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RESUMO –  A  modelação  espacial com Sistemas  de  Informação  Geográfica  (SIG)  sempre  implica
escolhas.  A existência  de  constrangimentos,  de  natureza  financeira  ou  relacionados  com as  próprias
especificidades do software, dos algoritmos a utilizar, com a incerteza e, até, com a confiabilidade dos
próprios dados e com as finalidades e aplicações dos estudos, convertem este pressuposto numa espécie
de bússula norteadora das escolhas dos analistas que trabalham com SIG. Partindo de um exercício prévio
de aquisição de dados (check-ins),  cuja fonte foram duas Redes Sociais Digitais (RSD -  Facebook e
Foursquare),  e  da  tomada  de  consciência  de  que  o  aproveitamento  que  se  pode  dar  à  informação
geográfica  voluntária  produzida  pelos  cidadãos/turistas  que  partilham  nas  RSD  as  suas  vivências
topofílicas, o objetivo nuclear desta análise residiu na avaliação do contributo da aplicação das modernas
técnicas  de  análise  espacial ao  Turismo  na  “Alta  de  Coimbra  e  Universidade”.  Conceitos e  tarefas
processuais relacionadas com determinação de densidades, análise de clusters e identificação de padrões
associados a variáveis regionalizadas foram, então, implementados com o propósito de avaliar e comparar
os  resultados  obtidos  pela  via  da  aplicação  de  duas  técnicas  de  análise  espacial,  Kernel  Density
Estimation (KDE) e Optimized Hot-Spot Analysis (OHSA) & Inverse Distance Weighting (IDW.
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ABSTRACT –  Spatial modeling in Geographic Information Systems (GIS) always implies choices. The
existence of  constraints,  of a  financial  nature or  related to the specifics  of the software  itself,  to the
algorithms, the uncertainty and even the reliability of the data, the purposes and the applications of the
studies, make this, a kind of a guiding compass for GIS analysts. Starting from a previous exercise of data
acquisition (check-ins), whose source was based in two Digital Social Networks (DSN - Facebook and
Foursquare),  and  from the  awareness  that  the  use  of  voluntary  geographic  information  produced  by
tourists  that  share  their  topophilic  ties  in  DSN,  the  purpose  of  this  analysis  was  to  evaluate  the
contribution of modern techniques of spatial analysis applied to Tourism in the "Alta de Coimbra and
University".  Concepts  and  procedural  tasks  related  to  density  determination,  cluster  analysis  and
identification of patterns associated with regionalized variables were then implemented with the purpose
of evaluating and comparing the results obtained through the application of two techniques of spatial
analysis,  Kernel  Density  Estimation  (KDE)  and  Optimized  Hot-Spot  Analysis  (OHSA)  &  Inverse
Distance Weighting (IDW) Interpolation.
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1  INTRODUÇÃO

Modelação  e  Análise  Espacial  constituem
metodologias geostatísticas que atualmente são utilizadas

em diversos domínios como, por exemplo, estratégias de
comunicação  colocadas  ao  serviço  das  mais  variadas
formas e atividades económicas, empresariais ou estatais,
científicas/investigação,  aplicadas  a  diversos  ramos  do
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saber  que  vão  das  ciências  biomédicas  às  ciências
espaciais passando, naturalmente, pelas geociências. São
suportadas por um conjunto de ferramentas que permitem
a  construção  de  modelos  geospaciais,  e  podem  incluir
capacidades preditivas que, por regra, procuram modelar
um  sistema  que,  por  sua  vez,  tenta  aproximar-se  de
ensaios  explicativos  de  fenómenos  que  ocorrem  na
natureza  ou  na  sociedade.  O  estudo  que  se  apresenta,
enquadra-se num trabalho já realizado, mais amplo, com o
qual se pretendeu comparar e avaliar o grau de fiabilidade
de  três  algoritmos  geoestatísticos,  dois  deles  em
associação  (complemento),  aplicados  ao  estudo  da
dinâmica  turística  na  Alta  de  Coimbra  –  centro  de
Portugal.  Tratando-se  de  um  estudo  que  procura
relacionar  variáveis,  atributos  e  as  suas  interações,
concordamos  com  a  ideia  proposta  por  Getis  (1991)
quando  sugere  que  a  família  de  modelos  de  interação
espacial é um caso especial dos modelos mais genéricos
utilizados em autocorrelação espacial.

