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Resumo 

A representação axial do ambiente construído tem sido reavaliada por especialistas nos 

últimos anos. Alguns argumentam que o seu conceito original – o menor conjunto das 

mais longas linhas de acessibilidade e visibilidade – contém um grau de subjetividade 

que pode gerar distorções ou diferentes modelos para um mesmo objeto descrito. 

Outros aceitam essa imprecisão demonstrando que a robustez desse sistema descritivo 

passa por cima de pequenas distorções, mas tentam refiná-lo ao introduzir novas 

técnicas para descrever sistemas espaciais. Esta dissertação apresenta uma contribuição a 

esse recente debate ao propor uma nova técnica descritiva, denominada linha de 

continuidade, que vai além da representação axial. Uma linha de continuidade agrega 

várias linhas axiais para representar um caminho urbano em sua máxima extensão, 

respeitando uma sinuosidade máxima pré-definida. Ela se baseia em dois argumentos 

principais: primeiro, que a noção de continuidade já está presente no sistema axial; 

segundo, que as linhas de continuidade reforçam a relação entre as medidas 

configuracionais e a geometria oculta dos mapas axiais. São elaboradas regras objetivas 

para criar linhas de conectividade num mapa axial comum e apresentadas novas 

variáveis associadas ao sistema. Um conjunto significativo de mapas axiais, diverso em 

tamanho e propriedades configuracionais, foi usado para testar a técnica e os resultados 

obtidos demonstraram sua consistência. O efeito de centralidade em mapas de 

integração foi reduzido, expressando mais claramente o caráter distribuído da 

acessibilidade e destacando a importância de caminhos curvos ou sinuosos. Finalmente, 

a hipótese de que a nova técnica descritiva aprimora o sistema axial foi testada. 

Palavras-chave: Sintaxe Espacial, Sistema Axial, Linhas de Continuidade. 



Abstract 

The axial representation of the built environment has been under the scrutiny of 

scholars for the past few years. Some argue that its original concept – a set of the fewest 

and longest lines of sight and movement – contains a degree of subjectivity that may 

generate either distortions or different models for the same site. Others acknowledge 

this lack of precision and demonstrate that the robustness of the descriptive system 

overcomes slight distortions, but try to refine it by introducing new techniques for 

describing spatial systems. This master thesis presents a contribution to this recent 

debate by proposing a new technique, called continuity line, which goes beyond the 

axial representation. A continuity line aggregates several axial lines to represent an 

urban path in its maximum extension, respecting a maximum sinuosity previously 

defined. It is based on two main arguments: first, that the notion of continuity is 

already present in the axial system; second, that the continuity lines reinforce the 

relationship between configurational measures and the hidden geometry of the axial 

maps. Objective rules to generate continuity lines in common axial maps are presented 

and new variables associated to the system are shown. A significant map set, diverse in 

size and configurational properties, was used to test the modelling technique and the 

obtained results demonstrate its consistency. The centrality effect in integration maps is 

reduced, expressing more clearly the distributiveness character of the accessibility and 

highlighting the importance of sinuous paths. Finally, the hypothesis that the new 

descriptive technique improves the axial system was tested. 

Keywords: Space Syntax, Axial System, Continuity Lines. 
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Introdução 

Space Syntax is family of techniques for representing and analysing spatial layouts of all kinds. A 

spatial representation is first chosen according to how space is defined for the purpose of the 

research (…) no one representation (…) is privileged over others (Hillier, 1997, p. 1). 

É tradição na arquitetura descrever o artefato arquitetônico ou urbano em termos de 

formas, estilos ou relações entre rótulos1. Essas abordagens são importantes e 

constituem o conhecimento característico do arquiteto urbanista. No entanto, a Sintaxe 

Espacial é um conjunto de técnicas de representação e análise do artefato arquitetônico 

ou urbano que rompe com essa tradição e inova em diversos aspectos. Ao invés de 

priorizar aspectos geométricos da forma, ou então estilos e rótulos, os quais em última 

instância são dependentes do contexto cultural do observador, essas técnicas descrevem 

o artefato arquitetônico ou urbano em termos de espaços, ou melhor, como um sistema 

de relações entre descrições abstratas de espaços. Isso garante uma maior autonomia 

descritiva, permitindo comparar e analisar morfologias bastante distintas, geradas por 

culturas distintas, antes de levar em conta quaisquer variáveis que estejam no contexto 

do observador. 

A principal técnica descritiva da Sintaxe Espacial é o sistema axial. O objeto de estudo 

desta dissertação é o sistema axial: o sistema de representação em si e seus fundamentos 

– pressupostos. Ele descreve o sistema contínuo de espaços abertos formados pelas ilhas 

de edificações urbanas como um conjunto de linhas de acessibilidade e visibilidade 

                                           

1 Rótulo é o nome de um uso temporário ou simbólico de uma edificação, espaços internos ou externos, 

ou zonas urbanas. 
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descritas formalmente como linhas axiais. Por sua vez, as linhas axiais compõem o mapa 

axial – o menor conjunto de linhas que atravessa e interconecta todos os espaços 

abertos do sistema. O sistema axial foi aplicado extensivamente em estudos que 

relacionam essas descrições da morfologia com a organização social dos assentamentos 

urbanos. Tais estudos ajudaram a revelar como a morfologia das cidades influi em 

diversos aspectos da vida social, rompendo finalmente com o paradigma da distinção 

entre vida social e estrutura espacial. 

Ao mesmo tempo em que a extensiva aplicação do sistema axial comprovou sua 

utilidade e eficiência, revelou problemas e questionamentos (Asami et al, 2003; Batty e 

Rana 2002; Batty, 2004; Dalton, 2001 e 2003; Turner 2000 e 2001; Salheen, 2003), os 

quais podem ser classificados nos quatro grupos apresentados a seguir: 

 Abstração. Muitas das atuais técnicas descritivas da Sintaxe Espacial, incluindo o 

sistema axial, ignoram aspectos geométricos como distâncias e ângulos. A despeito dos 

bons resultados obtidos com essas técnicas, existe uma grande resistência a elas 

justamente por essa característica inovadora (Hillier, 1997, p. 1). 

 Subjetividade. Mesmo tendo sido apresentado como um procedimento objetivo, a 

construção dos mapas axiais contém diversos níveis de interpretação subjetiva, ou seja, 

o desenho dos mapas pode variar (Batty e Rana, 2002, p. 5; Dalton, 2001, p. 2). Isso 

quer dizer que a técnica, dita objetiva, pode gerar descrições e resultados distintos para 

um mesmo artefato. 

 Linhas longas. Certas avenidas têm quilômetros de extensão, mas são representadas 

por uma única linha axial. Isso faz com que o sistema axial atribua uma importância 
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demasiada a esses espaços em relação ao restante do sistema durante as análises 

(O’Sullivan, 2002, p. 83; Dalton, 2001, p. 3).  

 Caminhos sinuosos. Por outro lado, caminhos curvos ou sinuosos são quebrados em 

diversas linhas axiais, ocultando propriedades que essas linhas possuem quando 

trabalham juntas. Isso faz com que o sistema axial dilua a importância desses caminhos 

em relação ao restante do sistema durante as análises (Dalton, 2001, p. 3). 

O objetivo desta dissertação é apresentar os limites do sistema axial e propor a partir 

dele uma nova técnica descritiva, denominada linha de continuidade. Uma linha de 

continuidade agrega várias linhas axiais para representar um caminho urbano em sua 

máxima extensão, respeitando uma sinuosidade máxima pré-definida. Também são 

elaboradas regras objetivas para criar linhas de conectividade num mapa axial comum e 

apresentadas novas variáveis associadas ao sistema. 

Importância 

O sistema axial é o mais importante da Sintaxe Espacial. Em parte, porque teve uma 

extensiva utilização que gerou bons resultados2. Também por ter custo baixo: é fácil e 

rápido construir um mapa axial e extrair resultados a partir dele. Dentre as técnicas 

existentes, apenas o sistema axial permite descrever e analisar grandes objetos em tempo 

hábil, como por exemplo, grandes cidades ou regiões metropolitanas. Alguns trabalhos 

                                           

2 Mais informações sobre a aplicabilidade dos sistemas descritivos da Sintaxe Espacial e seus bons 

resultados podem ser encontradas no site do Space Syntax Laboratory. Disponível em: 

<http://www.spacesyntax.com> Acesso em 10 jun. 2004, 16:12:23. 
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(Dalton, Peponis e Conroy, 2003; Thomson, 2003; Batty, 2004) demonstraram que ele 

pode ser aplicado em bases de dados que foram modeladas por sistemas de informação 

geográfica ou modelos de simulação de sistemas de transporte. Isso amplia os dados 

disponíveis para pesquisa e permite sua integração com outras ferramentas. Por todos 

estes motivos, o aprimoramento do sistema axial foi um tema recorrente nos trabalhos 

enviados ao IV Space Syntax International Symposium3, o qual ocorreu em 2003. 

Organização da dissertação 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos. O primeiro capítulo abre a revisão 

teórica, estabelecendo o contexto do trabalho. Ele apresenta dois conceitos que irão 

permear o restante da dissertação: estrutura e organização, os quais diferem bastante 

dos termos ‘estrutura’ e ‘ordem’ (Hanson, 1989) utilizados na Sintaxe Espacial. 

Também apresenta algumas definições de espaço, as quais depois servirão para entender 

como os sistemas descritivos da Sintaxe Espacial funcionam e a quê eles se propõem. 

O segundo capítulo fecha a revisão teórica e caracteriza o problema. Ele posiciona a 

Sintaxe Espacial num contexto específico, como uma teoria descritiva, e explica sua 

relação com a teoria da lógica social do espaço – campo de estudos mais amplo que 

postula que a organização espacial tem conteúdo social e que a organização social tem 

conteúdo espacial. A teoria da lógica social do espaço não é tratada em pormenores 

uma vez que o interesse principal é a teoria descritiva em si. Depois, as limitações do 

sistema axial são apresentadas e os recentes avanços no tema revisados dentro de um 

                                           

3 Disponível em: <http://www.spacesyntax.net/SSS4.htm> Acesso em 10 jun. 2004, 16:09:00. 
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mesmo contexto teórico, confirmando a idéia de ‘linha de continuidade’ como uma 

proposta viável. Dentre esses avanços, destacam-se os ‘traços lineares’ propostos por 

Thomson (2003), em muito similares às idéias aqui apresentadas. 

O terceiro capítulo apresenta a nova técnica formalmente e verifica a hipótese principal 

da pesquisa: as linhas de continuidade aprimoram o sistema axial com base nos seus 

próprios fundamentos. Ele contém uma discussão sobre alguns fundamentos do sistema 

axial, visibilidade e continuidade, os quais ajudam a entender por que as linhas de 

continuidade são coerentes com o sistema. Também estabelece um conjunto de regras 

objetivas para agregar linhas axiais e criar as novas entidades num mapa axial comum 

em função de um ângulo máximo de continuidade ou agregação – o maior ângulo 

aceitável entre uma linha axial e a continuação proporcionada por outra linha na sua 

extremidade. A nova técnica se baseia em dois argumentos principais: primeiro, que a 

noção de continuidade já está presente no sistema axial; segundo, que as linhas de 

continuidade reforçam a relação entre as medidas configuracionais e a geometria oculta 

dos mapas axiais. Um conjunto significativo de mapas axiais, diverso em tamanho e 

propriedades configuracionais, foi usado para testar a técnica e os resultados obtidos 

demonstraram sua consistência. A dissertação possui ainda um estudo de caso que 

ilustra o uso das linhas de continuidade: o movimento de veículos na cidade do Recife. 

Por fim são apresentadas as conclusões. Vários argumentos discutidos no decorrer da 

dissertação são reunidos novamente para concluir que, primeiro, as linhas de 

continuidade não só aprimoram o sistema axial original, como são coerentes com seus 

fundamentos e, segundo, que sistema axial pode realmente ser adaptado para obter 
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maior diferenciação de propriedades locais ou globais dos espaços descritos. 

Finalmente, como toda pesquisa científica, os limites estão na transitoriedade dos 

resultados. Eles são preliminares e indicam um caminho para futuras pesquisas – apenas 

a extensiva utilização em campo das linhas de continuidade vai confirmar se elas de fato 

são mais eficientes do que a técnica axial. 
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1. Domínio descritivo: nem forma nem função 

However much we may prefer to discuss architecture in terms of visual styles, its most far-reaching 

practical effects are not at level of appearances at all, but at level of space (Hillier e Hanson, 1984, 

p. ix). 

A tradição na arquitetura é descrever o artefato arquitetônico ou urbano em termos de 

formas, estilos ou relações entre rótulos. No entanto, esses tipos de descrição e análise 

esgotaram suas possibilidades em diversos aspectos e muitas das recentes teorias urbanas 

carecem de um conhecimento teórico genuíno4. John Peponis (1989) atribui isso à 

ausência de procedimentos teórico-metodológicos adequados, pois a maneira de 

investigar o objeto de estudo influi no quanto ou no que é possível extrair dele. Deste 

modo, tais teorias ignoram diversos aspectos essenciais do objeto em estudo. O objetivo 

deste capítulo é apresentar a linguagem e o contexto teórico da dissertação. Primeiro, 

explicitando algumas diferenças entre dois modos de descrição comuns na arquitetura – 

forma e função – e revelando como eles podem ignorar aspectos essenciais do objeto 

arquitetônico ou urbano. Os conceitos discutidos aqui – estrutura e organização5 – irão 

permear toda a dissertação. Depois, esclarecendo diferenças importantes entre esses 

termos e outros termos usados na arquitetura e urbanismo. E, finalmente, apresentando 

algumas definições de espaço relevantes para a dissertação. 

                                           

4 Esse tema é amplamente discutido em três textos clássicos: Hillier e Hanson (1984), Peponis (1989) e 

Hillier (1989).  

5 Outra revisão dos conceitos de estrutura e organização (ou padrão de organização) pode ser encontrada 

em A Teia da Vida, de Fritjof Capra (1996) 
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1.1 Estrutura 

“Entende-se por estrutura de algo os componentes e relações que constituem 

concretamente uma unidade particular” (Maturana e Varela, 2003, p. 54). Numa 

abordagem orientada à estrutura estão em foco aspectos materiais e quantitativos: Do 

que é feito? Quanto pesa ou mede? Qual é a aparência? Como se apresenta? Ou seja, 

como é a estrutura? Neste contexto, é possível perceber que as descrições que priorizam 

formas ou estilos são orientadas à estrutura. Isso tem limitações. Num violino, por 

exemplo, a qualidade da madeira e as proporções do instrumento vão interferir no som 

produzido por ele. Porém, é evidente que descrever propriedades como essas vai revelar 

muito mais sobre a aparência do violino do que como ele funciona. Isso acontece 

porque esse tipo de descrição prioriza aspectos não essenciais ao modo de operar do 

violino. Humberto Maturana e Francisco Varela explicam melhor: 

As máquinas são unidades (...) formadas de componentes (...) Não é tão evidente, no entanto, o 

fato de que a natureza desses componentes não tem importância, e que as propriedades 

particulares que eles possuem, fora das que intervêm nas interações e transformações dentro do 

sistema, podem ser quaisquer umas (...) (Maturana e Varela, 1997, p. 69). 

1.2 Organização 

“Entende-se por [padrão de] organização de algo as relações que devem ocorrer entre 

os componentes de algo, para que seja possível reconhecê-lo como membro de uma 

classe específica” (Maturana e Varela, 2003, p. 54). Numa abordagem orientada ao 

padrão de organização, ou simplesmente organização, estão em foco aspectos 

relacionais e qualitativos: Como os componentes estão organizados? Qual é a relação 

entre eles? Que propriedades e relações sempre estão presentes? Qual é padrão de 
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organização? Deste modo, o padrão de organização de um violino descreve como 

corpo, braço, cordas e outros componentes estão organizados para o propósito 

primário de produzir som. Além disso, o padrão de organização ‘violino’ especifica uma 

classe particular de instrumentos musicais. Com isso em mente, é fácil ver que a 

organização ‘violino’ pode ser incorporada por várias estruturas diferentes, com os mais 

diversos estilos, proporções e materiais. Mesmo assim, uma unidade particular será um 

violino caso as relações essenciais da organização ‘violino’ possam ser identificadas 

independentemente da manifestação física particular de cada dos componentes 

envolvidos. 

   
Barcelona Chair (1929) –  

Mies van de Rohe 

Barrel Chair (1937) – Frank 

Lloyd Wright 

Turning Chair LC 7 (1929) – Le 

Corbusier  

Figura 1: Algumas cadeiras famosas 

Fonte: http://www.steelform.com 

A Figura 1 ilustra como a organização ‘cadeira’ pode ser incorporada em diversas 

estruturas. Na arquitetura esse tipo de descrição também existe e utiliza, em geral, 

tipologias e rótulos. A relação entre os usos temporários de espaços e edificações, que 

muitas vezes caracterizam determinadas tipologias especificando uma classe de 

edificações, é um tipo de abordagem orientada ao padrão de organização. Porém, um 
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artefato não tem função em si mesmo: esse propósito está no contexto do observador e 

é atribuído por ele (Maturana e Varela, 1997, p. 70). Nesse contexto, vale observar que 

o artefato arquitetônico ou urbano pertence a uma classe especial de artefatos, pois sua 

função muda com o tempo e nem sempre está definida. Por isso, Hillier e Hanson 

afirmam que o propósito primário do artefato arquitetônico ou urbano é ordenar 

espaço, o qual independe das funções atribuídas a ele: 

Buildings (…) create and order empty volumes of space resulting from that object into a pattern. It 

is this ordering of space that is the primary purpose of building, not the physical object itself 

(Hillier e Hanson, 1984, p. 1). 

Neste ponto de vista, não é adequado descrever o artefato arquitetônico ou urbano em 

termos de estilos, materiais ou quaisquer propriedades não essenciais. Tampouco o é 

descrevê-lo em termos de relações entre rótulos temporários, atribuídos a partir de um 

contexto externo ao objeto de estudo.  

1.3 A organização ‘artefato arquitetônico ou urbano’ 

Como visto, forma e função são insuficientes para descrever o artefato arquitetônico ou 

urbano, pois não revelam todas as suas propriedades relevantes. No entanto, de uma 

maneira bastante abstrata, o artefato arquitetônico ou urbano pode ser corretamente 

descrito como um sistema de barreiras e aberturas que cria e ordena um sistema de 

espaços contínuos, o qual pode ser o sistema de espaços abertos criados pelas ilhas de 

edificações urbanas ou o sistema de volumes vazios criados por uma edificação. De 

certo modo, esta é a organização ‘artefato arquitetônico ou urbano’. Porém, se o seu 

propósito primário é o ordenamento de espaços, pode-se abstrair ainda mais e focar o 

padrão espacial resultante – a organização do sistema de espaços em si mesma. 
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Portanto, o padrão de organização ‘artefato arquitetônico ou urbano’ é o sistema de 

relações entre os espaços gerados por ele.  

