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A busca da sustentabilidade e da maior eficiência na oferta de energia tem 

conduzido à substituição gradual da energia elétrica pelo uso do Gás Natural no setor 

residencial. Este trabalho reporta um estudo que objetiva a elaboração de uma 

metodologia de suporte à expansão da rede de distribuição de Gás Natural a partir da 

análise da morfologia urbana obtida pela Sintaxe espacial, aumentando a eficiência 

na construção daquela rede ao direcionar o atendimento para os locais onde se 

concentra a maior demanda de origem residencial. A metodologia ADEMGAS – 

Análise de Demanda Potencial de Gás Natural segundo a Sintaxe Espacial, permite 

identificar através da correlação de dados de uso do solo e socioeconômicos, as vias 

com demanda potencial por Gás Natural dentro de um delimitado espaço urbano e 

definir as vias prioritárias para o fornecimento do energético. O trabalho proposto 

busca classificar e agrupar na área de estudo (parte da cidade de Fortaleza), 

considerando-se alguns horizontes de planejamento, as áreas de demanda residencial 

potencial, permitindo, assim, estabelecer caminhos de expansão da rede a serem 

priorizados, segundo critérios de cunho político e de mercado. A metodologia tem 

aplicação importante em cidades como Fortaleza, cujo uso do solo apresenta grande 

dispersão de densidade no sistema de atividades e o uso do Gás Natural nos setores 

residencial, comercial, industrial ou automotivo ainda está incipiente.
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The search for sustainability and for the highest efficiency in the supply of 

energy has lead to the gradual substitution of electric energy for the use of natural 

gas in the residential sector. This work describes a study aiming to formulate a 

methodology that gives support to the expansion of the natural gas network based on 

the analysis of the urban morphology obtained by the Space Syntax, and increasing 

the efficiency in the construction of that network by directing the supply of services 

to the places with the largest residential demands. The methodology of ADEMGAS - 

Analysis of Potential Demand for Natural gas according to the Space Syntax, allows 

us to identify the roads with potential demand for natural gas within a defined urban 

space and to determine the roads having priority for the supply of energy through the 

correlation of soil use and socioeconomic data. The work aims to classify and to 

group in the study area (a part of the city of Fortaleza) the areas of potential 

residential demand by considering some planning scenarios, thereby allowing us to 

establish expansion ways that will get priority for the network, according to political 

and market criteria. The methodology has an important application in cities like 

Fortaleza, whose soil use has high density dispersion in the system of activities and 

the use of natural gas in the residential, commercial, industrial or automotive sectors 

is still incipient.  
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CAPITULO 1  

INTRODUÇÃO 

Apresenta-se neste capitulo a síntese do trabalho, ressaltando-se a 

importância do tema, os campos de conhecimento, tais como o uso de combustíveis 

para geração de calor e energia em residências; a base conceitual da arquitetura para 

elaboração de projetos e planos urbanos, o modelo de análise da morfologia urbana, 

além de propor um método de identificação de consumo potencial de gás em 

substituição da energia elétrica segundo sua localização geográfica para o setor 

residencial. 

1.1 A IMPORTÂNCIA DO TEMA ABORDADO 

A preocupação mundial com o meio ambiente, a conscientização da 

sociedade brasileira com a qualidade ambiental de suas cidades, além do despertar, 

depois da última crise de energia elétrica em 2001, para a busca de recursos naturais 

renováveis como fontes energéticas, está mudando as características da Matriz 

Energética Brasileira. 

O GN é uma alternativa ao petróleo de grande importância estratégica, pois 

suas reservas provadas são significativas, o que permite o consumo mundial por pelo 

menos 65 anos, além de estarem dispersas em mais de 90 países. Ressalta-se ainda 

que o gás natural seja o combustível fóssil mais limpo e mais seguro, com um baixo 

custo de produção (PBGÁS, 2002 apud PRAÇA, 2003) 

Nesse contexto, na busca de alternativas que permitam o desenvolvimento do 

país, o Governo do Brasil estabeleceu como meta o crescimento do uso do Gás 

Natural (GN) de 3% para 12%, na referida matriz, até o ano de 2010 (SANTOS, 

2004). A PETROBRAS (2004) estima um crescimento de consumo de gás natural de 

14,2% ao ano, cujo volume em 2003 foi de 30,7 milhões de m³/dia e prevê atingir 

77,6 milhões de m³/dia em 2015, segundo seu plano estratégico. 
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O combustível Gás Natural tem como característica principal um baixo custo 

para gerar energia e alem de ter propriedades pouco poluentes. Por isso o governo 

brasileiro vem incentivando a disseminação de seu uso. No Estado do Ceará, o 

consumo deste combustível atende aos setores industriais, (co-geração de energia) e 

automotivos, mas é incipiente nos setores comercial e residencial.  

A necessidade de investimento em eletrodomésticos a GN, para substituir os 

movidos à energia elétrica, e de produzir máquinas alimentadas por esse energético 

(para atender os setores residencial e comercial), além de trabalhar o mercado 

(educando-o e apresentando os benefícios que essa troca traria para os 

consumidores), são alguns procedimentos que estão sendo ou ainda devem ser 

tomados por parte do gestor do GN e do governo brasileiro para atingir a meta 

percentual, citada, da matriz energética 

Uma dificuldade evidente na distribuição de gás natural para o setor 

residencial é agrupar consumidores segundo volumes predefinidos de atendimento. A 

sua dispersão dentro do espaço urbano é uma impedância pra decidir a localização de 

uma rede de distribuição; aliar essa distribuição com outros usos é o ideal, de forma a 

maximizar a infra-estrutura instalada.  