2  BREVE  SÍNTESE  DO  ESTADO  DA  ARTE  E
ENQUADRAMENTO DO TEMA

Segundo Matheron (1965, apud Andriotti, 1988),
a  quem  se  atribui  a  paternidade  e,  sobretudo,  o
desenvolvimento  dos  conceitos  associados,  “A
Geostatística  é  a  aplicação  do formalismo das  Funções
Aleatórias  ao  reconhecimento  e  à  estimação  dos
fenómenos naturais” (SIC). Inspirado, ainda, nas heranças
conceptuais  sobre  Geostatística  introduzidas  por
Matheron,  em meados da década de sessenta do século
passado e retomados em vários outros trabalhos recentes,
por  exemplo,  Önsoy  &  Bocquillon  (2015,  revisto  e
republicado),  Andriotti  (op.cit.),  refere que esta área do
saber pode ser considerada como uma aplicação prática da
Teoria  das  Variáveis  Regionalizadas.  Entende-se  por
“variável  regionalizada”,  termo  introduzido  por  aquele
autor,  um  dipolo  de  características  (aparentemente
contraditórias)  formado  por  variáveis  cujo
comportamento apresenta um carácter  aleatório,  por um
lado, e estruturado, por outro. É aleatório no sentido de
que os valores das medições que efetuamos podem variar
consideravelmente entre si dentro de uma mesma amostra,
não obstante, o padrão do comportamento dessa mesma
variável  não  pode  deixar  de  revelar  uma  valência
regionalizada, estruturada segundo uma qualquer lei com
dimensão espacial, isto se considerarmos à partida (como
facilmente se percebe) que, os valores amostrais não são
completamente  independentes  da  sua  localização
geográfica.  Este  estudo  aplica,  com  as  devidas
adaptações,  o  ensaio  desenvolvido  por  Getis  &  Ord
(1992) sobre “a síndrome de morte súbita por ‘concelho’
(county)  na  Carolina  do  Norte,  e  a  sua  potencial
correlação  com  o  preço  das  casas  obtido  através  do
código  postal  distrital  na  área  metropolitana  de  San
Diego”.  Fundamenta-se,  também,  numa  espécie  de
primeiro corolário da (assim designada) “Primeira Lei da
Geografia”  (Tobler,  1970),  que  nos  diz  que  é  mais

provável  que  o  comportamento  de  uma  variável
regionalizada seja tão mais semelhante  na “vizinhança”
de um determinado ponto (conhecido e geolocalizado, e
sobre o qual temos dados atributivos), do que em áreas
geograficamente  dele  mais  afastadas.  A assunção  deste
postulado  implica  que,  de  acordo  com  a  Teoria  das
Probabilidades, e de acordo com o Andriotti (op.cit.), os
valores de duas amostras espacialmente próximas estejam
correlacionados. Por essa razão, não seria possível estudar
os  valores  numéricos  como  independentes  entre  si,  ou
seja,  à  luz apenas dos métodos estatísticos clássicos.  A
regionalização,  traduzida  pelo  carácter  estruturado  dos
fenómenos, teria nas Funções Aleatórias a sua linguagem
de  tratamento  preferencial.  Refira-se,  porém,  que  estes
conceitos  pecam  por  terem  assumido  inicialmente  uma
conotação  demasiado  naturalista,  dado  que,  hoje,  os
conhecimentos  em  Geostatística  permitem  tratamento
similar  a  outros  tipos  de  variáveis  com  dimensão
antrópica,  como  são  os  casos  da  Saúde,  Criminologia,
Monitorização  de  acidentes  rodoviários,  Turismo,  entre
outras. 

A importância do recurso a este tipo de dados e a
aplicação  destas  técnicas  ao  planeamento  urbano  tendo
por  base  a  procura  turística  de  locais  de  enorme  valor
histórico  e  cénico,  foi  retratada  em  outros  trabalhos
recentes,  de  entre  os  quais  destacamos  o  de  García-
Palomares, Gutierrez e Mínguez (2015), e o de Zhihui et
al., (2016). No primeiro caso, sublinhamos os processos
de aquisição de dados que revelam francas semelhanças
com os expedientes metodológicos utilizados no presente
trabalho  (check-in  data  mining),  tendo  por  base  dados
sobre  atracção  turística  em  ambiente  urbano  obtidos
através  de  serviços  de  photo-sharing, e  o  seu
processamento  em  SIG.  Mas  também  o  segundo  caso
revela  afinidades  processuais  e  metodológicas  com  o
presente trabalho, ao apresentar uma análise comparativa
de  padrões  que  definem potenciais  hot  spots turísticos,
baseada  em  dados  obtidos  a  partir  de  redes  sociais,
aplicada a metrópoles europeias.

