box B) or unique (box C) are also identif ied.

Figure 6.  Plan of the archetypes of block types 1 and 4 and street types 1 and 2, as
described in Table 2.
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cultures and geographical locations that have
 not been studied before.

The method is systematic and can support
larger studies through consistent application of
the procedures to wider areas or different sites.
It facilitates the process of grasping the
complex relations of attributes.  However, it is
important to recognize that skill is required in
the selection of attributes and in the inter-
pretation of the results.

The method can support site-specific and
project-specific sets of urban form attributes.
The set of attributes used in the test case is by
no means optimal or finite and can be
customized according to the requirements of
the specific research or urban development
project.  For example, the temporal dimension,
frequently used in the form of building age or
historical period, was explicitly excluded from
the test set so that it could be used for
validation of the results, but in other cases it
can be included as a classification attribute.

However, it is necessary to consider the
possibility of defining a basic set of attributes
that can be consistently applied by different
people across various projects and locations
irrespective of their local significance.  This is
a requirement for larger comparative morph-
ological studies and for the identification of
more universal types (Marshall and Gong,
2009).  Since the proposed method can operate
with a very large set of attributes, it would
support an integrated approach using attributes
from different pieces of urban morphological
research.  One of the outputs of quantitative
typological profiling is the degree of signifi-
cance of each attribute within the local sample.
This contributes to the contextual nature of the
method despite having started with a more
general set of attributes.

Finally, the quantitative nature of the output
lends itself to further integration with other
systematic procedures related to research and
analysis or to planning and design of urban
areas.  An example of the first case is the
definition of ‘urban structural units’ (Haggag
and Ayad, 2001; Osmond 2010) or other types

of neighbourhoods that should be
characterized by typological homogeneity.
Once a local set of types has been identified
using the proposed method, the boundaries of
those analytical areas can be more easily
defined, either visually or using computational
methods such as spatial clustering.

With regard to the second case, integration
with planning and design practice, this method
can be applied when the objective is to use a
context-sensitive typological approach based
on precedents: on the one hand, supporting the
creation or expansion of design pattern
libraries; on the other hand, providing
numerical constraints in the form of parameter
values that produce varied solutions that fit the
existing context or the specific urban
programme.

Parametric rule-based design structures

The results of the proposed method can be
used to extract the characteristics of local types
to build parametric rule-based design
structures.  Such a design approach is being
developed as part of the City Induction
research project (Duarte et al., 2011), in which
design patterns are codified into a small
parametric shape grammars (Stiny and Gips,
1972) and stored in a design pattern library
(Alexander et al., 1977).  Each pattern
grammar encodes information related to the
quantitative descriptions of the corresponding
type and its rules and parameters can be
manipulated for applying the same type in a
new design.  As the quantitative description
specifies ranges for the attribute values, the
reuse of types in design seems a way of
guaranteeing context-sensitive solutions while
maintaining reasonable design flexibility. 

The use of a pattern-based system for
generating urban designs has been shown by
Beirão et al. (2011).  They propose two
different design patterns based on shape
grammars; one for generating street grids and
another for defining urban blocks with varying
sizes.  These patterns are applied in sequence
so that, after the grid is generated, two
different types of blocks are distributed
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according to their location on the grid.  These
blocks adapt to the size of the grid cells
according to the parametric shape grammar
rules used to encode them.  The method
proposed in this paper could be used to refine
and extend the design pattern library by
extracting accurate information regarding the
context in which the blocks types can be
applied, and by identifying other types from
existing situations.  This would help to
generate more adequate and more complex
designs.

Conclusions and further work

In this paper a method has been described that
supports the understanding of urban areas
through urban typomorphological analysis and
results in the description and prescription of
urban types.  The proposed method has the
following characteristics that are important in
facilitating the application of urban typo-
morphology to planning practice:

1. Context-sensitive to geography and culture;
2. Multi-dimensional, considering an array of

urban form characteristics;
3. Systematic, for replication in comparative

studies of different urban areas and/or to be
carried out by non-expert teams under
expert supervision;

4. Exploratory, offering a ‘blind’ discovery of
types independent of pre-existing
classifications or taxonomies of types;

5. Quantitative, amenable to translation into
parameters and rules.

Ultimately, it offers a method of creating
urban form typologies derived from the local
characteristics of a place and tailored to the
objectives of a given project.

However, a consistent framework of urban
form characteristics is needed to make the link
between the generated types and urban
environmental quality (Marshall and Gong,
2009; Osmond 2010).  Further research is
required to define this framework with a more
complete set of attributes related to socio-
economic characteristics, such as population

demographics and land use, or to the
building’s surface characteristics, such as
entrance types and façade transparency. These
types of indicators may allow us to identify
relations between socio-economic data and
morphological characteristics of the urban
fabric.

Testing the proposed method in urban
design seems to offer a promising research
avenue and can be first introduced in urban
design education within the context of design
studios.  Considering the difficulties of
students during the pre-design phases of the
urban design process, the proposed method
could complement the urban design method
described by Beirão and Duarte (2009), as it
provides an enhancement of the analytical
phase and complements the synthesis phase by
introducing a systematic way of developing
design patterns.
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resources. In addition, recent developments in urban design theories point towards 
flexible design practices to increase the operability of urban planning. [1][2] The 
work described in this chapter is concerned with the development of a rule-based 
approach to urban design to support the development of sustainable and flexible urban 
plans. 

In 1969, in his book ‘The Sciences of the Artificial,’ [3] Herbert Simon postulated 
that as natural sciences have successfully discovered the laws governing natural 
systems, it could be possible to uncover the laws underlying human design activity. 
Since then, an important part of design research has been devoted to uncover such 
laws. This effort is part of the endeavor to develop artificial intelligent (AI) systems. 
There are two approaches to AI, called weak and strong AI. The first defends the 
possibility of developing general problem-solving programs, whereas the second 
advocates the development of programs with intensive domain knowledge. 
Approaches to model urban growth and planning also fall into these categories.  The 
publication in 1957 of Chomsky’s work on natural languages grammars was very 
influential to the emergence of strong approaches to design. [4] According to 
Chomsky, a grammar consisted of a set of substitution rules that applied recursively 
to an initial assertion to produce a final statement. Influenced by Chomsky, in 1972 
Stiny and Gips [5] proposed the idea of shape grammars. They were one of the 
earliest algorithmic systems for creating and understanding designs directly through 
computations with shapes, rather than indirectly through computations with symbols. 
In 1981, Stiny developed the concept of description grammars to address the semantic 
aspects of design. While in shape grammars [6] the assertions are shape descriptions, 
in description grammars they consist of symbolic descriptions. [7] Thus, the first 
deals with syntax and the second with semantics. 

In 1981, in a paper called ‘Design Machines’, [8] Stiny and March proposed a 
theoretical model for the automated production of design objects. The model 
encompassed both the automated generation of designs and the fabrication of the 
corresponding objects. In 2002 this model was implemented by Wang and Duarte [9] 
who developed a program that permitted to generate 3D models of abstract objects 
based on shape grammars and to fabricate them using rapid prototyping. Later, Duarte 
[10] proposed a model for the automatic production of housing called discursive 
grammar. This model combined shape and description grammars with a set of 
heuristics to find the design in the language defined by the shape grammar that 
matched criteria given a priori. 

In the 1970s, Alexander published two books describing a new theory of urban 
design. One of these books, ‘A Pattern Language,’ [11] provided a language for 
building and planning that included detailed patterns for things ranging from rooms to 
towns. The other book, ‘The Timeless Way of Building,’ [12] provided the theory and 
the instructions to use the language, that is, the methodology that made it possible to 
use the patterns to create a building or a town. The work of Alexander stirred the field 
but had little practical impact. Later, Gamma et al. [13] used this theory to develop 
programming patterns for software design. They added to Alexander’s pattern 
structure a generic code that could be applied to solve the problem encoded by the 
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pattern. These were called design patterns and they have since been successfully used 
in the software industry. 

In 1984, in the ‘Social Logic of Space’, [14] Bill Hillier set out a new theory of 
space as an aspect of social life, called space syntax. This theory proposed a series of 
parameters to characterize syntactically buildings and urban environments and linked 
them to aspects of social behavior. The theory developed into an extensive research 
program into the spatial nature and functioning of buildings and cities. More recently, 
Carlo Ratti [15] pointed out some inconsistencies in the theory. Among other aspects, 
Ratti criticized its inability to take into account other features that are relevant for 
urban description, including building height and land use. The theory has since been 
extended by Hillier and Iida [16] to incorporate the geometry of designs in angular 
segment analysis, and with its integration into a Geographic Information System 
(GIS) framework by Gil et al., [17] space syntax is now applied in academia and 
practice as one of the layers that compose a comprehensive spatial analysis 
methodology [18][19]. 

In 2004, Heitor et al. [20] proposed to integrate space syntax and shape grammars 
into a coherent model for formulating, evaluating, and generating designs, and 
illustrated this by extending the concept of discursive grammar. The idea was to use 
space syntax parameters as features of the description part of the discursive grammar. 
This permitted to specify the desired syntactic features of the designs to be generated 
and to evaluate such designs against the initial specifications, thereby using space 
syntax to control the generation of designs by the grammar. 

Over the years, shape grammars have been explored through applications 
addressing a variety of design problems. However, the use of shape grammars for 
urban design has been limited. Teeling [21] designed a grammar to encode the 
generation of urban form using as a case study a specific section of the docklands in 
Friedrichshafen, Germany. Later developments, such as those of Parish and Muller 
[22], Mayall and Hall [23], and Duarte et al. [24] among others, have shown the 
growing interest in the potential of shape grammars to deal with urban design 
problems. In 2005, Beirão and Duarte [25] described the use of urban grammars in 
design studios at the TU Lisbon Faculty of Architecture. Their goal was to use 
grammars for allowing flexible urban design. The idea was that urban planning could 
evolve by first defining a system of rules and then by designing solutions based on 
such rules in response to particular contexts. The shape grammar methodology used in 
this studio is detailed in Duarte and Beirão. [26] 

The ‘City Induction’ research project aims at developing a computer platform to 
support such urban design methodology. Following the concept of discursive 
grammar, this requires the development of models for urban design formulation, 
evaluation, and generation. The idea is to use the theories mentioned above—pattern 
language, space syntax, and shape grammars—as the starting points for developing 
such models. To guarantee the interoperability among these partial models it is 
necessary to develop an ontology of urban environment adequate to site planning. 
Ontology has been the subject of intensive research in recent years, [27] [28] and it 
will be used to encode urban information into a Geographic Information System GIS, 
which will be the core of the computer implementation. A CAD system will be used 
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The first sub-model is concerned with the formulation of urban problems—the 
formulation model. It lays its foundations on Alexander´s pattern language and 
departs from existing urban design guidelines and geo-spatial databases to create a 
system for generating the specifications or the ingredients of a plan given a site and a 
community. It will take into account both the physical features of the site and the 
social and economic characteristics of the population and sets the programmatic 
specifications for that context. 

The second sub-model aims at creating a system for generating alternative design 
solutions from a generic urban design language which is progressively constrained 
and manipulated along the design process—the generation model. It looks into Stiny’s 
shape and description grammars formalisms to codify the rules of syntax of the plan 
so that it generates solutions that match specifications set by the formulation model 
and are appropriate for the given design context. 

The third sub-model is targeted at the development of an urban design evaluation 
system—the evaluation model. It departs from Hillier’s space syntax theory, which 
focuses mainly on topological and geometric space configurations, and incorporates it 
in theories of sustainable urban form, such as the compact city.. The new features will 
address social, environmental, and infrastructural aspects applying a range of spatial 
analysis techniques, including network analysis, data mining and pattern recognition. 
The goal is to provide the basis for comparing and ranking alternative design 
solutions. 

The development of a common ontology to describe urban space and design 
guarantees the syntactic and semantic interoperability and integration among the 
partial models. This ontology is used to structure and codify information into a 
Geographic Information System, which will constitute the core of the computer 
implementation of the larger model. A CAD system is used to construct 3-
dimensional digital models from the information stored in the GIS. 

The project aims at sketching the prototype of an interactive computer system for 
exploring urban design solutions, which will facilitate the dialogue between the 
various participants in the urban development process, such as community members, 
town halls, financing institutions, designers, promoters and developers. The project is 
targeted at the site planning scale and the goal is to promote the generation of better 
urban environments. 

In short, following Stiny and March’s design machines concept, the project defines 
a structure for urban design machines, called urban grammars, [34] and describes 
how to define a specific machine, that is a specific urban grammar, for a given design 
context. This machine should be able to produce flexible and adaptable site plans for 
evolving design contexts. The proposed structure for urban design machines is an 
extension of the concept of discursive grammar and adapted to urban design. From 
the technical viewpoint a discursive grammar includes a shape grammar to describe 
the formal properties of the context and the design; a description grammar to describe 
their other, non-formal but relevant properties; and a set of heuristics to guide 
generation towards designs that match the program. From the operative viewpoint, a 
discursive grammar includes a formulation grammar that generates the program from 
an interpretation of the context and a generation grammar that generates design 
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Figure 2 diagrams the urban environment ontology, highlighting its five main 
classes. Systems are subdivided in object classes (e.g. axial network), each class has 
object types (e.g. highest level axis) and each object type has a set of dimensional 
parameters (e.g. width) and qualitative attributes (e.g. the label a1 to identify an axis 
as a main axis). The objects types are defined through shape representations and 
shape descriptions, and they are subclasses of their object classes. Classes are denoted 
with two bold capitals. Systems are branches or interlaced branches of the ontology, 
depending on the specific relationships between classes, and they represent a 
particular way of understanding cities (e.g. city as a street system).  

  

Fig. 2.  Schematic view of the urban environment ontology 

A previous paper [38] focuses on the description of the street system. It defines a 
hierarchy of classes to describe the street system with different levels of abstraction. 
The top class corresponds to a very abstract, axial representation of the street network 
called Axial Network. Axes in this representation can be assigned different labels to 
denote hierarchic levels; for instance a1, meaning a higher level street. Another class 
defines a street’s role as part of the Transportation Network, for instance, a street can 
be set as a distribution street in the Transportation Network.  Cultural definitions or 
interpretations of streets are defined through a Street Nomenclature; for instance, a 
distribution street can be called a boulevard. In order to obtain a detailed 
representation of streets, axial descriptions can be detailed through a set of Street 
Descriptions specifying which Street Components form the street section, thereby 
defining its physical features. For example, a main axis a1 may be defined as a 
distribution street called boulevard and then described as being composed of a 
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Therefore, we will call Urban Pattern Grammar to the set Γ, a very generic grammar 
containing all urban grammars Γ’ available in the generation module. 

The current version of the generation model was developed after a set of four urban 
plans used as case studies to extract urban induction patterns. [51] The strategy was to 
identify the design moves used by designers in the four plans and include them in the 
model. Some moves are common to one or more plans, whereas others are specific to 
one plan. The model can be extended by increasing the set of available UIPs using 
additional case studies. The grammars encoding common design moves were 
developed in such as way as to permit variations to account for different design 
expressions. To guarantee a wide range of application, UIP grammars were kept as 
generic as possible by considering a wide range of rules and parameter values that can 
be manipulated in design exploration.  

Formally, an Urban Grammar Γ’ is the Cartesian product of parallel grammars 

1 2 3 ... nΓ × Γ × Γ × ×Γ  that take a set of parameterized shapes from the city ontology, 

respectively 1 2 3, , ,..., nS S S S , to design an urban plan. Generically, four design phases 

produce four sub-designs with different levels of detail. Each design phase uses some 
of the parallel grammars, Γ1 to Γn of an urban grammar Γ’ to generate the several 
layers that define the sub-design corresponding to the design phase. Label 
sets 1 2 3, , ,..., nL L L L  are the label sets in grammars1 2 3, , ,..., nΓ Γ Γ Γ , respectively, and 

they correspond to the attribute classes in the ontology. [52] 
Any urban grammar Γ’ is built up from a sequence of UIPs. It is the sequence of 

design decisions behind the selection of UIPs that in the end reflects the design 
language of the urban plan. The same urban grammar Γ’ can be used to produce 
different instantiations of the UIP by assigning different parameter values to the 
parametric shape rules. The urban pattern grammar Γ is, in fact, an algorithmic 
implementation of part of a Pattern Language as Alexander [11] conceived it, but 
done in a way that permits the designer to define his own pattern language (Γ’). In 
terms of computer implementation, the concept is closer to that of Gamma et al.’s 
design patterns [13] and as such we may call UIPs as design patterns for urban design. 

Following the previous definitions, a UIP is a sub-grammar of Γ’. A UIP uses 
some of the parallel grammars in Γ’, a subset Γ’’ of Γ’, namely some components of 
the set 1 2 3{ , , ,..., }nΓ Γ Γ Γ . A UIP is a compound grammar Γ’’ composed of a set of 

parallel discursive grammars Γi of the form { , , , , , , , , , }i i i iD U G H S L W R F IΓ = where 

Si is the set of parameterized shapes corresponding to the i th shape object class in the 
ontology, Li is the set of labels corresponding to the i th attribute object class in the 
ontology and I i is the initial shape. The initial shape I i is always a shape in Si 
generated by a previous UIP or a shape in I0 in the case of initial UIPs where I0 is the 
set of initial labeled shapes. These initial labeled shapes are objects found in the 
representations of the existing context which are used by the initial UIPs to start the 
design. There are only two types of initial shapes, Is, the intervention site limit and Ref 
objects which are labeled shapes representing selected elements from the site context. 
Ref objects are selected by the designer for being perceived as referential elements in 
the context and, therefore, suitable candidates for defining the main guidelines of the 
plan. Each UIP addresses a goal G which is to be achieved through a set of 
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Control data is defined in two separate data basis, one concerning regulations and 
another concerning norms and quality standards. The idea is to separate items that are 
related with local regulations and prescriptions (which might vary from country to 
country or even according to municipality,) from items related with quality and 
performance standards (which might be organized in different quality levels.) 
Therefore we have: 

MBc_Reg – for regulations. 
MBc_QuaSta – for quality standards. 

Control data and, specifically, quality standards data are responsible for guaranteeing 
that the generated solutions comply with certain qualitative criteria. The criteria might 
be set by the formulation module and reset by the designer. 

Finally, output data is extracted from the generation outputs. Two different kinds 
of outputs are considered: data extracted from the representations – quantitative and 
qualitative – and a register of the sequence of applied UIPs (a kind of history of the 
derivation.) 

The data extracted from the representations contains the same categories as the 
input data. That is, there is a data base for output data MBo_Qt-PlDat that has to be 
fulfilled with exactly the same parameters values as the data base for input data 
MBi_Qt-PlReq. In fact, the goal of the generation is to produce results such that each 
output data base MBo matches the equivalent input data base MBi. Therefore, in the 
end of the generation: 

MBi_Qt-PlReq should match MBo_Qt-PlDat, 
MBi_Ql-PlReq should match MBo_Ql-PlDat, 
MBi_Qt-NeiReq should match MBo_Qt-NeiDat, 
MBi_Ql-NeiReq should match MBo_Ql-NeiDat. 

The register of the sequence of applied UIPs simply registers the sequence of 
instructions, namely, the sequence of UIPs that were used to produce the design in 
order to reuse them (or not) in the feedback loop. The data base for pattern sequences 
(MBo_PatSeq) stores the sequence of patterns per design phase. It is a list containing 
the sequence of application of UIPs and the corresponding rule choices and rule 
parameters. Each time a pattern is applied it adds a list containing its ID, rules and 
parameters to the main list. This allows for the generation to respond to feedback 
from both the evaluation module and the formulation module in order to improve the 
design solution. 

