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RESUMO 

 

O planejamento urbano de uma região pode considerar tanto o estudo da oferta da 

malha viária, através de metodologias como a Teoria da Sintaxe Espacial, quanto 

também o estudo da demanda por viagens através de metodologias que envolvam 

pesquisas de origem-destino e alocação de viagens. Além das diferenças técnicas 

entre as metodologias, destacam-se outros fatores como o tempo para a realização 

do estudo, as tecnologias empregadas e a mão de obra utilizada para a obtenção e 

análise de dados. A Teoria da Sintaxe Espacial pode obter bons resultados 

principalmente em cidades de pequeno e médio porte em que não há muitas 

restrições de movimento nas interseções viárias, algo comum em cidades maiores. 

O estudo da sintaxe busca entender a relação entre as vias, seus comprimentos e 

suas conexões de forma a prever como dar-se-ão os fluxos e movimentos. O 

objetivo deste trabalho é demonstrar como esta teoria pode ser aplicada na 

Engenharia de Transportes e como suas variáveis de integração, conectividade e 

escolha podem influenciar em estudos de planejamento urbano. Dessa forma, 

pretende-se aplicar uma metodologia que reduza ou até elimine a necessidade de 

aplicação da modelagem tradicional ou modelo quatro etapas, reduzindo-se custos e 

tempo de pesquisa. Espera-se obter uma considerável correlação entre os dados 

analisados por meio da Sintaxe Espacial com os dados coletados por meio de 

pesquisas volumétricas, resultando numa aplicação de uma metodologia mais 

econômica e rápida que pode vir a ser utilizada principalmente por municípios com 

mais restrições orçamentarias.  

 

Palavras-chave: Planejamento de Transportes. Morfologia Urbana. Sintaxe Espacial. 



 

ABSTRACT 

 

The urban planning of a region can consider both the study of the offer of the road 

network, through methodologies such as the Space Syntax Theory, as well the study 

of the demand for travels through methodologies involving origin-destination surveys 

and travel allocation. Besides the technical differences between the methodologies, 

other factors such as the time for the study, the technologies employed and the 

manpower used to obtain and to analyze data, stand out. Space Syntax Theory can 

obtain good results especially in small and medium-sized cities where there are less 

movement restrictions on road intersections, something common in big cities. The 

study of syntax seeks to understand the relationship between roads, their lengths and 

their connections to predict how flows and movements will occur. The objective of this 

work is to demonstrate how this theory can be applied in Transport Engineering and 

how its variables of integration, connectivity and choice can influence urban planning 

studies. In this way, it is intended to apply a methodology that reduces or even 

eliminates the need to apply traditional modeling or four-step model, reducing costs 

and research time. It is expected to obtain a considerable correlation between the 

data analyzed through Spatial Syntax with the data collected through volumetric 

surveys, resulting in an application of a more economical and fast methodology that 

can be used mainly by cities with more budgetary restrictions. 

 

Keywords: Transportation Planning. Urban Morphology. Space Syntax. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenho das vias e o modo como ocorrem as suas conexões por meio dos 

transeuntes são capazes de impactar diretamente na forma de viver de nossa 

sociedade. As facilidades e dificuldades impostas pelo traçado das vias e por suas 

interseções determinam quais vias serão mais demandas pelo tráfego, no caso, 

serão buscadas pelos motoristas para serem utilizadas. Portanto é de essencial que 

se entenda o papel que o desenho da malha viária exerce na produção de viagens 

numa região, independentemente do tamanho desta região, resultando no estudo da 

Sintaxe Espacial. 

A Sintaxe Espacial estuda a relação do desenho das vias e suas 

conectividades e profundidades, correlacionando esses fatores de forma a se obter 

quais vias são as principais da região de estudo somente pelo estudo da malha, sem 

levar em consideração, neste estágio prévio de estudo, as demandas da população 

e a localização e influência dos principais polos geradores de viagens (PGVs). No 

âmbito da Engenharia Civil, na área de Transportes, a Sintaxe Espacial pode ser 

aplicada em diversas escalas (CAVALCANTE, 2009) como, por exemplo, as 

seguintes: 

- Microescala: ao se analisar uma rua, tem-se que as interseções desta com 

outras ruas, as distâncias entre essas interseções e o desenho tanto das interseções 

quanto dos trechos contínuos são capazes de determinar quais são os locais de 

maior fluxo de passagem, influenciando diretamente em aspectos variados como o 

preço dos imóveis, valores de alugueis, melhor locação para determinados 

empreendimentos e até mesmo os níveis de poluição sonora; 

- Mesoescala: ao se analisar uma área de uma cidade, considera-se o foco 

desta região no contexto do município, identificando-se qual o uso e ocupação do 

solo majoritário de seus lotes, considerando-se a formação ou não de núcleos 

formadores; 

- Macroescala: ao se analisar uma cidade ou uma região metropolitana, pode-

se identificar quais vias são mais demandadas pelo tráfego a fim de se obter a 

melhor localização para a instalação de um determinado empreendimento, quais 

devem receber investimentos e quais podem ter seu padrão de via alterado, seja 

mudando o sentido de circulação, mudando o uso das faixas de tráfego para faixas 

de ônibus ou trens ou até mesmo fechando alguns trechos de vias para veículos. 
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A morfologia urbana pode ser entendida como uma ferramenta no processo 
de planejamento das cidades que através das relações que se estabelecem 
ao nível do edificado, sistema viário, da articulação das várias centralidades 
e do caráter da paisagem, permite orientar os agentes de mudança nas suas 
opções projetuais e gestão urbanística. (SARAIVA, 2014). 

 

O tema deste estudo se baseia na ideia de se analisar os deslocamentos de uma 

região com foco na oferta da rede de transportes ao invés de se focar na demanda 

de viagens dos usuários do sistema. 

Este trabalho consistirá de uma Revisão Bibliográfica que virá a explicar os 

conceitos e ideias por trás da Sintaxe Espacial além de apresentar outros estudos 

relacionados ao tema. A Metodologia de obtenção de dados e de tratamento e 

análise dos mesmos será também explicada e, por fim, os dados serão 

representados tanto em forma quantitativa quanto em forma visual por meio de 

mapas para que assim sejam analisados. A Figura 1 apresenta um fluxograma das 

etapas que compõem este trabalho. 

 

Figura 1 – Fluxograma com as etapas do trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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1.1 Justificativa 

 

As metodologias atualmente aplicadas para a realização de estudos de 

planejamento urbano exigem o levantamento de dados de demanda que necessitam 

de recursos que, para alguns órgãos públicos, podem ser escassos, como tempo, 

mão de obra e dinheiro, para serem obtidos. Já a Sintaxe visa o estudo da 

modelagem de oferta de infraestrutura viária, uma modelagem topológica, não uma 

modelagem de demanda. 

Esses dados, que são geralmente extraídos por meio de pesquisas de campo 

(pesquisa de origem/destino, contagem de placas, contagem de aparelhos de 

fiscalização eletrônica, entre outros), poderiam ser substituídos por estudos de oferta 

de vias, reduzindo-se o investimento realizado na coleta de dados e assim obtendo 

resultados com uma considerável correlação com os dados de viagens obtidos via 

pesquisa volumétrica. 

 Estudar uma metodologia que venha a reduzir os custos de mão de obra e de 

equipamentos utilizados para o estudo de planejamento de transportes de 

municípios é a principal justificativa do presente trabalho.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

• Estudar e aplicar uma alternativa complementar à elaboração de projetos de 

mobilidade para municípios de pequeno e médio porte com foco numa área 

de um projeto piloto, uma alternativa que considere não somente os 

movimentos atualmente realizados conforme os desejos de locomoção da 

população, mas atente também para o desenho da malha viária com foco nas 

conexões e profundidades de suas vias. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Aprofundar os estudos relacionados à Sintaxe Espacial voltada à engenharia 

de transportes; 

• Definir uma área de estudo, de preferência um município de pequeno ou 

médio porte, para a qual a sintaxe possa apresentar uma boa correlação com 

o fluxo veicular; 

• Aplicar ferramentas computacionais que venham a gerar variáveis sintáticas 

que sirvam para a análise da morfologia do local do estudo; 

• Realizar um estudo de caso para a aplicação da Sintaxe Espacial que venha a 

reduzir o uso de mão de obra e o tempo empregados em estudos de projetos 

de mobilidade, portanto barateando os projetos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A malha viária de um município deve ser considerada como uma arquitetura 

espacial independente na qual os transeuntes a utilizam para se deslocarem pelo 

meio urbano, enquanto os planejadores urbanos e engenheiros de tráfego a 

estudam. Portanto tem-se que as vias permitem que os fluxos se estabeleçam, 

sendo esses influenciados pelos diferentes tipos de uso do solo, por sua localização 

e pela oferta da rede de transportes, essa última representada por variáveis como 

comprimento e largura das vias, qualidade do pavimento, número de faixas de 

rolamento das vias, suas conexões (interseções), presença ou ausência de 

estacionamentos, etc. 