Alguns estudos demonstraram que a organização espacial pode de fato especificar 

classes de artefatos arquitetônicos (Hiller e Hanson, 1984, p. 143; Hillier, Hanson e 

Graham, 1987; Amorim, 2001), mas isso não é tão simples no caso dos assentamentos 

urbanos. Sendo assim, o termo ‘organização espacial’ será usado nesta dissertação para 

tratar do sistema de relações entre espaços em si mesmo ou será substituído pela idéia 

de configuração espacial – a relação entre dois espaços levando em conta pelo menos 

um terceiro ou mesmo levando em conta todos os espaços do sistema (Hillier et al, 

1987, p. 363). Finalmente, cada configuração espacial pode ser incorporada numa 

miríade de estruturas diferentes e ter os mais diversos rótulos atribuídos a ela – mas sua 

essência permanecerá a mesma. Isso representa uma mudança radical em relação aos 

modos de descrição tradicionais da arquitetura e urbanismo.  

Foi com o objetivo de alcançar essa autonomia descritiva, ou seja, descrever o espaço 

em seus próprios termos antes de assumir qualquer subserviência a quaisquer outras 

variáveis externas, tais como estilos ou rótulos, que Hillier e Hanson (1984) 

desenvolveram uma nova e surpreendente teoria descritiva do espaço denominada 

Sintaxe Espacial. 

1.4 Estrutura e ordem no contexto da pesquisa 

Para os já iniciados na Sintaxe Espacial, é possível ver que os termos ‘estrutura’ e 

‘organização’ definidos anteriormente, os quais são antigos e foram tomados da biologia 
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(Maturana e Varela, 1997; 2003; Capra, 1996), diferem diametralmente dos termos 

mais recentes ‘estrutura’ e ‘ordem’ propostos por Julienne Hanson (1989). Este segundo 

caso é uma distinção entre ‘estruturas’ não-geométricas identificadas na configuração 

espacial do espaço urbano e o tipo de ‘ordem’ geométrica característica encontrada nas 

plantas de cidades ideais ou planejadas (Hillier, 1997, p. 2). Deste modo, há uma 

inversão: a ‘ordem’ geométrica, a qual só existe no domínio do observador, é uma 

característica da estrutura (no contexto desta dissertação) do artefato urbano; enquanto 

a ‘estrutura’ não-geométrica é uma característica de sua organização espacial.  

A noção de ordem tratada no contexto desta dissertação tem outra conotação, similar à 

‘estrutura’ de Hanson. A organização ‘artefato arquitetônico ou urbano’ é o sistema de 

relações entre os espaços gerados por ele. No entanto, um sistema de relações carrega 

em si a noção de ordem implícita – a maneira particular na qual os componentes 

envolvidos estão relacionados e ordenados – ou ‘estruturados’, segundo Hanson6. Essa 

ordem particular pode ser considerada uma característica da estrutura se o objeto 

tratado também constituir uma unidade particular. No entanto, Hanson utiliza o termo 

para designar uma ‘classe’ de cidades. Neste caso, os termos ordem ou padrão de 

organização se aplicam melhor.   

                                           

6 Uma das principais características da literatura ‘sintática’ é a contínua invenção e reinvenção de termos, 

os quais substituem e se confundem com termos mais antigos de outras disciplinas. Ao mesmo tempo em 

que isso ‘traduz’ termos complicados para a arquitetura e urbanismo, torna o conhecimento ‘sintático’ 

hermético, dificultando o intercâmbio multidisciplinar de idéias. 
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Dentre outras formas, este tipo de arranjo pode ser descrito de 

maneira abstrata com o uso da topologia e dos grafos. A topologia é 

um ramo da matemática que foca propriedades como a posição, 

forma de conexão, relações de vizinhança, adjacência, entre outras; 

e não as propriedades dimensionais ou métricas abordadas pela 

geometria. Ou seja, a topologia trata da organização enquanto a geometria trata da 

estrutura. Já os grafos são um sistema de representação utilizado no estudo de relações 

entre objetos. Na forma mais comum, os nós (círculos) de um grafo representam os 

objetos e as arestas (linhas) representam as relações entre eles (Figura 2). Eles 

conformam um ramo específico da matemática denominado teoria dos grafos. 

Figura 2: Grafo 

No contexto desta pesquisa, a noção de ordem implícita refere-se a essa ordem 

particular no arranjo dos componentes dentro do sistema de relações ou a uma 

hierarquia que determinada propriedade pode obedecer dentro de um padrão de 

ocorrências. Neste caso, ordem significa diferenciação e particularidade enquanto 

desordem significa indiferenciação e mesmice. Isto difere bastante da noção de ordem 

geométrica comum na arquitetura, a qual existe apenas no domínio do observador. 

Deste modo, é possível ver que plantas e traçados geometricamente ordenados podem 

sim gerar desordem na medida em que são repetitivos. Foi essa noção que Hanson 

(1989), utilizando outros termos, quis abordar ao comparar planos ‘estruturados’ 

(traçados orgânicos) e ‘ordenados’ (traçados geométricos repetitivos). 

Uma das maneiras de medir a desordem de um sistema é calcular sua entropia. O 

conceito original de entropia surgiu na física, sendo mais utilizado na termodinâmica e 
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mecânica estatística (Halliday e Resnick, 1994, p. 235), e foge do contexto desta 

pesquisa. No entanto, de forma pouco distinta, a entropia é utilizada na cibernética para 

medir a diferenciação de um conjunto de probabilidades (Wiener, 1970; Ashby, 1970, 

p. 204). Por hora, basta dizer que quanto menor a entropia, maior a ordem, a 

diferenciação e a certeza, e quanto maior a entropia maior a desordem, a 

indiferenciação e a incerteza – a entropia será máxima quando todas as probabilidades 

forem iguais. Sendo assim, a entropia é uma das maneiras possíveis de medir 

diferenciação (ordem) numa organização espacial (Hillier et al, 1987, p. 365) – a 

maneira de fazer isso será apresentada no segundo capítulo. 

1.5 Definições de espaço 

In architecture space is a central theoretical discipline, and the problem is to find the way to study 

it (Hillier e Hanson, 1984, p. 3). 

Se o propósito primário do artefato arquitetônico ou urbano é ordenar espaço, é 

necessário determinar o que se entende por espaço – um conceito abstrato sobre o qual 

indivíduos e sociedades produzem idéias diferentes. A palavra espaço, por vezes, é 

utilizada para construir a idéia de uma coisa em si mesmo, como um container para 

outras coisas, um lugar ou mesmo um território delimitado. Em outras, ela reflete a 

idéia de relação, como uma distância ou o vazio formado por um conjunto de objetos. 

Portanto, uma descrição da organização espacial (configuração espacial) vai ter que ser 

construída sempre a partir de uma ou várias concepções de espaço. As definições de 

espaço absoluto, relativo e cognitivo serão exploradas aqui. 

 



Domínio descritivo: nem forma nem função 24 

 

 Absoluto. Durante muito tempo, o modelo de espaço e tempo absolutos de Newton 

predominou na sociedade ocidental. Nele, o espaço existe em si mesmo, como um vazio 

infinito que contém todas as outras coisas. Todas as mudanças são descritas em função 

do tempo, também absoluto e linear, sem ligação com o mundo material. Essa 

concepção está intrincada na rede de idéias que constitui o paradigma mecanicista. Em 

resumo, esse modelo de pensamento enfoca os aspectos essenciais dos corpos que 

podem ser precisamente mensurados e quantificados – abordagem orientada à estrutura. 

Aspectos subjetivos são ignorados, pois existe a crença na imparcialidade e objetividade 

da ciência. Outra característica do mecanicismo é a idéia de que todos os aspectos dos 

fenômenos podem ser entendidos quando decompostos e analisados em termos de suas 

partes. Assim, o espaço absoluto é um container infinito que permite a medição e 

localização de todos os objetos que estão dentro dele, além de ter existência e 

propriedades independentes do observador. 

 Relativo e relacional. O paradigma mecanicista começou a ruir com as descobertas 

da física moderna. Einstein postulou que a velocidade da luz deveria ser a mesma em 

relação a qualquer observador, independente do quão rápido estivesse se movendo. Isso 

implica que apenas o movimento relativo é importante e que não existe um tempo 

universal que pode ser objetivamente medido. O espaço e o tempo estão unidos e 

ligados à realidade material. Essa relativização do espaço-tempo resgatou o modelo de 

Leibniz, no qual o espaço não clama por uma existência em si mesmo, mas existe apenas 

como uma relação entre objetos. Portanto, nessa concepção o espaço é relativo, pois 

existe como uma relação entre objetos e relacional, pois contém e está contido nos 

objetos – o objeto existe somente se contém e representa dentro de si próprio as 
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relações com outros objetos. O Quadro 1 a seguir resume as diferenças entre as 

definições de espaço absoluto e espaço relativo: 

Quadro 1: Espaço absoluto versus espaço relativo e relacional 

ESPAÇO ABSOLUTO ESPAÇO RELATIVO E RELACIONAL 

Um container infinito para todas os objetos 
existentes 

Existe como relação entre objetos e contém e 
está contido nos objetos 

Tempo e espaço independentes, absolutos e 
separados da realidade material 

Tempo e espaço unidos e ligados à realidade 
material 

Independe do observador Relativo ao observador 

A teoria da relatividade foi complementada por uma série de outras descobertas que 

começam a constituir um novo paradigma sistêmico. Em resumo, esse paradigma leva 

em conta a interferência do observador e postula um todo subjacente às partes, o qual 

tem propriedades que não sobrevivem à decomposição física ou teórica do objeto de 

estudo. Ou seja, não seria possível entender uma grande gama de fenômenos sem inserir 

o observador ou apenas em termos de suas partes. “A imagem de um universo como 

máquina foi transcendida por uma visão dele como um todo dinâmico e indivisível, 

cujas partes estão essencialmente inter-relacionadas” (Capra, 1982, p. 86). Essa 

transição das partes para o todo é uma abordagem orientada ao padrão de organização, 

pois prioriza a noção de relação e ordem entre os componentes e, muitas vezes, usa a 

topologia para classificar esses padrões de interconexões. O Quadro 2 na página 

seguinte resume algumas diferenças entre o contexto mecanicista do espaço absoluto e o 

contexto sistêmico do espaço relativo: 
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Quadro 2: Contexto mecanicista versus contexto sistêmico 

CONTEXTO MECANICISTA CONTEXTO SISTÊMICO 

Ênfase nas partes Ênfase na inter-relação entre as partes – 
propriedades de um todo subjacente 

Estrutura, matéria e quantidade Padrão, ordem e qualidade 

Fenômenos independentes do observador – 
objetividade 

Fenômenos relativos ao observador ou 
influenciados por ele – subjetividade 

 Cognitivo e socialmente construído. Com o observador inserido no fenômeno, é 

possível propor uma concepção de espaço baseada em como o indivíduo entende o 

ambiente ao redor dele ou, segundo as modernas teorias de cognição, como o indivíduo 

constrói o mundo adiante (Capra, 1996, p. 209). Homens e mulheres percebem o 

ambiente com o aparato biológico que possuem. Essas percepções são modificadas ou 

mesmo reconstruídas cultural e socialmente. Coletivamente, tais percepções e 

construtos sociais são transformados em permanências no espaço-tempo (Harvey, 1996, 

p. 291) – imagens coletivas que projetam construtos sociais espacialmente ordenados. 

Kevin Lynch (1997) propôs um mapa mental a partir de percepções cognitivas e signos 

socialmente construídos. Sua metodologia consiste em entrevistas nas quais cada 

entrevistado desenha um mapa. Cada mapa é depois padronizado usando cinco 

construções de espaço cognitivo como elementos descritivos: vias, limites, bairros, 

pontos nodais e marcos. Em conjunto, esses mapas refletem, até certo ponto, uma 

imagem coletiva da cidade. Ou seja, ele pergunta às pessoas como elas entendem o 

espaço da cidade a partir de critérios previamente estabelecidos – pressupostos de 

espaço cognitivo. O impacto da obra de Lynch foi maior na geografia e serviu de 
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inspiração para outros autores7 (O’Sullivan, 2000, p. 30), os quais definem quatro 

camadas de construção do espaço cognitivo, apresentadas no Quadro 3 a seguir: 

Quadro 3: Níveis de percepção (espaço cognitivo) 

CAMADA ESPAÇO COGNITIVO 

1: Espaço figurativo que contém os objetos do dia a dia – menor em projeção do que o corpo 
humano; 

2: Ambiente imediato que pode ser apreendido visualmente a partir de um único ponto; 

3: Ambiente ao redor o qual não pode ser apreendido totalmente sem locomoção e que inclui as 
áreas visíveis ou acessíveis; 

4: Ambiente além da 
experiência direta 

tal como um bairro, cidade ou região. 

Fonte: O’Sullivan (2000, p. 30). 

As camadas do Quadro 3 são apenas exemplos de possíveis níveis de percepção que o 

indivíduo têm do ambiente em que se encontra. Nas primeiras camadas, a quantidade 

de detalhes apreendidos (informação) é maior e é menor a necessidade de movimento 

para essa apreensão. Depois, a quantidade de detalhes apreendidos (informação) é 

menor e a necessidade de movimento para compreender e construir esse espaço 

cognitivo é bem maior. Assim, cada camada constitui uma construção de espaço 

cognitivo, ou um campo que pode ser identificado como uma ‘unidade espacial’ em 

determinada escala de apreensão. Embora essas construções de espaço cognitivo sejam 

                                           

7 Montello, D. R. Scale and multiple psychologies of space, in A. U. Frank e I. Campari, eds, Spatial 

information theory: a theoretical basis for GIS, Vol. 716 of Lecture notes in computer science, Springer-

Verlag, Berlim, 1993, pp. 312-321. 

Couclelis, H. People manipulate objects (but cultivate fields): beyond the raster-vector debate in GIS, in A. 

U. Frank, I. Campari e U. Formentini, eds, Theories and methods of spatio-temporal reasoning in 

geographic space, Vol. 639 of Lecture notes in computer science, Springer-Verlag, Berlim, 1992, p. 65. 
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definidas de maneira mais ou menos arbitrária, elas contêm um razoável grau de 

objetividade uma vez que podem ser atribuídas à espécie humana como um todo, 

diferente de alguns aspectos simbólicos e culturais utilizados por Lynch (1997), por 

exemplo. Indivíduos da mesma espécie especificam mundos parecidos (Maturana e 

Varela, 2003). Mas, no caso humano, quanto maior o compartilhamento do domínio 

lingüístico (cultural), mais específico é este mundo para um determinado grupo de 

indivíduos. Por isso, restringir a construção dos espaços cognitivos a ‘campos de 

apreensão espacial’ é mais objetivo do que levar em conta aspectos simbólicos e 

culturais, os quais podem não se aplicar a toda espécie humana. 

Assim, em termos práticos, descrever espaços gerados pelo artefato arquitetônico ou 

urbano requer um instrumento intermediário: um sistema de representação. Esses 

sistemas inevitavelmente incorporam uma ou várias concepções de espaço pré-

estabelecidas – explícita ou implicitamente. Na arquitetura e urbanismo os sistemas de 

representação mais comuns são as plantas, perspectivas e maquetes, os quais adotam 

uma concepção métrica e absoluta, mas também usam elementos simbólicos. Por outro 

lado, numa concepção relativa e relacional, os grafos são utilizados para representar 

relações entre espaços públicos, edificações, dentre outros (Krüger, 1989). O sistema de 

representação adotado vai incorporar os tipos de abordagem discutidos anteriormente e 

influir decisivamente no que se pode extrair ou revelar do objeto de estudo. Portanto, 

esses sistemas não são isentos, pois o modo em que são concebidos e aplicados contém 

várias camadas de decisão que privilegiam certas informações em detrimento de outras.  
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2. Sintaxe Espacial 

Space Syntax is a set of techniques for the representation, quantification and interpretation of 

spatial configuration in buildings and settlements (Hillier et al, 1987, p. 363). 

Desde a década de 70, a teoria dos grafos tem sido utilizada para 

descrever propriedades morfológicas da forma arquitetônica e 

urbana (Krüger, 1989, p. 2). Essas aplicações foram continuadas 

por Hillier e Hanson dentro de um corpo teórico-metodológico 

com objetivos mais amplos: compreender como a organização 

social se materializa espacialmente e como o espaço interfere de 

volta na organização social. Esses resultados foram reunidos pela 

primeira vez no livro The Social Logic of Space (Hillier e Hanson, 

1984). No entanto, com o tempo o termo ‘Sintaxe Espacial’ 

popularizou-se e nos dias atuais refere-se tanto à teoria descritiva 

quanto à teoria da lógica social do espaço. Mas, no corpo desta 

dissertação, o termo ‘Sintaxe Espacial’ sempre irá se referir à 

teoria descritiva do espaço. 

 
Figura 3: Sistemas 

convexo e axial 

2.1 Teoria descritiva 

Hillier e Hanson desenvolveram duas surpreendentes maneiras de 

descrever o artefato arquitetônico ou urbano: os sistemas de 

representação convexo e axial (Figura 3 nesta página). O 

funcionamento desses dois sistemas é bastante simples e divide-se 

em três camadas que compõem uma teoria descritiva: 
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 Descrição das unidades espaciais. “Uma unidade (entidade, objeto) torna-se definida 

por um ato de distinção. Cada vez que fazemos referência a uma unidade em nossas 

descrições, tornamos implícita a operação de distinção que a defina e torna possível” 

(Maturana e Varela, 2003, p. 47). Como visto, a organização espacial do artefato 

arquitetônico ou urbano é o sistema de relações entre os espaços gerados por ele, os 

quais, por sua vez, formam um sistema de espaços contínuos. Deste modo, o primeiro 

passo dado pelos autores foi utilizar entidades descritivas para representar construções 

de espaço cognitivo de um indivíduo imaginário. O objetivo é distinguir quais são as 

unidades deste sistema de espaços contínuos de acordo com o enfoque da investigação: 

polígonos convexos para representar espaços imediatamente percebidos por esse 

indivíduo, tal como uma sala ou um pátio; e linhas axiais (segmentos de reta) para 

representar linhas de acessibilidade e visibilidade. As entidades descritivas polígono 

convexo e linha axial são apenas duas das distinções possíveis. 