As a component of City Induction, the generation module may receive most of the 
input and control data from the formulation module. It is the integration of the three 
modules that makes City Induction an interesting design tool because it allows for the 
generation of context sensitive input and control data by the formulation module and 
the evaluation of the output data by the evaluation module. However, it is also 
conceived to function independently from the other two modules, and rely simply on 
designer’s interaction. As an independent application the generation module 
constitutes a conventional design tool with no decision support systems. Nevertheless, 
even in this case, it offers a few advantages over regular urban design tools: 
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Abstract  
 

The design of urban plan involves a complex interpretation and management of morphological 

structures,  existent  and  proposed,  as  well  as  several  kinds  of  measurements   of  the  urban 

environment  –  again,  existent  and  proposed  –  from  which  several  urban  indicators  can  be 

calculated  and used for supporting  design  decision.  Typically,  design  models  are developed  on 

different software than the ones used to perform analysis. For designing, urban designers use CAD 

(Computer Aided Design) platforms and for analysis they traditionally use Geographic Information 

Systems (GIS) or other topology  based software. Therefore,  linking GIS and CAD in a common 

design workflow seems crucial for improving the information supporting design decisions. 

This  paper  presents  the  structure  of  an  urban  design  platform  connecting  spatial  data  with  a 

parametric  design environment.  The goal is to allow an interactive  flow of information  during the 

design decision process contributing for what can be regarded as a common design practice. Using 

the structure described in the paper designers can test trial designs in a context and analyze them 

in many different ways by: (1) using the GIS analytical functions; (2) calculating indicators that can 

be measured from the geometric structure; and (3) fine tuning designs by manipulating the design 

parameters to match goal parameters. 

 

 

Keywords: Parametric urban design; density studies; decision support systems. 
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Introduction  
 

 

Designing urban plans involves the use of knowledge far beyond the mere proposal of a layout. 

Designing specific layouts is not even considered to be a good strategy to deal with the complexity 

of contemporary city developments. In particular, the fast transformations of contemporary societies 

many  times  show  us that  some  premises  may  become  obsolete  or  invalid  in very  short  time. 

Therefore,  it has become  a more common  approach  to strive for the development  of adaptable 

systems that are able to accommodate change rather than imposing a single fixed solution (Ascher, 

2001). Hence, the role of the urban designer became more focused on the definition of responsive 

systems, which can be used as a kind of negotiation protocol between involved agents. 

However, when involving non-designers  such as stakeholders engaged in a participatory decision 

process, much of the decision in order to avoid the misunderstandings of abstraction has to be 

supported  on some kind of layout proposal.  Decision needs in fact the support of some type of 

concrete information about the solution and its context on which the participants may discuss their 

concerns.  Some  participants  may  have  contradictory  interests.  Some  investors  may  be  more 

interested in incrementing as much as possible the building intensity, whilst other stakeholders may 

be more interested in knowing information  about the appearance  and quality of the urban space 

and others in knowing how much it is going to cost in terms of maintenance. 

A specific  example  on how  such  contradicting  interests  influence  decision-making,  would  be a 
 

situation where a municipality  is engaged in minimising  costs with infrastructure  and for which it 

defines a correlation between the network length and building intensity to support the definition of 

an infrastructure maintenance taxation (IMF). Similar approaches are discussed in Carvalho (2003) 

as control devices that may be used for establishing planning policies for dispersed territories. By 

providing the decision makers with a parametric  model allowing them to change dynamically  the 

design solution and check the evolution in terms of building intensity and taxation values, people 

can perhaps agree on a balanced solution fulfilling every stakeholder’s interests, be them investors, 

users or municipal authorities.  A system such as the one shown in this paper could be used to 

manage, or at least illustrate such correlation. 

Measurements  that may be extracted from a geometric model such as areas and lengths can be 

used to calculate urban indicators for supporting design decision or, at least, to correlate the layout 
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with the calculation of indicators. Density and density based indicators such as those developed in 

(Berghauser-Pont  & Haupt, 2010) fall in this category: they can be measured from the geometric 

model. They are also relevant for the stakeholders whether they are involved in urban investments, 

municipality management or simply users concerned with the future of their urban environment. 

Correlation between morphology and indicators is not linear but most of the values have a meaning 

and sometimes even a qualitative one. For instance, Network Density (N) may be used to establish 

a reference  value for IMF, and Parking Performance  Index (PPI) can inform stakeholders  about 

how a specific design responds to parking needs. For detailed definitions of N and PPI see 

(Berghauser-Pont  & Haupt, 2010). In any case Berghauser-Pont  & Haupt’s  book as well as the 

work  of  Martin  &  March  (1966)  provide  ways  of  establishing  meaningful  relations  between 

morphology and indicators. 

The  geometric  model  of  a plan  can  be  defined  as  a parametric  system  in which  a user  may 

dynamically   manipulate   different  solutions   and  the  calculations   can  be  extracted   from  that 

geometric  model.  The  main  problem  lies  in  defining  a  parametric  design  system  that  allows 

designing  plans for any context  in a compatible  way with common  urban  design  practices  and 

fulfilling  designers’  idiosyncrasies.   Additionally,   typical  analytical  procedures  in  urban  design 

processes are done in GIS platforms because they allow the assessment of large geographic 

databases  containing  information  that can provide support  for decision-making.  Considering  that 

there are many constraints regarding interoperability between CAD and GIS, an easy flow between 

analytical procedures and design procedures has been till today a difficult task to implement. 

This paper shows an urban design platform conjoining  a GIS and a parametric  design platform, 

which share the same database. The paper shows not only that interoperability is possible, but also 

that the system improves  the quality of the available information  and that the parametric  design 

platform  provides  a  very  interactive  design  interface  where  geometry  and  calculations  of  both 

existing or proposed urban indicators can be manipulated  and fine tuned by the users along the 

design process. 
 

 

 

 

The role of analysis in the urban design process  
 

 

Like any design process, urban design is not a linear process. It tends to be a rather complex 

negotiation  process  between  the  evolution  of a problem  setting  and  evolving  trial  solutions  by 

means  of analysis,  synthesis  and evaluation,  and not necessarily  in this order (Lawson,  2006). 

Designs  also evolve  in an incremental  fashion,  move  by move,  achieving  progressive  levels  of 
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synthesis, which may or may not define an altogether linear evolution. Schön (1983) explains this 

evolution  in terms of “see-move-see”  increments  that can be called reflective  design moves, for 

which  the  term  see  implies  a  reflective  attitude  towards  a  particular  design  state.  In  fact, 

decomposing Schön expression, one can say that the first “see” stands for analysis, i.e., a critical 

reflection on an initial design state, the term “move” represents some meaningful transformation in 

a design, and the second “see” stands for evaluation, i.e., a critical reflection over the consequent 

design state. A final design is therefore presented as a progressive process of transformations 

interspersed by analytical procedures. If Schön’s model is to be accepted as descriptive of design 

processes,  one  could  say  that  two  thirds  of  the  design  process  concern  reflective  action  and 

considering that such reflective action is essentially based on analytical procedures it could also be 

said that analysis plays a recurrent (rather than continuous) role in the design process. 

The particular  situation  of urban  design  emphasizes  even  more  the role of analysis  during  the 

design  process.  There  are many  reasons  for this: (a) urban  design  deals  with cities which  are 

complex non-linear systems (Portugali, 2000); (b) urban design tries to plan for futures which are 

difficult to predict for short and medium term and almost impossible to predict in the long term; (c) 

urban  design  involves  many  agents  who  can in some  way influence  decisions;  (d) there  is no 

objective defensible procedure that may identify a single solution as adequate for an urban space 

or  neighbourhood   (Jenks  &  Dempsey,  2007)  nor  is  there  any  objective  way  of  defining  an 

agreement regarding a definition of what might be good or bad urban design solutions. However, it 

seems  plausible  to consider  that improving  the information  about urban environments  and their 

contexts  will  improve  also  the  quality  of  planning  decisions.  This  is  particularly  evident  in  the 

extensive effort of researchers in finding better and more accurate analytical tools. 

The  idea  that  the  topological  structure  of  urban  settlements  plays  a  fundamental  role  in  the 
 

definition of its social, spatial and economic behaviour has been much stressed, especially in space 

syntax research (Hillier, 1996). This concept, which correlates the dynamics of urban settlements 

with their topological structures, has intensified the use of GIS software for spatial analysis either 

by using traditional geographic analysis or by using plug-ins for GIS, be it space syntax (Hillier & 

Hanson, 1984), place syntax (Stahle et al., 2007) or other topology based methods. Therefore, it 

seems  the urban analysis  is definitely  related  with Geographic  Information  Systems  imposing  a 

practice that tends to separate analysis processes from synthesis processes due to their specific 

specialized practices. 

The main goal of the tools and methods shown in this paper is to re-establish the intertwined role of 
 

analysis and synthesis in the urban design process. It is argued that design decision may be much 

better informed by establishing  this practice and that even for public discussion  a straighter  link 
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between  formal solutions  and the indicators  used for evaluation  will provide  a much more solid 

ground for discussion than in current methods. 
 

 

 

 

Measuring the urban space  
 

 

Density has long been a concept used world wide as a way of measuring the intensity of land use. 

However,  there have been many different  definitions  of the concept  involving  slight differences, 

which have raised difficulties in establishing comparisons between studies, countries or scales. 

Recently, the work of Berghauser-Pont & Haupt (2010) has finally put an end to the previous 

ambiguities  and  has  established  a  definitive  new  approach  to  density  and  urban  morphology 

studies. They show that objective studies on urban morphology may be carried using only two of a 

set of four basic density  measures  (FSI – floor space index or building  intensity;  GSI – ground 

space  index  or  coverage;  L  –  average  number  of  floors;  and  OSR  –  open  space  ratio  or 

spatiousness). An additional indicator – N, network density – establishes a ratio between the gross 

floor area and the network length defining a correlation between the extension of the network and 

the intensity of land use. Furthermore, this study provides objective instructions on how to measure 

the basic parameters  and calculate  indicators  at different  levels of aggregation  overcoming  any 

kind of ambiguity that might occur. Due to its theoretical rigor this theory was used in this research. 

Furthermore,  all basic parameters can be measured in the geometric model and therefore, if one 

has the geometric model of an urban area or an urban design, then one can measure accurately all 

density indicators. 
 

 

 

 

CIM – City Information Modelling  
 

 

By analogy  with BIM (Building  Information  Modelling)  this research  adopted  the concept  of CIM 

(City Information Modelling) previously presented in Beirão et al. (2009) and further developed in 

(Duarte et al. 2012) where a structure for formulating, generating and evaluating urban plans is 

presented.  The version  presented  here is a working  prototype  adapted  from  the latter  referred 

structure  and focused  on the design process.  The main idea, as in BIM, is to link a parametric 

model of an urban area with the data related with it providing simultaneously a design environment 

and an analytical environment where urban spaces can be measured, analysed and changed 

interactively along a design process. 
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Figure 1 shows a simplified structure of the CIM design environment. DB represents the database 

where all information is stored. The database is divided in two different parts: existing data (in light 

grey)  and  created  data  (in  dark  grey).  Technically  speaking,  the  database  is  defined  as  a 

PostgreSQL database plus PostGIS for spatial analysis. Both CAD and GIS tools read information 

from the database DB. The design interface is composed of a CAD platform (Rhinoceros - 

http://www.rhino3d.com/)  and a parametric Visual Programming Interface (VPI), which in this case 

is   Grasshopper   (http://www.grasshopper3d.com/).  Together   they   form   a   parametric   design 

interface. The conjoined use of Rhinoceros and Grasshopper has already shown their potential as 

an interactive  design  platform  allowing  for a great  deal  of interactivity  between  traditional  CAD 

design,   complex   geometries   and   programming.   The   design   interface   tools   generate   new 

information, which is stored in the dark grey part of the database. A calculation module defined in 

the VPI (Grasshopper)  calculates indicators using measures extracted from the geometric model. 

The database is the central core of the process as it provides and stores information – it works like 

the management centre. 

The GIS part of the system is essentially the analytical part of the tool and can in principle make 

use of any commercial  GIS software  available.  The working  prototype  showed  here was tested 

using two different platforms: an open source GIS software – Quantum GIS,  http://www.qgis.org/  – 

and another working prototype by Montenegro et al. (Forthcoming) called 4CityPlan. 
 

 

 
Figure 1 – System structure. DB represents the data base where all information is stored. The DB is div ided in 
two different parts: existing data (in light grey) and created data (in dark grey). Both CAD and GIS t ools read 
information from the DB. The design interface is co mposed of a CAD platform (Rhinoceros) and a Visual 
Programming Interface which in this case is Grassho pper. The design interface generates new informatio n that 
is stored in the dark grey part of the DB. A calcul ation module, defined in the VPI, calculates indica tors using 
measures extracted from the geometric model. The as sembly may be considered a CIM structure.  
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The design interface has been called CItyMaker. The connection between the design interface and 

the database was established using the ‘Slingshot’ set of Grasshopper components 

(http://www.food4rhino.com/project/slingshot) which  provide  databases  query  components  using 

the SQL query language. The data is imported from the database as queried and can be used 

immediately to calculate density indicators within any previously defined area. 

In order to provide a designer friendly design environment, the design interface uses some already 

predefined design patterns (Woodbury, 2010) which were organized in several different thematic 

groups: (1) urban induction patterns (Beirão et al. 2011); (2) calculation patterns; and (3) and other 

generic design patterns for recurrent procedures. Design patterns are modular and reusable pieces 

of code  encoding  typical  design  operations  that combined  can be used  to build  up parametric 

models. In this case (1) urban induction patterns stand for typical urban design operations. They 

correspond to typical urban design moves – e.g., designing a main street or defining a grid within a 

site.  Calculation  patterns  (2)  are  reusable  calculation  components  that  can  be  used  for  the 

calculation of urban indicators. And (3) design patterns are recurrently used generic operations like 

filters and visualizers including data visualizers. By using these design patterns, designers can (1) 

design  plans,  (2)  calculate  their  indicators  and  (3)  assess  locally  different  sets  data  regarding 

partial or total solutions. 

New information, including new geometry and indicators can be stored back in the database using 

again the Slingshot components, this time to create new data tables. Once the data is stored in the 

database it can be read again by the GIS. In the latter environment the designer is capable of 

complementing the analytical procedures using the available analytical tasks supported by the GIS 

and other eventual plug-ins. 

The name CItyMaker uses the capitals CIM as an allusion to City Information  Modelling and the 
 

acronym CI as a reference to the City Induction project (Duarte et al. 2012) for which CItyMaker 

stands as the generation or design interface. 
 

 

 

 

Urban design and planning with a CIM 
 

 

Considering  that geo-referenced  data about  a particular  design  context  already  exists,  the CIM 
 

platform can be used by following a specific design methodology: 
 

(1) The designer  imports shape files of the existing environment  from a spatial database.  As in 

most design processes,  design starts with the analytical  tasks. The first analytical  tasks can be 

done in the GIS environment using the functionalities provided by the GIS software, Quantum GIS 
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or other equivalent software to gather information support for future design decisions. Montenegro 

et  al.  (Forthcoming)  developed  4CityPlan  as  the  programme  formulation  module  for  the  City 

Induction project. This software is a stand-alone ontology based GIS platform including, due to the 

characteristics  of  the  ontology  a  set  of  programming  capabilities.  The  main  objective  of  this 

semantic GIS tool is to assist the participants of the urban development process in constructing 

adequate interpretations of a defined intervention site and its surrounding area (buffer). The role of 

4CityPlan is to identify and classify both geographically and semantically the urban areas subjected 
 

to the intervention and visualize them. The key principle is to offer the user as much flexibility as 

possible, so that s/he can develop interpretations of the intervention areas in order to formulate an 

adequate  intervention  programme.  Such  flexibility  is achieved  through  the use  of customizable 

ontologies  for interpreting  population  and  land  use data,  separating  urban  knowledge  from  the 

application  tool, which can easily adapt to different urban semantic standards.  By using the tool 

functionalities supported by the customizable ontologies, the urban planner can identify on a map a 

set of geo-referenced parcels belonging to the intervention areas and annotate them with semantic 

data regarding their land use. The user can also annotate the intervention  area with information 

regarding the type and size of its population. 4CityPlan can also import data already semantically 

annotated, and ready for visualization. One of the main functions of the interface is to provide: (a) 

the identification of public facilities in need for a particular area considering development changes 

defined  in terms of population  growth  including  an automated  search  system  for locating  those 

facilities ((Montenegro  et al., 2011a) already developed);  and (b) a similar system developed  for 

identifying needs and locating public open spaces ((Montenegro et al. 2011b) under development). 

The additional  information  generated  during this task is stored in the database.  The location  of 

public  facilities  and  public  open  spaces  is  stored  in  the  database  as  geo-referenced   points 

containing descriptions of the facilities, public open spaces and their particular requirements. In this 

phase the designer defines analytical maps of the existing design context, which stands as a basis 

for the definition of the urban programme. 

(2) In the VPI (Grasshopper)  the designer imports the needed data into the design environment 

using the Slingshot component. The database is queried thematically producing ‘layered’ data that 

can be enabled or disabled in the Rhinoceros preview. Numerical and textual data can be viewed 

using ‘panels’ in Grasshopper. For instance, the geometry of existing buildings can be visualized in 

Rhinoceros  and  the  height  of  buildings  captured  in  a  ‘panel’.  If  a  3D  preview  is  needed,  the 

designer can extrude the buildings height from the buildings’ footprint. Until this point the process is 

basically data visualization. Until this point we are simply accessing and visualizing data in different 

ways. Design actions start in the following step. 
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(3) In the design interface (Rhinoceros) the designer is able to define points, lines (or curves) and 

polygons representing the primitive elements of an urban design – e.g., focal points or landmarks, 

main street axes, specific areas within a site for which different rules (or parameters) may apply. In 

Grasshopper  the  designer  uses  predefined  design  patterns  (Woodbury,  2010)  to  complete  the 

design. The urban induction patterns replicate some typical urban design tasks like designing main 

streets, designing squares of different types with different morphologies designing grids within a 

bounded area, designing exceptional buildings or landmarks, etc. In the end we obtain a parametric 

model of an urban model. As most of the work is done in the Grasshopper interface the designer 

may  extend  or customize  at any time  his/her  own  patterns  extending  the scope  of the design 

platform. 

(4) In order to visually cross information on density indicators and formal solutions, the parametric 

model  is linked to a calculation  core, also developed  in Grasshopper,  which outputs  values  for 

density based indicators calculated simultaneously at district level and per island at island level. An 

island is a piece of urbanizable land surrounded by streets (Berghauser-Pont  & Haupt, 2010). The 

system  allows  for  a  different  manipulation  of  building  intensity  per  island  defined  in  terms  of 

attraction  attributed  by  the  designer  to  selected  elements  of  the  plan.  Such  capacity  allows 

designers  and  whoever  manipulates  this  tool,  to  check  the  correlation  between  the  geometric 

model  – the layout  – and the calculated  indicators.  Stakeholders  can therefore  have  a precise 

platform  for  discussing  the  advantages  and  disadvantages  of specific  solutions  disambiguating 

common misunderstandings on the meaning of density. 

(5) The design can be changed at any moment in this process and for each change the calculations 

are updated allowing designers to be aware of the changes in terms of density based indicators – 

13 indicators calculated at district level and 11 indicators calculated per island. All the calculated 
 

indicators follow the conventions found in Berghauser-Pont & Haupt (2010). 
 

(6) The layouts can be exported again to the database using again the Slingshot component and 

from there to a GIS for further analysis. 

(7) As soon as a first parametric  model is produced  changes  become  very easy to make. The 

easiest ones are changes regarding input parameters of the parametric model. Other changes can 

be done in the CAD environment like moving points, lines or grip points in curves or polygons. 