A forma como se correlacionam os fluxos com a oferta de vias, principalmente 

no que se refere às suas interseções e seus comprimentos, pode ser estuda pela 

Sintaxe Espacial a fim de se obter um bom indicativo de quais vias serão mais 

carregadas sem a necessidade de um estudo de origem-destino. Esses estudos, em 

cidades de médio porte, podem levar meses a serem realizados e podem consumir 

uma quantidade considerável de recursos humanos e financeiros do município. 

 A Sintaxe Espacial visa compreender a morfologia urbana por meio de 

técnicas e modelos computacionais associando valores quantitativos e expressões 

matemáticas para se analisar o espaço. Dessa forma, são geradas variáveis 

capazes de representar o movimento natural da população pelo ambiente urbano. 

 

O movimento natural é a proporção do movimento de cada linha, 
determinada pela estrutura da malha urbana, sem levar em consideração 
estruturas atraentes. (HILLIER, 2003). 
 

Sediado inicialmente em Cambridge e posteriormente na The Bartlett School 

of Architecture, Londres, o grupo de investigação coordenado por Hillier 

desenvolveu, durante a década de 1980, o Space Syntax (Sintaxe Espacial), uma 

ferramenta de análise espacial que trata das relações existentes entre a estrutura da 

cidade e sobre o modo como esta funciona (Hillier & Stutz, 2005). A Sintaxe Espacial 

analisa a configuração espacial da cidade e correlaciona a estrutura urbana com 

vários aspectos econômicos e sociais que têm repercussões no espaço urbano ao 

longo do tempo. 
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Destaca-se que a Sintaxe Espacial vem a estudar a morfologia urbana no 

plano horizontal, portanto uma das limitações da Teoria, caso não ponderada por 

técnicas voltadas a este problema, é a de que terreno acidentados não apresentam 

tanto impacto por seu desenho na análise sintática quanto apresentam nos 

movimentos reais, principalmente para modais não-motorizados de transportes.  

Para o desenvolvimento do trabalho, vários conceitos e estudos relacionados 

à Sintaxe Espacial foram analisados. Englobando os principais aspectos 

relacionados à elaboração dos mapas de sintaxe e da análise de seus dados, tem-

se que alguns conceitos merecem destaque, entre eles os conceitos de linhas axiais, 

movimento natural, integração, conectividade e escolha. 

 

2.1. Conceitos 

 

O movimento de pessoas é determinado não somente pela localização dos 

locais de moradia, trabalho, estudo, lazer, serviços, etc., mas também pela 

configuração e pelo desenho de ruas e praças, pela forma como as vias estão 

conectadas ou não e se essas possuem continuidade e se realizam ligações 

importantes entre pontos da cidade, além de outros fatores. 

Entre as estruturas básicas para a análise sintática de uma malha, os 

primeiros a serem compreendidos são os espaços convexos e as linhas axiais. As 

linhas axiais são as maiores linhas retas capazes de cobrir todo o sistema de 

espaços abertos de um determinado recorte urbano (HILLIER; HANSON, 1984). 

Juntamente com os espaços convexos, elas formam a unidade básica de análise 

utilizada pela Sintaxe Espacial. Já um mapa convexo é definido por Nogueira (2004) 

como uma série de espaços que cobrem o sistema, sendo o espaço mais largo 

possível dentro do espaço público e que pode se ser subdividido em quantas 

unidades forem possíveis.  

O mapa axial é feito pelo encontro de diversas linhas axiais desenhadas 

sobre o sistema viário da base cartográfica de uma região a ser estudada, isso 

atravessando todo o espaço convexo e conectando-se umas às outras. Além disso, 

a forma de representação dos mapas é definida de tal forma que as linhas são 

coloridas e representam as vias (linhas axiais).  

A metodologia mais tradicional de classificação visual das linhas se dá de 

forma que as cores vão desde o azul (cor mais fria), representando valores menores 
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referentes às variáveis, ao vermelho (cor mais quente), representando valores 

maiores. Além desse modelo, as vias podem ser representadas por escalas de 

cinza, apenas pela cor preta e com espessuras diferentes de acordo com seus 

valores, por escala de roxo a laranja, entre outras. 

 

Contagens de tráfego são realizadas em áreas que são objetos de estudo de 

planejamento de transportes. Essas contagens ocorrem em diferentes pontos da 

malha viária da região, sendo divididas em dois tipos. Os pontos de contagem 

Screen Line são aqueles que ocorrem numa linha que corta a área de estudo, um 

cordão interno à região de estudo. Já os pontos de contagem Cordon Line são 

realizados numa linha que delimita a área de estudo, um cordão externo à região de 

estudo.  

 

2.2 Variáveis da Sintaxe Espacial 

 

A Sintaxe Espacial contém diversas variáveis que explicam a relação das 

linhas entre si, tanto em relação à utilização da linha quanto à posição da mesma. 

As principais variáveis da Sintaxe Espacial são: 

- Choice (Escolha) 

- Integration (Integração) 

- Connectivity (Conectividade) 

- Total Depth (Profundidade Total) 

- Total Length (Comprimento do segmento) 

 

2.2.1 Choice (Escolha) 

 

A variável Choice (escolha), também conhecida como Betweenness, calcula a 

probabilidade de se atravessar um determinado segmento a partir de todos os outros 

pontos de origem e destino, obtendo-se, dessa forma, um mapa por potenciais de 

escolha. Quando se combinam as variáveis integração e escolha, surge a variável 

INCH que mostra quais espaços minimizam as distâncias (Integração) e, ao mesmo 

tempo, possuem potencial de atravessamento (Escolha). De acordo com Hillier e 

Iida (2005), estas são as duas principais propriedades da acessibilidade espacial. 

Portanto, o INCH refletiria melhor o potencial de movimento humano na cidade. 
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Segundo Turner, a variável Choice funciona da seguinte forma: “para todos os 

pares de possíveis origens e destinos são desenhados os caminhos mínimos, ou 

rotas mínimas”. Portanto, ela é calculada por meio do simples somatório de vezes 

que, durante o processamento da simulação do mapa, um ‘nó’ é percorrido durante 

um caminho OD. A cada utilização de um determinado nó por um caminho OD, o seu 

valor de Choice é incrementado, resultando, dessa forma, em nós mais ou menos 

requisitados na rede. 

 

2.2.2 Integration (Integração) 

 

A variável integração é considerada como a principal variável da Sintaxe 

Espacial, sendo baseada na centralidade de proximidade (Closeness). A Integração 

calcula, de acordo com Hillier (2009) o potencial de “ir para” (To-Movement Potential), 

que se refere à facilidade de ir de um ponto a outro da malha estudada. Essa 

facilidade, ou proximidade, é baseada em que conjuntos de segmentos minimizam a 

distância topológica (de mudanças de direção) para outros pontos da malha. 

Através desta métrica, é possível entender diversos processos sociais: por 

que alguns lugares apresentam mais fluxos de pessoas do que outros, segregação 

socioespacial, mudanças de uso e ocupação do solo, vetores de expansão urbana, 

padrões de criminalidade, entre outros. 