 Descrição da organização espacial. Depois que as unidades de 

construções de espaço cognitivo estão descritas, o próximo passo 

é descrever a organização espacial em si, ou seja, o sistema de 

relações entre esses espaços. Os autores propõem a construção de 

grafos para estabelecer relações de simetria/assimetria e distância 

topológica (Figura 4 nesta página) entre as entidades descritivas, ou seja, entre os 

espaços representados. Neste caso, o conceito de simetria/assimetria vem da topologia e 

não da geometria. Um espaço é simétrico a outro se está diretamente conectado a ele e 

assimétrico, se existe pelo menos um espaço entre eles. Já a distância topológica entre 

dois espaços equivale ao menor número de espaços entre eles (menor número de 

 
Figura 4: Distância 

topológica a partir do 

espaço c 
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arestas). Assim, as entidades descritivas são os nós do grafo e as relações entre elas, as 

arestas. Na forma padrão, esses grafos relacionam espaços convexos bidimensionais 

(grafo convexo) ou espaços axiais unidimensionais (grafo axial).  

 Descrição da ordem implícita. Finalmente, eles propõem a utilização de várias 

medidas, extraídas dos grafos previamente construídos, para quantificar qualidades que 

cada entidade possui neste sistema de relações, levando em conta todo o sistema ou 

parte dele. A maior parte dessas medidas já existia na teoria dos grafos e foi adaptada 

para o contexto da Sintaxe Espacial. Assim, o objetivo das medidas sintáticas é medir de 

várias formas a diferenciação que caracteriza a ordem ou hierarquia implícita do sistema 

de relações analisado. O Quadro 4 a seguir resume as características dessa teoria 

descritiva: 

Quadro 4: Sistemas de descrição e análise da Sintaxe Espacial 

CAMADA ELEMENTO DESCRIÇÃO 

Polígono convexo Representa espaços convexos 
(ambiente imediato) 

Entidades descritivas primárias  
(descrevem construções de 
espaço cognitivo) 

Linha axial Representa uma linha de 
acessibilidade e visibilidade 

Configuração espacial Grafo Estabelece um sistema de 
relações topológicas entre os 
espaços descritos 

Quantificação Medidas sintáticas  
(a maior parte já existia na 
teoria dos grafos) 

Quantificam qualidades que 
cada espaço descrito possui 
levando em conta o sistema de 
relações 

Ao contrário de Kevin Lynch, que utilizou pressupostos de espaço cognitivo para 

traduzir o que as pessoas entendiam como o espaço nas cidades (descrevendo algo 

construído no contexto do observador), Hillier e Hanson utilizaram pressupostos 
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semelhantes para descrever o espaço em seus próprios termos. A Sintaxe Espacial trata o 

artefato arquitetônico ou urbano como um sistema de espaços contínuos e ordenados – 

uma organização espacial que é subjacente à forma que incorpora esse sistema. Para 

capturar esse padrão espacial, o sistema descreve os espaços como entidades descritivas 

extremamente simplificadas e depois estabelece um sistema de relações entre elas. Essas 

relações, por sua vez, levam em conta o sistema de espaços como um todo, explicando 

como a configuração local é influenciada por fatores globais. É assim que o sistema 

permite descrever, analisar e comparar morfologias bastante distintas com um mesmo 

instrumento. As diferenças em relação aos sistemas de descrição tradicionais da 

arquitetura e urbanismo estão apresentadas no Quadro 5 a seguir: 

Quadro 5: Inovações da Sintaxe Espacial 

DESCRIÇÕES TRADICIONAIS SINTAXE ESPACIAL 

Artefato arquitetônico ou urbano descrito em 
termos de estilos, regularidades geométricas ou 
relações entre rótulos 

Artefato arquitetônico ou urbano descrito em 
termos das relações entre os espaços definidos 
por ele – sua configuração espacial 

Foco predominante na estrutura Foco na organização espacial e sua ordem 
implícita 

Domínio descritivo externo ao objeto de estudo Espaço descrito em seus próprios termos – 
autonomia descritiva 

Subjetividade e dependência do contexto sócio-
cultural do observador 

Objetividade através da quantificação de 
propriedades abstratas de natureza topológica 

Localismo e contenção Foco na inter-relação entre espaços levando em 
conta todo o sistema – noção de todo subjacente 

Contexto mecanicista Contexto sistêmico 
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2.2 Lógica social do espaço 

The [current] paradigm in effect conceptualises space as being without social content and society 

without spatial content (Hillier e Hanson, 1984, p. x). 

Como dito anteriormente, a Sintaxe Espacial é uma teoria 

descritiva que pertence a um corpo teórico-metodológico mais 

amplo: o da teoria da lógica social do espaço. Ao contrário de 

muitas teorias que desmaterializam o espaço da organização 

social8, a teoria da lógica social do espaço (Hillier e Hanson, 

1984) rompe com o paradigma da distinção entre vida social e 

estrutura espacial. Ou seja, ela postula que a organização espacial 

tem conteúdo social e que a organização social tem conteúdo 

espacial. É evidente, no entanto, que certas sociedades investem 

mais em espaço que outras. Porém, esse mesmo aparato teórico-metodológico também 

pode investigar se tais conteúdos são incipientes, foram destruídos (Peponis, 1989) ou 

estão dispostos de forma não usual (Holanda, 2002).  

 
Figura 5: Teoria da 

lógica social do espaço 

O papel da Sintaxe Espacial é extrair, de uma miríade de estruturas distintas geradas 

pelas mais diferentes culturas, uma descrição precisa de uma organização espacial. Com 

essa descrição em mãos, pode-se, utilizando as medidas sintáticas, encontrar relações 

entre essa organização espacial e a organização social que a adota (Figura 5 nesta 

página). É neste momento que quaisquer variáveis no contexto do observador, como os 

rótulos, são retomadas para que se estude a correlação entre elas e as variáveis espaciais 

                                           

8 Tal argumento é amplamente discutido por Peponis (1989) e Hillier e Hanson (1984). 
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– medidas sintáticas. Assim é possível entender como a sociedade se materializa 

espacialmente ou como o espaço foi gerado em função de aspectos sociais – a lógica 

social do espaço. 

A teoria não prova, de forma alguma, que as propriedades abstratas medidas são 

reconhecidas pelas pessoas. Afinal, em última instância é o sistema de descrição em si 

que cria o conjunto de relações e as entidades descritivas são simplificações, em grande 

parte, arbitrárias. O que dá validade à teoria descritiva e, conseqüentemente, aos 

pressupostos de espaço cognitivo utilizados é justamente o grau de correlação entre as 

medidas sintáticas e quaisquer outras propriedades que sejam reconhecidas de fato no 

contexto do observador. Existem diversas maneiras de aplicar a Sintaxe Espacial para 

investigar a lógica social do espaço. Porém, o foco desta pesquisa é o sistema descritivo 

em si, em particular, o sistema axial. Sendo assim, será abordada apenas a mais 

importante delas – a teoria do movimento natural (Hillier et al, 1992). 

2.3 Sistema axial 

 
Figura 6: Mapa axial de Gassin, França 

Fonte: (Hillier e Hanson, 1984, p. 91). 
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O sistema axial é o mais importante e mais utilizado da Sintaxe Espacial, principalmente 

no estudo de assentamentos urbanos. No mapa axial, o sistema contínuo de espaços 

abertos gerados pelas ilhas de edificações urbanas é representado por um conjunto de 

linhas axiais – entidades descritivas primárias que representam linhas de acessibilidade e 

visibilidade. O mapa axial é formado pelo menor conjunto de linhas retas que atravessa 

e interconecta todos os espaços abertos do sistema, representando várias linhas de 

acessibilidade e visibilidade de caminhos, ruas, avenidas, praças e parques num sistema 

unidimensional. Depois, o grafo axial é construído a partir do mapa axial representando 

as linhas como os nós e as interseções entre elas – mudanças de direção – como as 

arestas. Esse sistema funciona de maneira bastante particular, como pode ser visto no 

Quadro 6 a seguir: 

Quadro 6: Sistema axial 

REPRESENTAÇÃO AXIAL CARACTERÍSTICAS 

 

A entidade descritiva primária 
linha axial descreve uma 
construção de espaço cognitivo 
que equivale a uma linha de 
acessibilidade e visibilidade; 

Os nós do grafo são as linhas 
axiais e as arestas representam as 
mudanças de direção; 

O grafo estabelece relações 
topológicas abstratas e o foco na 
organização espacial e sua ordem 
implícita; 

O sistema é utilizado para 
quantificar qualidades dos 
espaços descritos, as quais têm 
seu grau de correlação com 
variáveis no contexto do 
observador verificado 
posteriormente; 

O contexto é sistêmico; 
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2.4 Medidas sintáticas 

As medidas sintáticas são extraídas dos grafos construídos pelos sistemas de descrição da 

Sintaxe Espacial e quantificam propriedades abstratas de natureza topológica. A maior 

parte dessas medidas já existia na teoria dos grafos e foi adaptada para o novo contexto. 

Equação 1: 

conectividade 

∑
≠

=
ji

ic 1 

a) Conectividade (connectivity): a conectividade de um espaço i é o 

número de espaços j simétricos (diretamente conectados) a ele, 

ou seja, nos mapas axiais é o número de linhas que interceptam 

uma determinada linha axial. Equivale ao grau de um vértice na 

teoria dos grafos. 

Equação 2: 

controle 

∑
≠

=
ji j

i c
ctrl 1

 

b) Controle (control): representa o quanto um espaço i controla o 

acesso aos espaços j simétricos a ele, levando em conta o número 

de conexões alternativas que cada um desses espaços j 

diretamente conectados possui. 

Equação 3: 

profundidade 

média 

1−
=
∑
≠

k

d
MD ji

ij

i  

c) Profundidade média (mean depth): seja dij a distância topológica 

entre os espaços i e j, a profundidade média de um espaço i é 

igual à distância topológica média entre esse espaço i e todos os 

outros espaços j num sistema de k espaços. 

d) Assimetria relativa (relative asymmetry): é uma medida de 

acessibilidade topológica ou, excentricidade e centralidade na 

teoria dos grafos. Ela representa o quanto um espaço i é central 

ou acessível em relação a um sistema com k espaços. Essa 

Equação 4: 

assimetria relativa 

2
)1(2

−
−

=
k
MDRA i

i
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centralidade não reflete necessariamente o centro geométrico do sistema, mas sim 

um ‘centro topológico’. A medida varia entre 1 (pouco acessível) e 0 (muito 

acessível). 

Equação 5: assimetria 

relativa real 

k

i
i D
RA

RRA =  

Equação 6: diamond-

shaped value 

)2)(1(
]1)1([2

−−
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=
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2(log 2
+

=
kn  

e) Assimetria relativa real (real relative asymmetry): a 

distribuição dos valores de assimetria relativa depende do 

tamanho do sistema (número k de espaços) (Hillier e Hanson, 

1984:109). Por isso, foi necessário introduzir uma 

transformação para minimizar o impacto do tamanho do 

sistema e permitir que sistemas de diferentes tamanhos fossem 

comparados. A transformação padrão utiliza o valor Dk 

(diamond-shaped value)9, o qual equivale à assimetria relativa 

do espaço na base (raiz) de um grafo justificado em forma de 

diamante de tamanho k. 

Equação 7: integração 

global 

i
i RRA
I 1
=  

f) Integração global (global integration): para permitir 

correlações positivas com outras variáveis e facilitar a 

interpretação dos valores pelo público pouco familiarizado 

com a Sintaxe Espacial, adotou-se o inverso da assimetria 

relativa real como padrão. Deste modo, valores maiores 

indicam maior acessibilidade topológica e, valores menores, 

menor acessibilidade. 

                                           

9 Para maiores detalhes, ver Krüger (1989). 
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g) Integração local (local integration): a integração de um espaço i pode ser calculada 

em relação a um subconjunto k’ correspondente a todos os espaços j que estão a uma 

distância topológica dij menor ou igual a um dado raio r. Por conseguinte, os valores 

k’ e Dk’ podem ser diferentes para cada espaço i. Por fim, vários valores podem ser 

atribuídos a r para obter a diferenciação desejada (o mais comum é o raio três), 

sendo possível estudar a acessibilidade em diferentes escalas e para diferentes 

fenômenos urbanos. 

Equação 8: radius-

radius 

iMDrr =  

h) Integração raio-raio (radius-radius integration): como a 

integração é uma medida de centralidade, os valores podem 

ficar concentrados num sistema com um número muito grande 

de espaços. Por outro lado, nem sempre é possível obter a 

diferenciação adequada ao calcular a integração com pequenos 

raios. Sendo assim, foi proposto um raio intermediário rr 

equivalente à profundidade média do espaço i mais integrado 

do sistema. 

Equação 9: 

profundidade 

iji dd =  

i) Profundidade (depth): para um espaço i, o padrão é a distância 

topológica entre esse espaço e o espaço j mais integrado do 

sistema. Entretanto, a profundidade pode ser calculada em 

relação a qualquer espaço j no sistema. 

j) Inteligibilidade (intelligibility): é a correlação entre conectividade e integração 

(normalmente integração global). Por ser uma correlação entre uma medida local e 
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outra global, ela mede o quanto propriedades locais ‘revelam’ de propriedades de 

âmbito mais global. 

k) Sinergia (sinergy): de maneira parecida, a sinergia é a correlação entre integração 

local e integração global, ou seja, ela mede a combinação de forças (sinergia) entre a 

acessibilidade local e a acessibilidade global. 

l) Escolha (choice): a escolha global (global choice) é o número de 

vezes n que um determinado espaço i é utilizado nos menores 

caminhos10 de todos os espaços para todos os espaços do sistema 

(Hillier et al, 1992:35). Quando há vários menores caminhos 

entre um mesmo par de espaços, o procedimento torna-se 

laborioso, mas usar apenas um menor caminho para cada par de 

espaços é uma excelente aproximação11 que pode ser calculada 

junto com integração global. Essa aproximação, aqui chamada de 

escolha rápida (fast choice), é uma medida de ‘fluxo’ através do 

sistema e pode ser expressa como a probabilidade de um espaço 

estar presente no conjunto total de menores caminhos, dividindo-

se o valor n por esse total (k2). 

Equação 10: 

escolha rápida 

2k
nfchoicei =  

                                           

10 A distância topológica entre dois espaços equivale à distância percorrida pelo menor caminho entre 

eles. 

11 Na ciência da computação, o tempo de cálculo é em geral formalizado em função do número n de 

elementos a serem processados. A escolha global tem tempo de cálculo proporcional à função n3log(n) 

(DALTON, 2003, p. 7) e a escolha rápida tem tempo n2log(n) – igual ao da integração global. 
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m) Fator diferença (difference factor): é uma medida baseada no 

conceito de entropia utilizado na cibernética (Wiener, 1970; 

Ashby, 1970:204) e mede a diferenciação da acessibilidade de 

um conjunto de espaços (Hillier et al, 1987:365). O fator 

diferença H é calculado em função da integração global I de 

cada espaço i e da soma t das integrações de todos os espaços 

no sistema. Por ser uma medida de entropia, o fator diferença 

é máximo quando a incerteza é máxima, todos os valores de 

acessibilidade são iguais e H é ln(k) para um sistema com k 

linhas, e seu valor é mínimo quando a certeza é máxima, ou 

seja, um espaço tem ‘probabilidade’ um e todos os outros têm 

‘probabilidade’ zero12. Assim, é possível normalizar o fator 

diferença entre zero e um dividindo-o por ln(k). 

Equação 11: fator 

diferença (entropia) 

∑−= )ln(
t
I

t
I

H ii  

)ln(max kH =  

0)1ln(min ==H  

2.5 Aplicações da Sintaxe Espacial 

A teoria da lógica social do espaço postula que a sociedade tem conteúdo espacial. Ou 

seja, a organização social manifesta-se espacialmente, seja elegendo locais para rituais ou 

representando signos de poder, seja classificando pessoas e exercendo controle através 

do espaço, ou seja simplesmente através dos encontros e interações tão comuns no 

cotidiano das cidades. Por outro lado, o espaço interfere de volta na organização social. 

Este último caso não retoma a velha questão do determinismo arquitetônico, pois tem 

 

12 A fórmula original de Hillier e seus colegas (Hillier et al, 1987, p. 365) era para três espaços apenas e o 
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um sentido mais probabilístico. Ao formar um sistema de barreiras e aberturas que cria 

e ordena um sistema de espaços contínuos, o artefato urbano, mais com sua organização 

espacial do que com sua estrutura, cria um campo de probabilidades para encontros e 

interações13. 

Dentro da teoria da lógica social do espaço, há diversas aplicações14 para a Sintaxe 

Espacial. A maior parte relaciona as descrições e variáveis sintáticas com outras variáveis 

no contexto do observador em geral para investigar as relações entre o espaço e a 

sociedade. Essas relações podem ser a manifestação espacial das hierarquias sociais, o 

padrão espacial do uso e ocupação do solo, o padrão espacial da ocorrência de crimes, 

dentre outros. No entanto, o estudo da influência do espaço nos padrões de movimento 

de veículos e pedestres é uma das mais importantes aplicações da Sintaxe Espacial. O 

método foi proposto por Hillier e seus colegas (Hillier et al, 1992). Ele consiste em 

verificar a influência do campo potencial criado pelo espaço para encontros e interações 

medindo o grau de correlação entre as variáveis sintáticas, as quais supostamente 

quantificam qualidades espaciais, e os padrões de movimento de pedestres.   

Hillier e seus colegas demonstraram que a acessibilidade topológica das linhas axiais, 

medida através da integração, e a quantidade de movimento presente nelas estão 

                                                                                                                                   

valor mínimo atribuído era ln(2). 

13 Hillier (1989) utilizou o termo ‘comunidade virtual’ para denominar esse campo, ou seja, uma 

comunidade que existe potencialmente mesmo que não tenha sido realizada. 