Excluding radical changes involving different initial geometries any of the above changes produces 

updated calculations of the indicators. Hence, designers or any other participants are able to check 

layouts against the indicators and support their decisions on such assessment. 

1130



 

 323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

The topic of evaluation of solutions is not addressed in this paper but planned as an integration with 

the  work  of  Gil  &  Duarte  (2008).  The  integration  is  achieved  using  also  the  database  as  the 

common denominator for interoperability. 

By analogy with BIM (Building Information Modelling), the proposed approach could be called City 

Information  Modelling  (CIM) as it correlates  in an interactive  platform an urban geometric  model 

with specific data that is meaningful for supporting design decision. 
 

 

 

 

A test application  
 

 

An implementation of the above described method was recently done at the Faculty of Architecture 

of the Technical  University  of Lisbon  involving  a real design  task given to the participants  of a 

workshop. The workshop programme and details can be accessed at 

http://www.measurb.org/docs/workshop_CI_EN.pdf and the results are also available in pdf format 

at  http://www.measurb.org/docs/TODOS_Workshop.pdf . Summarizing,  the design task consisted 

of defining a development vision and according strategy for an industrial area, known for their stone 

industry near the city of Sintra, still within the Lisbon metropolitan area. The workshop ran for the 

period of four days. The first day consisted of theoretical lectures introducing the main theoretical 

corpus supporting the workshop. The second day consisted of a debate of the design problem, a 

visit to the site and a presentation by a representative of the planning authorities of the Municipality 

of Sintra. Additionally, an introductory lecture to Grasshopper  was given. The third day continued 

with a guided tour through all the tools used in the workshop, namely 4CityPlan, QuantumGIS, 

Rhinoceros and Grasshopper including the use of design patterns previously defined for use during 

the workshop. The last day consisted of assisted work helping the participants to solve problems 

and dealing with particular programming tasks. 

The  results  obtained  at  the  end  of  the  fourth  day  were  striking  considering  that  only  a  few 

participants had previous knowledge of Grasshopper. The results demonstrate that the proposed 

methods allow to: (1) easily design proposals; (2) calculate density measures at different levels of 

aggregation, both for existing context and integrated proposals; (3) calculate network measures; (4) 

and combine the best of several software packages in an integrated manner being able to analyse 

and design according to the needs of the design workflow.  The participants were asked to make a 

presentation  declaring  their  views  on the pros  and cons  of the tools  and methods  used in the 

workshop. The following section synthesizes those opinions. 
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Discussion  
 

 

The CIM shown above describes the structure of a parametric urban design and analysis tool. The 

tool  mixes  several  software  packages  to  build  up  a complete  urban  design  tool  set  aimed  at 

designing large sites in urban contexts. 

It is simultaneously a design platform and an analysis platform, which can be used interactively by 
 

a design team to discuss and fine tune design proposals. 
 

Using expressions  close to the ones used by the workshop  participants,  in the proposed  urban 

design platform we can find the following qualities: 

-  the platform integrates interactively analysis and synthesis tools; 
 

-  the design interface allows for almost every kind of morphological approach; 
 

-  making changes to a design is very easy; 
 

-  the same database can be used in different software and can be updated with the new 

data generated by the design; 

-  the design interface is intuitive; 
 

-  designers can create their personal design patterns or customize the existing ones very 

easily. 

However, there are a few problems: 
 

-  in large scales the Grasshopper runs slowly; 
 

-  if many components are used simultaneously the system becomes heavy; 
 

-  the database can be tricky to set up. 
 

Still these problems can be at least partially overcome using four possible procedures: 
 

-  reducing  as  much  as  possible  the  use  o  geometrical  operations  in  Grasshopper  and 

replacing them by mathematical operations; 

-  dividing the code into sets that can be enabled separately; 
 

-  reducing the amount of data in use by querying only the needed data from the database; 
 

-  and doing directly in the database all the operations that can be better performed in the 

database using the possibilities of the SQL language. 

The database may also be stored in a remote server shared by all the users and be used by a 

community for integrated design collaboration or even for participatory events. 

In spite of the fact that the workshop  participants  had to programme,  and many of them did not 
 

have  previous  programming  experience,  the  system  was  perceived  by every  participant  as  an 

intuitive interface with a great potential for designing as also as informative supporting designs with 
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real time information. The event was considered short by all participants leaving much expectation 

regarding possible developments  of the solutions but considered enough to show the potential of 

the method and used tools. 
 

 

 

 

Conclusions  
 

 

The integration GIS with urban design tools, namely with parametric design tools has proven to be 

possible  and efficient  in establishing  a dynamic  relation  between  analysis  and synthesis  in the 

urban design process. The method and tools described here allow for a consistent design workflow 

in tune with the common reflective practice of designers and without interfering with designer 

idiosyncrasies. 

The method is particularly powerful for linking layout development with the calculation of indicators 

that  may  be  calculated  from  measures  extracted  from  the  geometric  model.  Density  based 

indicators as well as measurements made on the topological structure of the street network can be 

easily calculated using the VPI and made visual even during the design process. More than results, 

the method and tools show an immense potential for supporting urban design decision. 
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potential applications of ontologies in the urban domain? In the 
context of Towntology it was successfully integrated CityGML 
[7] with OSM, a soft-mobility ontology, and with OTN, an 
Ontology of Transportation Networks [8], both developed in 
OWL. OSM could complement the soft-mobility aspects that 
were absent in OTN and CityGML was useful for visualization 
and communication. There were also cases of interoperability 
in the area of archeology [9] and air quality [10]. 

KnowledgeScapes [11] is a visualization tool that links 
spatial features in a spatial dataset to urban concepts expressed 
in an ontology. The users are able to browse and select 
concepts and the corresponding spatial features are highlighted. 
In comparison with 4CityPlan, the ontologies are written using 
only RDF [12], which presents more limitations in terms of 
expressiveness and inference and the users are not able to 
annotate themselves the spatial data with semantic information, 
they can only visualize the selected spatial concepts. 

III.  THE ONTOLOGY DRIVEN TOOL 

In 4CitySemantics, knowledge regarding geographical 
features data, land use classification taxonomy, land use 
identification and visualization workflow, and population 
characteristics, are represented using the standard W3C Web 
Ontology Language (OWL 2.0) [1]. 4CitySemantics separates 
knowledge from its application and so it is fully independent 
of any land use standard, workflow or specific population 
indicators, as long as they are represented as OWL ontologies. 

The ambition is to have an application that both attains 
flexibility via customizable ontologies, and allows working 
with those ontologies in a way that is transparent to the end 
user. To achieve the first objective, we designed the system 
such as each freedom axis is split into two ontologies: the 
skeleton, which is a fixed set of concepts in which the 
application relies, and the ontology specified by the user - 
which may be a new ontology or an adaptation of an existing 
one - that extends the concepts of the skeleton to match the 
user’s specific requisites. The second objective is achieved by 
providing a friendly user interface that hides all the details 
directly related with the ontologies. The concepts and 
information present in the ontologies are interpreted in order 
to be displayed in a friendly and useful way in the user 
interface, so the user can add semantic information about the 
geographical features in the map without being bothered by 
the implementation details of the OWL ontologies or the 
reasoning done in background. 

Designing a system where the user can define its own 
concepts, which our application should be able to correctly 
interpret them, raises some challenges:  In one hand, it must be 
given enough flexibility for the user to describe its own 
concepts, allowing rich descriptions and fully supporting the 
OWL2 semantics. On the other hand, the application must be 
able to bring into play these foreign concepts, imposing some 
preferably minimal restrictions to the user in the construction 
of the ontology. 

The compromise between these two goals is achieved 
through a small but sufficient set of concepts that are defined 
in a non-modifiable ontology in which the application relies. 
We call these ontologies the skeleton ontologies, because they 
are the common ground where different ontologies will be 
built upon. In order to create its own ontology, the user must 
extend the skeleton's concepts, with all the expressiveness he 
wants, as long as the connection points between the ontologies 
are kept, so the application can read and interpret it. In the 
construction of the skeleton ontologies it was also taken 
special care so that it is easy to connect previously existing 
ontologies to the skeletons, instead of having to create new 
ones from scratch. 

At the present, we have an OWL 2.0 ontology for the 
LBCS land use standard [13], backed by one ontology that 
serves as a skeleton for any land use system; an ontology 
representing a land use identification workflow for LBCS, also 
backed by an ontology intended for representing any land use 
workflow; and finally, an ontology containing several 
indicators for the characterization of resident population, 
backed by a skeleton that allows the definition of any 
population indicators. The articulation of the ontologies is 
showed in Fig. 1. 

With 4CitySemantics users are able to 1) choose the 
intervention zone and define the buffer region on a geo-
referenced map; 2) define any other zones on the map as 
necessary; 3) classify the parcels on the selected zones in 
accordance with some land use classification standard 
represented as an OWL 2.0 ontology; 4) follow an 
identification land use process that can be customized using 
the provided ontology; and finally 5) associate and graphically 
visualize semantic data related to the type of population living 
in those zones, using the population indicators defined by an 
OWL ontology. 

All the semantic information that is created in these steps 
is stored in a separate OWL ontology respective to that current 
project, which can be used to 1) perform future modifications 
and additions to the information and 2) share the information, 
exploiting the advantages offered by the Semantic Web. 

A. Linking the ontologies with the map elements 
Considering that the semantic information will target 

geographical features from a map (that is loaded via a 
shapefile), there must be some correspondence between the 
map and the ontology individuals. This is specified in the 
CoreGIS ontology (Fig. 1), that defines the classes Feature and 
Zone and some properties. A geographical feature is any 
element in the map, which may be a polygon, line or point. A 
zone is an aggregate of geographical features. For each 

Figure 1. The ontology modularity that allows the tool to use any land use 
system, workflow and population indicators. The tool only relies on the 
concepts of the application-specific ontologies. 



 

 329 

 



 

 330 

 



 

 331 

 



 

 332 

 



 

 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Jorge Gomes, Nuno Montenegro, Paulo Urbano, and Jośe Duarte

F ig. 2. A screenshot of Prot égé, showing the LBCS ontology [8], extending the land use
skeleton ontology. The classes (left ) in bold belong to the LBCS ontology, the others
belong to the LandUseSkel et on and Cor eGI S ontology. T he bot tom image shows the
data propert ies assert ions that are made in the punned individual of the selected class.

F ig. 3. A screenshot of the tool. One land use category is selected (left ), displaying
in the map (right ) the features with that category. I t shows some features selected in
the map (in yellow), and the user classifying them with the selected category. For the
selected category, it is shown the respect ive color, full name and descript ion (left ).
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An OWL2 Land Use Ontology: LBCS 
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Abstract.  This paper describes the “Land Based Classification Standards” 
(LBCS) OWL2 ontology used as a basic structure for the “City Information 
Modelling” (CIM) model developed within a larger research project aimed at 
developing a tool for urban planning and design. The main purpose is to 
provide semantic and computer-readable land use descriptions of geo-
referenced spatial data, to make available programming strategies and design 
options to the participants of the urban development process.  There are several 
advantages of transferring a Land use standard into a OWL2 land use ontology: 
it is modular, it can be shared and reused, it can be extended and data 
consistency can be checked, it is ready to be integrated, supporting the 
interoperability of different urban planning applications.  
Keywords: Urban ontology, OWL2, Urban Development Process, CIM, GIS. 

1 Introduction 

Urban and regional planners usually develop plans for long and short term in order to 
provide the efficient management of land use to promote growth and revitalization of 
urban, suburban and rural communities. Before preparing plans for the development 
of these communities, planners study and report about the current land use for 
business, residential and community purposes. 

The need for a basic tool to allow the manipulation of the land-use knowledge for 
the benefit of such plans is one of the core aspects of the “City Information 
Modelling” (CIM) model [1] developed within the “City Induction” project [2]. The 
City Induction project aims at designing and building a tool for assisting in the urban 
development process. It is targeted at the site planning scale and the goal is to 
promote the generation of more sustainable urban environments. To accomplish these 
goals, the tool should access information on the site context and help in the 
elaboration of an intervention program, as well as in the development and assessment 
of design solutions that meet the program. Having available reliable and up-to-date 
geo-referenced information is thus relevant, first to identify the requirements of the 
plan, and then to establish benchmarks and appropriate recommendations for the plan. 
The “City Information Model”, or CIM, is intended as a standard for developing 
computable representations of the physical and functional characteristics of the urban 
environment, which will constitute a repository of information for urban planners and 
designers to use throughout the urban development process. 
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There are multiple classification models and approaches that are employed in land 
use for planning purposes. The model chosen for the City Induction project is the 
Land Based Classification Standards (LBCS) [3], which provides a cutting-edge land 
classification with the following main qualities: classification precision due to its 
multi-dimensional character (function, activity, structure, site development and 
property rights), independence of spatial unit of measurement (parcels, buildings, etc.) 
and flexibility in terms of detail due to its hierarchical nature. LBCS represents a 
standard way of organizing the terminology used for classification land use and so is 
not contingent on a relational database or even having a database, but typically it is 
implemented in a relational database of geo-referenced spatial units. The American 
Planning Association provides some relational models in the implementation section 
of the LBCS site. 

For the past few years, we are assisting to the development of the next generation 
of the Internet. The Semantic Web [4] is an extension of the current web, and while 
preserving the web characteristics: it is open and decentralized, offers new technology 
to make data on the web machine-interpretable, based on a powerful mechanism: 
inference. Knowledge in the semantic web is represented by ontologies, which are 
semantic formal models describing the relevant concepts, the relationships between 
concepts and constraints between them. The inference mechanism and the distributed 
and open characteristics are arguments enough to motivate and justify the design of a 
LBCS ontology for the Semantic Web. It can be shared, reused and extended fostering 
the interoperability between distributed urban knowledge and different applications. 

In this paper we will describe the development of the LBCS OWL2 ontology, 
using the Protégé ontology authoring tool [5]. The Web Ontology Language (OWL) is 
the W3C standard language for modeling ontologies in the Semantic Web. OWL2 [6] 
extends the first OWL version with several new features, some of them used by us, 
like punning meta-modelling.  

The papers is organized as follows: in section 2 we will discuss related work; in 
section 3 we will describe the LBCS land use standard; section 4 will be dedicated to 
the presentation of LBCS OWL2, which constitutes the CIM backbone for enabling 
the development of semantic and computer-readable descriptions of geo-referenced 
spatial data; in section 5 we will exemplify the use of LBCS OWL ontology, together 
with the illustration of inference and querying capabilities provided by OWL2 formal 
semantics; in section 6 we will describe how data can be transferred from LBCS 
relational databases, or from other land use systems as the NLUD standard, into the 
LBCS ontology proposed here, and; in the final section we conclude. 

2 Related Work 

The recent interest in ontologies in the field of urban development partly derives from 
the increasing relevance of communication, negotiation and argumentation in 
decision-making processes [7,8]. Urban planning has evolved from a rationalist model 
to a transactional model where public participation, multi-stakeholder partnerships, 
and strategic planning become a motto in the domain. Ontologies could thus be seen 
as a way of responding to difficulties that arise from these new models, so they can 
become inter-operative across systems and people [9,10,11,12]. The main goal of the 
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HarmonISA research project [15,14] is the automatic semantic integration of land-use 
and land-cover data in the three regions of Friuli Venezia-Giulia (Italy), Slovenia and 
Carinthia (Austria). Some OWL ontologies were created corresponding to different 
land cover classification systems in Italy (Moland), in Slovenia (Slovenia CORINE) 
and Austria (Realraumanalyse). Two other OWL ontologies were also developed, one 
for the USA Anderson and the other for UE CORINE. These classification systems 
are better suited for land cover than land use and are prepared to classify data that is 
derived using aerial photography. The two concepts are closely related, and 
sometimes intermingled, but in fact the classification systems that were harmonized 
are suited for land cover. 

The main objective of the European COST C21 [8] Action, known informally as 
“Towntology” [10], which brings together a large group of experts from across 
Europe, was to “increase the knowledge and promote the use of ontologies in the 
domain of urban development, in the view of facilitating the communications between 
information systems, stakeholders and urban experts at a European level”. [15] The 
research work of this Action was hence guided by the assumption that urban practice 
is inherently based on shared conceptualizations even though these may be implicit. 
These conceptualizations can be regarded as ontologies even though they stay at a 
pre-formalization stage, they are also known as pre-ontologies. The work of the 
research network was then to reveal such underlying ontologies, understand how they 
are constructed by actors and propose adequate means to formalize and use them. “ 
[15] The research was progressively rephrased to address three main questions: (1) 
how can ontologies support urban interoperability at all levels (both between systems 
and people)?; (2) which sources can be used in order to initiate, populate and maintain 
urban ontologies?; and (3) what are the potential applications of ontologies in the 
urban domain? 

In the context of COST C21, it is discussed the present limitations of CityGML 
[16] for supporting high-level interoperability between different urban applications. 
They suggest that 3D representations may play a central role in communications 
between decision-makers and the population when complemented with higher level 
urban ontologies, interconnecting urban information. They have successfully 
integrated CityGML with OSM, a soft-mobility ontology, and with OTN, an 
Ontology of Transportation Networks [17], both developed in OWL. OSM could 
complement the soft-mobility aspects that were absent in OTN and CityGM was 
useful for visualization and communication. There were also cases of interoperability 
in the area of archeology [18] and air quality [19]. Ontologies were also used as a way 
to support communication between experts and between lay people via the elaboration 
of a shared understanding of given concepts [20]. Outside deliberative practices, there 
has been some research on the automatic extraction and indexation of concepts from 
reference sources, which can be an alternative and efficient way to rapidly develop 
and populate urban ontologies [21,22]. 
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3 The Land Based Classification Standards (LBCS) 

Land use is typically studied by urban planners and refers to how the land is being 
used by humans. The “Land-Based Classification Standards” [23] were developed by 
the “American Planning Association” (APA), basically to provide planners with a 
consistent model for classifying land uses based on their characteristics. The purpose 
of the standard was to provide a common classification and minimize redundant data 
collection and production among a variety of local, regional, state and federal 
agencies. The first version of LBCS was launched in 2000, and the standards have 
been updated periodically thereafter.  Following Guttenberg approach who argues that 
urban planners will need several additional dimensions of land use information [24], 
LBCS has 5 dimensions representing activities, economic land use functions, 
structural uses, the status of site development, and the nature of land ownership. 
Activity refers to actual use of land based on its observable characteristics; function 
refers to the economic function or type of enterprise using the land; structure refers to 
the type of structure or building on the land; site development status refers to the 
overall physical development character of the land; and finally ownership refers to the 
relationship between the use and its land rights. The multi-dimensional aspect of the 
LBCS allows for a high precision of land use information. For example, parks and 
opens spaces often have a complex mix of activities, functions and structures on them. 

LBCS is a hierarchical system for each dimension, which possesses a set of 
categories and subcategories for classifying land use. The hierarchical system makes 
it very flexible regarding the level of detail of the information available—categories 
can be refined or abstracted if needed. LBCS provides a coding system (numeric and 
color) to accommodate each category dimension in the hierarchical tree. Each of the 
five dimensions has nine color values, one for each top-level category. Inside each 
dimension, the color value is invariable for the top-level category and all 
subcategories.  

The parcel is the most important digital building block for planners, therefore it is 
the most common taxonomic unit in land-use data, but LBCS is independent of the 
taxonomic unit of classification applying equally to any measurement scale, enabling 
to integrate land-use data from a variety of scales.  LBCS can be equally applied to 
units like traffic zones, buildings, parcels, parcels aggregates, grids, and combinations 
of such units. 