A medida pode ser angular, topológica ou métrica. No entanto, no mapa de 

segmentos as variáveis angular e métrica são as mais eficientes. A Integração 

Angular melhor captura a facilidade de deslocamento pela complexidade da malha 

urbana, enquanto que a Integração Métrica analisa a partir de um determinado raio 

métrico, útil para análises na escala do pedestre e do bairro. 

Para se prever fluxos de pedestres e veículos e entender a lógica de 

localização de usos urbanos e dos encontros sociais a variável integração é utilizada. 

Por meio dessa se mede o quão “profunda”, ou distante, uma linha axial está de 

todas as outras linhas do sistema (HILLIER et al, 1993).  

Segundo Holanda (2002), o cálculo da medida de integração é representado 

por 1/RRA sendo que RRA é indicado pela Equação1: 
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                                                (1) 

 

Em que: 

RRA = Relativa Assimetria Real; 

MD = Profundidade Média; 

L = Número de linhas do sistema; 

D = Fator de normalização que varia de acordo com o número de linhas 

Um exemplo de utilização da variável integração é apresentado na Figura 2 

onde Nogueira (2004) obteve a integração da malha viária e de suas linhas axiais 

para o município de Aracaju-SE. 

 

Figura 2 – Exemplo de Mapa Axial de Aracaju para 

Integração Global 

 

Fonte: Nogueira (2004). 
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2.2.3 Connectivity (Conectividade) 

 

A conectividade de cada linha é dada pelo número de linhas que a intercepta 

sendo, no caso, a quantidade de segmentos que se conectam a uma determinada 

linha axial, ou seja, a quantidade de linhas que estão a uma profundidade igual a 1 a 

partir dessa linha. Serve para identificar a quantidade de possibilidades de percursos 

que podem ser utilizados. Linhas com alta conectividade tendem a ter um papel 

importante, uma vez que potencialmente promovem acesso a um grande número de 

outras linhas axiais. 

 

2.2.4 Total Depth (Profundidade Total) 

 

O grau de profundidade de uma via diz respeito ao seu grau de conectividade 

em relação à conectividade média de todas as demais vias do sistema (sob uma 

perspectiva global) ou em relação às vias mais próximas topologicamente (sob uma 

perspectiva de integração local). 

A profundidade média de uma linha axial é obtida pela somatória das 

profundidades de todas as linhas axiais em relação a ela, dividida pelo número total 

de linhas menos 1. Linhas mais integradas apresentam valores maiores do que 1,67, 

já linhas mais segregadas apresentam valores menores do que 1,00. 

 

2.2.5 Total Length (Comprimento do Segmento) 

 

A variável comprimento total do segmento se refere ao tamanho métrico de 

cada segmento de espaço da malha viária em estudo. Tem-se que, em geral, os 

centros históricos e os assentamentos informais apresentam comprimentos de 

segmentos menores, visto que a forma de produção espacial é na escala humana. 

Já os bairros industriais e as regiões que apresentem muitos equipamentos de 

grande porte, como indústrias e centros comerciais, apresentam segmentos de vias 

maiores. 
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2.3 Análise Angular De Segmentos (ASA) 

 

O mapa de segmentos é uma forma de representação da Sintaxe Espacial 

que combina duas propriedades. A distância angular entre segmentos é a primeira 

propriedade sendo essa distância dada de acordo com o ângulo que segmentos 

adjacentes formam entre si, no caso, são atribuídas distâncias pequenas a ângulos 

suaves e distâncias maiores a ângulos mais agudos. Já a outra propriedade é a dos 

raios métricos que são as medidas que consideram apenas a localização dentro de 

um raio especificado são obtidas com raios métricos (e não topológicos, como é o 

caso dos mapas axiais). 

A análise da relação entre diferentes regiões não é somente topológica (em 

relação às mudanças de direção), mas também angular (geométrica), ou seja, a 

Análise Angular de Segmentos calcula medidas de acessibilidade espacial 

baseando-se no menor ângulo de encontro entre dois ou mais segmentos. Turner 

(2001) propôs que mudanças de direção de 30º fossem ponderadas com o fator 0,25, 

enquanto mudanças de direção de 60º fossem ponderadas com o fator 0,50. 

Portanto caminhos contínuos, porém com algumas sinuosidades, são interpretados 

como semirretas que representam melhor a lógica de deslocamento dos indivíduos 

na rede. 

A Análise Angular de Segmentos divide os links da malha em suas 

interseções com outros links, passando a calcular individualmente cada segmento 

criado. Dessa forma, a análise da acessibilidade espacial torna-se mais detalhada, 

principalmente para eixos muito longos e que possuem diferentes graus de 

acessibilidade ao longo do percurso. 

 

2.4 Aplicações da Sintaxe Espacial na Engenharia de Transportes 

 

  Vários estudos vêm demonstrando a importância do estudo da malha viária 

por meio da Sintaxe Espacial de forma a se obter previsões de carregamento nas 

vias e assim se planejar a cidade por meio do estudo da oferta de vias, seja 

correlacionando os resultados obtidos pela análise da sintaxe com dados de 

contagem veicular, ou seja, comparando-se os custos de cada metodologia de 

estudo. 

A análise sintática foi utilizada em diversos locais do mundo, resultando em 
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resultados positivos quanto às análises realizadas e às correlações calculadas. 

Londres, Atenas e até algumas cidades islâmicas são exemplos de cidades nas 

quais a Sintaxe apresentou bons resultados. Já no Brasil, esse método já foi 

utilizado para estudos em Porto Alegre-RS, Recife-PE, São José-SC e em Brasília-

DF e nas suas cidades-satélites. 

Um dos estudiosos da Sintaxe Espacial no Brasil foi Jales (2009) que 

desenvolveu uma proposta metodológica alternativa para a modelagem 

macroscópica de tráfego de veículos, considerando o próprio desenho da malha 

como indutor dos fluxos de veículos, constituindo-se num estudo de caso dos 

Volumes Médios Diários da cidade de Fortaleza-CE.  

 Já Pereira e Barros (2011) avaliaram o potencial de aplicação da Sintaxe 

Espacial para se analisar os efeitos da configuração urbana sobre o desempenho do 

transporte em cidades tendo, como estudo de caso, o sistema viário do Distrito 

Federal além da informação acerca do tempo médio despendido nos deslocamentos 

realizados em automóveis dentro desses sistemas. O objetivo do estudo foi de se 

avaliar o efeito que o grau de integração das diferentes configurações urbanas teria 

sobre o tempo médio despendido nesses deslocamentos. 

Cavalcante (2009) propôs uma metodologia sistêmica de análise da saturação 

viária em seu doutorado utilizando-se da cidade de Fortaleza-CE como objeto de 

estudo. Foi realizada uma modelagem computacional num mesmo ambiente de 

Sistemas de Informações Geográficas, de fluxos de demanda alocados pela técnica 

de Equilíbrio do Usuário Estocástico (SUE), oriunda da Urban Transportation 

Modelling Systems (UTMS), aliados aos fluxos potencias de oferta alocados pela 

técnica da Análise Angular de Segmentos (ASA) da Sintaxe Espacial. O principal 

objetivo da pesquisa foi de contribuir na caracterização dos principais atores 

causadores dos congestionamentos. Os resultados confirmaram o processo de 

segregação socioespacial ao qual o município de Fortaleza-CE alcançou, além de 

ter sugerido novas abordagens para análises urbanas e o ensino do urbanismo e 

transportes. 
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2.5. Técnicas de estudo da Sintaxe Espacial – Uso do Depthmap 

 

 O software Depthmap é um dos mais completos e mais utilizados programas 

computacionais voltados para o estudo da Sintaxe Espacial. Ele trabalha com uma 

ampla escala, indo desde construções até cidades e regiões. O objetivo do 

Depthmap é produzir um mapa de elementos do espaço, conectá-los e, por fim, 

produzir análises gráficas dos resultados da rede de forma a definir variáveis que 

possam ter relevância social no que toca o comportamento do usuário na rede. 

Para se realizar a operacionalização do conceito de configuração urbana e a 

identificação e mensuração das características configuracionais da malha viária do 

estudo, recorre-se ao software através da representação gráfica da configuração 

urbana construída a partir do desenho do sistema viário com base nas malhas 

cartográficas da região a ser escolhida.  