14 As principais aplicações da teoria descritiva e sua relação com a lógica social do espaço podem ser 

encontradas em (Hillier e Hanson, 1984), (Hiller et al, 1987, 1992) e (Hiller, 1996). Também há um 

resumo no livro de Frederico de Holanda: O espaço de exceção (Holanda, 2002), no capítulo 2. 
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correlacionadas e que quanto maior a inteligibilidade, mais provável será que os fluxos 

de pedestres concentrem-se ao longo das linhas mais integradas15. Assim, o movimento 

natural é a porção de movimento gerada pela configuração espacial da malha urbana. O 

Quadro 7 a seguir apresenta um resumo da metodologia utilizada pela teoria do 

movimento natural: 

Quadro 7: Metodologia utilizada pela teoria do movimento natural 

PASSO DESCRIÇÃO 

1 Descrição axial da área de estudo (mapa axial), em geral recortando um entorno que 
‘envolva’ esta área como o centro do mapa, uma vez que as medidas de acessibilidade 
utilizadas (integração) são também medidas de centralidade; 

2 Medição das variáveis sintáticas; 

3 Contagens de veículos ou pedestres que passam através de ‘portões imaginários’, feitas em 
horários semelhantes para um conjunto selecionado de linhas axiais no mapa; 

4 Medição da correlação entre as variáveis sintáticas e as contagens; 

A acessibilidade topológica, integração global, em geral possui as melhores correlações 
com os padrões de movimento (contagens). Por vezes, é preciso utilizar outra medida 
sintática ou ‘normalizar’ as contagens utilizando logaritmos para adequar as distribuições 
das duas variáveis a uma mesma variação de escala. 

Fontes: (Hillier et Al, 1992; Penn, 2001b). 

A teoria do movimento natural elege o espaço como o gerador primário dos padrões de 

movimento de pedestres no traçado urbano. A teoria postula que o espaço tem efeitos 

independentes tanto sobre o movimento, ao convergir linhas acessibilidade em padrões 

                                           

15 A inteligibilidade só funciona como uma medida de ‘predictibilidade’ se a quantidade de espaços no 

sistema não for muito grande. Isso ocorre por que a medida de integração global, uma das variáveis que 

gera a inteligibilidade, fica muito ‘concentrada’ nestes casos, não refletindo o caráter distribuído da 

acessibilidade. 
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de centralidade, quanto sobre os atratores16, que se posicionam nas áreas mais acessíveis 

para tomar proveito dos fluxos de movimento. Posteriormente (Hillier, 1996), o 

entendimento de tais mecanismos foi ampliado: quando os atratores posicionam-se nas 

áreas de maior potencial de movimento, atraem ainda mais movimento, criando uma 

espiral de efeitos multiplicadores. Enquanto isso, outros usos, como os residenciais, 

procuram as áreas de menor potencial de movimento. É dessa forma que o traçado 

urbano, através da sua configuração espacial, interfere nas atividades da cidade, 

organizando-as de acordo com o movimento natural. Por fim, embora tenha sido criado 

para estudar o movimento de pedestres, outros estudos revelaram que o movimento 

natural também pode ser utilizado para o movimento de veículos, embora os modelos 

tradicionais do planejamento de transportes sejam mais precisos (Penn, 2001a, p. 2). 

Parte importante do conhecimento produzido com a teoria da lógica social do espaço 

derivou direta ou indiretamente de estudos que utilizaram intensivamente o método 

axial, principalmente no caso dos assentamentos urbanos. Por isso, sua importância é 

destacada, ao mesmo tempo em que seus problemas e limitações são mais conhecidos. 

 

                                           

16 Certas atividades atraem movimento e podem ser chamadas de atratores. Por exemplo, um estádio de 

futebol ou um shopping atraem movimento independente de onde estejam localizados. 
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2.6 Caracterização do problema 

 (…) the axial graph is sufficient for the post-diction of movement, though this is not to say that a 

more refined form of analysis (…) would not yield even better results (Hillier et al, 1992, p. 35). 

O objeto de estudo desta pesquisa é o sistema axial: o sistema de representação em si e 

seus fundamentos – pressupostos. A representação axial é usada com sucesso desde sua 

criação. No entanto, diversos problemas e questões foram identificados durante sua 

aplicação prática nesse período, os quais podem ser agrupados nos quatro blocos 

principais apresentados a seguir: 

 
Figura 7: Abstração 

As três grades acima 

representam a mesma 

configuração 

espacial. Elas teriam 

os mesmos efeitos 

espaciais? 

 Abstração. O sistema axial ignora aspectos não essenciais 

da estrutura urbana para tentar capturar uma suposta 

organização espacial. Ou seja, no sistema axial traçados 

(estruturas) muito diferentes podem gerar (incorporar) a 

mesma configuração espacial (Figura 7). Isso representa uma 

mudança radical em relação às abordagens orientadas à 

estrutura, tradicionais na arquitetura e urbanismo. No entanto, 

uma pergunta permanece e, formulada de vários modos, 

sempre foi um motivo de resistência à técnica (Hillier, 1997): 

quanto da estrutura importa? Ou melhor, que propriedades da 

estrutura influenciam a organização espacial? Essa pergunta é 

particularmente importante uma vez que qualquer modificação 

no sistema axial vai incorporar novas informações da estrutura 

ou, inversamente, ampliar o grau de abstração. 
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 Subjetividade. Outro motivo de discussões é a construção 

subjetiva dos mapas axiais. Embora tenha sido apresentado 

como um procedimento objetivo – o menor conjunto de linhas 

retas que atravessa e interconecta todos os espaços abertos do 

sistema –, a construção desses mapas sempre traz 

interpretações subjetivas (Figura 8). Ou seja, o desenho dos 

mapas pode variar. Essas interpretações, em geral, referem-se à 

quantidade de linhas utilizadas para representar caminhos mais 

sinuosos ou são correções que adaptam os mapas aos 

resultados empíricos encontrados na realidade. Há dois modos 

principais para superar esse problema. O primeiro reflete os 

esforços para desenvolver um procedimento automático de 

criação de mapas axiais (Batty e Rana, 2002) diretamente dos mapas das cidades. Esse 

tipo de procedimento supostamente elimina interpretações. Contudo, qualquer 

conjunto de instruções implementadas como um software contém decisões que, em 

última instância, são subjetivas – derivadas de seus criadores. Ou seja, esse método 

contém os mesmos problemas que pretende eliminar, transformando a subjetividade de 

vários desenhistas de mapas na de alguns escritores de software. O segundo modo, mais 

adequado do ponto de vista desta pesquisa, é tornar o sistema axial mais robusto a essas 

variações: mapas similares deveriam gerar resultados quantitativos similares. Esse outro 

modo aceita que o sistema sempre será uma aproximação que contém interpretações 

subjetivas, pretendendo apenas minimizá-las. Ele também permite, sim, que os mapas 

sofram modificações subjetivas, o que nem sempre é nocivo à pesquisa científica. 

 
Figura 8: 

Subjetividade 

As três figuras acima 

representam três 

interpretações 

aceitáveis durante o 

traçado das linhas 

axiais. Entretanto, elas 

têm resultados bem 

diferentes. 
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 Linhas longas. A linha axial é uma linha de acessibilidade e visibilidade, mas o quão 

longa ela pode ser? Certas avenidas têm quilômetros de extensão e no procedimento 

padrão são representadas como uma única linha axial (O’Sullivan, 2000, p. 83). Porém, 

a existência de linhas tão longas contradiz os fundamentos do sistema. Tais linhas não 

são exatamente linhas de visibilidade (Dalton, 2001, p. 3), pois não podem ser 

inteiramente vistas em seu comprimento sem movimento. Também não são exatamente 

linhas de acessibilidade se o interesse é o pedestre, embora representem espaços 

contínuos. Além disso, quando vistas na realidade, muitas vezes possuem vários tipos de 

diferenciação, por exemplo, topográfica, do uso do solo lindeiro, do ambiente 

construído em redor, que podem, sim, delimitar espaços distintos, embora não seja 

possível identificar objetivamente os pontos de divisão. Isso quer dizer que talvez essas 

linhas descrevam várias construções de espaços cognitivos numa só entidade, mesmo 

quando comparadas com outras linhas no mesmo sistema. Por fim, elas causam 

distorções nas medidas sintáticas por maximizar a importância desses segmentos e dos 

segmentos próximos a eles em relação ao sistema como um todo, principalmente 

quando medidas globais são observadas, uma vez que essas linhas extrapolam a escala 

local. Essas distorções agravam-se quando essas linhas muito longas surgem 

isoladamente dentro de tecidos mais ‘orgânicos’, ou seja, que contém vários traçados 

curvos e sinuosos. 
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 Caminhos curvos. De forma inversa, caminhos curvos ou 

com traçado mais ‘orgânico’, os quais muitas vezes têm 

importância destacada em certas cidades, são quebrados em 

várias linhas axiais pela técnica (Figura 9). Isso minimiza a real 

importância deles e dos segmentos próximos em relação ao 

sistema como um todo, principalmente quando há linhas longas 

nele. O exemplo mais conhecido desse problema é o paradoxo 

de Manhattan17 (Dalton; 2001, p. 2), no qual a Broadway, uma 

das vias de maior movimento em Nova Iorque, só tem suas propriedades globais 

reconhecidas quando representada por uma linha reta no lugar de seu traçado original. 

Esse recurso de ‘retificar’ também é muito utilizado para representar freeways, 

contornos, dentre outros. Portanto, se por um lado, a aplicação estrita do sistema axial 

quebra a continuidade de caminhos cujos segmentos, trabalhando juntos, teriam uma 

função de acessibilidade mais global; por outro lado, a presença de linhas muito longas 

inverte esse procedimento ao priorizar a acessibilidade global em detrimento da 

diferenciação. Essas duas distorções representam extremos num sistema que, ao mesmo 

tempo, relaxa seus fundamentos para linhas longas e os aplica estritamente em 

caminhos curvos. 

 
Figura 9: Caminhos 

curvos 

Várias linhas axiais 

poderiam ser 

concatenadas numa 

mesma entidade? 

 

 

17 Fato proposto pela primeira vez por Tim Stoner, em sua dissertação de mestrado. 
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2.7 Revisão dos recentes avanços 

At most elementary level, people move in lines, and tend to approximate lines in more complex 

routes (...) (Hillier, 1996, p. 153). 

Muito do conhecimento gerado pela aplicação da Sintaxe Espacial no estudo dos 

padrões de movimento no tecido urbano (Hillier et al, 1992; Hillier, 1996) serviu de 

ponto de partida para alguns dos recentes avanços no tema desta pesquisa. Ao afirmar 

que rotas mais complexas podem ser aproximadas em linhas retas, Hillier abre espaço 

para a interpretação de que várias linhas axiais poderiam trabalhar juntas dando um 

sentido de continuidade. Ou seja, pequenas mudanças de direção não seriam percebidas 

por completo (Turner, 2000, 2001; Dalton, 2001, 2003; Conroy, 2001) ou várias 

linhas poderiam formar uma única entidade representando a melhor continuidade de 

um caminho (Thomson, 2003). Em ambos os casos, a acessibilidade global é priorizada 

em detrimento da visibilidade e diferenciação. Isso também justifica a existência de 

linhas longas: elas seriam a concatenação de segmentos contínuos que podem ser 

representados como uma única entidade denominada linha axial, pois não há mudança 

de direção entre eles. Portanto, ambas interpretações aceitam a existência de linhas 

longas e atacam a questão dos caminhos curvos, tentando minimizar ou eliminar as 

distorções ao fazer com que seus segmentos trabalhem juntos.  O objetivo desta revisão 

é verificar qual desses novos procedimentos é mais adequado para atacar os problemas 

apresentados anteriormente dentro do contexto desta dissertação. Esses procedimentos, 

análise angular e ‘traços lineares’, estão apresentados a seguir: 
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 Análise angular (angular analysis). Nicholas Dalton (2001, 

2003) e Alasdair Turner (2000, 2001) propuseram um 

interessante procedimento que modifica o cálculo da 

integração, principal medida de acessibilidade. A ‘análise 

angular’, ao invés de considerar um valor único para qualquer 

mudança de direção, considera um valor proporcional ao 

ângulo da interseção entre duas linhas axiais (Figura 10 nesta 

página e Figura 11 na página seguinte). No entanto, a 

interseção entre duas linhas axiais gera dois ângulos e o ângulo 

correto a ser utilizado depende da direção a ser seguida (Figura 10 nesta página). 

Turner (2001, p. 5) sugeriu quebrar as linhas axiais, de forma a ter apenas um ângulo 

de interseção para cada par de linhas. Isso é possível uma vez que a distância topológica 

entre os segmentos quebrados permanece zero, mas sobrecarrega em demasia o sistema 

com os novos segmentos gerados.  Já Dalton utilizou (2001, p. 8) o menor ângulo como 

aproximação e posteriormente elaborou um complicado procedimento que utiliza 

números complexos para registrar sentido que está sendo seguido e recuperar o ângulo 

correto (Dalton, 2003). Porém, outras questões permanecem em aberto como, por 

exemplo, a forma de definição dos raios para a integração local e uma nova 

normalização (d-value) para permitir a comparação entre sistemas de tamanhos 

distintos. 

 
Figura 10: Análise 

angular 

Na análise angular, a 

distância entre dois 

espaços equivale a um 

valor proporcional ao 

somatório dos ângulos 

das mudanças de 

direção entre eles. 

A análise angular minimiza – mas não elimina – a distorção entre caminhos curvos e 

linhas longas e resiste mais às variações subjetivas dos mapas axiais. Embora pareça uma 

interessante saída para os problemas e questionamentos apresentados, a análise angular 
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rompe alguns aspectos dos sistemas de descrição da Sintaxe 

Espacial: ao trazer novas informações da estrutura à tona 

(ângulos), estruturas diferentes passam a incorporar padrões de 

organização espacial diferentes. Ou seja, mapas axiais distintos 

representando espaços urbanos distintos (a não ser que esses 

tecidos fossem réplicas em escalas diferentes), poderiam gerar 

resultados quantitativos distintos, mesmo que similares, pois o 

sistema de relações estaria amarrado à estrutura (diferente do que 

acontece na Figura 8 apresentada anteriormente). Portanto, o 

padrão não mais seria independente da estrutura e a diferenciação não seria 

inteiramente obtida do padrão, mas em muito, da estrutura. Tal contexto teórico não 

foi abordado pelos autores. 

 
Figura 11: Distância 

'angular' 

Distância 

‘angular’entre dois 

espaços, com a função: 

d = sen a), a ≤ 90   (
d= 1 + cos(a), a > 90 

sendo 0 ≤ a ≤ 180. 

E a distância 

topológica padrão. 

 ‘Traços lineares’ (linear strokes). Robert Thomson (2003) trouxe para a Sintaxe 

Espacial uma idéia utilizada no reconhecimento automático de padrões e desenhos – os 

‘traços lineares’: 

This principle describes the tendency for smoothly connected elements to be naturally ‘grouped’ 

and perceived as single objects (…) these objects were termed strokes, prompted by the notion of a 

curve segment drawn in one smooth movement (Thomson, 2003, p. 3). 

É um princípio de generalização utilizado na cartografia, no qual objetos que expressam 

entre si a melhor continuidade de certas propriedades como largura, tipo ou direção são 

agrupados. Assim, ‘caminhos’ sem mudanças bruscas de direção poderiam ter seus 

segmentos (linhas axiais) agrupados numa única entidade equivalente a uma única linha 

axial (Figura 12 na página seguinte). 
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Esse procedimento é simples e tais entidades são criadas em tempo 

linear18 (Thomson, 2003, p. 8). Ele também reduz o número total de 

entidades descritivas utilizadas e as definições-padrão de distância 

topológica, raio local e normalização (d-value) podem ser usadas 

sem necessidade de qualquer adaptação. A existência de linhas 

longas é equilibrada pela criação de entidades descritivas 

(polilinha19) que representam caminhos curvos como uma unidade 

(construção de espaço cognitivo), mas uma medida de sinuosidade 

(Thomson, 2003, p. 8) pode ser criada para medir a diferenciação 

entre caminhos curvos ou retos. Por fim, a acessibilidade global é 

priorizada, pois tais entidades são as mais longas possíveis, e o grau 

de abstração aumenta, tornando o sistema mais robusto contra 

variações no desenho dos mapas.  

 

Figura 12: 

Agregação de 

linhas axiais 

 

Figura 13: Exemplo de reconhecimento de ‘traços lineares’ 

Fonte: (Thomson e Brooks, 2001). 

                                           

18 Num tempo diretamente proporcional ao número de linhas a serem processadas – função linear. 

19 Polilinha é um termo utilizado no CAD – Computer Aided Design – para designar uma seqüência de 

linhas concatenadas (formando um polígono aberto ou fechado). 
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Nesse ponto surge uma dúvida: essa maximização de propriedades globais dificultaria a 

aplicação do sistema no estudo dos padrões de movimento de pedestres (padrões 

notadamente locais)? O assunto é abordado pelo autor: 

The relevance of axial lines for pedestrian movement is thus clear. However, the relevance of axial 

lines for vehicular traffic flow is less clear; (…) Strokes, by definition and construction, aim to 

represent the lines of best continuation, and consequently could be expected to be more 

appropriate elements for modeling and analysis in such contexts (Thomson, 2003, p. 7). 

Ou seja, o autor concorda que esse procedimento se aplica melhor aos movimentos de 

escala mais global. Entretanto, uma confirmação disso pode abrir novas interpretações 

numa direção inversa. Por exemplo, a idéia de Thomson pode ser revertida por 

completo: todas as linhas axiais seriam quebradas e / ou novos fatores da estrutura 

(ângulos, distâncias) adicionados em favor da diferenciação e propriedades locais. Outra 

gama de estudos (Hillier, 2000, 2001; Asami et al, 2003; Salheen, 2003) segue 

exatamente nesta direção. Deste modo, os estudos indicam que o sistema axial pode ser 

adaptado em função da escala dos movimentos e do grau de diferenciação requerido. 

Em particular, num recente trabalho Asami e seus colegas (2003) levantam interessantes 

questões. Eles lembram muito propriamente que as linhas axiais são projeções de curvas 

em três dimensões, uma vez que o tecido urbano nem sempre é plano. Depois, 

introduzem a terceira dimensão no sistema axial quebrando as linhas para representar 

‘mudanças de direção verticais’, apenas quando há perda de visibilidade. Eles também 

usam a análise angular para obter maior diferenciação, mas os resultados preliminares 

indicam que quebrar as linhas (mantendo o foco no padrão e não na estrutura) seria 

suficiente (Asami et al, 2003, p. 3). Portanto, a linha axial muitas vezes é uma projeção 

de um ‘traço linear’ curvo ou sinuoso num plano vertical z, por conseguinte, seria 
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natural transpor esse conceito ao plano horizontal xy, criando entidades para 

representar caminhos curvos ou sinuosos. 