The database implementation of LBCS can be described by adding new fields to 
the land-use database. The total number of land-use fields in the database should 
equal the number of dimensions. Dimensions may be added or dropped as needed, 
depending on the purpose of the data. Relational databases offer an easy platform for 
implementing the database schema that can store multiple codes, which is required for 
mirroring the multi-dimensionality of land-use. 
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4 Mapping the LBCS into an Ontology 

4.1 Class Hierarchy 

The LBCS standard has 3 properties which constrain the ontology mapping process: 
(1) it is multidimensional where each dimension is structured hierarchically, (2) the 
level of detail for classifying land uses may be flexible, meaning that, for example, we 
can classify the function dimension of a certain land unit as shopping (higher on the 
function dimension hierarchy) or as goods-shopping (lower in hierarchy), and (3) 
each concept in the hierarchy as a numerical code (unique in the context of a 
dimension) and a color code, besides the full name and description. 

The first property invites us to model each concept as an OWL Class and to build 
the hierarchical taxonomy through the Subclass relation. In contrast, the second and 
third properties seem to make us prefer to model each concept as an individual or 
instance. The second property is directed concerned with the use of LBCS ontology, 
which will be treated in detail in section 6: we want to classify parcels or other land 
taxonomic units in different levels of abstraction, which means that the dimensions, at 
any abstraction level, should be naturally seen as individuals, as there will be an OWL 
object property relating Land Units and LBCS dimensions. In what regards the third 
property, in OWL we could have two ways of asserting the referred properties: either 
using annotation properties in the class or data properties, which are asserted in the 
individual. While the use of properties is compatible with reasoning and allows the 
imposition of some structure and restrictions, like the range or cardinality, the 
annotation properties are completely ignored by reasoning and are only there to be 
read. 

We know that sometimes to decide to model a concept as class or as an individual 
is not always clear, being a controversial issue [25], but here we want to view them 
both as individuals and classes. One way to solve this dual need is through a weak 
form of meta-modelling, known as punning [6]. Punning consists of declaring a class 
and an individual with the same name (IRI), and that entity is viewed either as class or 
an individual depending on its context. This means that for every LBCS category 
class, there is an individual with the same identifier (IRI). Punning belongs to the 
OWL2 specification and is correctly interpreted by reasoners. This solution fulfills all 
the requisites stated before, allowing us to keep the subclass relation between the 
categories and assert properties about these classes (for example: LeisureActivity 
hasCode 3000) and since all the categories in all taxonomy levels will have a 
corresponding individual, we can assert properties ranging any punned category (for 
example: SidneyOperaHouse hasActivity LeisureActivity). 
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Fig. 1.  The LBCS class hierarchy. The LBCS concept seen as a class with three annotation 
properties for registering the full name, description and source. Each class has an individual 
with the same name. 

In order to define the taxonomy, there is a base class, named LBCSConcept which 
has 5 subclasses corresponding to the five dimensions of LBCS (Activity, Function, 
Structure, Site and Ownership). The taxonomy of concepts as defined in LBCS is 
built by sub-classing each of the dimensions, as shown in Fig. 1. As stated before, 
every subclass of a dimension will have an individual with the same name for meta-
modeling purposes (except the five concepts corresponding to top dimensions). All 
sibling classes were declared disjoint and individuals were also declared as different 
from every other. To refine the semantics of the ontology, it was added a covering 
axiom in the LBCSConcept class and the subclasses corresponding to the five 
dimensions were declared disjoint, meaning that every member of LBCSConcept 
must be an individual of either Activity, Function, Structure, Site or Ownership 
classes. 

The numerical and color codes were modeled with functional datatype properties, 
because they have unique numerical and color codes and it can be useful to make 
some reasoning with them, for example queries like “Give me all the categories with 
red color”. On the other hand, it is very hard to conceive queries that would require 
the full name or the description of a class, so these properties were asserted with the 
annotation properties “label” and “comments” respectively, as recommended by the 
OWL2 specification [6]. This approach also provides multi-language support, which 
can be useful in providing human readable information. 



 

 347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  The LBCS concept seen as an individual with two datatype properties where 
information about numeric and color codes is registered.  

4.2 OWL Class and Individual’s Names and Automatic Ontology 
Construction  

Since the original names of LBCS concepts have spaces and other characters not 
compatible with the entity name in OWL, it was necessary to convert these names 
into more appropriate ones. Some fixed rules were devised for the conversion of 
names, in order to maintain the coherence across all the ontology: 

• It was applied the CamelBack notation, recommended for OWL class names. 
• Commas were replaced by underscores. 
• Parenthesis and everything inside them was removed. 
• It was added a letter and a dot before each name, identifying to which dimension 

the concept belongs (A. for activity, F. for function, S. for structure, SI. for site and 
O. for ownership). 

In order to illustrate the name conversion process, we show two examples: 
 

Regional center (enclosed mall with two or more anchors) was converted into 
S.RegionalCenter, as it is a subclass of the Structure dimension. 

Agriculture, forestry, fishing and hunting, was converted into 
F.Agriculture_Forestry_FishingAndHunting. 

 
Since the LBCS standard has around 1000 concepts and 170 pages of descriptions, 

it was necessary to develop a mechanism to automatically build the ontology, 
according to the structure described in the previous sections. 

This was achieved by parsing the official LBCS standard document [26] with a 
Java application built solely for this purpose, based on OWL-API 3 [27]. The 
document pages with the description of the concepts have a very regular structure, 
and the hierarchy level can be inferred from the code numbers, which made this task 
easier. 
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5 Using the LBCS Ontology 

Suppose that, in the context of an urban design project, we want to classify a 
particular portion of land (Fig. 3), using the LBCS classification system. We need to 
link a spatial dataset corresponding to the region map to knowledge associated with 
land use, given by the LBCS ontology. In this case, land is spatially divided in parcels 
but we could use any other spatial unit. Note that LBCS is independent of scale and 
we could use a different spatial unit besides the parcel. 

For that, we need to create a new ontology where information about each parcel is 
represented—this new ontology must import the LBCS ontology so that parcels can 
be classified with land use knowledge. 

 

Fig. 3.  Example of a region map composed of parcels for which we want to classify regarding 
land use knowledge.  

5.1 GIS_Parcel Ontology 

We have created a new ontology called GIS_Parcel, which imports the LBCS 
ontology, for parcel characterization mixing geographic and land use information. It 
was created a class Parcel and one object property for each of the five LBCS 
dimensions (hasActivity, hasStructure, hasOwnership, hasSite and hasFunction), 
linking the Parcel (domain) with the categories of the corresponding dimensions 
(range). These properties are not functional, meaning that each individual of Parcel 
may have multiple categories for each dimension (several functions, for example). It 
was also defined both a functional and inverse functional dataproperty to store the 
Parcel identifier, that can be used for example to find the corresponding shapefile in a 
map. 
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Fig. 4.  The link between the GIS_Parcel ontology and LBCS ontology through 5 OWL object 
properties that classify parcels using the LBCS taxonomy. The datatype property: 
hasShapeIdentifier links the Parcel with the respective ShapeFile by a unique identifier.   

5.2 Queries 

In OWL it is possible to make queries by defining a Class representing the query, and 
asking the reasoner to return all the individuals of that class. These queries can be pre-
defined in the ontology or programmatically created in real time as needed, using for 
example the OWL API. 

The expressive power offered by OWL, together with the multidimensionality of 
LBCS, enables very complex queries that can be defined in an incredibly simple and 
flexible way. These queries can be quite useful for analyzing the urban space based on 
the characteristics of its parcels. 

To make queries using our ontologies, the queries are typically built upon 
restrictions in the dimensions properties. Next, it will be explained how each type of 
restriction can help make useful queries about the parcels in the urban space. 

• Existential restriction (some):  This is perhaps the most common restriction. With 
it, we can find parcels that have at least a specified category (or any other category 
that is subclass of that one) in one dimension. For example: the query hasFunction 
some F.GeneralSalesOrServices would find all the individuals (parcels) with that 
function or some subclass of it, like F.RetailSalesOrService, 
F.BarOrDrinkingPlace, etc. 

• Universal restrictions (only):  This kind of restrictions can be useful when used to 
together with existential restrictions to describe that a specified dimension can only 
have categories of a certain class. For example: the query hasFunction some 
F.GeneralSalesOrServices and hasFunction only F.GeneralSalesOrServices 
describes parcels that only have GeneralSalesOrServices or some subclass of it in 
the function dimension. Note that OWL follows the open world assumptions and 
thus we need to close the world in order to infer information based on universal 
restrictions. For that we need to say, for example, that the only dimensions 
declared so far are the only ones that exist for every parcel, using cardinality 
restrictions. We will show how it is done later when we speak about migrating 
information from relational databases. 
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• Cardinality restrictions (min, max, exactly):  These restrictions allow us to 
specify how many different categories a parcel should have in one dimension. It 
may be useful for example to find parcels with more than one function: 
hasFunction min 2. 

• Qualified cardinality restrictions:  These restrictions are an extension of 
cardinality restrictions, which allows stating the class of categories within the 
restriction. They can be used for example to find parcels that have more than one 
commercial function and at most one residential function. 

Through the logical operators and, or, not, these restrictions can all be combined to 
build quite complex queries, for example: 

 
hasFunction some F.ResidenceOrAccomodationFunction and 
hasFunction min 2 and 
hasStructure some S.MultifamilyStructures and 
hasOwnership some O.NoConstraints-PrivateOwnership. 
 

This means “Private residential buildings with also other functions”. 

5.3 Consistency checks 

By defining subclasses of the Parcel class and declaring them disjoint we can create 
concepts that will help the reasoner to automatically detect inconsistencies in the 
classifications. This may help validating and correcting existing land use 
classifications and even prevent errors if the categorization is being done in real time 
with some tool that uses the ontology. 

For example, if we want to express that it doesn’t make sense that a Parcel with 
site category SiteInNaturalState has some structure, we can do it as follows: 

1. Declare an equivalent class named ParcelInNaturalState, described by Parcel and 
hasSite some SI.SiteInNaturalState and hasSite only SI.SiteInNaturalState. 

2. Declare an equivalent class named ParcelWithStructure, described by Parcel and 
hasStructure some Structure and not(hasStructure some S.NoStructure). 

3. Declare ParcelInNaturalState and ParcelWithStructure disjoint. 

Any Parcel that both have SiteInNaturalState and some structure will automatically 
be deemed inconsistent. 

5.4 Matching with other Land Use Systems 

There are plenty of land use classification systems, and if we want to work only with 
the LBCS system and its ontology, it must be devised some mechanism of matching 
one classification system to another. The multidimensionality of the LBCS standard 
and its good completeness and level of detail give this standard an incredible 
expressive power, which makes the matching between other classification systems 
and LBCS almost always possible. This matching can be made in a modular and 
flexible way by using ontologies. It can be created a new taxonomy representing the 
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other classification system, by subclassing the Parcel class. These new classes will 
have existential restrictions in the dimensions properties, matching the classification 
system with LBCS. Then, using the original classification data, the new classes can be 
instantiated, and these individuals will implicitly have the LBCS categories asserted. 
For reasoning purposes, this is almost the same as having the LBCS categories 
explicitly asserted in the individuals. Consider for example the National Land Use 
Database (NLUD) [28] classification system. In Fig. 5 it is shown how the matching 
between a class of NLUD and LBCS can be performed. 

Instead of using existential restrictions, it can also be used hasValue restrictions, 
resulting in slightly different semantics: instead of meaning that “this parcel has this 
category or some subclass of it”, it means “this parcel has exactly this category”. 

 

Fig. 5.  The matching between the NLUD class “ReligiousBuildings” and the LBCS ontology 
concepts through existential restrictions in the dimensions properties. 

6 Converting from a Relational Database to the Onto logy 

Geospatial data is typically stored in relational databases, which contain thousands of 
records. In order to use the ontology in real world situations, it should be easy to 
automatically transfer the data from the databases into the ontology. 

According to LBCS implementation guidelines, geospatial databases containing 
the LBCS classifications should associate each parcel with category codes for each 
one of the dimensions [29]. To populate the ontology with this data, it should be 
created one individual of the type Parcel for each parcel in the database, and then the 
properties should be asserted with the individuals (punned classes) from the LBCS 
ontology. Each parcel should be represented by an individual like the one showed in 
Fig. 4. 

Note that it is not needed (nor advisable) to transfer all the information contained 
in the geospatial database. The purpose is to have the ontology complementing the 
database, not replacing it. For example, it may not be prudent to transfer the 
geometric data, since it is typically very large and no benefit could be gained from it, 
once OWL reasoners can’t deal with that type of information. Each Parcel individual 
should contain some identifiers referring to the corresponding geometric 
representation contained in other data repository. 
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Fig. 6.  An example of how to obtain the OWL entity (punned class) of a LBCS concept from 
its numerical code and dimension. 

To obtain the individual corresponding to each category of LBCS, it can be used 
very simple reasoning. Suppose that we want to obtain the individual corresponding 
to the code C and dimension D, we could query the ontology for the members (only 
one actually) of the anonymous class “D and hasLBCSCode value C”, as show in Fig. 
6. It can also be easily developed other methods that don’t use reasoning, in order to 
keep the computational complexity lower. 

As stated before, OWL uses the Open World Assumption, so, in order to use 
universal and some cardinality restrictions, it is necessary to “close” the world. This 
can be achieved when transferring data from the database to the ontology by stating in 
each individual the number of asserted categories (cardinality) in each dimension, as 
can be seen in Fig. 7. 

 

Fig. 7. An individual representing one parcel in the map. The image shows how the world can 
be “closed” by asserting the cardinality of each property. 

According to what was described before in section 5.4, the ontology can also be 
populated with data from databases following other land use classification systems. 
The instantiation of the classes representing the other classification system categories 
can be easily done if each category has an identifier that is used in the land use 
database. Then, it is only a matter of creating an individual for each parcel in the 
database, with the types of that individual being the classes whose codes are present 
in the database entry. 
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All the described procedures in this section can be easily implemented by using for 
example the functionalities offered by OWL API or some other RDF libraries or 
tools. These methods can also be used to transfer information from the popular Esri 
Shapefile format, considering each polygon/line/point a parcel and extracting the land 
use categories from the attributes of each item. 

7 Conclusions and Future Work 

Semantic data integration (merging ontologies, linking ontologies to relational 
databases) and semantic reasoning and querying is important for urban planning. We 
have mapped LBCS land use Standard to a semantic web ontology, using the last 
version of the standard W3C Web Ontology Language (OWL 2.0). Land use 
characterization is one important activity of urban planners and the ontology can be 
shared, reused, extended and customized, and easily integrated into other urban 
ontologies and applications. We showed also how it can be implemented and used and 
also how relational database implementations of LBCS can be converted into LBCS 
OWL ontology.  

One of the aims of future research is to develop a tool that allows the visualization 
of maps with the parcels classified according to urban categories expressed in several 
ontologies. This ontology driven visualization and classification tool, already under 
development, makes available a set of editing tasks that provides the participants of 
the urban development process a comprehensive set of features to select, classify, and 
interpret the urban space. 
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Abstract.  This paper describes the “Public Space Patterns” ontology including its 
related rule-based model, used as a basic structure of a “City Information 
Modelling” (CIM). This model was developed within a larger research project 
aimed at developing a tool for urban planning and design. The main purpose is to 
provide computer-readable descriptions of Patterns for planning urban space, to 
make available programming strategies and design options to the participants of 
the urban development process. The paper shows an ontology implementation of 
concepts describing the public space and the relationships established by means 
of transitive properties which allows the system to infer new relations amongst 
other patterns. The inference mechanism makes available relations that were not 
previously evident fostering the awareness of underlying implicit patterns.  

Keywords. Urban Patterns; Ontology; Description Grammars; CIM.  

Introduction 

In the urban development process planners communicate ideas by means of a 
language composed by a particular lexicon made of patterns. This paper proposes 
the development of a methodology and a computational tool to plan and design 
urban public spaces using patterns, which are inspired in the principles described in 
Alexander’s series of books published in the late 70’s which has created a new 
theory for urban design.  
   Urban planning is typically a process which involves a wide range of diverse tasks 
related to urban space. As this process is long, and cost-intensive, regulation of work 
processes are an important part in solving the problem of complexity. The main 
advantage of using patterns is that solutions for planning problems can be controlled 
and verified according to a well defined specification path. More abstractly, a 
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planning language made of patterns enables a systematic organization of resources, 
defined roles and information flows into a work process that can be documented and 
learned (Müller 2005). 

The specific objective of this research is to provide the “City Information 
Modelling” (CIM) model of the “City Induction” project (Duarte et al, Accepted on 
November 12, 2010) with a pattern book to enable the development of semantic and 
computer-readable descriptions of Public Space patterns. This tool will constitute a 
repository of structured information on the urban context that will support the 
development of intervention programs and designs by the participants of the urban 
development process. 

The City Induction design tool aims at analyzing data from a particular 
environment or urban context on a GIS platform using the available data to 
formulate the urban programme specifications for that context expressed as 
description grammars and ontologies (formulation module – Montenegro, 2010), 
generate design solutions for those specifications using discursive grammars (Duarte 
2003) as a generative formalism (generation module – Beirão et al, 2011) and 
evaluate the resulting designs against the specifications (evaluation module – Gil 
and Duarte, 2008). A discursive grammar uses a description grammar (Stiny & 
March 1981) to set the required descriptions of design solutions to be achieved by 
the application of a shape grammar (Stiny & Gips 1972). 

 

Related Work  
“A  Pattern  Language” (C. Alexander et al. 1977) provides  a  method  for  
designing  based on  a  language  of patterns  for  things  ranging  from  rooms  to  
towns. The “Timeless Way of Building” (Christopher Alexander 1979) provides the 
theory and instructions for the use of the language that made it possible to use 
patterns to create a building or a town. Alexander’s premises depart from linguistics 
theory, which defines language as a combinatorial and creative method of 
communication in different contexts, with clear instructions, and within a defined 
vocabulary. The aim for this language is to allow users to manipulate creatively its 
ingredients in the form of patterns to develop an appropriate design for a given 
context. A pattern, as defined by Alexander, proposes that typical problems 
occurring in the urban environment can be provided with a typical design solution. 
Each pattern is defined with a similar structure: a set of elements defining a 
predicate identifying a typical problem in the urban or architectural environment for 
which a generic solution is provided. As a final component, each pattern indicates 
other patterns related with it, defining a network of relationships (affordances) 
structuring the language. We can say that the pattern language has a very generic 
algorithmic structure and each pattern has also a generic algorithmic structure based 
on a generic conditional statement. The algorithmic structure embedded in the 
pattern language is defined by the affordances defined in each pattern, that is, 
patterns afford the occurrence of other patterns.   

Patterns are akin to recipes in which by combining a collection of ingredients or 
metadata according to specified routines one may arrive at adequate descriptions of 
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solutions and then at solutions themselves through design generation. Alexander 
describes an important logic, that is, the combinatorial and recursive way patterns 
can be manipulated, which allows potential users of the language to use them 
indefinitely and extensively.  

Design patterns (Gamma et al. 1995) are an extension of the pattern language 
concept used in software programming languages which additionally provides a 
code template to the solution. This concept can be crossed with Alexander’s urban 
patterns to define generative codes that are able to design solutions for a particular 
urban problem/occurrence.  

In computer science, according to Gruber (Gruber & others 1995), an ontology 
is a formal representation of concepts from real or imagined domains, including the 
relationships between them. The recent interest in ontologies in the field of urban 
development partly derives from the increasing relevance of communication of such 
types of conceptualizations in decision making processes (Rinner 2006). Urban 
ontologies could be seen as a way of responding to difficulties that arise from new 
models so they can become operative (Caneparo et al. 2008). The idea of linking this 
knowledge model to a ruled-based model is thus to enable operations over object-
oriented approaches that gives the emphasis on objects with attributes and 
relationships. 