3  METODOLOGIA E OPERABILIDADE

Trabalhar com modelos espaciais implica escolhas.
E  aqui  há  sempre  constrangimentos,  sejam  eles
financeiros  ou  relacionados  com  as  próprias
especificidades  do  software,  dos  algoritmos  a  utilizar,
com risco e incerteza, etc. A modelação espacial envolve
tudo isto e é bom que todos tenhamos consciência desta
realidade para estarmos prontos para discutir as melhores
soluções  para  cada  caso.  Na  sequência  desta  primeira
reflexão,  impõe-se  recordar  as  palavras  de  George
Edward Pelham Box, 1987, “Devemos lembrar-nos que
todos os modelos estão errados: a questão prática é quão
errados é que eles têm de estar para deixarem de ser úteis
(…).  Essencialmente,  todos  os  modelos  estão  errados,
mas  alguns  são  úteis”,  reflexão  reproduzida  por  Rocha
(2012, 323).
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O objetivo desta análise comparativa aplicada ao
turismo na “Alta de Coimbra e Universidade” não reside
propriamente  na  interpretação  de  dados  à  luz  das
conceções clássicas de estatística descritiva;  no entanto,
procurámos  manter  alguns  dados  que  caracterizam  o
universo  amostral  e  permitem  antever  algumas
propriedades entre as  variáveis  em confronto,  cuja nota
dominante  não  deixa  de  ser  a  de  uma  acentuada
independência e, como consequência, um apreciável grau
de  aleatoriedade.  Mas  as  modernas  técnicas  de  análise
espacial,  como  determinação  de  densidades,  análise  de
clusters,  identificação  de  padrões  que  permitem
transformar em rasters inteligentes os geodados vetoriais
nativos, convidaram-nos a ensaiar e confrontar os dados
resultantes de uma comparação metodológica entre dois
métodos  de  estimação  de  densidades  - Kernel  Density
Estimation  (KDE) e  Optimized  Hot  Spot  Analysis
(OHSA), sendo que este último foi complementado com o
contributo do interpolador geostatístico Inverse Distance
Weighting (IDW). Estamos, portanto, no domínio franco
da  “Geostatística”  e  das  técnicas  exploratórias  e
confirmatórias que estão no núcleo do módulo da análise
espacial  em  SIG  (Anselin  &  Getis,  1992),  e  que  nos
deverá permitir identificar padrões,  estimar e delimitar
áreas  com  características  homogéneas  tendo por base o
comportamento  de  um  fenómeno  e  a  aplicação  das
referidas técnicas de análise geospacial.

3.1 Preparação dos dados para efeitos de visualização
de  clusters:  Point  Density  e  Cluster  and  Outlier
Analysis (Anselin Local Moran's I)

Este  ensaio  começou  com  uma  iniciativa  que
teve por objetivo identificar as áreas de maior densidade
de pontos  partilhados por turistas  nas  RSD (check-ins).
Em  função  da  elevada  proximidade  da  localização  de
alguns  dos  Pontos  de  Interesse  (POI,  do  acrónimo
anglógrafo),  julgámos  que seria  útil  para  este  exercício
identificar  as áreas  de maior densidade (Point Density).
Atribuímos o valor de 10m para a resolução do pixel e
definimos um raio de pesquisa de 140m, arredondando a
proposta  sugerida  por  defeito.  Posteriormente
reclassificámos  a  amostra  com  classes  de  25m,
apresentando-se o resultado final na Figura 1. Facilmente
se percebe que existe um cluster de pontos que se destaca
de toda a vizinhança, unidade que espacialmente se pode
definir como toda a área  pertencente  aos diversos (mas
principais)  espaços  da  Universidade  de  Coimbra  e
Museus  a  que  se  agregam  os  monumentos  históricos
localizados em torno da Sé Velha e da Sé Nova. De referir
que  considerámos  um  Extent que  envolveu  86  pontos
(POI)  -  check-ins referidos  por  utilizadores  de  Redes
Sociais  (Azevedo,  2014),  embora  neste  caso,  como  a
metodologia inclui apenas os pontos “Falls inside”, dois
deles  (Mata  do  Choupal  e  Estação  de  Coimbra  B)
ficassem  excluídos  na  representação  cartográfica.
Decidimos efetuar o teste de Anselin Local Moran's I para

identificação específica de  clusters1,  tendo em conta um
fluxo  de  trabalho  que  (também  em  ambiente  ArcMAP
10.3)2,  seguiu o  caminho,  ...\Arctoolbox  \  Spatial
Statistical tools \ Mapping clusters \ Cluster and Outlier
Analysis  (Anselin  Local  Moran's  I),  Figura  2.  Na
configuração  do  Wizard inserimos  o  layer
“Checkin_Final”  (tema  com a  distribuição  dos pontos),
com o atributo “SomaFF” (nº de check-ins em cada um
dos POI).  No campo “Conceptualization for the Spatial
Relationship”  escolhemos  “Inverse  distance” e  para  o
campo “Distance method”, “Eucledian Distance”.

Figura  1 –  Cartograma  da  densidade  de  pontos (Point
Density).

Figura 2 – Fluxo de trabalho para identificação de clusters
em  temas  de  pontos  (adaptado  do  original  aqui
representado para temas de polígonos). Fonte: ESRI Help
specific tool.