Mapas axiais podem ser transformados em mapas de segmentos e esses 

podem ser analisados usando variáveis como, por exemplo, o segment step e o 

angular turns de um cruzamento de uma via para outra e a distância física entre as 

vias. Por exemplo, pode-se calcular a quantidade de caminhos angulares mais 

curtos através de um segmento e a distância média de cada segmento para todos os 

outros. 

Pereira e Barros (2011) explicam como se elabora o mapa, sendo que o 

processo para se calcular as medidas sintáticas no Depthmap é relativamente 

simples. Primeiramente, deve-se importar um mapa axial em formato .dxf, extensão 

dos arquivos do AutoCAD®, da Autodesk, e o transformar em mapa axial, além de se 

definir os pontos em que as linhas se cruzam. O AutoCAD® é um software do tipo 

CAD — computer aided design, ou desenho auxiliado por computador em português 

que é utilizado para a elaboração de de desenhos técnicos em duas dimensões. No 

caso deste trabalho, não foram consideradas as diferenças de altitude entre os 

pontos da malha, portanto considerou-se que todo os pontos encontravam-se num 

mesmo plano horizontal, variando apenas sua latitude e longitude.  

A versão utilizada do software para o presente projeto é o DepthmapX 0.50, 

versão desenvolvida pelo Dr. Tasos Varoudis, arquiteto e engenheiro de computação 

pela University College London, UCL, na qual ele participa do Laboratório de Sintaxe 

Espacial onde ele desenvolve novas inovações metodológicas e computacionais 

combinando modelos de dados espaciais com modelos de aprendizagem mecânica. 
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Traça-se o menor número possível de retas sobre as vias existentes e, a partir 

do mapa axial, é possível obter também o mapa de segmento que divide cada linha 

axial em suas intersecções, permitindo a análise de segmentos de ruas. 

A partir de então, os mapas axial e de segmentos que foram construídos são 

submetidos à análise no software Depthmap para o cálculo da matriz de 

conectividade e para a construção de medidas configuracionais. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Entre as etapas da metodologia aplicada neste estudo, destacam-se a 

definição da área de estudo, a obtenção da base da malha viária da região, a coleta 

dos dados de volume das vias, o uso de ferramentas computacionais para o 

tratamento dos dados e para geração de resultados e, por fim, a análise destes de 

forma a se validar a metodologia aplicada. 

 

3.1 Definição da área de estudo 

 

Após a realização da Revisão Bibliográfica, realizou-se a escolha de uma 

cidade de médio porte a fim de se realizar o estudo de Sintaxe Espacial para a 

mesma, obtendo-se o mapa do sistema viário do município e o carregamento de 

suas principais vias. A cidade escolhida para este projeto foi o município de Timon, 

no estado brasileiro do Maranhão. Tal escolha se deu pelo motivo de a empresa 

Certare Engenharia e Consultoria ter realizado um Plano de Mobilidade Urbana para 

o município de Timon–MA, portanto a empresa disponibilizou tanto os dados das 

pesquisas volumétricas quanto a base da malha viária para este trabalho. 

Timon–MA está situado na microrregião geográfica do Itapecuru, à margem 

oeste do rio Parnaíba, limitando-se ao leste com Teresina–PI, ao norte e ao oeste 

com Caxias–MA e ao sul com Matões–MA. Sua sede localiza-se a latitude 5º5’S e 

longitude 42º50’W, com altitude 69 m acima do nível do mar, sendo distante 426 km 

da capital do estado São Luís–MA por rodovia e, em linha reta, 322 km (IBGE). A 

Figura 2 apresenta a localização do município de Timon-MA dentro do estado do 

Maranhão. 
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Figura 3 – Localização de Timon no Estado do Maranhão 

 

Fonte: Google (2017). 

 

O rio Parnaíba constitui um importante limitante físico ao município visto que 

há apenas três pontes para se realizar a travessia entre Timon–MA, a oeste do rio, e 

Teresina–PI, a leste do rio. Portanto, provavelmente essas três pontes já serão 

apontadas, pela Sintaxe Espacial, como pontos de gargalo da malha da cidade. 

O município se encontra conurbado a Teresina–PI, sendo o único município 

maranhense inserido na Região Integrada de Desenvolvimento de Teresina–PI 

(RIDE). Timon-MA possui, de acordo com estimativas do IBGE para 2017, 167.619 

habitantes distribuídos por uma área de 1.764,610 km², resultando numa densidade 

demográfica de aproximadamente 95,0 hab./km². 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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A Figura 4 apresenta uma imagem de satélite do município de Timon-MA na 

qual é possível observar sua posição em relação aos principais municípios da região, 

além de observar a área do Perímetro Urbano, de acordo com o IBGE, do município 

em comparação à sua área total.  

 

Figura 4 – Imagem de satélite de Timon-MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google (2017). 

 

3.2 Coleta de dados 

 

Em seguida, obteve-se a malha viária do município a partir do Departamento 

Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, órgão vinculado à Prefeitura Municipal de 

Timon–MA. Contudo algumas correções tiveram que ser realizadas na malha para 

se incluir vias que foram construídas após a última atualização da malha. A Figura 5 

apresenta a malha viária de Timon–MA atualizada e completa. 

 

 

 

 

 

 



 

31 

Figura 5 – Base da Malha Viária de Timon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de DEMUTRAN. 

 

Obteve-se, para as principais vias do município, dados referentes à sua 

capacidade e seu volume, na unidade veículos por hora (veíc./h). Realizou-se um 

mapeamento do volume de veículos em determinados trechos do sistema viário 

durante períodos de hora-pico, classificando os veículos de acordo com sua tipologia 

(ônibus, caminhões, veículos de passeio, motocicletas, dentre outros). 

Esses dados foram obtidos por meio de pesquisas de campo com o auxílio de 

pesquisadores contratados pela empresa que realizaram contagens volumétricas de 

fluxo de passagem Screen Line e Cordon Line. 

Os pontos de contagem foram definidos em conjunto com o DEMUTRAN do 

município de Timon e sendo escolhidos, no total, 20 pontos de contagem no interior 

da malha (Screen Line) e 6 pontos de contagem das pesquisas de linha de contorno 

(Cordon Line).  

As Figuras 6 e 7 apresentam a disposição espacial dos pontos de contagem 

pelo município de Timon de acordo com o tipo de contagem realizada. Destaca-se 

que os seis pontos de contagem Cordon Line foram estabelecidos nas três pontes 

de acesso à cidade por meio de Teresina–PI (CL01, CL02, CL03) e nas três entradas 
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da cidade que conectam o restante do estado do Maranhão ao município (CL04, 

CL05, CL06). 

 

Figura 6 – Pontos de Contagem Screen Line 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 7 – Pontos de Contagem Cordon Line 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.3 Softwares utilizados 

 

3.3.1 TransCAD 

 

O carregamento das vias e a relação volume/capacidade – voc foram tratados 

através do software TransCAD®, da Caliper (www.caliper.com), que é um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) projetado para armazenar, exibir, gerenciar e analisar 
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dados de transporte. A Figura 8 apresenta os resultados parciais obtidos para o 

mapa de carregamento da rede de transporte individual. 

 

Figura 8 – Mapa de Carregamento da Rede de Transporte Individual 

 

Fonte: TransCAD. 

 

3.3.2 Depthmap 

 

Exportou-se a malha viária das principais vias do município de Timon 

desenhada e tratada no TransCAD, contendo os dados de carregamento e das 

contagens volumétricas, para o software Depthmap. 

No Depthmap, a malha viária importada do TransCAD foi convertida no tipo 

Segment Map por meio da aba Map – Convert Drawing Map – New Map Type – 

Segment Map. Dessa forma, os 472 links, que representavam as vias desenhadas 

no TransCAD, foram convertidos em 1655 segmentos de forma que cada segmento 

passa a representar uma fração da via. 

Após essa conversão, realizou-se a conferência de conexão dos segmentos a 

fim de se verificar se algum segmento se encontrava sem nenhuma ligação com 
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outros segmentos, estando, dessa forma, isolado da malha. Essa verificação é 

realizada por meio da variável Node Count que representa os links desconectados 

pela cor azul e os conectados pela cor vermelha. Caso todos os links estejam 

conectados, como ocorre neste projetado, as vias ficam todas na cor verde. 