There are several attempts to tailor urban ontologies into more dynamic ones. 
One of the most comprehensive of all is called COST C21 Action (Teller et al. 
2007), known informally as “Towntology” (Roussey et al. 2004). This Action brings 
together a large group of experts from across Europe with the purpose of setting 
guidelines for the development of urban ontologies (Teller et al. 2007). As there is 
an implicit association between building and city, COST C21 used standards that are 
frequently employed to describe buildings and their tangible and intangible 
components. ISO is one of the standards that they followed. The ISO 12006-2 has 
been explicitly designed to encompass diverging views of building components 
(Ekholm 2005). It is indeed based on three types of basic objects: construction 
resources, processes, and results. The model makes a clear distinction between 
elements that result from the process – walls or roofs for instance – and resources 
like products that are mobilized in the construction process – beams, bricks etc. The 
ISO 12006-2 model defines spaces, either by the type of enclosure (inner space, 
semi opened, etc.) or their function (kitchen, living, hall etc.). Other example is the 
use of Industry Foundation Classes (IFC), which are the basis for Computer Aided 
Design software systems (Ekholm 2005). However these systems are deeply rooted 
in building information modelling (BIM) concepts instead of city scale models 
(Ibrahim & Krawczyk 2003).  

One of the bases of COST C21 Action is a GIS ontology called CityGML 3.0 
(Kolbe et al. 2005), developed from the OpenGIS initiative to provide domain 
interoperability. The City Geography Markup Language (CityGML) embeds a 
concept for the modelling and exchange of 3D city and landscape models. CityGML 
is intended to be a common information model for the representation of 3D urban 
objects, by defining the classes and relations among the most relevant topographic 
objects found in cities and regional models regarding their geometrical, topological, 
semantic and visual properties. CityGML is said to be based on a rich, general 
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purpose information model in addition to geometry and graphics content, which 
allows one to employ virtual 3D city models for sophisticated analysis tasks in 
different application areas like simulations, data mining, facility management, and 
thematic inquiries. However CityGML Classes of CityObjects portray a narrow 
vision of urban features. Although it classifies elements like Tree or Sidewalk, it 
lacks the extensibility of urban concepts. The CityGML ontology seems thus to be 
insufficient in describing a more comprehensive representation of urban space. 

There is a particular set of ontologies related to the urban development process, 
which may be useful to reuse and extend, especially for more global modelling 
purposes, which requires a larger number and description of relationships. Some of 
these ontologies, such as CityGML, GML (Geography Markup Language), IFC 
(Industry Foundation Classes), OSM (Ontology of Soft Mobility), OTN (Ontology 
of Transportation Networks), or Ordinance Survey can be found at 
http://isis.unige.ch/semcity/doku.php/urban_ontologies. 

Main Concept  
This research focuses on the development of Public Space patterns (PSP) for 
formulating urban programmes. 

Following Alexander’s definitions, Public Space patterns follow a similar basic 
scheme: 1) all patterns have the same format, 2) patterns are defined by a 
representation with an archetypal example of the pattern, 3) each pattern has an 
introductory section that sets its context, 4) patterns are defined by one or two 
sentences defining the essence of its problem, 5) the problem is described in a longer 
section explaining pattern background, its validity, and the ranges of its 
manifestation, 6) the solution, the heart of a pattern is given by a set of precise 
instructions to guarantee instances of patterns, 7) the description of the solution in a 
diagram with its main components, and 8) the set of smaller patterns related with the 
specific pattern in order to complement or enrich its description and defining the 
pattern’s affordances.   

This pattern structure was encoded into an ontology in order to formally provide 
a description of the semantic relations between urban patterns. Such an ontology is 
foreseen to support the interoperability of the three models in City Induction and 
specifically to establish a neat relation between concepts related with the definition 
of urban programmes and concepts related with the generation of urban designs. The 
present paper focuses on the definition of an ontology of the public space based on a 
language of public space patterns (PSP) and its underlying rules. 

Proposed Methodology  

The PSP ontology works within two complementary models linked by an interface, 
which is already under development. 

The basic concept lies in articulating a knowledge model (ontologies) with a 
rules model to provide appropriate description for spatial planning. The knowledge 
model organizes and makes explicit the urban concepts through a series of 
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inferences, restrictions and explicit rules. We can give the example of a group of 
squares with different characteristics, structured according to the concepts they 
represent. The concepts related to these squares are first encoded in the knowledge 
model and then are exported to the rules model, where is established a set of 
conditions concerning their locations, physical structures, etc., according to the type 
of spatial use, function, etc. The two models are therefore complementary. 

1. Knowledge Model:  
The first model is intended to provide implicit and explicit knowledge related to 

patterns including inference capabilities. PSP patterns are mapped to a semantic web 
ontology with the last version of the standard W3C Web Ontology Language OWL 
2.0. 

The hierarchical structure of patterns, and the extensibility of its 
multidimensional network of conceptualizations, makes patterns suitable for 
mapping it onto ontological structure. The modelling of the PSP patterns into an 
ontology provide planners with logic mechanisms that facilitate the use of different 
types of patterns in a context. By using an ontology, we can provide a common 
model of semantic descriptions, thereby avoiding the inconsistencies and 
ambiguities that usually arise in the urban development process when different 
models, stakeholders and decision-makers are involved. An ontology is therefore 
useful to analyze domain knowledge, to share the common understanding about the 
structure of information, to enable the reuse of the domain knowledge, and to make 
domain assumptions explicit (Montenegro, 2011). An ontology can also be easily 
extendible and therefore always adaptable and always in progress. This presents 
clear advantages over relational models. 

The ontology editor reasoning machine enables the automatic search of patterns 
in its complex net of connections, which means that it can easily transform implicit 
knowledge to explicit knowledge, by representing the inferences of all possible links 
that occur between hundreds of concepts embedded in the PSP patterns.  

2. Rule-based Model:  
The second model is divided in two parts: the formulation part and the 

generation part. The first (formulation) provides the semantic descriptions of public 
spaces and can be regarded as the programme of requirements for the design of 
public spaces. The second (generation) provides the generative rules to generate the 
designs according to that programme using discursive grammars as generative 
formalism. 

The formulation recognizes typical structures/problems in the urban 
environment and formulates a design brief expressed as a set of descriptions of the 
goals to achieve. Informally speaking, these descriptions can be expressed in terms 
such as: a neighbourhood needs a small public square with certain typical size or 
area and includes e.g., trees, bench, fountain, sculpture, is a square of type x or y and 
has local materials. Such a verbal description can be formally expressed in the 
ontology and furthermore in terms of a description grammar. The design brief is 
therefore formally defined by a description of the design goals. 

The generation part produces design solutions using arrangements of urban 
induction patterns (UIPs) which are discursive grammars. The main concept 
underlying the definition of a UIP is that it intends to reproduce algorithmically an 
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urban design move. The system follows Schön's principle of design being an 
evolving construction made of a sequence of design moves (Schön, 1992). A 
sequence of UIPs forms an urban patterns grammar which is able to generate designs 
within the design space defined by such grammar. As discursive grammars UIPs 
contain also a description grammar (Stiny, 1981) (1) – a conditional statement which 
identifies a set of descriptions of a particular requirement in the design brief for 
which a consequent solution description is generated; a shape grammar (Stiny, 1972) 
(2) which identifies a set of solution descriptions and generates the design solutions 
according to those descriptions; and a set of descriptions that are used to guide 
generation towards such solutions. A detailed formal definition of urban induction 
patterns and urban grammars can be found in Beirão et al (2011). 

In the following sections we want to focus on the translation of the relations of 
the elements composing the environment to the definition of the design brief and the 
role of the ontology (knowledge model) in the decision process.  

Implementing the ontology  
The pattern language used to implement the ontology, although similar to the 
formalism of Alexander’s pattern language, is different regarding the hierarchical 
structure and the extent of connections. In our case the hierarchy of patterns is more 
pronounced, and the extent of connections between the patterns is more limited. 
While in the pattern language all the major patterns can be patterns that contain 
other associated patterns, our pattern language has a set of core patterns related to 
public spaces, for which a second hierarchical level of patterns is related to each of 
such spaces. In some particular cases there may be a third hierarchical level. 
However this limitation of the network of patterns does not compromise the theory 
of pattern aggregation, only restricts connections, because it is focused on a 
particular context of public spaces. In the future, a greater number of hierarchical 
levels may be added. 

In the first phase of the ontology implementation, three types of patterns for 
public spaces were converted and tested, distinguished by the theoretical approach, 
by its formalism, and semantic context. First we converted part of the pattern 
language of Christopher Alexander related to public spaces (C. Alexander et al. 
1977). These are essentially social patterns relating the role of squares in the urban 
tissue with the social environment usually related to such spaces. The second type of 
patterns refers to patterns of squares and similar spaces outlined in the book Urban 
Design: Street and Square by J. C. Moughtin and Peter Shirley (Moughtin 2003). 
Namely, the authors identify six morphological patterns characterizing squares 
through their enclosure system, specifically: the amorphous square, the dominated 
square, the enclosed square, linked squares, the nuclear square and spaces linked by 
an external reference. The third type of patterns refers to patterns extracted from 
urban areas in selected cases-of-study developed under the project City Induction 
(Beirão et al, 2011). Here, the patterns are directly related with the design process 
identifying six morphological types and their relations to particular design 
operations that occur along the design process. Such relations were established by 
identifying the recurrent design moves described by the urban designers in 
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interviews where they were asked to describe their design process (Beirão et al, 
2009). The later patterns set instructions to design public spaces and they are 
responsible for establishing the relation between descriptions of a required public 
space expressed in the design brief and descriptions of a design solution for that 
required public space.  

It is expected that the ontology reasoning mechanisms allow automatic linking 
between patterns of different groups, giving rise to an integrated design language 
involving an automatic emergence of relations between social behaviour, public 
space morphologies, components and the generative rules that enable the design of 
particular types of solutions. In the future this ontology can be extended, according 
to the results of new research on public spaces, allowing increasing levels of higher 
complexity, whose properties are controlled by restriction mechanisms and logic 
operations available in the OWL2 language.  

The patterns are associated with certain concepts of urban space and its 
components, and they have a qualitative approach related to the definition of a 
network of relationships between a base-pattern and complementary patterns. If we 
consider a Square as a pattern, which formalizes a set of recurring features of that 
space, we can easily consider that the Square has a Fountain, a set of Benches, a 
Café, a Terrace, and Trees. The Square is incremented with patterns that may be 
important for experiencing the space, and subsequently to qualify the public space. 
Each of such Square sub-patterns contain other semantic descriptions associated 
with other patterns, for example, an esplanade can have other associated patterns 
like a Commercial Street, a Promenade, etc.. The network structure will therefore 
continue to extend, since those patterns will have other patterns also associated, and 
so on. A system of values is therefore embedded in the ontology providing the 
emergence of qualitative relations and consequent qualitative design decisions. The 
interesting thing is that we can also say that the system of values is incremented with 
new established relations. The result is an extensive network of pattern connections 
(a semi-lattice in accordance with Alexander (1974)), which will enrich the 
descriptions of urban space emerging from the inference mechanism provided by the 
ontology editor (Figure 2). 
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Figure 1 - The Public Space Pattern Ontology in the Protégé interface. 
 

One of the possible failures of the pattern language in professional practice may be 
related to the human inability to control the large number of network connections 
that can be found in the language and which become easily available and 
manageable within the Protégé environment. A user friendly ontology interface 
stands as one of our main goals for future work in order to provide a friendly use of 
a supporting inference mechanism for urban design. 

The Transitive Property used as a logical OWL prope rty of the 
Public Space Patterns ontology 

 
The focus of this paper is not a detailed description of the OWL syntax used - a 
language invisible to the users of the interface. The objective is to enable designers 
to manage only the ontology concepts, namely through the management of the class 
taxonomies and their related properties. However there are computational 
expressions particularly used in this pattern type problem, which are relevant to 
expose. That is the case of the OWL Transitive Property used to describe particular 
aspects of the language. 
       When one defines the property isPatternRelated to be a transitive property, this 
means that if a pair (Pattern x, Pattern y) is an instance of isPatternRelated, and the 
pair (Pattern y, Pattern z) is also instance of isPatternRelated, then we can infer that 
the pair (Pattern x, Pattern z) is also an instance of isPatternRelated.  

Syntactically, a property is defined as being transitive by making it an instance 
of the built-in OWL class owl:TransitiveProperty, which is defined as a subclass of 
owl:ObjectProperty. 
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Typical examples of transitive properties are properties representing certain 
part-whole relations. For example, one might want to say that the isPatternRelated 
property between Patterns is transitive: 

 
<owl:TransitiveProperty rdf:ID="isPatternRelated"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="SunTerrace"/> 
  <rdfs:range  rdf:resource="Cafe"/> 
</owl:TransitiveProperty> 
 
From this an OWL reasoner should be able to derive that if SmallPublicSpaces, 

SunTerrace and Cafe are related patterns, and SunTerrace is a pattern of Cafe, and 
Cafe is a pattern of SmallPublicSpaces, then SunTerrace is also a pattern of 
SmallPublicSpaces pattern.  

Because owl:TransitiveProperty is a subclass of owl:ObjectProperty, the 
following syntactic variant is equivalent to the example above: 

 
<owl:ObjectProperty rdf:ID=" isPatternRelated "> 
  <rdf:type rdf:resource="&owl;TransitiveProperty"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="Cafe"/> 
  <rdfs:range  rdf:resource="SmallPublicSpaces"/> 
</owl:ObjectProperty>  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Ontology visualization in the ontology editor. The semi-lattice structure 
is clearly apparent. 
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Using Queries  

Queries are possible in the Public Space Patterns ontology by using restrictions such 
as Existential restrictions (some)  where, for example, the query hasPattern some 
SmallPublicSpaces, find individuals with that pattern or some subclass of it. The 
Universal restrictions (only)  are useful to describe that a specified pattern can only 
have categories of a certain class. The Cardinality restrictions (min, max, exactly) 
allow one to specify how many different related patterns should have a base pattern. 
This means that is possible to find for example base patterns with more than one 
pattern related: hasRelatedPatterns min  2. 

Using the logical operator and, restrictions can be combined to build complex 
queries, such as: 

hasPattern some SmallPublicSpaces and 
hasRelatedPatterns min  2 and 
isPatternType some AlexanderPattern  
The notation means “Small Public Spaces is an Alexander Pattern that has other 

related patterns”. 

Description grammars 
The ontology provides descriptions in the form of description grammars which are 
defined as object properties, data properties or annotations for each class or instance 
in the ontology. 

If an urban designer needs to apply a particular pattern in a particular site s/he 
can query the ontology about that particular pattern and the inference mechanism 
will be able to provide her/him with all the associated patterns and their precise 
descriptions. This output is a generic programme for the application of such pattern 
in that design context and the programme is expressed in terms of possible 
applicable sub-patterns and their respective description grammars. The ontology is 
therefore capable of outputting a description grammar as the design brief. 
Furthermore, because the inference mechanism establishes relationships between 
patterns defining urban programmes and patterns giving design instructions as 
explained in section 5, the leap between an urban design brief and the generation of 
design solutions becomes a small step achievable through the application of a small 
and customizable set of Urban Induction Patterns. Further details on this model can 
be found in Beirão et al (2011) and Duarte et al (Accepted on November 12, 2010).   

Future Work 
An extension of the ontology regarding an exclusively morphological view of public 
spaces is already planned and consists of an addition of a fourth BasePattern class 
identifying Rob Krier's (Krier & Porphyrios 1984) morphological patterns for 
squares identifying their geometrical properties (parameters) and annotations 
(labels) in order to establish direct relations with the shape grammars that generate 
the designs. Krier identifies three basic shapes - squares, triangles and circles - used 
in the design of squares and two basic types of transformations - anamorphic scaling 
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and skewing - with which a designer is able to design any kind of square type. 
Furthermore, he relates square morph types with the way they connect with streets 
extending awareness regarding the role of squares in the urban tissue. Encoding 
these concepts in the ontology is relatively straightforward but we can already 
envision a great deal of improvements regarding the practical usage of the model.   

Conclusion 
The objective of this research is to develop a Public Space Patterns Ontology and its 
associated rule-based model to provide the participants of the urban development 
process with a tool to plan patterns for public spaces. The model’s structure has the 
capability of importing different groups of patterns, modelled in similar way, to 
foster the emergence of a new language derived from the aggregation of the different 
theoretical types of patterns. Patterns can thus act as a guide to design development, 
creating an awareness of existing, but eventually unperceivable, relationships 
between public spaces and their components, associating public space patterns with 
quality criteria and associating morphological and social patterns with the design 
rules amenable to generate them. 

Future work should be able to further extend the ontology connecting several 
generic classes describing specific domains of urban environments such as mobility 
networks, environmental criteria, urban indicators and others in order to define a 
more complete city ontology. 
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Introduction

We present 4CitySemantics, a computational tool for City  Planning. The main 
objective of this tool is to assist the participants of the urban development process in 
constructing adequate interpretations of a defined intervention  site and its 
surrounding  area (buffer), thereby contributing for better planning. The function  of 
4CitySemantics is to identify and classify  both geographically and semantically the 
urban areas subjected to the intervention, which can be visualized. The key principle 
behind the tool is to offer the user as much flexibility  as possible, so that s/he can 
develop customized semantic interpretations of the intervention areas in order to 
formulate an adequate intervention program. Such flexibility is achieved through  the 
ample use of customizable ontologies for interpreting  population and land use data, 
separating urban knowledge from the application tool, which can easily adapt to 
different urban semantic standards. By using  the functionalities of the tool backed by 
the customizable ontologies, the urban planner can define a workflow to identify on 
a map a set of geo-referenced parcels  belonging to the intervention areas and 
annotate them with semantic data regarding the use of the land. He can also annotate 
the intervention area with information regarding the type and size of its  population. 
4CitySemantics can also import data already semantically  annotated, and that is 
ready for visualization.

Over the past few years, we have assisted to the development of the next  generation 
Internet. The Semantic Web [1] is an extension  of the current web, and while 
preserving the web characteristics, namely, it is open and decentralized, it  offers new 
technology to make data on the web machine-interpretable, based on a powerful 
mechanism: inference. Knowledge in the semantic web is represented by ontologies, 
which are semantic formal models describing  the relevant concepts, the relationships 
between concepts, and the constraints among them. The inference mechanism and 
the distributed and open characteristics are arguments enough to motivate and justify 
the use of urban ontologies for the Semantic Web. They can be shared, reused and 
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extended fostering the interoperability between distributed urban knowledge and 
different applications.

The ontology driven tool

The use of ontologies has been a hot topic in urban planning computational tools [2], 
mostly for urban planning knowledge externalization, sharing, integration, and 
reuse. In 4CitySemantics, knowledge regarding land use classification taxonomy, 
land use identification  and visualization workflow, parcels and areas data, and 
population characteristics, are represented using the standard W3C Web Ontology 
Language (OWL 2.0) [3].  4CitySemantics separates  knowledge from its application 
and so it is fully  independent of any Land Use Classification  Standard as soon as it is 
represented as an OWL ontology. Currently, there is just  one classification system 
adapted for use in the application:  LBCS [4], but any other land use classification 
standard can be added and used as soon as the respective OWL ontology  is available 
and integrated. It was given relevance to the extensibility  and modification of the 
ontologies, so  it should be easy to adapt other land use systems.  Thus, at present, we 
have an OWL 2.0 ontology for the LBCS land use standard [5], backed by one 
ontology  that  serves as a skeleton for any land use system; an ontology representing 
a land use identification workflow for LBCS, also backed by  an ontology intended 
for representing any land use workflow;  and finally, an ontology for the population 
data, which can be customized to  fit  the available population indicators. The 
articulation of the ontologies is showed in Figure 1.