 Como facilmente se percebe do resultado obtido
na  Figura  3,  a  identificação  de  objetos  continua  a  ser
muito  limitativa,  não  se  percebendo  de  forma  clara  a
influência da localização e da distância sobre a decisão de
visita aos restantes POI, embora se admita que seja devido
aos efeitos de vizinhança e proximidade, e `notoriedade
da  sua  importância  icnográfica.  Contudo,  continuamos
sem  perceber  o  que  motiva  a  variância  assinalável  no
número de  check-ins obtidos a partir do  Facebook e do
Foursquare (SomaFF,  atributo  que  foi  considerado  na
configuração).  Por  outro  lado,  não  se  torna  possível
identificar verdadeiros hot spots e cold spots porque todo
o conjunto da Alta, neste caso, funciona como cluster, no

1 (…)  new  general  class  of  Local  Indicators  of  Spatial
Association - LISA (Anselin, 1995).
2 De acordo com o  ESRI Help specific tool, “Um determinado
conjunto  de  objetos  ponderados  pode  ser  utilizado  para
identificação de valores significativos de  hot spots,  cold spots,
and spatial outliers, utilizando o teste estatístico Anselin Local
Moran” (tradução dos autores). 
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qual um POI não se destaca da vizinhança, pelo contrário,
faz parte dela.

Abrindo  a  tabela  de  atributos  do  tema  criado
“Checkin_final_Clusters_Outlier” (Figura 4) verificamos
que  foram  criados  novos  campos  com “z-scores”  e  p-
values”3.  Os resultados obtidos revelam a existência  de
uma  quantidade  apreciável  de  pontos  cujos  valores
atributivos  dos  check-ins,  apesar  da  localização  de
proximidade física, não indiciam a formação de clusters. 

Figura  3 – Cluster  and outlier  analysis  (Anselin  Local
Moran's I).

Figura 4 – Dados tabelares High Outliers segundo o teste
Cluster and outlier analysis (Anselin Local Moran's I).

Tendo em conta a distribuição dos  check-ins (e
percebida  alguma  aleatoriedade  na  sua  distribuição)
notamos a existência de 7 pontos – high outliers. Qual o
seu significado? Bom, trata-se dos valores com  p-values
mais  baixos  e  com os  mais  baixos  z-scores negativos,

3  Z-scores are simply standard deviations. If, for example, a tool
returns a z-score of +2.5, you would say that the result is 2.5
standard deviations. Both z-scores and p-values are associated
with  the  standard  normal  distribution.  The  p-value  is  a
probability. For the pattern analysis tools, it is the probability
that the observed spatial pattern was created by some random
process.  When  the  p-value  is  very  small,  it  means  it  is  very
unlikely (small probability) that the observed spatial pattern is
the  result  of  random  processes,  so  you  can  reject  the  null
hypothesis. (Fonte: ArcGIS Help Desktop 10.3).

dados  que  nos  indicam  que  cada  um  destes  objetos
poderia  fazer  parte  de  uma  vizinhança  desde  que  os
objetos  mais  próximos  apresentassem  uma  menor
irregularidade de valores (z-scores e p-values). Assim não
acontecendo,  representam  estatisticamente  valores
atípicos.  Mas  foi  criado  também  um  campo  (COType)
com indicações de texto (HL) para estes 7 pontos com cor
vermelha (cfr. Figura 3). Tal significa que cada um destes
pontos é um objeto com elevado número de incidências
(observações –  check-ins) mas que se encontra rodeado
(digamos  num primeiro  buffer)  por pontos  com valores
mais baixos, surgindo mais distantes outros pontos com
valores  mais  elevados.  Esta  situação  não  permite  a
definição  de  verdadeiros  clusters,  e  julgamos  que  este
facto poderá ajudar a explicar a razão pela qual eles não
surgem nas figuras 3 e 4.

4. O  ESTIMADOR  DE  DENSIDADE  KDE  vs
COMBINAÇÃO  DO  OPERADOR OHSA /
INTERPOLADOR  IDW; OPERACIONALIZAÇÃO
E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

4.1 Kernel Density Estimation (KDE)

A  função  KDE  é  referida  em  alguns  software
SIG  Livre  (por  exemplo,  o  QGIS)  como  “Mapas  de
Calor”. Sem querer aprofundar esta questão, por não ser
este  o  fórum  próprio  para  o  fazer,  pensamos  que  o
equivalente  mais  próximo  poderá  ser  confundido  com
Hot  Spot  Map (uma  outra  função  para  análise  de
densidades,  distinta  do  KDE,  desde  logo,  por
disponibilizar dados com significado estatístico) e da qual
falaremos seguidamente. Convém referir que a utilização
do KDE traz muitas vantagens na leitura, interpretação e
análise de mapas temáticos, e resulta da conversão de um
tema vetorial para um tema  raster que pode voltar a ser
convertido para  vetor,  (se nisso se vir qualquer tipo de
vantagem. De acordo com Anderson Medeiros (Webinar
Mundogeo,  3  de  julho  de  2015)  há,  pelo  menos,  duas
vantagens na utilização de mapas de Kernel:
a) Quando  existe  uma  concentração  excessiva  de
pontos  a  análise  visual  pode acabar  sendo  prejudicada.
Por  exemplo,  em  uma  área  um  ponto  pode  estar  na
realidade  representando  várias  ocorrências  (casos  de
doenças, crimes, etc);
b) A  representação  não  fica  limitada  a  áreas  pré-
definidas,  como  é  o  caso  dos  polígonos  de  bairros  ou
municípios.