Análise Angular de Segmentos – ASA, na sigla em inglês, acessada pela aba 

Tools – Segment – Run Angular Segment Analysis. A Figura 9 apresenta a janela 

que é aberta com este comando do programa. 

 

Figura 9 – Segment Analysis Options 

 

Fonte: Depthmap – parâmetros do ASA. 

 

O raio n representa o número de conversões que cada usuário realizaria na 

malha, sendo valores menores como de 1 a 3 utilizados para fluxos de transporte de 

pedestres. Como o foco deste estudo era o transporte individual de passageiros por 

meio de automóveis, realizou-se as análises para valores de n entre 4 e 10. 
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Além de marcar a opção include Choice (Betweenness) para se obter os 

dados relacionados à variável Choice, também foi modificado o raio do valor default 

n para valores entre 4 e 10 para se realizar diversas análises para diferente números 

de conversões. 

As variáveis são calculadas e representadas numa lista à esquerda da tela do 

Depthmap. Ao se clicar em cada medida, o mapa será atualizado para representar 

as vias coloridas de acordo com a escala de cores definida. 

Cada análise realizada, considerando diferentes raios, gera um mapa no qual 

as vias são coloridas de acordo com seus resultados numa escala de cores que vai 

de cores mais frias (azul) a cores mais quentes (vermelho), passando por cores 

intermediárias como o ciano, verde, amarelo e laranja, em diferentes tonalidades. As 

cores mais quentes representam os maiores valores obtidos para a variável em 

análise, enquanto as cores mais frias representam os menores valores. 

A Figura 10 representa uma janela do programa Depthmap na qual é possível 

identificar as abas utilizadas (na parte superior da imagem), algumas variáveis 

analisadas para diferentes raios (à esquerda da imagem) e o mapa do sistema viário 

de Timon para uma variável específica sendo demonstrada, neste caso, a variável 

Integration ponderada pela Connectivity. 
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Figura 10 – Análise visual da variável Integration ponderada pela Connectivity com o 

programa Depthmap representado 

 

Fonte: Depthmap. 
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3.3.3 QGIS 

 

Em seguida, exportou-se essa malha no formato MapInfo file - mif para o 

programa QuantumGIS – QGIS. O QGIS é um é software livre/open source 

multiplataforma de sistema de georreferenciamento SIG que provê visualização, 

edição e análise de dados georreferenciados. 

A escolha do QGIS para tratar o mapa a ser utilizado no Depthmap se deu ao 

fato de que o QGIS apresenta uma extensão chamada QGIS Space Syntax Toolkit 

que pode ser utilizado para análises de sintaxe espacial e para algumas análises 

estatísticas. Ele fornece uma possibilidade de visualização para o Depthmap dentro 

do QGIS, oferecendo fluxos de trabalho de análise de sintaxe espacial amigáveis em 

um ambiente SIG. 

Essa extensão se destina a apoiar a metodologia padrão de sintaxe espacial e 

aprimorar seus fluxos de trabalho com recursos de dados, análise e visualização de 

SIG padrão. A funcionalidade adicional também pode ser benéfica para os usuários 

do QGIS através da introdução de novas ferramentas para análise exploratória de 

dados espaciais. 

A malha obtida pelo TransCAD e a malha obtida pelo Depthmap foram 

exportadas em conjunto ao QGIS e neste, por meio da extensão join attributes by 

location, as tabelas de atributos das duas malhas foram unidas pela localização 

espacial dos links de forma que os dados de contagens volumétricas ficaram 

relacionados às variáveis de sintaxe obtidas para cada segmento. Utilizou-se o WGS 

84 – EPSG 4326 como Sistema de Referência de Coordenadas para a união das 

duas camadas num único arquivo shapefile. 

Dessa forma, obteve-se uma tabela de atributos em que foi possível 

correlacionar, por meio de análises estatísticas, as contagens realizadas por meio de 

pesquisas volumétricas com as variáveis de Sintaxe Espacial obtidas por meio do 

software Depthmap.  

A Figura 11 representa uma janela do programa QGIS na qual é possível 

identificar a camada ASA+Contagens, camada esta resultante da união das 

camadas obtidas pelo TransCAD e pelo Depthmap. 
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Figura 11 – União das camadas obtidas pelo TransCAD e pelo Depthmap numa 
única camada por meio do QGIS 

 

Fonte: QGIS. 

 

3.3.3 Microsoft Excel 

 

 Por fim, realizou-se as análises estatísticas comparando-se os resultados 

obtidos por meio da Sintaxe Espacial no Depthmap com variáveis obtidas em campo 

e pelo TransCAD. Os cálculos estatísticos foram realizados com auxílio do software 

Microsoft Excel, um editor de planilhas produzido pela Microsoft cujos recursos 

disponibilizam capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de gráficos. 

Correlações foram geradas utilizando-se a função CORREL do programa para 

se obter o Coeficiente de Pearson – r que vai de -1, que significa 

uma correlação perfeita negativa entre as duas variáveis, a 1 que significa uma 

correlação positiva perfeita entre as duas variáveis, passando pelo valor 0 que 

significa que as duas variáveis não dependem linearmente uma da outra, todavia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Correla%C3%A7%C3%A3o
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podendo haver uma dependência não linear entre as duas variáveis. Portanto um 

resultado nulo para o coeficiente de Pearson não é desejado para o estudo em 

questão, visto que indicaria uma falha na metodologia que a contraindicaria para o 

uso em planejamento de transporte de municípios. 

 

3.4 Metodologia de análise de dados 

 

Por meio do mapa do sistema viário do município, realizou-se a análise da 

morfologia urbana da área utilizando o software Depthmap de acordo com as 

necessidades de exposição de resultados e do que o programa é capaz de exportar 

como dados a serem tratados. As variáveis do Depthmap foram analisadas da 

seguinte forma: 

- Choice: variável de análise dos fluxos de passagem entre as extremidades 

da área de estudo. 

- Integration: variável de análise dos fluxos de origem-destino entre pontos da 

área de estudo. 

- Connectivity: variável de análise da quantidade de interseções entre as vias 

da área de estudo. 

- Total Depth: variável de análise da quantidade de conversões necessárias 

para se realizar um deslocamento entre pontos da área de estudo. 

- Total Length: variável de análise do comprimento das vias da área de estudo. 

Em seguida, realizou-se uma comparação entre os resultados obtidos, por 

meio da Sintaxe Espacial, de diferentes variáveis para as principais vias do 

município com os resultados obtidos, por meio da modelagem tradicional, de 

variáveis como VHP e voc. Dessa forma, obtém-se a correlação entre esses dados 

das duas diferentes modelagens. No caso, o objetivo da análise foi de se 

correlacionar estatisticamente os volumes das vias com as variáveis de Sintaxe 

Espacial de forma a se identificar qual das variáveis sintáticas se aproximava mais 

do que foi observado em campo por meio das contagens volumétricas, portanto, qual 

variável sintática melhor representava o real comportamento dos usuário de 

transporte motorizado individual. 

Mesmo sem considerar, neste estudo, o uso do solo, é esperado que se 

obtenha uma correlação, seja ela visual ou estatística, entre as vias com maior 

probabilidade de fluxo e as vias onde se encontram a maioria dos comércios e dos 
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serviços da cidade, principalmente em cidades de pequeno e médio porte nas quais 

não são comuns as restrições de mobilidade causadas por elementos como 

canteiros centrais, vias de sentido único, proibições de conversão e obras de arte, 

elementos muito comuns em cidades grandes. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos pelo Depthmap caracterizaram o sistema viário de 

Timon-MA de acordo com a topologia do local, considerando-se apensa o desenho 

da malha. Em seguida, esses resultados foram comparados estatisticamente com 

dados de pesquisas volumétricas de tráfego. 

 

4.1 Resultados obtidos por meio da Análise Angular de Segmentos (ASA) 

 

Por meio do mapa do sistema viário do município, realizou-se a análise da 

morfologia urbana da área utilizando o software Depthmap. As variáveis do 

Depthmap foram analisadas da seguinte forma: 

- Choice: análise dos fluxos de passagem entre as extremidades da área de 

estudo. 