Figure 1: The ontology modularity that allows the tool to use any land use system, workflow 
and population indicators. The tool only relies on the concepts of the application-s pecific 

ontologies.

With 4CitySemantics users are able to 1) choose the intervention area and define the 
buffer area on a map; 2) define any other areas on the map as necessary;  3) classify 
the parcels on  the selected areas in accordance with some land use classification 
standard represented as an OWL 2.0  ontology; 4) follow  an identification land use 
process that  can be customized using the provided ontology; and finally 5) associate 
and graphically visualize semantic data related to the type of population living  in 
those areas,  using the population indicators defined within a population ontology, 
which can also be customized.
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 Buffer and Intervention Area Definition

Typically, the first  task the user must perform is to define the intervention and the 0
buffer areas. In 4CitySemantics, the user can access a map built from geospatial 
vector data and identify the parcels that compose these areas, as well as, other areas 
that can be created as needed. All the information is stored in an ontology 
representing the current project. In  figure 2, we show the 4CitySemantics interface: 
the user is selecting  the features belonging to the intervention area, which is 
highlighted.

Figure 2: Identification of the intervention zone

Land Use identification and visualization workflow

If there is a Land Use OWL 2.0 ontology, parcels can be annotated with land use 0
information that correspond  to concepts of that ontology. The user can also define a 
workflow for the identification and visualization of land use semantics. The land use 
categories are loaded from the land use ontology, and the workflow ontology 
defines, with OWL semantics, the assertions  that should be made when classifying 
the map parcels and the queries corresponding to each workflow step. These queries 
will  be used to show on the map the parcels that fit the specified criteria, which can 
be any combination of OWL expressions. The parcels are also colored on the map 
according to the color of the land use category and depending on the selected 
workflow step as clarified in following.
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We can see an example of such workflow on the left of Figure 3. In this example, the 
workflow is composed of two main steps: Context Map and Dimensions. The 
Context Map is an identification step composed of 2 sub-steps: KeyBuildings  and 
CommonBuildings.  This  means that at this workflow step (ContextMap), we may 
identify Hospitals, Police and  Schools (bold) and also Commercial and Residential 
buildings. Each of these steps is  associated with  a combination of land use concepts. 
Note that LBCS is  a hierarchical classification system and even if we associate a 
certain workflow  step with a LBCS concept we can explore further down on the 
hierarchy.  

All the classifications made are stored in an OWL ontology that can be read by other 
applications, facilitating communication and interoperability.

Figure 3: Classifying a feature with the category “Public School”
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Figure 4: The selected workflow step shows all the parcels according to its category from the 
Function dimension of LBCS.

Population Semantics

It is relevant  to the planning process to know  about the population size and type, in 
both  intervention and buffer areas, and in any other major zones. Besides size, it is 
useful to know age distribution, level of income, and education  levels, among other 
information. We have developed a population ontology that is easily extended to 
include any population indicators. We consider two main types of indicators: simple 
indicators (ex: fertility rate or total population  number), and distribution indicators 
(ex: the age or income distribution of the population). The application  automatically 
loads these indicators from the ontology and provides the user with the adequate 
means to edit  both types of indicators. It also displays charts to visualize the asserted 
information.

In Figure 5 we see the process of semantic annotation  of the buffer area with 
population information. In addition, the user is  able to annotate with population 
information any defined area: the intervention, the buffer, or any other one. 0
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Figure 5: Defining the population data for the Buf fer area.
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Abstract.   The use of typomorphology as a means of understanding urban
areas has a long tradition amongst academics but the reach of these methods
into urban design practice has been limited.  In this paper we present a method
to support the description and prescription of urban form that is context-
sensitive, multi-dimensional, systematic, exploratory, and quantitative, thus
facilitating the application of urban typomorphology to planning practice.  At
the core of the proposed method is the k-means statistical clustering technique
to produce objective classifications from the large complex data sets typical of
urban environments.  Block and street types were studied as a test case and a
context-sensitive sample of types that correspond to two different
neighbourhoods were identified.  This method is suitable to support the
identification, understanding and description of emerging urban forms that do
not fall into standard classifications.  The method can support larger urban
form studies through consistent application of the procedures to different sites.
The quantitative nature of its output lends itself to integration with other
systematic procedures related to the research, analysis, planning and design
of urban areas.

Key Words: urban typologies, data mining, GIS, urban design 

The use of typomorphology as a means of
understanding urban areas has a long research
tradition (Moudon, 1994, 1997).  However, the
reach of these methods into urban design
practice has been limited (Hall, 2008),
encountering resistance in the established
urban development processes and within the
architecture and planning communities

(Samuels and Pattacini, 1997; Trache, 2001).
This is despite recognition of the importance
of typology-driven approaches in achieving
responsive and responsible urban environ-
ments (Habraken 1988; Kelbaugh 1996;
Rapoport, 1990; Samuels 1999) and increased
interest in their application in urban design and
education (Beirão and Duarte, 2009; Lee and
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Jacoby, 2011; Parish and Müller, 2001).
Several possible causes are advanced by the

various authors: first, the analytical process is
laborious and not entirely objective; secondly,
the classic urban typomorphology studies are
based on very specific geographical regions
and focus on restricted urban form traditions;
thirdly, more work is required on recent city
forms (Maller,1998); and fourthly, there is a
need to integrate different morphological
approaches to obtain a more complete and
complex set of urban environmental attributes
(Conzen, 2010; Osmond, 2010; Wineman et
al., 2009).  When type is applied to practice
other problems are identified.  These include a
lack of conceptual rigour and incomplete
understanding of the typological approach; a
difficulty in going beyond a type’s superficial
traits; and an ignorance of the deeper
significance and history of specific types
(Grant, 2001).  In particular, Shane (2011)
identifies the current challenge to the typo-
logical urban design approach posed by very
rapid large-scale urbanization in non-Western
countries and the increasing number of
informal settlements.  He doubts the existence
of typologies suitable for those specific
contexts and the adequacy of the methods in
research and practice to cope with the dynamic
nature of the problem.

The use of computer technology to support
urban morphological studies and to build
bridges to contemporary urban design
processes is essential and its effectiveness has
been shown in data analysis and the visual-
ization of urban form at all scales (Lee et al.,
2006; Lo, 2007; Moudon, 1997; Osmond,
2010).

In this paper a method is presented that
supports the description and prescription of
urban form in typomorphological studies and
typological urban design processes.  The goal
is to facilitate the application of urban typo-
morphology in planning practice by develop-
ing a method that is context-sensitive, multi-
dimensional, systematic, exploratory, and
quantitative.  The proposed method takes a
large number of attributes of the characteristics
of a given urban area, uses data mining
techniques to reveal the block and street types

present in that area and presents the results in
a detailed quantitative format amenable to
application in parametric modelling of urban
design.  At the core of the proposed method is
the k-means statistical clustering technique that
deals with large complex data sets typical of
urban environments and produces objective
classifications that are site and project specific
and not derived from previously defined types.
The proposed method thereby helps to reveal
the intrinsic nature of local types and identify
previously unknown morphological types.

The paper is structured as follows. First, the
application of quantitative methods to urban
form classification is reviewed, introducing the
concept of data mining as a technique for
multivariate classification that can be applied
to architecture and planning.  The stages in the
proposed typological exploration method are
then described, explaining the various
operations and the outcomes of each stage.  In
the following section, the results are presented
of a test case that demonstrates the capability
of the method to identify different types that
are consistent with two distinct urban fabrics.
The discussion focuses on the possibilities and
benefits of applying the proposed method to
typomorphological research and typological
urban design practice.  In conclusion the
method is assessed, highlighting strengths and
shortcomings and considering possible future
work.

Quantitative classification of urban
typologies

Several urban form studies provide detailed
analysis, description and quantification of
urban environments, offering different
methods to classify urban entities in order to
obtain urban typologies in search of a better
understanding of city form and its qualities.
Some focus on the typologies of
neighbourhoods (Peponis et al., 2007;
Wineman et al., 2009) or identification of
‘urban structural units’ (Haggag and Ayad,
2002; Osmond, 2010).  Others focus on the
overall form of settlements (Marshall and
Gong, 2009).  Here we shall concentrate on
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studies that address the components of these
larger scale entities, namely the urban block
and the street.

Urhahn and Bobic (1994) identify principles
of good city life and catalogue urban neigh-
bourhoods through a quantitative and
qualitative description.  The study covers
several scales, from city to district, block and
building, and includes different classification
bases, namely form, density, land use, and
mobility infrastructure.  The final presentation
of the typology is textual for more complex
dimensions, such as urban context and
accessibility, but it is quantitative for the built
form dimensions.  Overall it is highly visual,
displaying the various attributes of each area in
a disaggregate format.  Interestingly, the street
as a classification entity is formally ignored,
although it receives a brief mention in some
descriptions.

Streets receive full attention from Stephen
Marshall (2005), underlining the importance of
urban layout and configuration for urban
quality.  He exposes the limitations of certain
classifications and catalogues of types as they
offer a univariate interpretation on a theme,
resulting in a fragmented view.  Marshall uses
quantitative attributes relating to configuration,
composition, complexity, and constitution of
streets, combined in triangular multivariate
charts, to define street typologies.

Berghauser-Pont and Haupt (2004, 2010)
take a similar multivariate approach in relation
to urban blocks around the theme of develop-
ment density, using a set of four indices.  A
novel aspect is that they create an interactive
on-line tool so that users can systematically
measure neighbourhoods and compare them
with the ones in the main catalogue, thus
classifying new designs or identifying new
typologies (http://www.permeta.nl/spacemate/
index2.html).  They restrict their themes to
three or four variables in order to achieve a
way of defining and visualizing the typology.
However, other methods allow a higher
dimensional classification of types.

Systematic classification using data mining
techniques

The data mining process is characterized by a
recursive withdrawal procedure supported by
a statistical platform leading to information
discovery, and is commonly used to perform
three different tasks (Fayyad et al., 1996):
first, classification – arranging the data into
predefined groups; secondly, clustering –
where the groups are not predefined and the
algorithm creates natural groups of similar
items; and thirdly, regression – to find a
function that models the data with the least
error.

Technically data mining is the process of
finding data correlations or data patterns
amongst dozens of fields in large relational
databases.  Data mining seems to facilitate the
discovery of data patterns that would be very
difficult, if not impossible, to reveal by manual
means and to quantify.  The relevance of these
techniques to urban morphological research
and design is that they allow the users to
analyse the complex urban environment from
different angles simultaneously, categorize it,
and summarize the relationships identified.

Recent studies use clustering as a
classification technique in the comparative
study of buildings: for example, in defining
archetypal office building layouts (Hanna,
2007), and Arabic house types (Reffat, 2008)
and in identifying residential building types
according to energy use, correlated with
building age (Alexander et al., 2009).  At the
urban scale there have been studies on urban
block shape and density (Laskari et al., 2008),
of neighbourhoods (Thomas et al., 2010) and
of whole cities (Crucitti et al., 2006;
Figueiredo and Amorim, 2007).  These
examples demonstrate that the use of
techniques of semi-automatic classification of
data patterns according to multiple variables
reveals building and urban form types in a
systematic way.

The method we propose focuses on the
identification of individual block and street
types using a k-means clustering technique,
which is described next.
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A method for the discovery of urban form
types

The method for identifying urban form types
based on data mining techniques uses the
recommendations of Witten and Frank (2005).
It has three main phases: representation,
analysis and description.  These are broken
down into the following tasks:

1. Representation
a. Preparation of the plan
b.Selection of classification attributes

2. Analysis
a.Spatial analysis of the plan
b.Statistical clustering of attributes

3. Description
a.Statistical profiling of types
b.Semantic description of types

Representation

The representation phase involves the
preparation of the geometric data of the plan
and the selection of classification attributes.
The information can be gathered in a
geographical information system (GIS) to
facilitate management, analysis and
visualization of the large amounts of data,
although it could conceivably be done in other
platforms.

The selection of classification attributes is
an important step in the process and it is
essential to reach agreement on which
attributes to use to describe the urban form,
how they relate to performance, and how to
calculate them.  Because different attributes
give different meanings, one needs a
meaningful set tailored to address the specific
problem in order to obtain useful typologies.
‘The best way to select relevant attributes is
manually, based on a deep understanding of
the learning problem and what the attributes
actually mean’ (Witten and Frank, 2005, p.
289).

There is not a right or wrong set of
attributes.  But there are different perspectives
(Habraken, 1988; Marshall and Gong, 2009);
focusing on structural, geometric, relational,

physical, stylistic, historical or socio-economic
characteristics.  One of the benefits of this
method is the ability to combine a large and
varied set of attributes originating from
different aspects of urban morphology, thus
facilitating an integrated approach (Conzen,
2010).

Analysis
 
In the analysis phase the attributes of the site
plan are measured and their importance and
the relation between them are evaluated
statistically.  After completing spatial analysis
it is important to visualize the individual urban
form attributes through maps, as it helps to
verify the representation and identify mistakes
in calculation.  This is also a first step in
becoming familiar with the individual
morphological characteristics.  At this stage,
traditional urban morphological studies resort
to town-plan analysis to understand and
describe the urban environment (Maller, 1998;
Osmond, 2010), but this is when clustering
becomes a useful support method by analysing
all the attributes simultaneously.

Before proceeding it is still necessary to
transform the attributes to obtain a normal
distribution of values required by most
statistical operations and perform pair-wise
correlations to identify and exclude dependent
attributes that would bias the study towards a
particular theme.

A classic k-means clustering technique
(Witten and Frank, 2005, p. 137) is then
applied to identify urban form types within the
given area.  Clustering allows the classification
of instances in multi-dimensional space where
there are no classes defined beforehand.  The
k-means algorithm, as found in most standard
statistical analysis packages, is a partitioning
process that subdivides a large data set into a
k number of clusters seeking to minimize the
mean distance between all members of each
cluster.  To determine the best number of
clusters (k) one can use a scree plot.  This chart
plots the sum of squared distances of every
instance to its cluster centroid, for all clusters
and for an increasing number of clusters.  As
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the number of clusters increases, this distance
will naturally decrease. As a result of the k-
means clustering analysis, for every element in
our plan, the cluster number it belongs to and
its distance to the cluster’s centroid are
obtained.  This allows the most central element
of the cluster to be selected as an archetype. 

 
Description

The description phase translates the results of
the clustering process into urban form types
using a quantitative profile and a semantic
definition; two formats that are useful for
urban analysis and design.  To facilitate the
description process we translate the attributes,
which in most cases are continuous numerical
values (for example, area or length), into
classes of values.  This is called data discret-
ization (Witten and Frank, 2005, p. 296) and
can be achieved with quantiles, equal intervals,
natural breaks or domain knowledge classes.
Ideally there are domain knowledge classes
that are meaningful to the community of
experts or practitioners.

The quantitative profile of each urban form
type indicates the range of values of the
various attributes and their composition in
terms of classes of values.  For the semantic
description of the types we only focus on those
characteristics that are dominant or unique in
order to highlight the specificities of each type.

Demonstrating and testing the method

The method presented in the previous section
is now applied to an urban data set for
demonstration purposes and to test whether it
offers the desired characteristics: context-
sensitive, multi-dimensional, systematic,
exploratory and quantitative.

The test case consists of two neighbour-
hoods in Lisbon, Portugal that are adjacent but
different in character.  The first is the Expo 98
PP4 site, the northern part of the 1998 world
exhibition site, which is a contemporary
neighbourhood, planned from scratch on a
brownfield site and developed over the first

decade of the twenty-first century.  The
adjacent Moscavide is a neighbourhood
founded in 1928 and developed more slowly
over the following decades: it has suffered
from densification, in particular inside the
urban blocks, owing to a strongly bounded
location without room for expansion.  Can this
method identify different urban form types
between these two sites?

Representation

We first prepare the features describing the
two neighbourhoods, both in terms of
geometry and plan information (Figure 1), and
load these data layers in a GIS:

1. Building: any built-up object, both public
and private.

2. Open space: empty space within blocks,
both public and private.

3. Plot: the legal boundary of a property,
containing buildings and open space.

4. Block: group of plots and private or public
open space, forming an island surrounded
by transport network.

5. Pavement: the public space between the
blocks and the roads.

6. Road centre line: linear representation of
the street network.

We then select a combination of different
types of characteristics to demonstrate the
potential for multi-dimensional and inter-
disciplinary urban morphological studies
(Table 1).  This includes built form and open
space dimensions for blocks and streets,
density metrics for blocks, and network
configuration metrics for streets (Berghauser-
Pont and Haupt, 2010; Figueiredo and
Amorim, 2005; Hillier, 2007; Marshall, 2005).

Analysis

Using GIS, we perform spatial analysis
operations to obtain all the required attribute
values listed in Table 1 and produce maps of
the individual attributes of  blocks  and  streets
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(Figure 2).  This information is used in the
classification of urban form types, but after
inspection of the maps it becomes clear that
individual characteristics are unable to capture
the different character of the two neighbour-
hoods.  One would normally resort to a
subjective and laborious process of cross-
referencing the various maps to piece together
a collection of possible urban form types or to
match the instances in the plan to the types of
a pre-defined typology.

Using the proposed method, we run the
clustering analysis on all attributes simul-
taneously and obtain sets of block and street
clusters with different numbers of classes (k)
each.  To select the most suitable number of
classes we produce a scree plot (Figure 3) and
choose the smallest  k where the plot shows a
kink after which the curve becomes flatter. 

As a result we obtain six clusters of blocks
and four clusters of streets, where each cluster

represents an urban form type.  To verify
whether the distinction between types is clear
we create maps of the blocks and the streets
distinguishing the cluster identification
number of each instance (Figure 4).  Visual
inspection of the cluster instances on the plan
of the urban area (Figure 4) demonstrates the
extent of typological overlap between
neighbourhoods.  Some blocks in Moscavide
are more recent and correspond to the types
found in the Expo 98 site, and some street
types, such as the cul-de-sac, are widespread
and can be found in both areas.

Description

The resulting clusters can be described
quantitatively and semantically to convert
them into meaningful and useful urban form
types.   The  quantitative  descriptions  of  the

Figure 1.  Plan of the two test areas (Moscavide an d Expo98
PP4).
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Table 1.  The block and street characteristics sele cted for analysis and typological
classification

Entity Attribute Theme Code Calculation

Block, street Length Dimension LEN m
Width Dimension W m
Orientation Dimension DIR degrees
Solar orientation Dimension SOLO N,S,E,W
Number of buildings Density BLDN integer

Block Area Dimension TA   m2 

Built-up area (footprint) Dimension BA m2

Gross floor area Dimension GFA m2

Perimeter Dimension PER m
Proportion Shape PROP LEN / W
Area perimeter ratio Shape APR TA / PER
Floor area ratio Density FAR GFA / TA
Ground space index Density GSI BA / TA
Layers (number of floors)Density L GFA / BA
Open space ratio Density OSR (TA-BA) / GFA
Private space area Land use PRVA m2

Public space area Land use PUBA m2

Street Pavement width Land use PAVW m
Pedestrian area Land use PEDA m2

Connectivity Network CON Degree
Continuity (angular) Network CNT Degree
Global accessibility Network ACCG Closeness
Local accessibility Network ACCL Closeness
Global movement flow Network MOVG Betweenness
Local movement flow Network MOVL Betweenness

types include a series of reference values –
maximum, minimum and mean – of each
attribute in a given type, and the representation
of the type in a profile chart (Figure 5).  To
achieve this the range of values of each
attribute is separated into quartiles.  In the
profile chart each attribute is represented by a
bar displaying the share that it has of each
class of values (high, medium-high, medium-
low and low) in a particular type. 