Para  a  construção  de  um  mapa  de  KDE  é
necessário  uma malha de pontos  e  para  cada  um deles
verifica-se se localizam a uma distância menor ou inferior
ao  raio  do  círculo  definido.  Um  dos  problemas,  que
abordaremos  de  seguida,  consiste  na  determinação  do
valor do raio para o qual propomos uma solução possível.
Para cada ponto encontrado dentro do círculo, é calculada
a  função  de  Kernel nesse  ponto,  bem  como  o  valor
acumulado  da  concentração  de  pontos,  resultado  que  é
convertido  para  modelo  de  dados  raster.  A  densidade
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informa-nos sobre a existência de  clusters mas não nos
diz se têm (ou não) significado estatístico.

Uma  outra  questão  frequente,  é  saber  a
quantidade de pontos necessários  (após agregação) para
que os resultados sejam fiáveis.  Entre outros aspetos,  a
representatividade dos dados dependerá sempre da escala
de trabalho.  A ideia geral  é  “Quanto mais  pontos  mais
provável se torna a obtenção de resultados mais fiáveis”.
No caso em apreço, seguimos o caminho, ...\Arctoolbox \
Spatial  Analyst  tools  \  Density  \  Kernel  density.  Na
configuração do Wizard  (Figura 5) inserimos o tema que
tem vindo a ser considerado, com o atributo “SomaFF”.
alterámos o valor de resolução “cell size” que vinha por
defeito  (16.6530470571816)  para  10m,  o  que  contribui
para  uma  superfície  de  saída  menos  pixelizada,
visualmente  mais  suave.  No  campo  seguinte
configuramos o valor do raio para a pesquisa de vizinhos.
O resultado cartográfico final dependerá muito do valor
que seja inserido neste campo. Efetuámos vários ensaios e
constatámos  que  existem  enormes  diferenças  entre  os
layouts finais.

Figura 5 – Configuração do Wizard no KDE.

De  acordo  com  as  metodologias  que  tivemos
oportunidade  de  investigar  nas  fontes  bibliográficas
consultadas, para a resolução deste problema que, como
anteriormente dissemos, entre outras coisas,  depende da
escala do trabalho que temos em mãos, percebemos que o
ArcMap tem uma função que nos ajuda a resolver  este
problema de uma forma expedita.  Trata-se de aplicar  a
ferramenta  Calculate  Distance  Band  from  Neighbor
Count (Figura  6)  que  nos  permite  avaliar  com rigor  o
valor do raio a inserir neste campo do Wizard. 

A funcionalidade Calculate Distance Band from
Neighbor  Count  produz  um  Logfile (Figura  7)  o  qual,
aliás, pode ser muito útil também para a implementação
da ferramenta Hot Spot Analysis, por fornecer indicações
sobre  a  distância  mínima,  média  e  máxima  para  que
qualquer  ponto  tenha,  pelo  menos,  um  vizinho.  Tal
significa  que,  obviamente,  o  valor  máximo  que
obtivermos neste exercício deverá ser o valor a inserir no
campo Search Radius da Figura 5. 

Configurado o  Wizard, a superfície produzida e
que apresenta na Figura  8,  mostra uma região contínua
onde  as  ocorrências  (check-ins)  parecem  ter  maior
expressão.  Era  expectável  que  a  área  da  Alta,  em
particular,  a  Universidade  e  os  monumentos
histórico/religiosos mais emblemáticos, constituíssem um

sector de maior densidade de registos como parece sugerir
a interpretação da Figura 84

Figura  6  – Wizard da  ferramenta  Calculate  Distance
Band from Neighbor Count.

Figura 7 – Logfile  produzido pela ferramenta Calculate
Distance Band  from Neighbor Count.

4 Este  tipo  de  cartografia  pode  ser  amplamente  melhorado
quando  devidamente  articulado  com  informação  de  um
Basemap adequado a cada caso de estudo, e com a inclusão de
limites  administrativos  e  inclusão  de  labels quando  tal  se
justifique.
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Figura 8 – Kernel Density Estimation.