No contexto teórico desta pesquisa o uso de ‘traços lineares’ é extremamente coerente, 

pois mantém um aspecto básico dos sistemas de descrição da Sintaxe Espacial: a relativa 

independência da organização espacial em relação à estrutura. Aliás, ele amplia o grau 

de abstração e, por conseguinte, essa independência, resistindo por isso muito mais a 

quaisquer variações e interpretações durante o desenho dos mapas. Por esse motivo, 

esse procedimento foi escolhido como mais adequado para atacar os problemas e 

questionamentos apresentados. Porém, duas questões permanecem em aberto 

compondo a caracterização do problema: uma formalização destas novas entidades 

globais e um conjunto de regras para a agregação das linhas para criá-las. Tais questões 

serão resolvidas no âmbito desta pesquisa. 
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3. Nova entidade descritiva: linha de continuidade 

Dando prosseguimento aos recentes avanços no tema da pesquisa, em especial, aos 

‘traços lineares’ de Thomson (2003), este capítulo propõe uma nova entidade descritiva 

– a linha de continuidade – e verifica a hipótese principal da pesquisa: as linhas de 

continuidade aprimoram o sistema axial com base nos seus próprios fundamentos. 

Primeiro há algumas considerações sobre os fundamentos do sistema axial, seus 

pressupostos de espaço cognitivo, os quais também dão fundamento à nova entidade 

descritiva. Depois, as linhas de continuidade são definidas de maneira formal, junto 

com regras objetivas para criá-las agregando linhas axiais dentro de um mapa axial 

comum. Em seguida, o efeito delas sobre o sistema axial foi estudado através de 

algumas das características desse sistema, em especial, sua dimensão métrica implícita. A 

metodologia foi observar o comportamento de uma série de variáveis de segunda ordem 

na medida em que linhas de continuidade cada vez mais longas iam sendo criadas num 

conjunto pré-selecionado de mapas. Isso permitiu verificar a consistência da nova 

técnica, com base nas características do sistema em si, confirmando a hipótese principal 

sem testar variáveis de campo. Mesmo assim, a pesquisa incluiu um estudo de caso, o 

qual se encontra mais adiante. 

3.1 Continuidade versus visibilidade 

É difícil prosseguir numa discussão sobre o sistema axial sem retomar seus pressupostos 

de espaço cognitivo. Não se pretende esgotar ou aprofundar considerações em temas 

completamente autônomos como os campos visuais ou o espaço cognitivo. 

Principalmente porque esta pesquisa também tem pressupostos: que o sistema axial 
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funciona (a despeito de suas limitações) e que seus fundamentos fazem sentido. Depois, 

porque ela lança a hipótese de que as linhas de continuidade não contradizem esses 

fundamentos. Neste contexto, é possível traçar argumentos importantes, questionando 

os fundamentos do sistema axial a partir de dois conceitos-chave: continuidade e 

visibilidade20. 

Na definição mais utilizada, uma linha axial representa uma linha 

de visibilidade e acessibilidade. No entanto, a existência de linhas 

muito longas contradiz essa formulação: primeiro, porque 

embora a visão humana alcance o horizonte, as perspectivas 

formadas no meio urbano dificultam a visualização completa de 

uma linha tão longa; segundo, porque pelo menos para um 

pedestre, dificilmente uma linha tão longa seria percorrida totalmente. Foi visto 

também que muitas vezes uma linha axial é uma projeção de um caminho curvo ou 

sinuoso num plano vertical z, o qual teria sua visibilidade obstruída por inclinações 

ascendentes ou descendentes (Figura 14). Assim, pode-se intuir que uma linha axial é 

uma linha de visibilidade e acessibilidade para um observador21 em movimento, ou 

melhor, um observador que percebe a continuidade de um caminho enquanto se desloca 

ignorando o relevo. Além disso, como o sistema é topológico e permite descrever linhas 

longas, esse observador não leva em conta distâncias reais e essa acessibilidade aceita 

 
Figura 14: Obstruções 

visuais verticais 

                                           

20 Agradecimentos a Roberta Figueiredo de Medeiros, médica-oftalmologista, pelo apoio técnico e 

explicações sobre campos visuais. 
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uma escala global. Levando em consideração os argumentos anteriores, ou seja, que o 

sistema axial aceita tanto linhas longas, como uma sinuosidade vertical, conclui-se que é 

natural estender essa noção de continuidade para o plano xy, agregando segmentos que 

representem caminhos curvos ou sinuosos.  

A linha axial representa não só uma linha de acessibilidade e visibilidade, como também 

caracteriza uma ‘unidade espacial’ (construção de espaço cognitivo). Mudar de direção 

significa mudar de ‘unidade espacial’. No entanto, estudos anteriores argumentam que 

as pessoas tendem a conservar o sentido em que caminham durante os deslocamentos, 

construindo rotas mais complexas como linhas aproximadamente retas (Turner, 2001, 

p. 2). Isso quer dizer que pequenas mudanças de direção (~15º) não são percebidas 

conscientemente, enquanto mudanças maiores (~90º) são consideradas atos conscientes 

de navegação (Dalton, 2001, p. 6). Ou seja, quando a sinuosidade é sutil, não há a 

percepção de que se está mudando de uma ‘unidade espacial’ para outra. Por outro 

lado, um ato consciente de navegação implica na decisão de mudar de direção, por 

conseguinte, na percepção de que se está saindo de uma ‘unidade espacial’ para entrar 

em outra. O que se quer argumentar aqui, é que haveria um tipo de percepção no qual 

ângulos pouco maiores que as ‘pequenas mudanças de direção’, mesmo que percebidos 

conscientemente, não seriam atos conscientes de navegação por representar a 

continuidade natural de um caminho. Ou seja, não representariam de fato uma 

mudança de ‘unidade espacial’. A dificuldade de determinar ângulos-limite para essas 

                                                                                                                                   

21 Neste caso, refere-se a um indivíduo imaginário que constrói esse campo de espaço cognitivo, linha 

axial, e caminha ao longo dele. 
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faixas de percepção é grande, pois o grau de 

variabilidade dos fatores envolvidos, como velocidade 

(Figura 15) e visibilidade, é muito grande. 

No entanto, pode-se utilizar algumas noções básicas de 

campos visuais para escolher alguns ângulos 

preliminares, com os quais as linhas axiais poderiam 

ser agregadas em favor da continuidade natural de 

caminhos curvos, permitindo assim fazer alguns testes. 

Para um olho humano imóvel, o limite teórico do 

campo visual temporal (lateral) é 104º e, do campo 

central, no qual as coisas estão parcialmente em foco, 

30º a partir do ponto de fixação (Dias, 1992, p. 3). Já o campo binocular é formado 

pela superposição dos campos dos olhos esquerdo e direito. Há fatores que ampliam 

esses campos como, por exemplo, a cabeça é articulada o olho nunca não é imóvel, bem 

como fatores que os reduzem, como velocidade, obstruções visuais, iluminação, entre 

outros. Pode-se tomar o ângulo do campo central (30º), no qual a visão tem maior 

clareza, como um ângulo de referência, considerando um olho, mesmo que móvel, 

fixado numa direção a maior parte do tempo. Assim, pode-se adotar esse ângulo, com 

uma margem de erro de 5º, como uma referência para agregar linhas axiais no plano xy 

em favor da continuidade, ou seja, um ângulo de 35º, e o dobro dele, 60º, como limite 

máximo aceitável para esse tipo de agregação. Os ângulos-limite adotados neste 

trabalho estão resumidos no Quadro 8 a seguir: 

 

Figura 15: Efeito da velocidade no 

campo visual 

Fonte: (Rapuano et al, 1968). 
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Quadro 8: Ângulos-limite adotados 

Ângulo-limite Descrição 

15º Não é percebido como mudança de direção e, por conseguinte, não 
há mudança de ‘unidade espacial’. 

35º Ângulo de referência. É uma mudança de direção, mas não um ato 
consciente de navegação. Ou seja, não houve uma decisão de mudar 
de direção ou, ao menos, não há a percepção de que se está mudando 
de ‘unidade espacial’. 

Maior que 60º Mudança de direção e mudança de ‘unidade espacial’. 

Deste modo, os ângulos-limite do Quadro 8 serão adotados em alguns testes de 

verificação no decorrer da pesquisa. Qualquer que seja o ângulo-limite adotado, ele será 

uma simplificação extrema – uma abstração. É claro que em condições reais uma 

avenida muito larga, por exemplo, pode ter suas curvas percebidas de forma mais suave, 

mas ser representada com mudanças bruscas num mapa axial. Por outro lado, pequenas 

mudanças de direção podem ser significativas em ambientes construídos mais densos. 

Portanto, esses ângulos referem-se muito mais ao sistema descritivo em si, como uma 

forma de aproximação e refinamento, do que às condições reais de acessibilidade e 

visibilidade. É a futura correspondência entre as modificações no sistema e variáveis no 

contexto do observador que vai validar novos pressupostos de espaço cognitivo. 

3.2 Definição formal da nova entidade 

Como visto anteriormente, há uma relativa independência entre a descrição da 

organização espacial (sistema de relações) e a descrição das ‘unidades espaciais’ pelas 

entidades descritivas. A linha axial é apenas uma das possíveis descrições que 

identificam unidades espaciais dentro de um sistema de espaços contínuos. Assim, vários 

pressupostos e modelos descritivos podem ser adotados para revelar diferentes facetas 
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do artefato arquitetônico ou urbano, fazendo com que diferentes aspectos da estrutura e 

da organização espacial sejam priorizados. “Prior to the researcher setting up research 

question, no one representation or measure is privileged over others” (Hillier, 1997:1).  

Uma dessas muitas maneiras é utilizar os ‘traços lineares’ (Thomson, 2003) para dar 

ênfase à continuidade natural dos caminhos urbanos. Esse nome foi grafado até agora 

entre aspas porque não é adequado ao contexto da Sintaxe Espacial, uma vez que revela 

a idéia de que as novas entidades são criadas como se estivesse observando um mapa e 

não a partir de pressupostos de espaço cognitivo construídos por um observador 

imaginário. Insere-se melhor no contexto da Sintaxe Espacial a idéia de uma 

continuidade descoberta por observador humano em movimento no solo. Por isso, o 

nome ‘linha de continuidade’. Essa nova entidade pode ser descrita da seguinte 

maneira: 

Uma linha de continuidade é uma entidade descritiva que representa um caminho 

urbano em sua máxima extensão. Tal caminho deve poder ser percorrido de maneira 

‘natural’ e, por conseguinte, ser percebido como uma única ‘unidade espacial’. 

A definição da entidade descritiva ‘linha de continuidade’ traz consigo a noção de 

‘continuidade natural’ dentro de um caminho. Essa continuidade só existe se é possível 

percorrer o caminho completo, pelas várias linhas de acessibilidade que o compõem, 

sem que qualquer mudança de direção seja considerada uma estratégia racionalizada de 

navegação e sem que o observador perceba uma mudança de ‘unidade espacial’ na 

escala de movimento adotada. Assim, há um ‘ângulo de continuidade’ máximo aceitável 
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para que o percurso seja considerado como composto de um só caminho. Ele pode se 

definido da seguinte maneira: 

 
Figura 16: Ângulo a 

de continuidade 

O ângulo de continuidade entre duas linhas de acessibilidade é o 

ângulo entre um prolongamento linear imaginário de uma delas e 

a outra (Figura 16).  

Portanto, sempre que o ângulo de continuidade entre duas linhas de acessibilidade for 

menor que o ângulo-limite adotado, isso vai significar que essas linhas podem ser 

entendidas como uma só entidade descritiva. No entanto, foi visto que até o presente 

momento, existe uma grande dificuldade em determinar o ‘ângulo de continuidade’ 

máximo (ângulo-limite) a ser adotado, o qual indicaria em que ponto há uma mudança 

completa de direção. Apenas futuras pesquisas, com testes de campo, poderão trazer 

mais precisão ao sistema. Mesmo assim, já é possível definir a nova entidade descritiva 

em função das linhas axiais: 

Uma linha de continuidade é uma entidade descritiva que agrega todas as linhas axiais 

que representam a mais longa continuidade de uma dada linha axial, respeitando-se o 

ângulo de continuidade máximo adotado e escolhendo-se sempre os menores ângulos de 

continuidade possíveis para a agregação.   

3.3 Regras para a agregação de linhas 

Uma vez que é possível definir a nova entidade descritiva em função das linhas axiais, 

foi criado um procedimento objetivo para agregar linhas axiais e criar as linhas de 

continuidade dentro de um mapa axial comum. Ele é bastante simples: basta escolher 
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entre as interseções próximas à extremidade de uma linha axial, aquela que representa a 

melhor continuidade, ou seja, aquela que forma o menor ângulo a de continuidade com 

um eventual prolongamento da linha e, depois, caso o ângulo seja menor ou igual ao 

ângulo-limite adotado, concatenar as linhas numa nova entidade (polilinha). Isso é feito 

em ambas extremidades da linha axial e recursivamente22 na nova entidade, criando a 

entidade mais longa possível. O procedimento de agregação obedece às seguintes regras: 

Regra 1: como o objetivo é maximizar as propriedades globais, as linhas maiores têm 

prioridade de concatenação, ou seja, as concatenações são feitas da maior para a menor 

linha no sistema. A razão disso está na importância do comprimento das linhas axiais, a 

qual será discutida em pormenores mais adiante. Isso quer dizer que se, em 

determinado passo, uma linha l1 grande tem um ângulo de continuidade menor que o 

ângulo-limite adotado com outra linha l2, elas serão concatenadas, mesmo que l2 tenha 

um ângulo de continuidade ainda menor com outra linha qualquer. Outra opção seria 

concatenar sempre o menor ângulo de continuidade entre um par de linhas qualquer, 

mas os resultados do procedimento aqui adotado (priorizar o comprimento) revelaram-

se satisfatórios e coerentes com a pesquisa, como será visto mais adiante.  

Regra 2: entre as interseções próximas às extremidades de cada linha, é selecionada (se 

existir) a interseção com o menor ângulo de continuidade. Caso esse ângulo seja menor 

ou igual ao ângulo de agregação adotado, as linhas serão concatenadas. Esse passo é 

                                           

22 Um procedimento recursivo chama a si mesmo até uma determinada condição-limite. 
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repetido recursivamente para as extremidades da nova entidade (polilinha), de forma a 

criar a entidade mais longa possível. 

Regra 3: ao contrário de um sistema GIS ou dos modelos do 

planejamento de transportes, nos quais todas as interseções de um 

entroncamento caem no mesmo ponto, os mapas axiais são 

desenhados livremente com as linhas mais longas possíveis. Isso 

cria uma série de trivial rings ou ilhas inexistentes, que não são 

ilhas de edificações urbanas. Por isso foi adotado um valor de 

precisão (Figura 17), o qual indica uma distância a ser ignorada a partir da última 

interseção de uma extremidade, de forma que várias interseções sejam tratadas como se 

incidissem no mesmo ponto e a melhor continuidade possa ser encontrada, ignorando 

assim as ilhas inexistentes. Esse valor de precisão varia em função da escala do mapa e 

pode ser escolhido medindo-se a distância de algumas interseções que formam ilhas 

inexistentes. 

 
Figura 17: 

Funcionamento da 

precisão 

Por fim, alguns aspectos práticos merecem consideração: a construção automática 

dessas entidades tem tempo computacional linear, ou seja, é muito rápida, e diminui o 

número total de entidades no sistema, reduzindo o tempo de cálculo das variáveis 

sintáticas. Além disso, tal procedimento pode ser utilizado com a mesma facilidade em 

sistemas GIS23, ampliando a base de aplicação das técnicas da Sintaxe Espacial. Por 

todos esses motivos, a utilização dessa nova técnica é promissora, pois além de 
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descrever melhor propriedades globais, minimiza as variações nos desenhos dos mapas e 

simplifica as análises, gerando novos resultados com rapidez. 

3.4 Implementação: extensão de software 

O procedimento de agregação de linhas axiais foi implementado como um módulo de 

extensão para o software Mindwalk xSpace24, o qual foi desenvolvido pelo autor antes 

do início da pesquisa. Ele é um novo software para análises sintáticas e foi escrito em 

2002, para testar algumas idéias que dariam origem a esta pesquisa. É evidente que seria 

possível, com outras metodologias, pesquisar as linhas de continuidade sem ter 

previamente escrito um software. Porém, foi a existência dessa ferramenta que permitiu 

o rápido andamento dos trabalhos, permitiu testar regras objetivas para criar as linhas 

de continuidade e permitiu trabalhar com um grande número de mapas. 

Durante o período da pesquisa, foram 

feitas algumas melhorias na interface do 

xSpace para aumentar a produtividade 

das análises e, por conseguinte, da 

pesquisa. Também foi escrito para ele 

um módulo de extensão que 

implementou as novas regras de 

 

Figura 18: Mindwalk xSpace 

                                                                                                                                   

23 O uso do sistema axial em alguns sistemas desse tipo é abordado com mais detalhes por Dalton, 

Peponis e Conroy (2003). 

24 Mais informações com o autor: lucasfigueiredo@gmail.com 
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agregação de linhas axiais e as novas variáveis sintáticas utilizadas na pesquisa. Depois, 

no início de 2004, o professor Luiz Amorim ministrou um curso na Michigan State 

University utilizando o xSpace e, recentemente, o software está sendo utilizado pelo 

professor Frederico de Holanda na UNB, com alunos da pós-graduação. 

O xSpace trabalha com mapas axiais e suporta a maioria das variáveis sintáticas 

existentes e algumas novas. Ele possui um suporte limitado a arquivos DXF25 para 

carregar e salvar os mapas axiais, sendo parcialmente compatível com a maioria dos 

softwares de desenho comercializados atualmente. Porém, o foco do xSpace é ser 

rápido e robusto apenas para análises sintáticas – ele não é um software de desenho ou 

de estatística. Qualquer outro tipo de operação, como desenhar ou modificar os mapas, 

ou qualquer análise estatística tem que ser feita em outro software. Finalmente, o 

xSpace foi inteiramente escrito em Java26 e virtualmente pode rodar em qualquer 

sistema operacional que possua uma máquina virtual Java 1.4 ou superior. 

Como todo o esforço de desenvolvimento mais recente foi apenas para utilizar o xSpace 

como ferramenta, o projeto não foi concluído e o software contém diversas 

incompatibilidades e bugs (erros) graves, além de não possuir nenhuma documentação. 