- Integration: análise dos fluxos de origem-destino entre pontos da área de 

estudo. 

- Connectivity: análise da quantidade de interseções entre as vias da área de 

estudo. 

- Total Depth: análise da quantidade de conversões necessárias para se 

realizar um deslocamento entre pontos da área de estudo. 

- Total Length: análise do comprimento das vias da área de estudo. 

Todas essas variáveis foram testadas para diferentes raios (1, 2, 3, 4, 5, 6, n), 

sendo apresentado, a seguir, os resultados ponderados pela análise de sintaxe 

espacial de segmentos (ASA) Conectividade Angular de raio 4, sendo que os raios 

representam a quantidade de conversões realizadas pelo condutor na malha viária. 

A escala de cor definida para o presente trabalho foi a escala tradicional do 

Depthmap na qual as cores mais frias, tendendo ao azul, representam menores 

valores para as variáveis e as cores mais quentes, tendendo ao vermelho, 

representam os maiores valores para as variáveis. 
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As Figuras 12 e 13 apresentam a classificação das vias de acordo com a 

variável Choice sendo possível observar que as partes urbanas da BR-226, 

localizada ao sul da cidade, e da BR-316, localizada no centro da cidade, 

apresentaram maiores valores para a variável em análise.  

 

Figura 12 – Choice (Escolha) para Timon 

 

Fonte: Mapa gerado no Depthmap. 
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Figura 13 – Choice (Escolha) com foco no Centro 

 

Fonte: Mapa gerado no Depthmap. 

 

As Figuras 14 e 15 apresentam a classificação das vias de acordo com a 

variável Integration sendo possível observar que boa parte da BR-226, além da BR-

316, da Av. Tiúba e da Av. Teresina apresentaram maiores valores para a variável em 

análise.  
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Figura 14 – Integration (Integração) para Timon 

 

Fonte: Mapa gerado no Depthmap. 

 

Figura 15 – Integration (Integração) com foco no 

Centro de Timon 

  

Fonte: Mapa gerado no Depthmap. 
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As Figuras 16 e 17 apresentam a classificação das vias de acordo com a 

variável Connectivity sendo possível observar que praticamente toda a região central 

de Timon apresentou maiores valores para a variável em análise.  

 

Figura 16 – Connectivity (Conectividade) para Timon 

Fonte: Mapa gerado no Depthmap. 
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Figura 17 – Connectivity (Conectividade) com 

foco no Centro de Timon 

Fonte: Mapa gerado no Depthmap. 

 

As Figuras 18 e 19 apresentam a classificação das vias de acordo com a 

variável Total Depth sendo possível observar que as regiões rurais de Timon 

apresentaram menores valores para a variável em análise. 
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Figura 18 – Total Depth (Profundidade Total) para Timon 

Fonte: Mapa gerado no Depthmap. 

 

Figura 19 – Total Depth (Profundidade Total) 

com foco no Centro de Timon 

Fonte: Mapa gerado no Depthmap. 
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4.2 Resultados obtidos por meio de correlação 

 

Para os segmentos analisados da malha do sistema viário de Timon, calculou-

se, por meio do uso do software Microsoft Excel, as correlações de diversos 

conjuntos de dados gerados tanto pelo Depthmap quanto pelo TransCAD. 

Realizou-se comparações de resultados de correlações e regressões lineares 

entre a modelagem de tráfego tradicional e os resultados obtidos via Sintaxe 

Espacial, aplicando-se, na metodologia, o Coeficiente de Pearson - r para duas 

situações: uma situação para dados de contagens volumétricas em 30 trechos 

viários de Timon e outra situação para os valores obtidos via Depthmap.  

A melhor correlação que se obteve foi entre a variável Choice (Escolha), 

ponderada pela conectividade angular, e os volumes de contagem veicular das vias, 

volume da hora-pico - VHP. A Tabela 1 apresenta as correlações obtidas para seis 

raios diferentes, de R1 a R6.  

 

Tabela 1 – Resultados obtidos para Choice 

Variável Correlação 

T1024 Choice (Angular Connectivity Wgt) R1 0.414 

T1024 Choice (Angular Connectivity Wgt) R2 0.424 

T1024 Choice (Angular Connectivity Wgt) R3 0.441 

T1024 Choice (Angular Connectivity Wgt) R4 0.446 

T1024 Choice (Angular Connectivity Wgt) R5 0.438 

T1024 Choice (Angular Connectivity Wgt) R6 0.425 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já a Tabela 2 apresenta os valores para a variável Choice obtidos para uma amostra 

de 30 vias da malha viária de Timon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

Tabela 2 – Resultados obtidos para Choice para uma amostra de vias 

ID 
T1024_
Ch_1 

T1024_
Ch_2 

T1024_
Ch_3 

T1024_
Ch_4 

T1024_
Ch_5 

T1024_
Ch_6 

VHP 

55 976 146 217 314 473 692 448 

92 2159 214 393 660 1045 1546 1149 

157 132 65 76 93 112 134 451 

160 1001 113 201 368 545 786 880 

165 1760 237 441 748 1063 1444 1085 

183 0 0 0 0 0 0 56 

191 1054 83 164 280 460 724 56 

193 2723 442 801 1253 1750 2293 1407 

741 353 66 102 150 212 292 554 

801 333 42 68 108 165 240 1018 

804 246 30 54 88 130 180 1018 

805 230 38 64 94 128 172 1018 

897 528 34 68 126 216 344 554 

898 508 34 66 118 202 328 554 

899 512 46 78 128 210 334 554 

1255 701 73 131 220 354 540 733 

1257 496 66 103 163 256 370 733 

1259 528 34 74 142 244 386 733 

1442 184 44 72 99 120 156 1419 

1492 431 40 70 122 207 304 1236 

1493 682 48 90 162 274 443 1236 

1494 576 48 88 150 238 369 1236 

1511 518 56 100 156 229 340 1236 

1587 604 85 151 243 359 483 1085 

1591 1645 125 265 494 807 1186 1085 

1611 1225 112 212 343 562 859 1015 

1612 1300 143 259 406 640 929 1015 

1632 838 129 232 366 507 675 1492 

1634 1523 153 286 486 769 1122 1492 

1637 2256 318 570 904 1292 1756 1407 

Correl 0.41 0.42 0.44 0.45 0.44 0.42 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Comparou-se os resultados obtidos para as principais vias do município por 

meio da sintaxe com os resultados obtidos por meio da modelagem tradicional, 

obtendo a correlação entre esses dados. No caso, correlacionou-se os volumes das 

vias da malha com as variáveis de Sintaxe Espacial como apresenta o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Correlação entre Choice e VHP 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A fim de se obter um meio comparativo, foi utilizada a Escala de Cohen que 

vem a determinar a categoria de uma correlação entre dois conjuntos de dados, indo 

desde a categoria “Inexistente” à categoria “Perfeita”, sendo apresentada, na Tabela 

3, os intervalos para essas categorias. Essa escala foi utilizada por Hopkins (2002) 

em seu website de forma a se explicar o grau de correlação de diferentes conjuntos 

de variáveis e o quão representativo eram essas correlações. 

 

Tabela 3 – Escala de Cohen: Relação 

entre Categoria e Correlação 

 

Fonte: Cohen apud Hopkins (2002). 
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Para esta análise, obteve-se a correlação 0,446 entre a variável Choice 

(Escolha), ponderada pela conectividade angular, e os volumes de contagem 

veicular das vias, volume da hora-pico - VHP foi classificada na categoria 

“moderada”, sendo quase classificada na categoria “grande”. 

Essa correlação, considerando-se a amostra de apenas 30 pontos de 

contagens e 1655 segmentos que representaram as vias do município, foi bastante 

satisfatória para a análise em questão. O fato de somente terem ocorrido contagens 

veiculares na hora-pico em 30 pontos da malha, portanto abaixo do número ideal de 

66 pontos para uma população de 1655 segmentos, considerando-se um generoso 

nível de confiança de 90% e um erro amostral de 10%, foi um agravante que poderia 

ter resultado em resultados mais próximos de correlação entre as variáveis 

estudadas na análise. 