4.2  Optimized  Hot-Spot  Analysis  (OHSA)  /  Inverse
Distance Weighting (IDW) interpolation

Quando utilizamos a função  Hot Spot  Analysis
(HSA) significa que estamos perante processos que levam
à agregação  de  dados  e  valores  (presença  de  clusters),
elevados  ou  fracos,  mas  com  significado  estatístico
(medido por intervalos de confiança). Tal significa falar,
também, na probabilidade de uma distribuição não ocorrer
de  forma  completamente  aleatória  e  definir  um padrão
espacial, bem como, em proximidade e em vizinhança. Na
implementação desta técnica de análise geostatística, estes
conceitos assumem uma importância notável,  talvez por
acrescentarem  mais  e  melhor  informação,  pelo  menos,
numa perspetiva de SIG visual, quando comparada com
outras metodologias. No entanto, a HSA permite, ainda,
ultrapassar  dificuldades  associadas  à  representação
coroplética  clássica  (pensemos  numa  amostra  com
milhares  de pontos,  onde cada um desses  pontos  possa
representar  milhares  de  ocorrências,  por  exemplo,
chamadas  para  o  Número  de  Emergência  Médica),  em
que a representação de tanta e tão diversa quantidade de
informação  pode  resultar  num  exercício  altamente
entrópico que, em vez de servir de suporte à decisão, pode
tornar-se  em  mais  um  obstáculo.  Por  outro  lado,  é
possível complementar os dados vetoriais (de pontos ou
de  polígonos)  geoprocessados  pelo  operador  HSA com
interpoladores que permitam a construção de superfícies
(em modelo de dados  raster) mais ou menos suaves em
função  do  valor  que  possamos  atribuir  ao  pixel,
resultando  daí  informação  cartográfica  que  permite  a
análise de padrões capazes de explicar o comportamento
de determinados fenómenos, como é o caso da associação
que temos vindo a estabelecer entre o número de check-
ins registados  em  cada  um  dos  86  POI  turísticos  em
Coimbra.  Um  dos  interpoladores  mais  frequentemente
utilizados  como  complemento  do  HSA  é  o  Inverse
Distance Weighting (IDW), que utilizámos também neste
ensaio  comparativo.  De  referir  que,  este  algoritmo
apresenta  algumas  vantagens  quando comparado com o
algoritmo que executa as tarefas de HSA, na medida em
que o OHSA permite ao utilizador  menos experiente  e

menos conhecedor dos domínios da geostatística, executar
um fluxo de trabalho com parâmetros  pré-configurados,
diminuindo  assim  o  risco  de  erro  e  de  incerteza.  Esta
ferramenta está baseada no processo de cálculo estatístico
Getis-Ord Gi* (Gi* deve ler-se G-i-star - recomenda-se a
leitura do Help do ArcGIS) e, como referimos, o adjetivo
“Optimized” resulta do facto de a própria ferramenta pré-
configurar  alguns  dos  parâmetros  para  processamento.
Recordando que temos vindo a trabalhar com a variável
(POI)  e  com  um  dos  seus  atributos  quantitativos  que
representam  incidências  com  dimensão  espacial
(ocorrências  –  check-ins),  e  que  tentamos   estabelecer
uma correlação entre eles e o fator distância, a ferramenta
OHSA foi inicialmente ensaiada para os POI seguindo o
caminho, ...\  Arctoolbox  \  Spatial  Statistical  tools  \
Mapping clusters \ Optimized Hot Spot Analysis. 

Na configuração do  Wizard,  colocámos o  layer
“Checkin_Final”  e  não  inserimos  nenhum  atributo,
aceitando  o  método  sugerido,  por  defeito,  ou  seja,
Incident  Data  Aggregation  Method
(Count_Incidents_Within_Fishnet_Polygons). O resultado
foi a produção de células que nos dão indicação de um
padrão de distribuição dos POI que confirma a existência
de um cluster na área da Alta e Universidade (Figura 9).

No  passo  seguinte,  e  porque  não  temos  uma
superfície  contínua,  utilizámos  um  outro  método  de
agregação  de  valores  –
Snap_Nearby_Incidents_to_Create_Weighted_Points, que
permite  criar  um  único  ponto  ponderado  a  partir  de
incidentes  próximos.  Voltamos,  agora,  a  trabalhar  com
pontos  de  base  vetorial  (Figura  10).  O  peso  para  cada
ponto resulta do número de incidências (check-ins) para
cada ponto próximo na vizinhança definida. Confirma-se
a localização do cluster com elevado grau de confiança na
Alta e Universidade, em função do número de  check-ins
associados.  Procurámos,  então,  indagar  acerca  da
existência  de  tendências,  de  padrões  associados  a  esta
distribuição,  com  recurso  ao  interpolador  IDW  para
estimar  superfícies  contínuas,  voltando  ao  modelo  de
dados raster (Figura 11). 

Figura 9 –  Representação matricial do cluster  da Alta e
Universidade segundo o geoprocesso OHSA (Raster).
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Figura 10 –  Representação vetorial do  cluster  da Alta e
Universidade segundo o geoprocesso OHSA (pontos).