A quantitative analysis of the profile chart
provides the dominant and unique character-
istics of a type.  Dominant characteristics are
considered to be those that have a 70 per cent
or higher share of a single class value – for
example, 94 per cent of type 3 blocks have an
area of public space classified as very low.
Unique characteristics are regarded as being

those that have a class share that is 50 per cent
above or below the average of that class
among all types: for example, only 6 per cent
of type 2 blocks have a very low open space
ratio as compared with the average of 48 per
cent.  The various dominant and unique
characteristics are translated into a succinct
description of the six block types and four
street types (Table 2) and are presented
together with a sample of the ‘archetype’
blocks and streets (Figure 6), where we define
‘archetype’ as the instance in each type that is
closest to the centre of its cluster.

Results

The results of applying  the  proposed  method
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to the test case are encouraging because it has
been possible to classify the blocks and streets
in a meaningful way that identifies the two
neighbourhoods.  By statistically correlating
the instances of the types to their neighbour-
hood, Expo 98 or Moscavide, the degree to
which the types are characteristic of a
neighbourhood can be observed.  We find that
some types clearly correspond to one of the

areas, while a few types have an even share of
instances in both areas; for example, ‘Block
type 3’ and ‘Street type 3’ (Table 3).  The
overall coefficient of determination (R2)
between clusters and neighbourhoods is 0.67
for the block clusters and 0.58 for the street
clusters, where a value of 1 would correspond
to complete identity between the two variables.

Figure 2.  Blocks distinguished according to area ( TA) and floor area ratio (FAR).  From
individual morphological characteristics it is not possible to distinguish the different

neighbourhoods or identify prevalent types.

Figure 3.  Scree plot of blocks and streets cluster s.  The circle indicates the selected k
number of clusters.
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Table 2.  Description of block and street types base d on their dominant and unique
 characteristics
______________________________________________________________________

Type Description______________________________________________________________________

Block 1 Closed block, medium density with private courtyard only
Block 2 High density, compactness and pressure on open space
Block 3 Low density with private open space
Block 4 Open block of medium density with privileged public space
Block 5 Open public space with no built-up area
Block 6 Large, low density block with equipment and associated public space

Street 1 Very low or no continuity and movement flow
Street 2 High connectivity and continuity streets
Street 3 Low continuity streets
Street 4 Long streets with wide pavements and high average of tall buildings
______________________________________________________________________

Discussion

Using the method described in this paper it has
been possible to identify a series of different
block and street types that correspond to two
different neighbourhoods, creating a context-

sensitive sample of types.  This method is thus
suitable to support the identification, under-
standing and description of types of emerging
urban form types that do not fall into standard
classifications either because they are in new
urban areas, or in informal  settlements,  or in

Figure 4.  The six block clusters and the four stre et clusters.  The different types belong
to the different neighbourhoods and only a few type s occur on both sites – these are

more recent blocks in the Moscavide neighbourhood t hat do not follow its traditional
urban form, and street types that are more universa l such as the cul-de-sac. 
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Table 3.  Percentage of block and street instances from the two neigh-
bourhoods present in each type
___________________________________________________________

Type Total instances Expo 98 (%) Moscavide (%)
___________________________________________________________ 

Block 1 45     0.00 100.00
Block 2 16   93.75     6.25
Block 3 17   52.94   47.06
Block 4 22   90.91     9.09
Block 5   2   50.00   50.00
Block 6   2 100.00     0.00

Street 1 14   28.57   71.43
Street 2 96     3.13   96.88
Street 3 44   63.64   36.36
Street 4 66   95.45     4.55
____________________________________________________________

Figure 5.  Sample profile charts for streets of typ es 1 and 2.  These charts show the
characteristics that differentiate between types (b ox A).  The traits of a type that is

dominant (box B) or unique (box C) are also identif ied.

Figure 6.  Plan of the archetypes of block types 1 and 4 and street types 1 and 2, as
described in Table 2.
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cultures and geographical locations that have
 not been studied before.

The method is systematic and can support
larger studies through consistent application of
the procedures to wider areas or different sites.
It facilitates the process of grasping the
complex relations of attributes.  However, it is
important to recognize that skill is required in
the selection of attributes and in the inter-
pretation of the results.

The method can support site-specific and
project-specific sets of urban form attributes.
The set of attributes used in the test case is by
no means optimal or finite and can be
customized according to the requirements of
the specific research or urban development
project.  For example, the temporal dimension,
frequently used in the form of building age or
historical period, was explicitly excluded from
the test set so that it could be used for
validation of the results, but in other cases it
can be included as a classification attribute.

However, it is necessary to consider the
possibility of defining a basic set of attributes
that can be consistently applied by different
people across various projects and locations
irrespective of their local significance.  This is
a requirement for larger comparative morph-
ological studies and for the identification of
more universal types (Marshall and Gong,
2009).  Since the proposed method can operate
with a very large set of attributes, it would
support an integrated approach using attributes
from different pieces of urban morphological
research.  One of the outputs of quantitative
typological profiling is the degree of signifi-
cance of each attribute within the local sample.
This contributes to the contextual nature of the
method despite having started with a more
general set of attributes.

Finally, the quantitative nature of the output
lends itself to further integration with other
systematic procedures related to research and
analysis or to planning and design of urban
areas.  An example of the first case is the
definition of ‘urban structural units’ (Haggag
and Ayad, 2001; Osmond 2010) or other types

of neighbourhoods that should be
characterized by typological homogeneity.
Once a local set of types has been identified
using the proposed method, the boundaries of
those analytical areas can be more easily
defined, either visually or using computational
methods such as spatial clustering.

With regard to the second case, integration
with planning and design practice, this method
can be applied when the objective is to use a
context-sensitive typological approach based
on precedents: on the one hand, supporting the
creation or expansion of design pattern
libraries; on the other hand, providing
numerical constraints in the form of parameter
values that produce varied solutions that fit the
existing context or the specific urban
programme.

Parametric rule-based design structures

The results of the proposed method can be
used to extract the characteristics of local types
to build parametric rule-based design
structures.  Such a design approach is being
developed as part of the City Induction
research project (Duarte et al., 2011), in which
design patterns are codified into a small
parametric shape grammars (Stiny and Gips,
1972) and stored in a design pattern library
(Alexander et al., 1977).  Each pattern
grammar encodes information related to the
quantitative descriptions of the corresponding
type and its rules and parameters can be
manipulated for applying the same type in a
new design.  As the quantitative description
specifies ranges for the attribute values, the
reuse of types in design seems a way of
guaranteeing context-sensitive solutions while
maintaining reasonable design flexibility. 

The use of a pattern-based system for
generating urban designs has been shown by
Beirão et al. (2011).  They propose two
different design patterns based on shape
grammars; one for generating street grids and
another for defining urban blocks with varying
sizes.  These patterns are applied in sequence
so that, after the grid is generated, two
different types of blocks are distributed
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according to their location on the grid.  These
blocks adapt to the size of the grid cells
according to the parametric shape grammar
rules used to encode them.  The method
proposed in this paper could be used to refine
and extend the design pattern library by
extracting accurate information regarding the
context in which the blocks types can be
applied, and by identifying other types from
existing situations.  This would help to
generate more adequate and more complex
designs.

Conclusions and further work

In this paper a method has been described that
supports the understanding of urban areas
through urban typomorphological analysis and
results in the description and prescription of
urban types.  The proposed method has the
following characteristics that are important in
facilitating the application of urban typo-
morphology to planning practice:

1. Context-sensitive to geography and culture;
2. Multi-dimensional, considering an array of

urban form characteristics;
3. Systematic, for replication in comparative

studies of different urban areas and/or to be
carried out by non-expert teams under
expert supervision;

4. Exploratory, offering a ‘blind’ discovery of
types independent of pre-existing
classifications or taxonomies of types;

5. Quantitative, amenable to translation into
parameters and rules.

Ultimately, it offers a method of creating
urban form typologies derived from the local
characteristics of a place and tailored to the
objectives of a given project.

However, a consistent framework of urban
form characteristics is needed to make the link
between the generated types and urban
environmental quality (Marshall and Gong,
2009; Osmond 2010).  Further research is
required to define this framework with a more
complete set of attributes related to socio-
economic characteristics, such as population

demographics and land use, or to the
building’s surface characteristics, such as
entrance types and façade transparency. These
types of indicators may allow us to identify
relations between socio-economic data and
morphological characteristics of the urban
fabric.

Testing the proposed method in urban
design seems to offer a promising research
avenue and can be first introduced in urban
design education within the context of design
studios.  Considering the difficulties of
students during the pre-design phases of the
urban design process, the proposed method
could complement the urban design method
described by Beirão and Duarte (2009), as it
provides an enhancement of the analytical
phase and complements the synthesis phase by
introducing a systematic way of developing
design patterns.
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Abstract . This study is concerned with the formulation of solutions for urban problems. It departs from 
Alexander’s pattern language theory and urban design guidelines, to create a system for generating 
specifications or the ingredients of a plan, given a scale, a site and a community. It takes into account 
strategies, regulations, guidelines, physical features of the site, and furthermore the social, cultural and 
economic characteristics of the population. This system, sorted by a sequence of events, through stages, 
categories, methods and agents, describes taxonomic levels and its inner relations. Such ontology provides a 
pattern encoding structure towards a computational model within the capabilities of the spatial data modeling 
of GIS (GIS-O). The urban formulation model is conceived to increase qualitative inputs, reducing 
ambiguities, through a flexible while automate process applied to urban planning.  
 
Keywords . Urban Formulation; Ontology; Pattern Language; GIS interoperability.  

1. Introduction   

The described research is part of a larger effort aimed at developing a methodology and a 
computer tool for conceiving flexible urban plans. This methodology is based on Alexander’s 
pattern language (PL) theory (1977); on Stiny’s shape grammars, and on Hillier and Hanson space 
syntax, and it foresees three systems: (1) a system for formulating urban programs based on pattern 
languages; (2) a system for generating formal solutions that satisfy specific urban programs based 
on shape grammars; and (3) a system for evaluating both urban programs and design solutions 
based on space syntax, thereby constraining generating towards specified goals. 

This paper describes the first stage of the research concerned with the development of the 
system for formulating urban programs. The development of such a system, and particularly the 
development of a computer supporting tool, requires one to classify urban patterns into categories 
and then to identify the structure common to all the patterns in each category. This corresponds to 
the development of an ontology for urban patterns and it should facilitate the encoding of patterns 
into a computational framework and their future manipulation towards the definition of urban 
programs. The research phase herein described is concerned with the definition of such an 
ontology.  

2. Methodology - the description of urban formulati on 

The ontology concept  

Ontology is a philosophic theory that concerns the study of existence. The ‘Aristotle's ontology 
offers primitive categories, such as substance and quality, which were presumed to account for All 
That Is. (…) In computer and information science, ontology is a technical term denoting an artifact 
that is designed for a purpose, which is to enable the modeling of knowledge about some domain, 
real or imagined’ (Gruber, 1993). An ontology is, therefore, a specification of a conceptualization 
(Ontolingua).  

3. Application structure 

Urban space shelters a wide range of human activities. Due to its complexity, the overall 
perception of urban phenomena requires an administrative representation based on a taxonomic 
methodology. A sorting applied to each urban phenomenon, ruled by type and classes, leads to a 
progressive ontological hierarchy of patterns. These definitions enable one to disclosure an urban 
space diagram, thereby clarifying urban configurations. 
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This structure is used to describe urban patterns thereby allowing the definition of Ontologies. 
Each ontology encompasses different levels, namely, taxonomy, partonomy, mereology, 
chronology and topology. 

The ‘Top Level Ontology’ describes relations at a macro scale; and an ‘Application 
Ontology‘specifies concepts at the site planning scale. 

Specific Space Ontologies (explicit specification of a concept) are conceived as syntax and 
semantic rules to prevent ambiguity of results. The definition of a lexicon is possible due to the 
definition of ontological levels and their specifications. 

The Ontological sequences are globally defined as; a) Top Level, which describes general 
concepts such as space, time, object, action, etc. b) Dominion, which describes the vocabulary used 
in a specific field of knowledge. c) Task, which describes the vocabulary used in a specific activity 
of a field. d) Application, which describes concepts belonging to particular fields and which 
includes specific and detailed tasks, and e) Representation, which explains the concepts of formal 
entities. 

The ‘Application Ontology’ standard relations are expressed through Taxonomy (is a, type of), 
Partonomy (part of), Mereology (‘part-of-all’ theory), Cronology (time between concepts) and 
Topology (boundary and limit theory). The heuristic diagram 1 shows an ‘Application Ontology’ 
describing urban space parameters, through patterns definition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 1 

Urban Pattern Application Ontology diagram 

4. An urban formulation ontology  

Framework within the design process 

The urban formulation encompasses a specific chapter of the planning process, regarding the 
pre-design (PD) phase. PD consists in a phase of analysis that occurs before design begins. Usually, 
during the pre-design phase, studies are done to analyze requirement issues, the constraints and 
opportunities of the proposed site (University of California). PD seems to comprise a higher 
amplitude of occurrences than those presented in the pattern language theory. 

The proposed urban formulation ontology engages an overall process, starting with aims and 
strategies, and ending with a precise selection of urban patterns. In such ontology, the ingredients of 
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the urban planning process interact and operate within a systematic structure, aiming to assemble 
rules and classes.  

Dominions and Inferences – the formulation design phases 

This ontology comprises two design stages; pre-design phase I (PD1) and Pre-design phase II 
(PD2) and it’s organized by categories (strategies, regulations, data, and language), methods 
(described below) and users (the designer’s inner language).  

Taxonomic Methods - pre-design phase I (PD1) 

Prior to the final spatial characterization and the urban patterns definition and selection, some 
support information is required to identify objectives.  

This characterization corresponds to the pre-design phase I (PD1).  
Although Alexander's Pattern Language embodies the theoretical basis towards the urban 

design, ruled by patterns, it contains operative limitations such as the lack of a pre-design (PD) data 
set.  

The Preliminary Information (PI) contains support data such as key objectives, range, character 
and pre-existing information. In general, the main classes can be organized by purpose, period 
reach, deepness, amplitude, available sources, character, nature, object of study, environment, and 
available studies.   

PI is described herein as;  
1) Social, Economic, Cultural and Political Strategies, within Strategic Urban Planning (SUP), 

enclosed by SWOT (tool used to evaluate the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) 
and PEST (Political, Economic, Social, and Technological analysis) methods. SUP is now 
considered a type of Governance. 

According to Borja and Castells (1998), ‘the definition of a city project that unifies diagnoses 
specifies public and private actions and establishes a coherent mobilization framework for the 
cooperation of urban social actors. A participative process is a priority when defining contents, as 
this process will be the basis for the viability of the objectives and actions proposed. The result of 
the Strategic plan should not necessarily be the creation of regulations or a government program 
(although its adoption by the State and Local Government should mean the instigation of 
regulations, investment, administrative measures, policy initiatives, etc) but rather a policy contract 
between public institutions and civil society.’ There are several approaches to strategic planning but 
typically a three-step process may be used: Situation - evaluate the current situation and how it 
came about; Target - define goals and/or objectives (sometimes called ideal state); Path - map a 
possible route to the goals/objectives.  

Strategic planning can be described as the following: Vision - Define the vision and set a 
mission statement with hierarchy of goals; SWOT - Analysis conducted according to the desired 
goals; Formulate - Formulate actions and processes that can be taken to attain these goals; 
Implement - Implementation of the agreed upon processes; Control - Monitor and get feedback 
from implemented processes to fully control the operation.  

2) Regulations, as urban rules, guidelines, requirements and urban standards. The regulations 
have a precise application, varying according to the site and its context.  

3) Site and Population Data, describing the physical features of the site, the social and economic 
characteristics of the population, within Site Analyses Data Compilation Categories (SADCC 
which also comprises design guidelines, codes, and requirements), among other statistical 
information.  

SADCC is generally defined by a group of matters, namely; a) climate: a1 prevailing winds 
(direction and velocity), a2 solar orientation (including shade and shadows), a3 temperature ranges 
and seasonal norms, a4 humidity, a5 precipitation, b) site features: b1 vegetation, b2 wildlife, b3 
surface waters, b4 topography (slope and aspect), b5 land form and features, c) environmental 
influences: c1 noise levels, c2 odors, c3 fumes, c4 dust, c5 smoke from adjacent sites, c6 air quality, 
c7 vibration, c8 general nuisances, d) historical data: d1 previous uses (e.g., landfill, dumping, 
archaeological grounds, etc.), d2 existing structures, e) land-use and regulatory controls (includes 
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on-site and off-site considerations): e1 LRDP land-use designation, e2 urban codes and 
requirements, e3 design guidelines, e4 precinct or area plans, e5 site zoning and surrounding area 
zoning, e6 existing land-use type and density, e7 permitted uses and exemptions, e8 deed 
restrictions and covenants, e9 setbacks (lot coverage, and height limitations), e10 parking 
requirements, e11 signage requirements, e12 visual analysis, e13 aesthetics, e14 landform diversity, 
e15 views and vistas to and from site, e16 spatial patterns and structure, e17 significant features, 
e18 circulation and access, e19 vehicular, e20 bicycles, e21 pedestrian, e22 service, e23 
construction staging areas, e24 emergency access.  

The ingredients of PI can be described by pattern definitions, supporting its codification into a 
combinatorial sort. 

Taxonomic Methods - pre-design phase II (PD2) 

After the PI classification, an urban design space description is required, through the definition 
and selection of urban patterns, based on their particular nature and formalization. 

This characterization corresponds to the pre-design phase II (PD2).  
The development of this phase is centered on the principles described by Alexander’s series of 

books in the 70s, unfolding a new theory of urban design. The Pattern Language provides a 
language for building and planning that includes detailed patterns for things ranging from rooms to 
towns. The Timeless Way of Building provides the theory and instructions for the use of the 
language, which is the discipline that made it possible to use the patterns to create a building or a 
town. 

Alexander’s premises address to the linguistics theory, which defines language as a 
combinatorial and creative method of communication, based on user instructions, trough different 
contexts, within an index of vocabulary and procedures (Jackendoff, 2003). Thus language allows 
users a creative mixture and an assorted manipulation of its ingredients.  

The speech expresses a combinatorial characteristic of the language, which is crucial in the 
production of concepts. In planning, such characteristics are useful for a creative and flexible 
process. This speech is structured under syntax rules, defining the way words combine into phrases 
and sentences (Chomsky, 1957); similar to Alexander’s combination patterns. 

 The work of Alexander stirred the field but had little practical impact. A set of comparative 
examples detected debilities into the description of PL sorts: 1) PL taxonomy by scale seems to 
repeat similar urban solutions (example: patterns 57 and 68); 2) PL lacks some key patterns as 
structural urban grids; 3) some PL patterns are embedded by a very particular cultural standard 
background. 

A large amount of PL patterns have no practical application to the site scale of this specific 
study (4 to 12 hectares).  

Towards a formulation for an urban model it is crucial a prior selection of patterns to apply to a 
specific context and the exclusion of patterns that are inefficient for that context.  

An ontology draft defines de first two groups of excluded patterns: scale exclusion, and standard 
cultural exclusion. 

In the patterns excluded by scale, a high number of those refer to urban facilities that are 
normally considered within a superior scale, the city scale (e.g. cemetery, sports facilities, etc.). 
However, is useful to consider that these patterns, excluded in a first stage, can be recovered and 
applied into the site planning, by particular demands from the pre-design phase I (PD1).  