A despeito dessas sérias limitações, a existência dessa ferramenta deu liberdade e 

agilidade à pesquisa, permitindo superar uma das maiores dificuldades em pesquisas na 

área de morfologia urbana – a dificuldade de acesso às ferramentas de análises. 

                                           

25 O DXF – Drawing Interchange File – é uma marca registrada da Autodesk. 

26 Java é uma marca registrada da Sun Microsystems. 
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O módulo de extensão criado para este estudo funciona como um plug-in (aplicativo 

‘plugado’) para o xSpace, adicionando algumas novas funções a ele. Esse módulo foi 

desenvolvido depois que as regras de agregação estavam definidas. Isso ocorreu entre 

Dezembro de 2003 e Março 2004, mas a correção de erros estendeu-se até o fim de 

Abril de 2004. O novo módulo utiliza a plataforma do xSpace para implementar um 

conjunto de novas funções e medidas sintáticas: 

a) Agregar linhas (merge lines): após abrir um mapa axial no xSpace e construir seu 

respectivo grafo, é possível criar as linhas de continuidade automaticamente, depois 

de especificar o ângulo de agregação e a precisão. Essa função implementa todas as 

regras citadas anteriormente. 

b) Sinuosidade (sinuosity): a sinuosidade de uma linha de 

continuidade i é o somatório dos ângulos de continuidade a 

presentes nela, em radianos, e a sinuosidade de uma linha 

axial é zero. A sinuosidade média permite ter uma idéia da 

‘organicidade’ do mapa. Neste caso, divide-se o somatório da 

sinuosidade s de cada espaço i pelo número total de entidades 

k no sistema. 

Equação 12: 

sinuosidade 

∑= asi  

Equação 13: 

sinuosidade média 

k
s

s i∑=  

c) Curvamento (bending): uma medida para verificar o impacto 

da criação das linhas de continuidade. É a quantidade de 

linhas de continuidade c em relação ao número total de 

entidades k no mapa. 

Equação 14: 

curvamento 

k
cb =  
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d) Agregação (aggregation): outra medida para verificar o 

impacto da criação das linhas de continuidade. Neste caso, 

divide-se o número de linhas axiais agregadas k’ pelo número 

total k’’ de linhas axiais no mapa original. 

Equação 15: 

agregação 

''
'
k
ka =  

Além dessas novas funções e medidas, o novo módulo permite processar uma lista de 

mapas axiais. Para cada mapa dessa lista, ele efetua a agregação de linhas para um 

conjunto de ângulos de agregação fornecido como parâmetro, criando uma série de 

novos mapas. Por exemplo, se o conjunto de ângulos-limite for 15º, 30º e 45º, o 

processamento devolve 4 mapas para cada mapa da lista: sem agregação, agregado com 

um ângulo-limite de 15º e assim por diante. Por sua vez, cada novo mapa tem todas 

suas variáveis sintáticas calculadas, e uma série de variáveis de segunda ordem também. 

Assim, foi possível verificar o impacto da agregação de linhas gradativamente numa 

série de mapas diferentes. Esse procedimento será mais bem explicado mais adiante. 

Finalmente, a Figura 19 na página seguinte demonstra o efeito da agregação no mapa 

axial de Munique, para os ângulos de agregação de 5º, 15º, 35º e 60º. Na seqüência, os 

efeitos das linhas de continuidade nos núcleos de integração de mapas axiais de 8 

cidades estão ilustrados nas Figuras 20-27. 
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Figura 19: Mapa axial de Munique – linhas agregadas em destaque 

Figura gerada pelo Mindwalk xSpace, software escrito pelo autor.  

O procedimento de agregação foi aplicado ao mapa axial de Munique com ângulos-limite de 5º (acima à 

esquerda), 15º (acima à direita), 35º (abaixo à esquerda) e 60º (abaixo à direita). Quanto maior o ângulo-

limite adotado, mais e mais longas linhas de continuidade são criadas. 
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0º, 3919 linhas 0º, 4153 linhas 

 

 

35º, 3347 linhas 35º, 3957 linhas 

 

 

60º, 2581 linhas 60º, 3904 linhas 
Figura 20: Ann Arbor, EUA 

Evolução do núcleo de integração  
(5% maiores) do mapa original (acima) para um 
ângulo-limite de 60º (abaixo), com agregação de 

48,3% das linhas originais. 

Figura 21: Ceilândia e Taguatinga 
Evolução do núcleo de integração  

(5% maiores) do mapa original (acima) para um 
ângulo-limite de 60º (abaixo), com agregação de 

9,8% das linhas originais. 
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0º, 1157 linhas 0º, 1077 linhas 

  
35º, 876 linhas 35º, 1045 linhas 

  
60º, 795 linhas 60º, 1021 linhas 

Figura 22: Samsun, Turquia 
Evolução do núcleo de integração  

(5% maiores) do mapa original (acima) para um 
ângulo-limite de 60º (abaixo), com agregação de 

46,0% das linhas originais. 

Figura 23: Gama 
Evolução do núcleo de integração  

(5% maiores) do mapa original (acima) para um 
ângulo-limite de 60º (abaixo), com agregação de 

7,8% das linhas originais. 
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0º, 1758 linhas 0º, 1932 linhas 

  
35º, 1345 linhas 35º, 1797 linhas 

  
60º, 1248 linhas 60º, 1696 linhas 

Figura 24: Arapiraca 
Evolução do núcleo de integração  

(5% maiores) do mapa original (acima) para um 
ângulo-limite de 60º (abaixo), com agregação de 

43,5% das linhas originais. 

Figura 25: Plano-Piloto 
Evolução do núcleo de integração  

(5% maiores) do mapa original (acima) para um 
ângulo-limite de 60º (abaixo), com agregação de 

19,4% das linhas originais. 
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0º, 657 linhas 0º, 899 linhas 

 
 

35º, 578 linhas 35º, 868 linhas 

 
 

60º, 562 linhas 35º, 843 linhas 
Figura 26: Caicó 

Evolução do núcleo de integração  
(5% maiores) do mapa original (acima) para um 
ângulo-limite de 60º (abaixo), com agregação de 

23,7% das linhas originais. 

Figura 27: Guará 
Evolução do núcleo de integração  

(5% maiores) do mapa original (acima) para um 
ângulo-limite de 60º (abaixo), com agregação de 

9,1% das linhas originais. 
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3.5 Efeitos do novo sistema 

Dois conceitos discutidos no contexto teórico desta dissertação são estrutura e 

organização espacial. Foi visto que os sistemas descritivos da Sintaxe Espacial ignoram 

aspectos não essenciais da estrutura do artefato arquitetônico ou urbano para tentar 

capturar sua suposta organização espacial. Nesse contexto, também foi visto que uma 

pergunta permanece: quais aspectos da estrutura importam? Bill Hillier (1997; 2001) 

respondeu esta questão argumentando que embora o sistema axial seja essencialmente 

topológico, ele incorpora diversos aspectos da geometria dos mapas axiais. 

 Dimensão métrica do sistema axial. Em A theory of the city as 

object, Hillier (2001) estudou mapas axiais de 58 cidades de 

quatro partes do mundo: Estados Unidos, Europa continental, 

Reino Unido e Oriente Médio. Ele demonstrou que os mapas, 

divididos nos quatro grupos citados, possuíam claras diferenças 

geométricas (aspectos da estrutura) como, por exemplo, o 

comprimento das linhas axiais, ângulos de incidência e outras 

características de interseção (Hillier, 2001, p. 4). Tais aspectos 

pareciam influir de algum modo na organização espacial incorporada, pois também 

havia diferenças marcantes nas variáveis sintáticas dos mapas estudados. No entanto, 

apesar das diferenças geométricas e configuracionais, ele descobriu uma importante 

semelhança: a distribuição dos comprimentos das linhas axiais era aproximadamente 

logarítmica em todos os mapas estudados, variando um pouco em função do tamanho 

da cidade (Hillier, 2001, p. 6). Isso quer dizer que um mapa axial contém um grande 

número de segmentos curtos, um pequeno número de segmentos de comprimento 

 
Figura 28: 

Distribuições dos 

comprimentos  

Fonte:  

(Hillier, 2001, p. 6). 
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intermediário e raros segmentos longos (Figura 28 na página anterior), o que torna a 

distribuição aproximadamente logarítmica (Figura 29). Deste modo, embora topológico 

e relacional, o sistema axial contém uma dimensão métrica implícita, a qual revela uma 

hierarquia – ordem oculta – no tecido urbano.  

O modo como propriedades globais emergem durante a 

organização, agregação ou interação de unidades a partir de 

regras puramente locais é um assunto amplamente estudado na 

teoria da complexidade. Isso inclui as propriedades das 

distribuições de vários aspectos do objeto estudado, os quais, 

muitas vezes, obedecem a regras invariantes na forma de leis de 

escala (Capra, 1996; Shiode e Batty, 2000; Sobreira, 2002; 

Salingaros, 2003). Essas leis de escala capturam matematicamente 

a lógica segundo a qual os diversos elementos de um sistema se 

organizam hierarquicamente, sendo descritas como N ~ tb, onde N é o número de 

elementos de tamanho t, e b é uma constante (Sobreira, 2002, p. 84). Não é o foco 

desta pesquisa determinar se as distribuições dos comprimentos das linhas axiais 

obedecem a leis desse tipo – essa questão permanecerá, temporariamente, em aberto. O 

que se quer demonstrar é que a dimensão métrica do sistema axial é um aspecto da 

estrutura extremamente relevante, pois o comprimento das linhas axiais tem grande 

correlação com as variáveis sintáticas. Para isso, formulou-se a hipótese 1: o 

comprimento das linhas axiais, dimensão métrica implícita, tem correlação com as 

variáveis sintáticas. Para testar a hipótese 1, foi recolhido um conjunto de mapas axiais 

apresentado no Quadro 9 na página seguinte: 

 
Figura 29: 

Distribuições dos 

logaritmos dos 

comprimentos 

Fonte:  

(Hillier, 2001, p. 6). 
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Quadro 9: Mapas axiais utilizados na pesquisa 

MAPA LINHAS CIDADE FONTE 

arapiraca.dxf 1758 Arapiraca, AL 

recife.dxf* 14993 Recife, PE 

Guilherme Varela, 
Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo, UFPE; 

caico.dxf 657 Caicó, RN 

ceara-mirim.dxf 936 Ceará-mirim, RN 

mossoro.dxf 2066 Mossoró, RN 

teresina.dxf 5097 Teresina, PI 

Edja Trigueiro, Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo, 
Base de Pesquisa em Morfologia 
e Usos da Arquitetura – MUsA, 
UFRN; 

annarbor.dxf 3919 Ann Arbor, EUA 

samsun.dxf 1157 Samsum, Turquia 
(Erkul, 2004) e (Adhya, 2004); 

gassin.dxf 41 Gassin, França 

munich.dxf 786 Munique, 
Alemanha 

Conjunto de exemplos do 
Spatialist, um software para 
análises sintáticas; 

oslo.dxf** 8584 Oslo, Noruega Akkelies van Nes, TU Delft, 
Faculty of Architecture, 
Department of Urban Renewal 
and Management, Holanda; 

brazilandia.dxf 309 Brazilândia, DF 

ceilandia.dxf 4153 Cidades-satélite de 
Ceilândia e 
Taguatinga, DF 

gama.dxf 1077 Gama, DF 

guara.dxf 899 Guará, DF 

lago-norte.dxf 321 Lago Norte, DF 

paranoa.dxf 366 Paranoá, DF 

planaltina.dxf 74 Planaltina, DF 

plano-piloto.dxf 3184 Plano Piloto 
(Brasília), DF 

riacho-fundo.dxf 696 Cidades-satélite de 
Riacho da Ema e 
Riacho Fundo, DF 

samambaia.dxf 2589 Samambaia, DF 

santa-maria.dxf 477 Santa Maria, DF 

são-sebastiao.dxf 187 São Sebastião, DF 

sobradinho.dxf 455 Sobradinho, DF 

Frederico de Holanda, 
Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, UNB. Todos os 
mapas foram extraídos do mapa 
axial do Distrito Federal. 

*O mapa axial do Recife foi utilizado apenas no estudo de caso. 

**Por razões de ordem técnica (problemas de conversão de formato de arquivo), o mapa de Oslo não 

pôde ser utilizado na pesquisa. 
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Esses mapas foram gentilmente cedidos por diversos pesquisadores27, sem os quais não 

seria possível concluir a pesquisa. Como o procedimento é para qualquer tipo de tecido 

urbano, não houve critério de seleção e, dentro do possível, todos os mapas foram 

utilizados. Eles são de cidades do Nordeste do Brasil, Distrito Federal, Europa e EUA, e 

compõem um conjunto bastante diversificado, em tamanho e propriedades 

configuracionais. Para demonstrar a hipótese 1, foi aplicado um procedimento bastante 

simples no conjunto de mapas: calcular as principais variáveis sintáticas e obter a 

correlação entre cada uma delas e o comprimento (length) das linhas axiais. Os 

resultados estão na Tabela 1 na página seguinte: 

                                           

27 Agradecimentos especiais a Akkelies van Nes, Circe Monteiro, Edja Trigueiro, Edmilza Borges, 

Frederico de Holanda, Guilherme Varela e Luiz Amorim pela atenção e colaboração. 
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Tabela 1: Correlação entre comprimento e medidas sintáticas (originais) 

CORRELATION (LENGTH) 

MAP SIZE L INT R3 RR INT CTRL CONN 
F 

CHOICE G INT 

annarbor.dxf 3919 0,4436 0,3220 0,5597 0,6288 0,7473 0,3451 

arapiraca.dxf 1758 0,5152 0,3262 0,5555 0,7572 0,5723 0,3021 

brazilandia.dxf 309 0,2762 0,2230 0,5661 0,6278 0,6043 0,3646 

caico.dxf 657 0,6571 0,4359 0,6898 0,8719 0,3887 0,2443 

ceara-mirim.dxf 312 0,6979 0,6979 0,6638 0,8530 0,7768 0,6713 

ceilandia.dxf 4153 0,4909 0,3001 0,6774 0,7938 0,5268 0,2472 

gama.dxf 1077 0,5462 0,4779 0,7344 0,7994 0,7354 0,4607 

gassin.dxf 41 0,4628 0,5809 0,5860 0,6475 0,5681 0,4880 

guara.dxf 899 0,5348 0,3448 0,3988 0,5263 0,5321 0,2626 

lago-norte.dxf 321 0,4775 0,4336 0,5329 0,6575 0,7623 0,4623 

mossoro.dxf 2066 0,5662 0,4049 0,6342 0,8399 0,4072 0,2658 

munich.dxf 786 0,5255 0,4434 0,4855 0,6299 0,3143 0,3087 

paranoa.dxf 366 0,5459 0,5459 0,5262 0,6603 0,6405 0,5147 

planaltina.dxf 74 0,7042 0,8725 0,7471 0,9384 0,5121 0,7227 

plano-piloto.dxf 1932 0,4984 0,4331 0,4210 0,6304 0,4942 0,4356 

riacho-fundo.dxf 696 0,5890 0,5014 0,6824 0,7633 0,5810 0,3355 

samambaia.dxf 2589 0,4364 0,3405 0,4824 0,6060 0,6729 0,3439 

samsun.dxf 1157 0,4425 0,3147 0,5792 0,7398 0,4773 0,2873 

santa-maria.dxf 477 0,4520 0,4737 0,4088 0,4706 0,6600 0,4895 

sao-sebastiao.dxf 187 0,6333 0,6333 0,7509 0,8439 0,8270 0,6031 

sobradinho.dxf 455 0,3771 0,3771 0,6563 0,7569 0,6331 0,3594 

teresina.dxf 5097 0,6226 0,4398 0,5752 0,8569 0,4049 0,3957 

MEAN  0,5225 0,4510 0,5870 0,7227 0,5836 0,4050 

Todas as medidas sintáticas foram calculadas no Mindwalk xSpace, software escrito pelo autor. As 

correlações muito boas estão com fundo destacado.  

A Tabela 1 mostra que o comprimento (length) tem boa correlação com a maioria das 

medidas sintáticas. No geral, as correlações são maiores para as variáveis locais e 

menores para as integrações. A origem dessas correlações é fácil de perceber: o 

comprimento da linha axial tem grande correlação com sua conectividade. Por 

conseguinte, isso potencializa outras medidas sintáticas por ampliar o grau de inter-
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relação da linha com todo o sistema. No entanto, isso nem sempre acontece com as 

medidas de integração porque elas são medidas de centralidade e os valores altos 

concentram-se no núcleo integrador, o qual agrega segmentos de vários comprimentos. 

Esse é o motivo a alta ocorrência de baixas correlações com algumas medidas de 

integração. 

Hillier demonstrou que os mapas axiais contêm uma hierarquia na qual a quantidade de 

segmentos em determinada faixa de comprimento varia em função desse comprimento. 

Essas quantidades tornam-se bruscamente menores quão mais longos forem os 

segmentos. Aqui, foi visto que essa ordem subjacente tem relação com as medidas 

sintáticas: ao que parece, quanto maior a linha axial, maior sua importância para o 

sistema. Deste modo, essa hierarquia28 está presente tanto na estrutura (dimensão 

métrica), quanto na organização espacial, refletindo como os espaços tornam-se 

importantes de acordo com sua relação com esses aspectos subjacentes globais.  

Por conseguinte, fica fácil perceber por que linhas extremamente longas tornam-se 

desproporcionalmente importantes e, principalmente, por que caminhos curvos têm as 

                                           

28 Essas questões merecem posterior desenvolvimento. Analisando uma quantidade maior de mapas, 

organizados pelo tipo de traçado e tamanho, seria possível a comparar as distribuições dos tamanhos dos 

segmentos e as correlações com as medidas sintáticas com maior precisão e verificar o que acontece 

quando as linhas de continuidade são criadas agregando caminhos curvos. Em particular, verificar se o 

grau de invariância das propriedades globais de diferentes mapas aumenta ou diminui. Por fim, também 

seria possível verificar se os mapas axiais obedecem a leis de escala e o comportamento de tais leis 

durante a agregação de segmentos. No entanto, no escopo de uma pesquisa de mestrado, tais questões 

permanecerão em aberto. 
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suas propriedades globais destruídas – a relação entre aspectos essenciais da estrutura e 

a organização espacial é mal descrita, confirmando a hipótese a seguir: 

Hipótese 2: quebrar a representação de caminhos curvos ou sinuosos em várias linhas 

axiais minimiza as propriedades globais destes caminhos. 