Uma  observação  final  que  nos  leva  a  refletir
sobre um procedimento que, em nosso entendimento, está
incorreto,  e  que  consiste  no  estabelecimento  de  uma
correspondência  entre  os  pontos  com elevado  valor  de
ocorrências  e  a  existência  de  um  Hot  Spot.  Apenas  a
análise  dos  dados  relativos  ao  campo  Gi-Bin (que  esta
técnica  de  OHSA  executa  e  apresenta  de  modo  pré-
configurado, como referimos),  por atribuir intervalos de
confiança  aos  resultados,  nos  pode  verdadeiramente
esclarecer sobre a existência de hot e de cold spots.

Figura  11 –  Cartograma com a superfície  de  OHSA &
IDW (Geostatistical Analyst tool).

Compreendemos  a  razão  pela  qual  aquela
interpretação apriorística seja frequente, mas, na verdade,
a  correspondência  nem  sempre  é  assim  tão  linear.  A
estimação  de  clusters com  significado  potencial  de
correspondência a um Hot Spot está, como antes se disse,
dependente  da relação  de  vizinhança;  só  teremos  um
verdaderio  Hot Spot se um determinado objeto (feature)
for agregado a objetos com ocorrências semelhantes, mas
que se destacam de um conjunto de objetos vizinhos.
Ora,  se  todos  os  objetos  de  uma  determinada  área
apresentarem valores (ocorrências)  elevadas,  e se forem
semelhantes,  não se destacam da vizinhança e, por essa
razão,  não  definem  verdadeiros  Hot  Spots.  Note-se,  a
título de exemplo, que na Figura 11 existem pontos (POI)

que após agregação formam clusters com elevado grau de
confiança  (95%)  mas  que,  após  a  interpolação  IDW,
acabam por cair dentro de áreas cujo grau de confiança de
existência  de  um  Hot  Spot não  é  necessariamente  o
mesmo; neste caso, estamos perante um valor entre 1,8 e
2,1, ainda longe dos valores máximos obtidos para se ter a
certeza de existência de  hot spots - que se destacam da
vizinhança.  Mutatis  Mutandis,  a  mesma  interpretação
deve ser aplicada aos  cold spots (inexistentes  na figura
11).

Mas,  se  tudo  até  ao  momento  parece  fazer
sentido, eis um novo confronto com a ideia de facilidade
de manipulação  de dados em SIG e,  por consequência,
dos  seus  resultados  cartográficos.  A  combinação  do
OHSA com o interpolador IDW, neste caso, foi efetuada
com recurso ao algoritmo do interpolador obtido através
do  subset de  ferramentas  Geostatistical  Tool,  do
Arctoolbox. Seguimos o caminho Interpolation > IDW. O
resultado cartográfico, apresentado na Figura 12, revela a
presença de um Hot Spot bem individualizado na Alta e
Universidade  (cfr.  Figura  11).  Todavia,  estaríamos  na
expectativa  de  perceber  se  nesta  área,  uma  outra
configuração  dos  parâmetros  e/ou a  utilização  de  outro
algoritmo, nos confrontaria com a existência de um Hot
Spot ou de um  Cold Spot, precisamente por se tratar de
uma  situação  em  que  temos  um  conjunto  de  pontos
vizinhos  cujos  valores  de  ocorrência  não  se  destacam
entre  si  (Figura  12).  Por  outro  lado,  o  facto  de  estes
pontos aparecerem agregados após a implementação deste
algoritmo de interpolação, mas disponível num caminho
diferente poderia, porventura, conduzir à obtenção de um
resultado cartográfico diferente (?). 

Orientados pelo fluxo de trabalho, ...\Arctoolbox
\  Spatial  Analyst tools \  Interpolation \  IDW,  após a
agregação de pontos, veio a comprovar-se a definição de
um Hot Spot numa área diferente da obtida na Figura 11,
como revela a informação disponibilizada na Figura 12.
Admitindo que a configuração dos respectivos  wizards e
dos parâmetros  disponíveis possa explicar  as diferenças
cartográficas  resultantes  e  que  ambos  os  mapas,
aparentemente paradoxais, possam estar corretos naquilo
que  pretendem  reproduzir,  não  deixa  de  ser  algo
surpreendente  a  obtenção  de  resultados  tão  diferentes
quando  se  recorre  à  combinação  do  OHSA  com  este
mesmo interpolador, mas executado a partir de diferentes
subsets !
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Figura  12 – Cartograma com a superfície  de OHSA &
IDW (executado a partir do subset Spatial Analyst tools).