The patterns excluded by specific cultural background, concerns larger difficulties in the 
selection. To surpass this difficulty it is critical to consider a methodology of analysis of these 
patterns, through the elaboration of questionnaires to potential users of the language. The web 
platform, in this methodology of analysis, can provide results in a widened area, comprising a more 
direct monitoring for later conclusions. 

A set of new patterns have to be introduced into the language to bring up the recursive data from 
the new knowledge domain, filling existing lacks. 

Within the social knowledge domain, The City Joust (Guterres, 2004), comprises an innovative 
and overall study within urban planning. The social metrics are enclosed into the ‘experience of the 
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city’, gauging urban social space relations, empathies and social behaviours. This work presents an 
exhausting study on the social space sizing consequences, implicit on both public and private areas 
as well as densities. As a conclusion, describes specific impacts on the quality of the quotidian life 
of populations. The social urbanimetric indicators and variables reports contributes within a range 
of sources, namely analyses, critics, recommendations and studies, using data attributed to the 
variables, namely from: Maslow 1954, Jacobs 1961, Hall 1986, Newman 1972 and 1980, Hillier 
1984, Colleman 1990, and Sustainability Indicators. These neological (NL) social patterns are 
described as: Emphaty Distance (ea); Public Green (pg); Total Public Area (pta); Total Area With 
Sense of Sociability (tass); Private Areas With or Without Social Interaction (pawwsi); Public Area 
With Everyday Existence (pgee); Sidewalks With Social Interaction (ssi); Private Areas, or with 
Diaphragms, with Social Monitoring (padm); Pedestrian Areas (pa) and; Private Areas Without 
Social Interaction (pawsi). 

Other crucial neological patterns enclose the bioclimatic urbanism domain on a pioneering study 
(Higueras, 2006), which assembles a set of relative studies, focused on data territory, climatic 
charts and urban environment conditions. The main outcome of this study is expressed into 
guideline design tools for green or open areas, buildings and volumes orientation, etc., supported on 
energy and environment sustainability criteria.  
Other central study encompasses the grid generator pattern, conceived by Leslie Martin, critical to 
the basis of the planning design process. 

The designer’s language 

The designer’s language crosses the full range of the pre-design phases (both PD1 and PD2), 
whenever requested the involvement of the planner (from SUP until the specific definition of the 
urban patterns). However it is a complex activity, associated to different knowledge domains. 

Improvements are currently identified by solving this problem throughout the planning process, 
in general, through the evaluating of planning methodologies and its variations, induced or applied 
by users/planners. Lindekens (2005) describes a monitored design planning process, registering the 
evolution and the generation of planning solutions given by a planning team, and evaluates the type 
of language used to design.  

This particular language used by the designer to develop a plan seems to have analogisms with 
linguistic theory’s, psycholinguistics and cognitive science.  

Generally, the fundamental specific resources of the language defined in linguistics are: 1) 
structuring sounds into digitized segments (phonemes) which are sequenced into fixed 
combinations (words/morphemes); 2) treating these sequences as symbols for concepts (meanings) 
that can be used in many different situations; 3) organizing sequences of words/morphemes into 
hierarchical phrases and sentences (syntactic structures) whose meanings are constructed 
systematically from the meanings of the words. Those are similar to syntactic and semantic key 
attributes of the urban pattern language. 

In the linguistic theory (Three pillars) the language 'is situated in the mind of the user' 
(mentalism concept) and is oriented by semantics/meaning, based on cognitive schemas (CS), 
which represents mental models of different aspects of the world.  CS contains knowledge, beliefs, 
assumptions, associations, and expectations, as an inner creative resource of the planner.  

The absence of conclusive outcomes within this concept invokes the need of an alternative 
planning action guide. The upcoming grades will lead to furthermore instinctive and accurate 
planning proceeds. 

The methodology of evaluation 

The system is evaluated by verification, based on a decision process and a quality tree structure; 
towards the objectives defined in the SUP process. The evaluation can be described by 1) 
decompose de main objective into sub-objectives; 2) establish the weight of sub-objectives; 3) 
measure the satisfaction of each sub-objective; 4) calculate the final result (Duarte, J.P., 2005). The 
SUP process, itself a product of an evaluation method, will provide to the urban formulation 
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process a selected set of strategies and weights as criterion targets. That information will define the 
baseline draft to compare and analyze the particular urban study phenomena.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 2  
Ontological diagram based on Urban Formulation Process 
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Urban formulation model based on a 
pattern structure 
 

The urban formularization occurs on 
the exchange of information between the 
different agents and entities of the model, 
comprising an amount of inputs and 
outputs, within an interactive process. 

There are two scales of exchange.  
One on user’s perspective and the other 

under the outlook of the pattern language. 
The first comprises the inner input 

patterns (designer’s language) and the 
second all the outer input patterns 
(through political, economic, social, etc. 
strategies and rules).  

This information set encompasses 
general input patterns as guidelines for 
design.   

The output patterns are described by a 
design level and are shaped by all the 
input patterns. 
 

Figure 3 

Ontological diagram based on a heuristic Model of Urban Patterns  
 

 
Urban data interoperability with GIS 

The core information system that will be used in the proposed formulation system to summarize 
urban space data is a spatial geo-referenced information system (GIS). To guarantee maximum 
compatibility of the core system with different GIS systems, the ontology will be based on the 
Spatial Data Transfer Standard (SDTS), approved by the Federal Information Processing Standard 
(FIPS) (SDTS 2008). It is a spatial geo-referenced information system (GIS) that supports 
operations between different computerized systems. It describes a data transfer philosophy, which 
includes geographic and cartographic information, as well as other relevant meta-data, applicable to 
specific case studies. At the basis of SDTS is a concept model, consisting of detailed specifications 
such as content, structure, and format. 

The spatial data model structure is based on tree types of object description: a) The ‘Spatial 
Entities Model’, which describes real spatial entities such as buildings, roads, rivers, and so on, 
through rate attributes. b) The Spatial objects model’, which describes spatial objects such as lines, 
polygons and dots, used to represent real entities in digital systems. c) The ‘Spatial descriptions 
model’, which describes entities related to the real world, objects related to the digital world, as 
well as spatial descriptions and connections that exist between them. 

To guarantee data homogeneity and compatibility between data transfer, SDTS describes a 
formal list of entities. The actual list includes more than 200 entity types, 244 attributes and more 
than 1200 alternative terms. 

The standard definition of entities includes the following data structure: a) ‘Entity type’, a 
definition of a set of similar entities; b) ‘Entity instance’, an example of a specific formalization 
within a type; c) ‘Attribute Entity’, a feature that describes a type; d) ‘Attribute value’, a specific 
quality of an attribute; e) ‘Standard expression’, a stereotyped name for an entity or an attribute. f) 
‘Integrated expression’, a synonym used to refer to an entity or an attribute, defined by SDTS rules. 

The OpenGIS® City Geography Markup Language (CityGML) possesses a similar functional 
structure within entities and classes definition that can be applied into the urban study model. 
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Conclusion and further research 

This urban planning ontology aims at sketching an urban formulation design tool, within a 
prototype of an interactive and codified language, and a pattern system for exploring urban design 
solutions, which will facilitate the dialogue between the various participants in the urban design and 
implementation processes, such as community members, town halls, financing institutions, 
designers, promoters and developers. This language will be targeted at a specific site planning scale 
in order to focus the planning process.  

The critical aim of the study is to define such an ontology for urban patterns allowing their 
codification into a GIS platform for future use by a system that will formulate urban programs. 
Future work will be concerned with the definition of a description grammar that encodes the rules 
for manipulating urban patterns and defining urban programs. 
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Anexo II   
 
 

10 Ontologia da População (Manchester OWL Syntax) e Ontologia Skeleton do 
Workflow (Manchester OWL Syntax) 

 
Autores:  
Diversos (Gomes, J., Montenegro, N., Urbano, P., Duarte, JP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: A ontologia LBCS ocupa mais de 1000 páginas de notações. Para contextualizar o produto 

desta investigação são mostradas, como exemplo, duas ontologias com menores descrições - a 

ontologia da População e a ontologia Skeleton do Workflow.  
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10.1 Ontologia da População (Manchester OWL Syntax) 
 
 
<?xml version="1.0"?> 
 
 
<!DOCTYPE Ontology [ 
    <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 
    <!ENTITY xml "http://www.w3.org/XML/1998/namespace" > 
    <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" > 
    <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 
]> 
 
 
<Ontology xmlns="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
     xml:base="http://www.semanticweb.org/ontologies/PopulationSkeleton.owl" 
     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
     xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" 
     ontologyIRI="http://www.semanticweb.org/ontologies/PopulationSkeleton.owl"> 
    <Prefix name="xsd" IRI="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"/> 
    <Prefix name="owl" IRI="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/> 
    <Prefix name="" IRI="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/> 
    <Prefix name="rdf" IRI="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"/> 
    <Prefix name="rdfs" IRI="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"/> 
    <Import>http://www.semanticweb.org/ontologies/GISCore.owl</Import> 
    <Declaration> 
        <Class IRI="#Population"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <Class IRI="#PopulationPartition"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <Class IRI="#ResidentPopulation"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <Class IRI="#TransientPopulation"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <Class IRI="#ValuePartition"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#hasDistribution"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#hasResidentPopulation"/> 
    </Declaration> 
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    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#indicatorLevel"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <DataProperty IRI="#populationDensity"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <DataProperty IRI="#populationIndicator"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <DataProperty IRI="#populationNumber"/> 
    </Declaration> 
    <SubClassOf> 
        <Class IRI="#ResidentPopulation"/> 
        <Class IRI="#Population"/> 
    </SubClassOf> 
    <SubClassOf> 
        <Class IRI="#TransientPopulation"/> 
        <Class IRI="#Population"/> 
    </SubClassOf> 
    <SubObjectPropertyOf> 
        <ObjectProperty IRI="#indicatorLevel"/> 
        <ObjectProperty abbreviatedIRI=":topObjectProperty"/> 
    </SubObjectPropertyOf> 
    <FunctionalObjectProperty> 
        <ObjectProperty IRI="#hasResidentPopulation"/> 
    </FunctionalObjectProperty> 
    <FunctionalObjectProperty> 
        <ObjectProperty IRI="#indicatorLevel"/> 
    </FunctionalObjectProperty> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#hasDistribution"/> 
        <Class IRI="#Population"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#hasResidentPopulation"/> 
        <Class IRI="http://www.semanticweb.org/ontologies/GISCore.owl#Zone"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#indicatorLevel"/> 
        <Class IRI="#PopulationPartition"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#hasDistribution"/> 
        <Class IRI="#PopulationPartition"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#hasResidentPopulation"/> 
        <Class IRI="#ResidentPopulation"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
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    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#indicatorLevel"/> 
        <Class IRI="#ValuePartition"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
    <SubDataPropertyOf> 
        <DataProperty IRI="#populationDensity"/> 
        <DataProperty IRI="#populationIndicator"/> 
    </SubDataPropertyOf> 
    <FunctionalDataProperty> 
        <DataProperty IRI="#populationDensity"/> 
    </FunctionalDataProperty> 
    <FunctionalDataProperty> 
        <DataProperty IRI="#populationNumber"/> 
    </FunctionalDataProperty> 
    <DataPropertyDomain> 
        <DataProperty IRI="#populationDensity"/> 
        <Class IRI="#ResidentPopulation"/> 
    </DataPropertyDomain> 
    <DataPropertyDomain> 
        <DataProperty IRI="#populationIndicator"/> 
        <Class IRI="#Population"/> 
    </DataPropertyDomain> 
    <DataPropertyDomain> 
        <DataProperty IRI="#populationNumber"/> 
        <Class IRI="#PopulationPartition"/> 
    </DataPropertyDomain> 
    <DataPropertyRange> 
        <DataProperty IRI="#populationDensity"/> 
        <Datatype abbreviatedIRI="xsd:integer"/> 
    </DataPropertyRange> 
    <DataPropertyRange> 
        <DataProperty IRI="#populationNumber"/> 
        <Datatype abbreviatedIRI="xsd:integer"/> 
    </DataPropertyRange> 
</Ontology> 
 
 
 
<!-- Generated by the OWL API (version 3.2.3.1824) http://owlapi.sourceforge.net --> 
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10.2 Ontologia Skeleton do Workflow (Manchester OWL Syntax) 
 
 
 
<?xml version="1.0"?> 
 
 
<!DOCTYPE Ontology [ 
    <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 
    <!ENTITY xml "http://www.w3.org/XML/1998/namespace" > 
    <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" > 
    <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 
]> 
 
 
<Ontology xmlns="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
     xml:base="http://www.semanticweb.org/ontologies/WorkflowSkeleton.owl" 
     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
     xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" 
     ontologyIRI="http://www.semanticweb.org/ontologies/WorkflowSkeleton.owl"> 
    <Prefix name="xsd" IRI="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"/> 
    <Prefix name="owl" IRI="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/> 
    <Prefix name="" IRI="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/> 
    <Prefix name="rdf" IRI="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"/> 
    <Prefix name="rdfs" IRI="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"/> 
    <Import>http://www.semanticweb.org/ontologies/LandUseSkeleton.owl</Import> 
    <Declaration> 
        <Class IRI="#ClassifyStep"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <Class IRI="#DisplayStep"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <Class IRI="#VoidStep"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#firstSubstepOf"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#hasChild"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#hasFirstSubstep"/> 
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    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextSiblings"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextStep"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#hasParent"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousSiblings"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousStep"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#hasSiblings"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#showCategory"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <ObjectProperty IRI="#showFeatures"/> 
    </Declaration> 
    <Declaration> 
        <NamedIndividual IRI="#RootStep"/> 
    </Declaration> 
    <EquivalentClasses> 
        <Class IRI="#DisplayStep"/> 
        <ObjectIntersectionOf> 
            <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
            <ObjectSomeValuesFrom> 
                <ObjectProperty IRI="#showFeatures"/> 
                <Class abbreviatedIRI=":Thing"/> 
            </ObjectSomeValuesFrom> 
        </ObjectIntersectionOf> 
    </EquivalentClasses> 
    <EquivalentClasses> 
        <Class IRI="#VoidStep"/> 
        <ObjectIntersectionOf> 
            <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
            <ObjectMaxCardinality cardinality="0"> 
                <ObjectProperty IRI="#showFeatures"/> 
            </ObjectMaxCardinality> 
        </ObjectIntersectionOf> 
    </EquivalentClasses> 
    <SubClassOf> 
        <Class IRI="#ClassifyStep"/> 
        <Class IRI="#DisplayStep"/> 
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    </SubClassOf> 
    <SubClassOf> 
        <Class IRI="#VoidStep"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </SubClassOf> 
    <DisjointClasses> 
        <Class IRI="#DisplayStep"/> 
        <Class IRI="#VoidStep"/> 
    </DisjointClasses> 
    <ClassAssertion> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
        <NamedIndividual IRI="#RootStep"/> 
    </ClassAssertion> 
    <SubObjectPropertyOf> 
        <ObjectProperty IRI="#firstSubstepOf"/> 
        <ObjectProperty IRI="#hasParent"/> 
    </SubObjectPropertyOf> 
    <SubObjectPropertyOf> 
        <ObjectProperty IRI="#hasFirstSubstep"/> 
        <ObjectProperty IRI="#hasChild"/> 
    </SubObjectPropertyOf> 
    <SubObjectPropertyOf> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextSiblings"/> 
        <ObjectProperty IRI="#hasSiblings"/> 
    </SubObjectPropertyOf> 
    <SubObjectPropertyOf> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextStep"/> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextSiblings"/> 
    </SubObjectPropertyOf> 
    <SubObjectPropertyOf> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousSiblings"/> 
        <ObjectProperty IRI="#hasSiblings"/> 
    </SubObjectPropertyOf> 
    <SubObjectPropertyOf> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousStep"/> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousSiblings"/> 
    </SubObjectPropertyOf> 
    <InverseObjectProperties> 
        <ObjectProperty IRI="#firstSubstepOf"/> 
        <ObjectProperty IRI="#hasFirstSubstep"/> 
    </InverseObjectProperties> 
    <InverseObjectProperties> 
        <ObjectProperty IRI="#hasChild"/> 
        <ObjectProperty IRI="#hasParent"/> 
    </InverseObjectProperties> 
    <InverseObjectProperties> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextStep"/> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousStep"/> 
    </InverseObjectProperties> 
    <FunctionalObjectProperty> 
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        <ObjectProperty IRI="#firstSubstepOf"/> 
    </FunctionalObjectProperty> 
    <FunctionalObjectProperty> 
        <ObjectProperty IRI="#hasFirstSubstep"/> 
    </FunctionalObjectProperty> 
    <FunctionalObjectProperty> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextStep"/> 
    </FunctionalObjectProperty> 
    <FunctionalObjectProperty> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousStep"/> 
    </FunctionalObjectProperty> 
    <InverseFunctionalObjectProperty> 
        <ObjectProperty IRI="#firstSubstepOf"/> 
    </InverseFunctionalObjectProperty> 
    <InverseFunctionalObjectProperty> 
        <ObjectProperty IRI="#hasFirstSubstep"/> 
    </InverseFunctionalObjectProperty> 
    <InverseFunctionalObjectProperty> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextStep"/> 
    </InverseFunctionalObjectProperty> 
    <InverseFunctionalObjectProperty> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousStep"/> 
    </InverseFunctionalObjectProperty> 
    <TransitiveObjectProperty> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextSiblings"/> 
    </TransitiveObjectProperty> 
    <TransitiveObjectProperty> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousSiblings"/> 
    </TransitiveObjectProperty> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#firstSubstepOf"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#hasChild"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#hasFirstSubstep"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextSiblings"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextStep"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyDomain> 
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        <ObjectProperty IRI="#hasParent"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousSiblings"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousStep"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#hasSiblings"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#showCategory"/> 
        <Class IRI="#DisplayStep"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyDomain> 
        <ObjectProperty IRI="#showFeatures"/> 
        <Class IRI="#DisplayStep"/> 
    </ObjectPropertyDomain> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#firstSubstepOf"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#hasChild"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#hasFirstSubstep"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextSiblings"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#hasNextStep"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#hasParent"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousSiblings"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
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    </ObjectPropertyRange> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#hasPreviousStep"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#hasSiblings"/> 
        <Class IRI="#WorkflowStep"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#showCategory"/> 
        <Class 
IRI="http://www.semanticweb.org/ontologies/LandUseSkeleton.owl#LandUseCategory"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
    <ObjectPropertyRange> 
        <ObjectProperty IRI="#showFeatures"/> 
        <Class IRI="http://www.semanticweb.org/ontologies/GISCore.owl#Feature"/> 
    </ObjectPropertyRange> 
    <SubObjectPropertyOf> 
        <ObjectPropertyChain> 
            <ObjectProperty IRI="#hasSiblings"/> 
            <ObjectProperty IRI="#firstSubstepOf"/> 
        </ObjectPropertyChain> 
        <ObjectProperty IRI="#hasParent"/> 
    </SubObjectPropertyOf> 
</Ontology> 
 
 
 
<!-- Generated by the OWL API (version 3.2.3.22702) http://owlapi.sourceforge.net --> 
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Anexo III   

11 Material informativo relacionado com o Seminário Internacional Measuring 
Urbanity: densities, networks and urban fabrics e do Workshop 
Internacional  City Induction: urban design with patterns and rules. 
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11.1 Cartaz do evento 
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11.2 Registo da visita ao local de intervenção 
 

 

11.3 Flyer do workshop 
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11.4 Imagens das sessões de trabalho no workshop 
 