Portanto, um procedimento que aumente a correlação entre as medidas sintáticas e a 

dimensão métrica implícita pode de fato aprimorar o sistema axial. Agregar linhas axiais 

para construir as linhas de continuidade pode cumprir esse objetivo, principalmente em 

mapas mais ‘orgânicos’, pois recupera as propriedades globais perdidas de caminhos 

curvos ou sinuosos. Também por esses motivos, o comprimento das linhas axiais foi 

priorizado dentro do conjunto de regras de agregação apresentado anteriormente. 

Agora é possível estabelecer a hipótese principal da pesquisa: 

Hipótese 3: adicionar as linhas de continuidade ao sistema axial reforça a relação entre 

aspectos essenciais da estrutura e a organização espacial descrita. Ou seja, as linhas de 

continuidade aprimoram o sistema axial com base nos seus próprios fundamentos. 

 Dimensão métrica no novo sistema. Como visto, uma das maneiras de testar a 

hipótese principal da pesquisa é verificar se as linhas de continuidade aumentam a 

correlação entre a dimensão métrica do sistema axial e as variáveis sintáticas. Para isso, 

o conjunto de mapas foi processado no novo módulo do xSpace e as novas entidades 

foram criadas com o ângulo-limite de referência de 35º. Depois, as mesmas correlações 

da Tabela 1 foram recalculadas. Os resultados estão listados na Tabela 2 e as variações 

na Tabela 3, ambas nas páginas subsequentes.  
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Tabela 2: Correlação entre comprimento e medidas sintáticas (35º) 

CORRELATION (LENGTH) 

MAP SIZE L INT R3 RR INT CTRL CONN 
F 

CHOICE G INT 

annarbor.dxf 3347 0,4238 0,3376 0,7137 0,7641 0,7567 0,3490 

arapiraca.dxf 1345 0,5247 0,4471 0,6594 0,8220 0,6473 0,3402 

brazilandia.dxf 293 0,2896 0,2946 0,5528 0,6404 0,6681 0,3937 

caico.dxf 578 0,6098 0,5694 0,7038 0,8908 0,6487 0,4210 

ceara-mirim.dxf 279 0,6755 0,6755 0,7357 0,8977 0,8754 0,7225 

ceilandia.dxf 3957 0,4601 0,3727 0,6882 0,7922 0,6551 0,2824 

gama.dxf 1045 0,5507 0,4880 0,7375 0,8104 0,7686 0,5058 

gassin.dxf 35 0,6875 0,6902 0,6894 0,7740 0,7255 0,6943 

guara.dxf 868 0,5086 0,3913 0,3718 0,5212 0,5660 0,3016 

lago-norte.dxf 301 0,3725 0,3725 0,5522 0,7108 0,9120 0,4760 

mossoro.dxf 1835 0,5686 0,5013 0,6471 0,8704 0,6191 0,4186 

munich.dxf 586 0,5538 0,4671 0,5842 0,6568 0,3651 0,3194 

paranoa.dxf 351 0,4818 0,4818 0,5627 0,6748 0,6745 0,4890 

planaltina.dxf 69 0,7408 0,8742 0,7519 0,9423 0,5579 0,7854 

plano-piloto.dxf 1797 0,4305 0,3759 0,5275 0,7278 0,6669 0,3945 

riacho-fundo.dxf 652 0,5239 0,4851 0,7822 0,8506 0,7698 0,4068 

samambaia.dxf 2371 0,4345 0,3900 0,5492 0,6777 0,6522 0,3684 

samsun.dxf 876 0,3968 0,3968 0,7543 0,8018 0,6196 0,3538 

santa-maria.dxf 436 0,5071 0,5071 0,3719 0,5233 0,7876 0,5128 

sao-sebastiao.dxf 182 0,6197 0,6197 0,7542 0,8628 0,8768 0,6230 

sobradinho.dxf 454 0,3736 0,3736 0,6489 0,7480 0,6271 0,3575 

teresina.dxf 4112 0,5965 0,4696 0,6160 0,8507 0,4948 0,3944 

MEAN  0,5150 0,4810 0,6343 0,7641 0,6789 0,4505 

Todas as medidas sintáticas foram calculadas no Mindwalk xSpace, software escrito pelo autor. As 

correlações muito boas estão com fundo destacado. 
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Tabela 3: Correlação entre comprimento e medidas sintáticas (variação) 

CORRELATION (LENGTH) 

MAP SIZE L INT R3 RR INT CTRL CONN 
F 

CHOICE G INT 

annarbor.dxf 3347 -0,0198 0,0156 0,1540 0,1353 0,0094 0,0039 

arapiraca.dxf 1345 0,0095 0,1209 0,1039 0,0648 0,0750 0,0381 

brazilandia.dxf 293 0,0134 0,0716 -0,0133 0,0126 0,0638 0,0291 

caico.dxf 578 -0,0473 0,1335 0,0140 0,0189 0,2600 0,1767 

ceara-mirim.dxf 279 -0,0224 -0,0224 0,0719 0,0447 0,0986 0,0512 

ceilandia.dxf 3957 -0,0308 0,0726 0,0108 -0,0016 0,1283 0,0352 

gama.dxf 1045 0,0045 0,0101 0,0031 0,0110 0,0332 0,0451 

gassin.dxf 35 0,2247 0,1093 0,1034 0,1265 0,1574 0,2063 

guara.dxf 868 -0,0262 0,0465 -0,0270 -0,0051 0,0339 0,0390 

lago-norte.dxf 301 -0,1050 -0,0611 0,0193 0,0533 0,1497 0,0137 

mossoro.dxf 1835 0,0024 0,0964 0,0129 0,0305 0,2119 0,1528 

munich.dxf 586 0,0283 0,0237 0,0987 0,0269 0,0508 0,0107 

paranoa.dxf 351 -0,0641 -0,0641 0,0365 0,0145 0,0340 -0,0257 

planaltina.dxf 69 0,0366 0,0017 0,0048 0,0039 0,0458 0,0627 

plano-piloto.dxf 1797 -0,0679 -0,0572 0,1065 0,0974 0,1727 -0,0411 

riacho-fundo.dxf 652 -0,0651 -0,0163 0,0998 0,0873 0,1888 0,0713 

samambaia.dxf 2371 -0,0019 0,0495 0,0668 0,0717 -0,0207 0,0245 

samsun.dxf 876 -0,0457 0,0821 0,1751 0,0620 0,1423 0,0665 

santa-maria.dxf 436 0,0551 0,0334 -0,0369 0,0527 0,1276 0,0233 

sao-sebastiao.dxf 182 -0,0136 -0,0136 0,0033 0,0189 0,0498 0,0199 

sobradinho.dxf 454 -0,0035 -0,0035 -0,0074 -0,0089 -0,0060 -0,0019 

teresina.dxf 4112 -0,0261 0,0298 0,0408 -0,0062 0,0899 -0,0013 

MEAN  -0,0075 0,0299 0,0473 0,0414 0,0953 0,0455 

Todas as medidas sintáticas foram calculadas no Mindwalk xSpace, software escrito pelo autor. As 

variações negativas estão com fundo destacado. 

Como pode ser visto nas Tabelas 1, 2 e 3, as correlações entre o comprimento (length) e 

as variáveis sintáticas em média aumentaram com a criação das linhas de continuidade. 

Considerando que qualquer variação numa correlação é relevante, a tendência de 

aumento foi significativa, mesmo com uma tendência marginal de queda na medida de 

integração local raio 3. Deste modo, se a hierarquia, ordem oculta, na distribuição dos 
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comprimentos das entidades descritivas tem uma relação implícita e essencial com a 

organização espacial descrita pelo sistema axial (hipótese 1), as linhas de continuidade 

reforçam essa relação, ou seja, aprimoram o sistema axial, confirmando a hipótese 

principal da pesquisa. 

Para observar outros detalhes do impacto do novo sistema, os caminhos curvos ou 

sinuosos dos mapas do Quadro 9 foram reconstruídos automaticamente no novo 

módulo do xSpace utilizando ângulos-limite que variavam de 5º até 60º. Assim, para 

cada novo mapa gerado, diversas variáveis foram calculadas e registradas para entender 

o comportamento do novo sistema. O objetivo de observar cada uma dessas variáveis 

encontra-se detalhado no Quadro 10 na página seguinte. Por questão de objetividade e 

clareza, apenas os resultados essenciais para a argumentação estão listados no corpo 

desta dissertação. A observação dessas variáveis permitiu algumas conclusões 

interessantes, que serão discutidas adiante. 
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Quadro 10: Metodologia 

VARIÁVEIS OBSERVADAS OBJETIVO 

Ângulo (angle) Descrever o ângulo de agregação – zero significa o 
mapa original; 

Tamanho do mapa (size) Verificar o quanto cai o número total de entidades; 

Curvamento (bending) Verificar o impacto da criação das linhas de 
continuidade nos mapas; 

Agregação (aggregation)  Verificar o impacto da criação das linhas de 
continuidade nos mapas, classificando os mapas por 
grau de agregação; 

Sinuosidade média (mean sinuosity) Verificar o impacto da criação das linhas de 
continuidade nos mapas; 

Comprimento médio (mean length) Verificar o quanto cresce o comprimento médio; 

Conectividade média (mean conn) Verificar o quanto cresce a conectividade média; 

Integração global média (mean g int) Verificar o impacto da criação das linhas de 
continuidade na distribuição da acessibilidade; 

Fator de diferença (diff factor) Verificar o impacto da criação das linhas de 
continuidade na distribuição da acessibilidade através 
do aumento ou diminuição da entropia; 

Correlação entre comprimento (length) e 
as variáveis sintáticas – as mesmas da 
Tabela 1, 2 e 3 

Verificar a hipótese principal da pesquisa: se as linhas 
de continuidade aumentam a correlação entre as 
medidas sintáticas e a dimensão métrica implícita do 
sistema axial; 

Sinergia (sinergy) Verificar o efeito das linhas de continuidade sobre a 
sinergia do sistema; 

Inteligibilidade (intl) Verificar o efeito das linhas de continuidade sobre a 
inteligibilidade do sistema; 

Inteligibilidade radius-radius (intl rr) – 
correlação entre conectividade e 
integração radius-radius 

Verificar o efeito das linhas de continuidade sobre a 
inteligibilidade do sistema; 

Inteligibilidade raio 3 (intl r3) – 
correlação entre conectividade e 
integração local raio 3 

Verificar o efeito das linhas de continuidade sobre a 
inteligibilidade do sistema. 

 

O impacto da criação das linhas de continuidade variou entre os mapas testados. Para 

alguns, as mudanças foram bruscas, para outros, o efeito foi incipiente. As primeiras 

análises indicam que essa diferença de comportamento durante a agregação provém do 
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tipo traçado. Por isso, a Tabela 4 a seguir está ordenada pelo grau de agregação 

(Equação 15) para um ângulo-limite de 60º: 

Tabela 4: Impacto do novo sistema (agregação, sinergia e inteligibilidade) 

AGGREGATION SINERGY INTELLIGIBILITY 
MAP \ ANGLE 

35º 60º 0º 35º 60º 0º 35º 60º 

  10% –     

sobradinho.dxf 0,0044 0,0352 0,8883 0,8885 0,9098 0,4743 0,4736 0,4565 

gama.dxf 0,0492 0,0781 0,7464 0,7971 0,8196 0,3841 0,4133 0,4411 

paranoa.dxf 0,0683 0,0902 0,8867 0,9334 0,9364 0,6443 0,6728 0,6701 

sao-sebastiao.dxf 0,0535 0,0909 0,8665 0,8896 0,8930 0,5817 0,6054 0,6110 

guara.dxf 0,0590 0,0912 0,4482 0,5073 0,7166 0,1871 0,2303 0,2036 

ceilandia.dxf 0,0795 0,0980 0,6542 0,7645 0,7690 0,3045 0,3565 0,3749 

  10% +     

lago-norte.dxf 0,0966 0,1121 0,6245 0,7527 0,7977 0,4503 0,5005 0,5029 

brazilandia.dxf 0,0939 0,1165 -0,0579 0,0259 0,0289 0,2304 0,2607 0,2648 

santa-maria.dxf 0,1363 0,1426 0,5151 0,7817 0,7883 0,3222 0,5054 0,5165 

planaltina.dxf 0,1216 0,1486 0,9928 0,9928 0,9939 0,8184 0,8644 0,8606 

riacho-fundo.dxf 0,1006 0,1667 0,5678 0,6994 0,7030 0,3635 0,4130 0,4273 

plano-piloto.dxf 0,1159 0,1941 0,7320 0,8366 0,8605 0,4163 0,4092 0,4216 

  20% +     

samambaia.dxf 0,1406 0,2244 0,6872 0,7872 0,8260 0,3649 0,4073 0,4139 

mossoro.dxf 0,1834 0,2318 0,4447 0,7103 0,7324 0,3060 0,4324 0,4631 

ceara-mirim.dxf 0,1923 0,2340 0,9105 0,9469 0,9629 0,7214 0,7490 0,7276 

caico.dxf 0,2009 0,2374 0,2532 0,6515 0,6664 0,3031 0,4372 0,4456 

  30% +     

teresina.dxf 0,3037 0,3718 0,6088 0,5916 0,6002 0,3420 0,3598 0,3730 

arapiraca.dxf 0,3665 0,4348 0,7257 0,7721 0,7809 0,4260 0,4334 0,4499 

samsun.dxf 0,3777 0,4606 0,8755 0,9509 0,9534 0,5252 0,5623 0,5836 

gassin.dxf 0,2927 0,4634 0,9428 0,9703 0,9872 0,7744 0,8339 0,8615 

annarbor.dxf 0,2289 0,4835 0,7853 0,8603 0,9041 0,4109 0,3700 0,4207 

munich.dxf 0,3880 0,5344 0,7407 0,7834 0,8340 0,4616 0,5154 0,5611 

Todas as medidas sintáticas foram calculadas no Mindwalk xSpace, software escrito pelo autor. As 

correlações muito boas estão com fundo destacado. 
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 Agregação. Os mapas da Tabela 4 estão divididos em quatro grupos de acordo com 

o impacto da agregação: muito regular (10% –), regular (10% +), irregular (20% +) e 

muito irregular (30% +). Pode-se ver que em alguns casos, mais de 40% das linhas 

axiais foram agregadas. Quanto mais ‘orgânico’ é o mapa, maior é o impacto da 

agregação, enquanto quanto mais ‘regular’, menor é esse impacto. Ou seja, a descrição 

axial pode estar destruindo propriedades globais importantes nesses mapas mais 

‘orgânicos’. Portanto, se o uso das linhas de continuidade for reconhecido como um 

método descritivo mais preciso do que o sistema axial original, isso poderá confirmar 

que o sistema axial descreve tecidos diferentes de modo diferente, ou seja, não 

ignorando, ao menos no grau desejado, aspectos não essenciais da estrutura e, por isso, 

dificultando a comparação de diferentes tipos de sistemas. Por fim, a Tabela 4 também 

ilustra o quanto é diversificado o conjunto de mapas utilizado. 

 Sinergia e conectividade. Também é possível ver pela Tabela 4 que em praticamente 

todos os mapas, a sinergia e a inteligibilidade ou mantiveram-se estáveis ou 

aumentaram. Foi visto que as correlações entre comprimento e variáveis sintáticas 

aumentaram tanto para variáveis locais quanto para globais. Ou seja, as linhas de 

continuidade maximizam ao mesmo tempo propriedades globais e locais, que por sua 

vez geram os valores de sinergia e inteligibilidade.  

 Comprimento e conectividade médios. Para todos os mapas, a quantidade de 

entidades total caiu e, por conseguinte, a conectividade média e o comprimento médio 

subiram. Um efeito esperado de um procedimento que agrega linhas axiais é a queda no 

número total de entidades. As linhas de continuidade herdam todas as interseções dos 
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seus segmentos, aumentando a conectividade média do sistema. O comprimento médio 

também aumentou com a presença delas. Os valores de comprimento estão 

normalizados entre zero e um pelos valores mínimo e máximo de cada mapa, para que 

se possa ter uma medida uniforme entre escalas distintas. Para medir o aumento do 

comprimento médio, os valores dos mapas agregados foram normalizados pelos valores 

máximo e mínimo dos mapas originais. Estes resultados estão listados na Tabela 5 na 

próxima página. 
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Tabela 5: Impacto do novo sistema (tamanho, comprimento e conectividade) 

SIZE MEAN LENGTH MEAN CONN 
MAP \ ANGLE 

0º 60º 0º 35º 60º 0º 35º 60º 

10% –       

sobradinho.dxf 455 447 0,0504 0,0504 0,0512 2,9099 2,9075 2,9128 

gama.dxf 1077 1021 0,0742 0,0760 0,0776 3,9870 4,0134 4,0353 

paranoa.dxf 366 346 0,1042 0,1078 0,1093 3,6230 3,6524 3,6590 

sao-sebastiao.dxf 187 178 0,1396 0,1430 0,1457 3,4866 3,4945 3,4944 

guara.dxf 899 843 0,1222 0,1253 0,1290 2,8587 2,8687 2,8660 

ceilandia.dxf 4153 3904 0,0468 0,0487 0,0493 3,9663 4,0061 4,0256 

10% +       

lago-norte.dxf 321 295 0,0956 0,1008 0,1028 2,2617 2,1462 2,1356 

brazilandia.dxf 309 289 0,0969 0,1019 0,1033 3,5469 3,6109 3,6194 

santa-maria.dxf 477 430 0,0732 0,0789 0,0800 4,1048 4,2018 4,2186 

planaltina.dxf 74 67 0,2084 0,2234 0,2303 6,0541 6,2609 6,3284 

riacho-fundo.dxf 696 619 0,0794 0,0840 0,0880 4,2011 4,2117 4,2456 

plano-piloto.dxf 1932 1696 0,0526 0,0557 0,0586 2,5880 2,5587 2,5472 

20% +       

samambaia.dxf 2589 2230 0,0177 0,0191 0,0202 3,4160 3,4610 3,4969 

mossoro.dxf 2066 1772 0,0868 0,0967 0,0998 4,9284 5,1902 5,2596 

ceara-mirim.dxf 312 270 0,1328 0,1448 0,1487 4,0128 4,0502 4,0889 

caico.dxf 657 562 0,1257 0,1412 0,1452 4,3653 4,5121 4,5552 

30% +       

teresina.dxf 5097 3845 0,0551 0,0669 0,0712 4,5313 5,0068 5,1688 

arapiraca.dxf 1758 1248 0,0794 0,1012 0,1084 3,9215 4,2454 4,3526 

samsun.dxf 1157 795 0,1106 0,1402 0,1531 4,7226 5,1347 5,3057 

gassin.dxf 41 29 0,2109 0,2522 0,3056 4,0000 4,0000 4,1379 

annarbor.dxf 3919 2581 0,0359 0,0403 0,0503 2,9543 2,9770 3,0856 

munich.dxf 786 496 0,1038 0,1346 0,1569 3,7913 4,0853 4,2903 

Todas as medidas sintáticas foram calculadas no Mindwalk xSpace, software escrito pelo autor. 
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 Integração média e fator diferença. Para todos os mapas, a integração global média 

aumentou (Tabela 6 na página seguinte). Isso acontece porque as linhas de 

continuidade, por serem as mais longas possíveis, diminuem bastante a concentração da 

acessibilidade no núcleo integrador (Figuras 20 a 27 já apresentadas), aumentando, por 

conseguinte, a integração média do sistema. No entanto, o fator de diferença caiu na 

maior parte dos mapas, principalmente quando o impacto da agregação foi menor29.  