Essa amostra de 30 pontos de contagem se deu justamente a todas aquelas 

limitações previamente citadas relacionadas a custo, mão de obra e tempo, visto que 

contagens veiculares são operações que ou precisam de muita mão de obra para 

serem realizadas manualmente ou precisam de modernos equipamentos de 

fiscalização eletrônica e de contagem de tráfego que eram ausentes no município de 

Timon à época da coleta. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos neste estudo de Sintaxe Espacial demonstraram uma 

considerável correlação entre os dados coletados por meio de pesquisas de 

contagem volumétrica de veículos com os dados obtidos por meio das variáveis de 

Sintaxe Espacial.  

O estudo e as análises realizadas demonstraram uma metodologia que pode 

vir a ser utilizada em etapas preliminares de estudos de planeamento de transportes 

para municípios, visto que com o uso de uma reduzida mão de obra, menos 

recursos e com menos tempo de trabalho são obtidos resultados que podem indicar 

quais vias são as mais utilizadas no sistema viário. Partindo dessa informação, 

pode-se iniciar a modelagem tradicional de transportes por meio do modelo quatro 

etapas contendo este conhecimento prévio da malha e das vias que. 

Entre as dificuldades encontradas na realização deste estudo, destaca-se, 

como maior empecilho para a realização de uma modelagem ideal, o fato da malha 

viária em análise do município de Timon está ausente de diversas vias, 

principalmente na região mais central da cidade. A ausência de links na malha muda 

demasiadamente a analise principalmente de variáveis relacionadas às interseções, 

visto que menos interseções foram consideradas no estudo do que realmente 

existem na cidade. 

Outro agravante foi o fato de somente haver contagem veicular na hora-pico 

em 30 pontos da malha viária da cidade, portanto abaixo do número ideal de 66 para 

a população de 1655 segmentos. Isso representa justamente um bom uso da 

Sintaxe Espacial, visto que só há dados de contagem veicular em 30 pontos da 

malha devido a fatores como relacionados a custo, mão de obra e tempo, visto que 

contagens veiculares são operações que ou precisam de muita mão de obra para 

serem realizadas manualmente ou exigem modernos equipamentos de contagem de 

tráfego que eram ausentes no município de Timon à época da coleta dos dados. 

Estudos mais precisos de Sintaxe Espacial podem ser aplicados 

considerando-se, por exemplo, variáveis como o uso e ocupação do solo do 

município. Pode-se, inclusive, realizar a ponderação dos segmentos pelos diferentes 

usos do solo, dando maior peso aos usos do solo que mais atraem viagens, como os 

polos geradores de viagens. 
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Também existem outros fatores que podem ser considerados numa análise 

de Sintaxe Espacial, com destaque para a largura e o número de faixas das vias, a 

condição do pavimento, condições de iluminação e de sinalização da via, a 

sazonalidade do uso da via e se a via é turística ou de uso convencional por parte da 

população. Todos esses fatores impactam diretamente na escolha do usuário de 

diferentes formas e com diferentes pesos que, caso sejam bem calculados, podem 

contribuir para ponderar os resultados obtidos por meio do estudo da Sintaxe 

Espacial. 

Mesmo sem considerar, neste estudo de caso, o uso do solo das vias da 

cidade de Timon e considerando-se limitações de tamanho da amostra de vias da 

malha viária, obteve-se uma importante correlação entre as vias com maior 

probabilidade de fluxo e as vias onde se encontram a maioria dos comércios e dos 

serviços da cidade, principalmente neste caso de uma cidade de pequeno a médio 

porte na qual são quase ausentes as restrições de mobilidade causadas por 

elementos como canteiros centrais, vias de sentido único, proibições de conversão e 

obras de arte, elementos muito comuns em cidades grandes. 

Outra sugestão de uso da Sintaxe Espacial, já observada em outras cidades 

pelo mundo, é que essa Teoria também poderia vir a ser utilizada como um método 

de previsão de viagens para novas áreas a serem urbanizadas ou até mesmo para 

novas configurações viárias a partir da construção de novas vias. Isso pode ser 

realizado a partir da observação de qual seria o impacto, por meio de estudos 

sintáticos, que a ligação de novas vias com a malha existente causaria no sistema. 
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GLOSSÁRIO 

 

 Choice (Escolha): variável de Sintaxe Espacial que analisa os fluxos de 

passagem entre as extremidades da área de estudo. 

 Connectivity (Conectividade): variável de Sintaxe Espacial que analisa a 

quantidade de interseções entre as vias da área de estudo. 

 Cordon line: contagem de tráfego realizada numa linha que delimita a área de 

estudo, cordão externo. 

 Integration (Integração): variável de Sintaxe Espacial que analisa os fluxos de 

origem-destino entre pontos da área de estudo. 

 Screen line: contagem de tráfego realizada numa linha que corta a área de 

estudo, cordão interno. 

 Total Depth (Profundidade Total): variável de Sintaxe Espacial que analisa a 

quantidade de conversões necessárias para se realizar um deslocamento entre 

pontos da área de estudo. 

 Total Length (Comprimento Total): variável de Sintaxe Espacial que mede o 

comprimento total de uma linha axial ou segmento. 
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APÊNDICE A – Correlações entre dados de Sintaxe e as contagens 

volumétricas 

 

ID 
Angular 

Connectivity Connectivity 
Segment 
Length T1024_Choi T1024 Ch_1 

T1024 
Ch_2 

T1024 
Ch_3 

55 1.774761 4 0.001669 299096 976 146 217 

92 2.251633 5 0.006907 367046 2159 214 393 

157 2.993013 3 0.005829 82 132 65 76 

160 2.077945 4 0.002519 133438 1001 113 201 

165 3.01158 5 0.004673 127409 1760 237 441 

183 2.001566 3 0.005863 0 0 0 0 

191 0.26713 3 0.001244 213942 1054 83 164 

193 5.843593 7 0.005992 6742 2723 442 801 

741 2.003805 4 0.000817 467717 353 66 102 

801 0.967006 3 0.00023 284376 333 42 68 

804 0.005225 2 0.004904 277815 246 30 54 

805 0.175673 2 0.002296 275620 230 38 64 

897 0.033128 2 0.012307 260380 528 34 68 

898 0.302133 2 0.001987 259893 508 34 66 

899 0.503424 2 0.002243 259427 512 46 78 

1255 0.802702 2 0.001121 1352 701 73 131 

1257 1.650452 3 0.000497 3719 496 66 103 

1259 0.677851 2 0.000245 1882 528 34 74 

1442 1.016511 2 0.00043 5190 184 44 72 

1492 1.79721 3 0.001176 17503 431 40 70 

1493 1.426519 3 0.000682 69103 682 48 90 

1494 0.188421 2 0.00312 68499 576 48 88 

1511 0.09991 2 0.000222 67916 518 56 100 

1587 2.739019 3 0.000254 7923 604 85 151 

1591 1.022969 3 0.002975 206287 1645 125 265 

1611 0.468975 2 0.000955 209965 1225 112 212 

1612 2.552525 4 0.002574 209907 1300 143 259 

1632 1.7186 3 0.001472 54162 838 129 232 

1634 2.302892 3 0.001024 145531 1523 153 286 

1637 5.205331 6 0.001837 123446 2256 318 570 

 Correl 0.298091 0.232951 -0.20634 -0.22018 0.41412 0.424014 0.441181 
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ID T1024_Ch_4 T1024_Ch_5 T1024_Ch_6 T1024_Inte T1024_In_1 T1024 In_2 
T1024 
In_3 