4.3 Discussão de resultados 

Analisando os dados e os resultados obtidos com
base  na  implementação  dos  processos  de  modelação
espacial em confronto, verificamos a existência de áreas
ótimas  com  interesse  turístico  no  Eixo  Universidade  –
Quebra-Costas  e  também  em  Espaços  Verdes,
nomeadamente no Parque Verde da cidade. Todavia, na
análise do ensaio metodológico comparativo em apreço, e
tendo em conta os check-ins (86 POI) efetuados nas duas
RSD analisadas,  verificamos que, no caso do estimador
estatístico KDE, é possível  identificar  uma significativa
intensidade  do  evento  /  incidência  conferida  pela
densidade  de  check-ins relativos  a  POI  localizados
noutras  regiões  distintas  do  core Alta  e  Universidade.
Trata-se de um estimador que, por ser probabilístico não-
paramétrico,  baseia-se  na  ordem  (ranking)  dos  dados,
sendo a sua única premissa básica é a de que, ao avaliar a
ocorrência  de  eventos  no  espaço,  pelo  que  temos  que
considerar  a  localização  desses  eventos  como aleatória
podendo,  por  isso,  não  refletir  da  melhor  maneira  a
distribuição espacial dessas ocorrências, nem assegurar o
seu  significado  estatístico.  Este  facto  sublinha  a
necessidade de estimar convenientemente o valor do raio
para  a  pesquisa  de  vizinhos,  oque  implica  um  bom
conhecimento  do  terreno.  O  presente  ensaio,  revelou
ainda,  que  o  KDE  permitiu  a  individualização  de  um
cluster  na zona da Universidade,  mas como não  temos
informação precisa para definir com rigor o valor do raio,
a superfície produzida vai variar em função do valor que
se defina no wizard.

A técnica OHSA/IDW revelou com elevado grau
de confiança, a existência de um padrão de distribuição
espacial muito idêntico ao KDE, ou seja, a presença de
uma mancha, uma área ótima com interesse turístico na
Alta  e  Universidade,  à  qual  se  atribui  um  elevado
significado  estatístico,  facto  que  a  torna  mais  credível
quando comparada com as conclusões apresentadas para a
interpretação dos resultados obtidos pelo estimador KDE.
Este ensaio comparativo, permite concluir que, qualquer
uma  das  técnicas  utilizadas  (KDE  e  OHSA/IDW  –

efectuada  no Geospatial  analyst)  parece  mostrar  uma
distribuição  espacial  semelhante,  ou  seja,  é  possível
visualizar  a presença de um  cluster e de um  Hot Spot,
respectivamente. No entanto, porque todo o conjunto da
Alta é um imenso cluster no qual os POI que o forma não
se distinguem da vizinhança, procurámos outras soluções
que permitissem retratar e representar cartograficamente,
se tal fosse possível, situação diversa da anterior, na qual
um POI não se destaca em relação à vizinhança mas, pelo
contrário, faz parte dela. A opção pelas técnicas conjuntas
OHSA/IDW  –  efectuada a  partir  do  Spatial  Statistic
Tools, na qual os parâmetros são configurados de forma
diferente,  permitiu-me  chegar  a  um layout  cartográfico
também diferente, (cfr. Figura 12), mas compatível com a
dúvida que havíamos colocado anteriormente pelo facto
de  os  POI  não  se  distinguirem  verdadeiramente  da
vizinhança.

5  CONCLUSÕES

Como primeira conclusão, podemos afirmar que,
qualquer  que  seja  a  metodologia  utilizada  para  um
processo de modelação geospacial, é necessário ponderar
muito bem a escolha dos algoritmos e dos parâmetros de
configuração.  Mas  também a fiabilidade,  exaustividade,
consistência e exatidão dos dados de entrada são factores
determinantes para garantir a qualidade do trabalho. 

Uma  outra  conclusão  passível  de  reflexão
consiste  no  facto  de  a  organização  dos  dados  não  ser,
porventura, a mais adequada, e o escasso volume de POI
tomados  em  linha  de  conta  (36,  após  agregação)  não
permitir retirar conclusões com maior grau de confiança
nas técnicas utilizadas. 

Sublinhamos,  por  fim,  que  em  termos  de
aplicabilidade  dos  SIG  e  da  modelação  espacial  com
recurso a operadores geoestatísticos à análise da dinâmica
turística,  a  identificação  de  hot  spots e  os  conceitos  de
proximidade e efeito de vizinhança poderão ser uma mais-
valia para a análise desta temática.  Estamos cientes das
valências  destas  metodologias  e  acreditamos  que  a  sua
utilização para efeitos de apoio à gestão turística deveria
ser utilizada como ferramenta de análise, na medida em
que, a  identificação  do  “onde”  existem  mais  visitas  e
maior  concentração  de  ocorrências  (check-ins),  torna
possível desenvolver estratégias que permitam alargar o
leque das ofertas turísticas, de forma a possibilitar que os
operadores turísticos estejam “onde” estão os turistas. Por
outro  lado,  “onde”  não  há  procura  pelos  turistas  deve
convidar a tentar perceber a razão deste facto, no sentido
de encontrar soluções criativas para promover o turismo
nesses espaços da cidade. 
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