Finalmente, na medida em que as linhas de continuidade vão sendo ‘alongadas’, as 

distorções entre linhas longas e caminhos sinuosos vão gradativamente desaparecendo. 

Este comportamento se repete tanto para tecidos ‘orgânicos’, quanto para tecidos 

extremamente regulares, como pode ser visto nas figuras mais adiante (Figuras 20 a 27 

já apresentadas). Por isso, supõe-se que as linhas de continuidade uniformizam a 

‘estratégia’ de descrição entre tipos de tecidos bastante diferentes, ao maximizar as 

propriedades globais destes sistemas. Além disso, elas deram legibilidade aos mapas por 

destacar um sistema principal e espraiar o núcleo de integração. 

                                           

29 Isso quer dizer que mesmo com um aumento na abstração, houve uma tendência de melhora na 

diferenciação. Porém, os valores medidos sempre estiveram muito próximos do valor máximo (máxima 

entropia). Isso acontece por que medida foi criada para um número pequeno de espaços e num sistema 

deste porte, há um grande número de espaços secundários com valores de integração parecidos. Seriam 

necessários mais testes, como, por exemplo, calcular o valor diferença apenas do núcleo de integração ou 

de alguns valores representativos, para checar a relevância da medida nas análises. No entanto, é possível 

perceber visualmente a melhoria da diferenciação dos espaços mais integrados – Figuras 20 a 27. 
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Tabela 6: Impacto do novo sistema (integração global, fator diferença) 

SIZE MEAN G INT DIFF FACTOR  
MAP \ ANGLE 

0º 0º 35º 60º 0º 35º 60º 60º – 0º 

10% –         

sobradinho.dxf 455 1,5145 1,5137 1,5920 0,9964 0,9964 0,9962 -0,0003 

gama.dxf 1077 1,2864 1,4465 1,5668 0,9979 0,9976 0,9974 -0,0005 

paranoa.dxf 366 1,3436 1,4945 1,5117 0,9965 0,9962 0,9961 -0,0004 

são-sebastiao.dxf 187 1,3027 1,3994 1,4019 0,9958 0,9953 0,9952 -0,0006 

guara.dxf 899 0,7046 0,8100 1,0454 0,9978 0,9977 0,9965 -0,0013 

ceilandia.dxf 4153 1,1470 1,4579 1,5153 0,9974 0,9974 0,9977 0,0003 

10% +         

lago-norte.dxf 321 0,9648 1,3553 1,4125 0,9970 0,9963 0,9962 -0,0008 

brazilandia.dxf 309 0,9239 1,0220 1,0439 0,9967 0,9962 0,9961 -0,0007 

santa-maria.dxf 477 1,0469 1,4676 1,4712 0,9975 0,9965 0,9965 -0,0010 

planaltina.dxf 74 2,2899 2,3965 2,4359 0,9903 0,9900 0,9899 -0,0004 

riacho-fundo.dxf 696 1,0120 1,3695 1,4150 0,9972 0,9972 0,9971 -0,0001 

plano-piloto.dxf 1932 0,7870 1,0325 1,0638 0,9975 0,9967 0,9967 -0,0008 

20% +         

samambaia.dxf 2589 1,0058 1,3312 1,4501 0,9979 0,9976 0,9972 -0,0007 

mossoro.dxf 2066 1,0196 1,4768 1,5495 0,9974 0,9972 0,9975 0,0001 

ceara-mirim.dxf 312 1,6583 1,8074 1,8980 0,9965 0,9963 0,9958 -0,0007 

caico.dxf 657 0,8809 1,3623 1,4076 0,9964 0,9968 0,9967 0,0003 

30% +         

teresina.dxf 5097 0,7751 1,1034 1,2687 0,9966 0,9971 0,9971 0,0005 

arapiraca.dxf 1758 0,8737 1,2825 1,3773 0,9969 0,9970 0,9972 0,0002 

samsun.dxf 1157 1,0985 1,8854 2,0249 0,9957 0,9960 0,9960 0,0003 

gassin.dxf 41 1,4915 1,6848 1,7800 0,9959 0,9929 0,9898 -0,0061 

annarbor.dxf 3919 0,8370 1,1966 1,4847 0,9973 0,9968 0,9968 -0,0005 

munich.dxf 786 0,7267 0,9522 1,1603 0,9963 0,9971 0,9967 0,0004 

Todas as medidas sintáticas foram calculadas no Mindwalk xSpace, software escrito pelo autor.  

Variações negativas no fator diferença estão com fundo destacado. 
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3.6 Estudo de caso: Movimento de veículos na cidade do Recife 

Como visto, existem vários novos estudos no tema da pesquisa. No entanto, foram 

feitos poucos testes empíricos para comprovar se as novas técnicas aumentam o grau de 

correlação entre as medidas sintáticas e variáveis no âmbito do observador. Este último 

ponto é extremamente importante, pois é justamente essa correspondência com a 

realidade que valida o sistema descritivo. Sendo assim, foi escolhido um estudo de 

caso30 que ilustra as questões apresentadas e permite extrair resultados preliminares: 

O Recife é o centro de uma região metropolitana que cresceu sobre uma topografia 

irregular, não raro pontuada por morros, rios, córregos e mangues. Essa situação foi 

complementada por um crescimento orgânico e não planejado ao longo de quase cinco 

séculos de história. Em meio a esse tecido orgânico foram construídas várias avenidas 

modernas. Ou seja, o traçado urbano do Recife mistura linhas extremamente longas, 

como as Avenidas Caxangá e Mascarenhas de Moraes, com caminhos curvos ou 

sinuosos, como as Avenidas 17 de Agosto e Boa Viagem. Esse traçado está praticamente 

consolidado, havendo pouco espaço para sua expansão ou para ampliação do sistema 

viário principal. Sendo assim, o tráfego de veículos em longa distância tem que seguir os 

poucos caminhos disponíveis formados pelas grandes avenidas, viadutos e pontes. Estes 

caminhos compõem um sistema viário principal na forma de uma mão aberta, no qual 

cinco radiais convergem para o centro no litoral e quatro perimetrais, uma delas não 

concluída, complementam o sistema.  

                                           

30 Em parte, foi esse estudo de caso que motivou a pesquisa. 
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Muitas destas passagens foram monitoradas em novembro de 1997 por uma empresa de 

consultoria31 contratada pela prefeitura para medir o volume de tráfego. Dentre os 

pontos monitorados pela consultora, foram selecionados quarenta e seis pontos de 

contagem para o estudo – foram descartados apenas os pontos que se encontravam fora 

do mapa disponível. O interesse no tráfego de veículos decorre da melhor adequação do 

uso das ‘linhas de continuidade’ aos movimentos em escala mais global. Além disso, 

outras questões podem ser abordadas: as medidas de integração ficam concentradas em 

mapas deste tamanho, não refletindo o caráter distribuído da acessibilidade, e poucos 

estudos foram feitos com movimentos de veículos em longa distância. 

As contagens foram feitas nos corredores principais porque 

eles refletem o comportamento de todo o sistema principal 

e secundário, uma vez que coletam e distribuem o tráfego 

dos outros subsistemas. Esse monitoramento foi feito entre 

as 06:00h e 22:00h, um dia por via selecionada e os 

veículos foram contados em ambos os sentidos. Depois, as 

somas de cada tipo de veículo foram convertidas para um 

fator equivalente comum, obtendo uma visão uniforme do volume de tráfego. Para isso, 

foi utilizada a unidade carro de passeio – UCP (Tabela 7). Porém, houve uma 

dificuldade de associar esses valores ao mapa axial: ele foi desenhado representando 

Tabela 7: Valores UCP 

VEÍCULO VALOR 
UCP 

Carro 1,00 
Ônibus 2,25 
Caminhão 1,75 
Moto 0,33 
Bicicleta 0,20 

Fonte: ATP – Assessoria, 

Tecnologia e 

Planejamento. 

                                           

31 Todas as contagens de veículos foram gentilmente cedidas pela ATP – Assessoria, Tecnologia e 

Planejamento. Agradecimentos especiais ao engenheiro Flávio Couceiro, pelos esclarecimentos teóricos, 

metodológicos e práticos das contagens de veículos. 
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cada via com os sentidos de tráfego ora separados em duas linhas axiais, ora unidos 

numa única. Para fixar esse problema e evitar qualquer tipo de distorção, todas as vias 

foram redesenhadas como uma única linha axial, conforme a interpretação mais 

utilizada. Deste modo, os valores UCP de ambos os sentidos foram somados e 

associados à linha axial do ponto de contagem.  

 

Figura 30: Mapa axial do Recife 

Fonte: Este mapa foi gentilmente cedido pelo Professor Guilherme Varela do Departamento de 

Arquitetura – UFPE. Linhas monitoradas em destaque. 
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As principais medidas sintáticas foram comparadas com os valores absolutos em UCP, 

pois não se fez necessário aplicar nenhum mecanismo de normalização, como os 

logaritmos. O motivo é que apenas as vias principais foram monitoradas e, desta forma, 

não havia grande variação na escala dos fluxos. Entre outras medidas sintáticas, foram 

utilizadas a integração local de raio três e a integração radius-radius32. Finalmente, 

questões administrativas impediram a inclusão da listagem dos pontos de medição e 

contagens no trabalho. As correlações estão listadas na Tabela 8 a seguir: 

Tabela 8: Correlações entre medidas sintáticas e valores UCP 

LENGTH CONN CTRL F CHOICE L INT R3 RR INT G INT 

0,4929 0,3820 0,4160 0,3359 0,3157 0,3410 0,1877 

Medidas sintáticas calculadas no Mindwalk xSpace, software escrito pelo autor. 

Nenhuma correlação relevante foi encontrada (Tabela 8), mas o melhor resultado foi a 

correlação com o comprimento (length) das linhas axiais. Isso parece indicar que nas 

jornadas de longa distância as vias de maior continuidade tornam-se importantes. No 

entanto, em traçados irregulares como o do Recife, o sistema axial quebra caminhos 

orgânicos em vários pedaços, impedindo a descrição de sua continuidade natural e 

minimizando suas propriedades globais. Tal contexto parece indicar que, de fato, 

procedimentos que minimizem as distorções entre linhas longas e caminhos curvos 

podem alterar o quadro acima. 

Sendo assim, a aplicação no estudo de caso foi bastante simples: os caminhos curvos ou 

sinuosos do mapa do axial do Recife foram reconstruídos em linhas de continuidade 

                                           

32 Raio doze para o mapa axial do Recife. 
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utilizando um ângulo-limite de 35º. Dos 46 pontos de contagem usados anteriormente, 

foram reaproveitados 44, uma vez que as linhas axiais de 3 postos acabaram 

concatenadas numa única entidade, tendo sido atribuído o maior valor de contagem a 

ela. Depois, todas as correlações da Tabela 8 foram recalculadas, de modo a verificar 

sua evolução. Os resultados estão comparados na Tabela 9 a seguir: 

Tabela 9: Novas correlações entre medidas sintáticas e valores UCP 

ANGLE LENGTH CONN CTRL F CHOICE L INT R3 R R INT G INT 

0º 0,4929 0,3820 0,4160 0,3359 0,3157 0,3410 0,1877 
35º 0,5080 0,4188 0,4205 0,4723 0,4365 0,4956 0,5625 

Medidas sintáticas calculadas no Mindwalk xSpace, software escrito pelo autor. 

Como pode ser visto, todas as correlações aumentaram. No entanto, as correlações com 

as medidas de integração tiveram uma evolução significativa. Isso acontece porque as 

novas entidades extremamente longas distribuem os valores de integração ou, dito de 

outro modo, garantem melhor acessibilidade topológica a um número maior de áreas 

do mapa, evitando a excessiva concentração de valores no centro sintático. Assim, o 

caráter distribuído da acessibilidade é bem melhor refletido pelas medidas sintáticas, 

sem o artifício de dividir o mapa em subáreas. Finalmente, foram listados, nas páginas 

seguintes, o mapa original e mapa modificado, ambos coloridos com os valores de 

integração radius-radius, para uma comparação visual entre os resultados obtidos. 
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Figura 31: Mapa original – integração global radius-radius 

A típica concentração de valores no núcleo integrador não reflete o caráter distribuído da acessibilidade 

num sistema desse tamanho. Várias linhas importantes não aparecem no mapa. 
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Figura 32: Mapa modificado – integração radius-radius 

Após a agregação com ângulo-limite de 35º, houve uma melhora significativa na distribuição de valores 

do núcleo integrador, refletindo em grande parte, o funcionamento real desse sistema. Isto foi 

confirmado pelo aumento das correlações entre as medidas sintáticas e os valores UCP. 
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Conclusões 

Os sistemas descritivos da Sintaxe Espacial ignoram aspectos não essenciais da estrutura 

do artefato arquitetônico ou urbano para tentar capturar uma suposta organização 

espacial – um sistema de relações entre espaços, ou melhor, entre entidades descritivas 

que representam construções de espaço cognitivo. Isso não quer dizer que aspectos 

geométricos sejam inteiramente ignorados, apenas que esses sistemas contêm um 

elevado grau de abstração que incorpora essas propriedades de maneira subjacente. Isso 

garante descrições mais uniformes e permite comparar artefatos bastante distintos de 

maneira objetiva. No caso do sistema axial, objeto desta pesquisa, essa relação entre 

aspectos subjacentes da estrutura e a organização espacial está registrada na correlação 

entre a sua dimensão métrica implícita e a configuração espacial descrita.  

As primeiras análises indicam que as linhas de continuidade aumentam essa relação 

entre a dimensão métrica implícita do sistema axial e a configuração espacial descrita. 

Também aumentam o grau de abstração do sistema descritivo, uma vez que caminhos 

curvos ou sinuosos, descritos como uma única entidade, representam uma liberdade 

descritiva bem maior do que as linhas axiais. Por conseguinte, elas aumentam a 

independência descritiva da organização espacial em relação à estrutura ao mesmo 

tempo em que reforçam a ligação implícita entre elas. Além disso, foi visto que a noção 

de continuidade não contradiz os pressupostos de espaço cognitivo utilizados pelo 

sistema axial. Ou seja, as linhas de continuidade aprimoram o sistema axial com base 

nos seus próprios fundamentos, confirmando a hipótese principal. 
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Há outros efeitos positivos. As linhas de continuidade diminuem o número total de 

entidades no sistema e aproveitam todas as medidas sintáticas sem qualquer necessidade 

de adaptação. Isso facilitará o uso do novo sistema em futuras pesquisas. Quanto à 

principal medida sintática, a integração global, as linhas de continuidade desconcentram 

o núcleo integrador, aumentando a integração global média do sistema. Isso dá maior 

legibilidade aos mapas por destacar um sistema principal mais distribuído e esse 

comportamento se repetiu nos mais diversos tipos de tecidos urbanos. Todos os 

argumentos anteriores querem dizer que, aparentemente, as linhas de continuidade são 

uma estratégia coerente para minimizar os problemas apresentados, possibilitando 

descrições ainda mais uniformes e objetivas de tecidos completamente distintos em 

relação ao sistema axial original. 

 Desdobramentos. Os resultados apresentados, não invalidam, de forma alguma, 

estratégias completamente reversas que, por exemplo, quebrem as linhas longas e 

adicionem novas informações da estrutura como ângulos e distâncias, maximizando 

propriedades locais – outros estudos apontam justamente para essa direção (Hillier, 

2000, 2001; Asami et al, 2003; Salheen, 2003). A despeito dos problemas apresentados, 

os bons resultados do sistema axial vieram, ao que parece, de uma estratégia híbrida, 

que nem priorizava aspectos locais nem globais. Portanto, novos resultados poderão 

estabelecer uma espécie de ‘plataforma descritiva’, com regras que priorizem a 

diferenciação global (ênfase na organização) ou a diferenciação local (ênfase na 

estrutura). Assim, seria possível comparar todas as novas técnicas descritivas dentro de 

um mesmo contexto teórico coerente, como no Quadro 11 a seguir: 
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Quadro 11: ‘Plataforma descritiva’ 

ÊNFASE VISIBILIDADE ACESSIBILIDADE CONTINUIDADE 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 Diferenciação de 
propriedades 
globais (abstração) 

Mudança de 
direção 

Topológica Continuidade 
(agregar linhas) 

 

ES
T

R
U

T
U

R
A
 Diferenciação de 

propriedades locais 
(realidade) 
 

Análise angular Métrica Descontinuidade 
(quebrar linhas) 

Com isto em mente, é possível entender a maior parte dos problemas apresentados 

como uma indefinição na estratégia de descrição e análise. Por exemplo, enquanto 

linhas longas dão ênfase na continuidade, quebrar caminhos curvos em várias linhas 

significa o inverso. Nesse contexto, utilizar as ‘linhas de continuidade’ é extremamente 

coerente, pois significa adotar uma estratégia que maximiza a ênfase na organização em 

todos os aspectos. Por outro lado, um procedimento com ênfase na estrutura, o qual 

quebre as linhas e utilize uma abordagem métrico-angular poderia trazer novas luzes 

sobre a diferenciação local e centralidade. 

Finalmente, como toda pesquisa científica, os limites estão na transitoriedade dos 

resultados. Também há algumas questões em aberto, como o estudo mais detalhado do 

impacto do novo sistema nas distribuições dos comprimentos nos mapas axiais e a 

questão do ângulo-limite de agregação. Todos os resultados aqui apresentados são 

preliminares e indicam um caminho para futuras pesquisas – apenas a extensiva 

utilização em campo das linhas de continuidade vai confirmar se elas de fato são mais 

eficientes do que a técnica axial. 
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