55 314 473 692 187.1619 69.0622 35.84853 42.4927 

92 660 1045 1546 193.2292 85.7836 43.20452 49.97265 

157 93 112 134 164.1409 64.59115 25.25054 32.327 

160 368 545 786 180.8307 63.10519 24.35631 30.72607 

165 748 1063 1444 182.3303 89.00934 37.71485 46.89417 

183 0 0 0 167.3162 60.81766 24.81959 30.82486 

191 280 460 724 186.8038 88.10143 31.96224 40.10771 

193 1253 1750 2293 168.9982 86.92778 45.5961 54.53808 

741 150 212 292 185.2267 37.7314 25.9926 26.53322 

801 108 165 240 160.0416 33.33013 27.51295 26.80545 

804 88 130 180 158.7724 33.59907 23.07847 22.99609 

805 94 128 172 158.7724 34.4572 18.05 21.06127 

897 126 216 344 184.3206 53.50347 26.50176 31.85533 

898 118 202 328 184.1361 51.61142 25.30202 30.14902 

899 128 210 334 182.6131 49.99303 26.4639 30.42387 

1255 220 354 540 151.2935 46.78369 21.48391 26.77885 

1257 163 256 370 162.9622 43.60934 21.61823 23.12209 

1259 142 244 386 149.8729 39.93166 15.56086 20.94157 

1442 99 120 156 172.1065 54.52956 24.95387 31.47341 

1492 122 207 304 172.0619 57.69736 21.59862 25.799 

1493 162 274 443 181.9637 71.47333 31.28298 35.26156 

1494 150 238 369 181.0467 64.49826 25.29686 30.3349 

1511 156 229 340 180.4329 56.5059 23.92213 26.0663 

1587 243 359 483 169.127 57.48397 21.83042 27.81392 

1591 494 807 1186 188.8542 91.10143 39.19567 48.78949 

1611 343 562 859 189.0362 96.03651 32.10137 44.67433 

1612 406 640 929 190.075 101.8347 38.16755 50.73134 

1632 366 507 675 168.4888 66.03127 29.5658 35.96314 

1634 486 769 1122 157.8605 56.16086 24.67248 30.37252 

1637 904 1292 1756 169.6828 71.85111 35.49902 43.87974 

 Correl 0.445527 0.438294 0.424896 -0.11843 0.13378 0.200687 0.181513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

ID T1024 In_4 T1024 In_5 T1024 In_6 
T1024 
Node 

T1024 
No_1 

T1024 
No_2 

T1024 
No_3 

55 49.05284 56.01318 62.20705 1614 137 43 53 

92 56.15947 65.14428 75.3372 1614 143 47 64 

157 39.23786 47.74369 56.05343 1614 221 62 89 

160 37.77712 46.04771 54.31677 1614 175 40 62 

165 57.8106 68.75838 79.30084 1614 214 60 85 

183 38.18826 45.88648 54.33592 1614 206 61 81 

191 52.67771 63.68173 75.11254 1614 189 46 64 

193 61.74768 71.03268 78.67267 1614 214 82 105 

741 28.38224 30.80365 33.80806 1614 76 24 31 

801 28.28675 29.83198 31.5811 1614 58 19 26 

804 26.21526 29.69262 31.71589 1614 45 18 23 

805 25.02617 29.40651 32.77249 1614 41 19 23 

897 37.97524 43.60997 48.68998 1614 88 23 34 

898 35.50189 40.76218 46.2039 1614 82 22 31 

899 33.99179 39.02431 44.47651 1614 81 22 30 

1255 32.24547 37.71966 42.45325 1614 132 36 51 

1257 26.80523 31.11922 35.5105 1614 111 29 39 

1259 26.11851 30.72224 35.70599 1614 112 28 42 

1442 36.51597 42.82398 49.28479 1614 108 28 41 

1492 31.80738 41.14612 50.23219 1614 120 21 33 

1493 41.83457 52.75341 63.16145 1614 129 23 36 

1494 35.86223 42.8189 53.69601 1614 117 22 31 

1511 31.08046 37.19235 45.05989 1614 100 24 30 

1587 35.08273 42.20197 49.29226 1614 176 44 65 

1591 58.96712 68.11405 78.42077 1614 209 51 80 

1611 58.93386 73.17062 84.96658 1614 213 61 96 

1612 64.62096 76.92376 89.57075 1614 217 74 106 

1632 42.75482 50.26857 57.40553 1614 177 52 75 

1634 37.44506 42.70654 49.66276 1614 175 53 76 

1637 51.08277 55.72303 64.97437 1614 191 71 95 

 Correl 0.140851 0.129752 0.13653 #DIV/0! 0.051341 0.107099 0.126835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

ID T1024_No_4 T1024_No_5 T1024_No_6 T1024_Tota 
T1024 
To_1 

T1024 
To_2 

T1024 
To_3 

55 69 87 110 13918.41 271.7695 51.57813 66.10547 

92 82 102 120 13481.38 238.3789 51.12891 81.96484 

157 115 149 185 15870.48 756.1563 152.2344 245.0273 

160 87 111 141 14405.72 485.3008 65.69141 125.1055 

165 118 154 189 14287.24 514.5078 95.45313 154.0703 

183 106 135 172 15569.3 697.7578 149.9219 212.8477 

191 89 116 153 13945.09 405.4531 66.20313 102.125 

193 129 163 186 15414.34 526.8281 147.4688 202.1523 

741 39 49 61 14063.82 153.082 22.16016 36.21875 

801 34 43 51 16276.99 100.9297 13.12109 25.21875 

804 28 33 39 16407.1 60.26953 14.03906 23.00391 

805 26 30 35 16407.1 48.78516 20 25.11719 

897 45 56 70 14132.97 144.7383 19.96094 36.28906 

898 42 55 68 14147.13 130.2813 19.12891 31.875 

899 41 54 67 14265.11 131.2383 18.28906 29.58203 

1255 71 93 114 17218.16 372.4375 60.32422 97.12891 

1257 53 68 85 15985.28 282.5313 38.90234 65.78125 

1259 57 74 91 17381.37 314.1367 50.38281 84.23438 

1442 54 70 91 15135.96 213.9023 31.41797 53.41016 

1492 52 78 103 15139.88 249.5781 20.41797 42.21094 

1493 54 81 107 14316.02 232.8281 16.91016 36.75391 

1494 44 62 89 14388.53 212.2383 19.13281 31.67969 

1511 39 52 72 14437.48 176.9727 24.07813 34.52734 

1587 90 116 142 15402.6 538.8633 88.68359 151.9023 

1591 106 130 162 13793.69 479.4766 66.35938 131.1758 

1611 127 160 186 13780.41 472.4141 115.9141 206.293 

1612 138 165 186 13705.1 462.4063 143.4727 221.4805 

1632 93 118 145 15460.94 474.457 91.45703 156.4102 

1634 101 118 149 16501.89 545.3086 113.8516 190.1719 

1637 121 138 168 15352.15 507.7305 142.0039 205.6758 

 Correl 0.111454 0.094574 0.073437 0.104375 -0.0348 0.030557 0.062895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

ID T1024_To_4 T1024_To_5 T1024_To_6 

55 97.05859 135.1289 194.5117 

92 119.7305 159.707 191.1406 

157 337.0469 465.0039 610.5781 

160 200.3594 267.5703 366.0195 

165 240.8555 344.918 450.4492 

183 294.2266 397.1758 544.4648 

191 150.3672 211.3008 311.6523 

193 269.5 374.0391 439.7461 

741 53.58984 77.94531 110.0625 

801 40.86719 61.98047 82.35938 

804 29.90625 36.67578 47.95703 

805 27.01172 30.60547 37.37891 

897 53.32422 71.91016 100.6367 

898 49.6875 74.21094 100.0781 

899 49.45313 74.72266 100.9297 

1255 156.332 229.2969 306.125 

1257 104.793 148.5898 203.4609 

1259 124.3945 178.2422 231.9219 

1442 79.85547 114.4219 168.0234 

1492 85.01172 147.8633 211.1992 

1493 69.70313 124.3711 181.2656 

1494 53.98438 89.77344 147.5156 

1511 48.9375 72.70313 115.0469 

1587 230.8828 318.8477 409.0703 

1591 190.5469 248.1133 334.6563 

1611 273.6797 349.8672 407.1719 

1612 294.7031 353.9219 386.2422 

1632 202.293 276.9922 366.2539 

1634 272.4258 326.0391 447.0352 

1637 286.6133 341.7617 434.3867 

 Correl 0.059353 0.035086 -0.00144 

 