1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

O estudo, inicialmente, foi motivado pela necessidade de conhecer e aplicar 

conhecimentos da área de Urbanismo e da Engenharia de Transportes. Estes 

conhecimentos podem e devem ser aplicados nas atividades de Planejamento 

Urbano; para isso, buscou-se um ferramental metodológico, utilizado no urbanismo 

para analisar a morfologia urbana e tentar obter “insights” que orientem intervenções 

neste campo, mais especificamente, com o intuito de nortear a expansão de infra-

estruturas urbanas; neste caso, a Rede de Distribuição de Gás Natural. 

Justificar o emprego do modelo de análise denominado Sintaxe Espacial e 

explicá-lo quanto aos seus conceitos, obriga a contextualização do modo de observar, 

por parte dos arquitetos e urbanistas, a forma como bem seu campo de atuação e 
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segundo TEDESHI (1978), exige entender a abrangência de conhecimento necessária 

para atuar no campo do Urbanismo, ou seja, compreender a complexidade do espaço 

urbano.  

Em épocas passadas, ocorreu a formação de profissionais que tinham uma 

larga escala de saber em muitos campos diferentes. A visão de TEDESHI (1978) é 

que se exige um profissional com capacidade de coordenação e síntese, com 

capacidade de observar problemas sob a ótica de amplos aspectos humanos para a 

produção de espaços ou objetos arquitetônicos.  

Na atualidade, HOLANDA (2002) defende a posição que o campo de atuação 

da arquitetura deva ser segmentado em sete grandes áreas, as quais estão descritas no 

capitulo III. Este trabalho está compreendido na área denominada por ele como “co-

presença”, a qual estuda tanto a morfologia do ambiente espacial quanto a maneira 

como ele é utilizado, permitindo avaliar, por um lado, se os objetivos que o geraram 

foram atingidos, identificando desvios e necessidades de reavaliação dos conceitos 

que geraram o espaço ao perceber as modificações do ambiente.  

Este trabalho também proporciona elementos para análise em áreas como 

transportes, mais especificamente tráfego, permitindo o auxilio na monitoração da 

legislação urbana de transportes na gestão de sistemas que interagem no ambiente 

urbano. 

Por outro lado, o processo de planejamento, segundo a Agenda 21, deve 

nortear-se pela correlação de temas sociais, ambientais e econômicos, na intenção de 

obter equidade social, eficiência econômica e racionalidade no uso dos recursos 

naturais, visando a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para o 

país.  

O`SULLIVAN (1996), em seu livro sobre economia urbana, define que as 

cidades facilitam a produção e o comércio, aumentando, assim, a qualidade de vida 

do homem, proporcionando ao consumidor bens e serviços, além de problemas como 

pobreza, congestionamento, poluição e crimes. As mudanças na forma e na 
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localização das atividades comerciais conduziram ao crescimento das áreas urbanas; 

conseqüentemente, para facilitar a interação entre elas, realizaram-se mudanças no 

sistema de transportes afetando a acessibilidade e os padrões de uso do solo das 

cidades. 

Na área de Engenharia de Transportes levam-se em conta questões como 

demanda e oferta, infra-estrutura e matrizes de origem e destino para intervir no meio 

urbano, tendo como resultados ações obtidas no processo de Planejamento de 

Transportes as quais definem a infra-estrutura (ruas, calçadas, etc.), permitem o 

deslocamento de pessoas e mercadorias (transporte público, veículos, estrutura das 

linhas, freqüência das viagens, etc.). Já o planejamento da Circulação visa definir a 

estrutura viária utilizada por veículos e pessoas (legislação de utilização de vias, 

calçadas; engenharia de tráfego; educação e fiscalização de trânsito). 

As áreas de transporte e urbanismo também se interligam sob o aspecto da 

economia. É fundamental a opção pelo desenvolvimento e pela implantação de novos 

investimentos, como indústrias, e os usos que decorrem disso exigem ampliação ou 

novas infra-estruturas (ROSSETTI, 1990).  

O transporte, atividade que permeia e é, em si, um ente na Economia, tem sua 

demanda afetada por alguns fatores a esta externos, tal como o desenho urbano. A 

distribuição de mercadorias, atividade inerente à cadeia de produção, requer 

condições de oferta de infra-estrutura, tais como vias. Essas interferências acarretam 

variações na distribuição espacial da população e na expansão urbana; 

conseqüentemente, no nível de atividade econômica, nas sazonalidades e picos, e nas 

mudanças de hábitos sociais. 

O Urbanismo engloba aspectos que incluem as dimensões estéticas, 

sanitárias, viárias ou de transportes e a organização do uso do solo com o objetivo de 

reorganizar a vida social. Este processo deve ser dinâmico e justifica-se na 

necessidade de compreender mudanças cujas conseqüências alteram a economia, o 

transporte, a configuração urbana e, por fim, afeta o ser humano, sua forma e estilo 

de vida. 



5 

 

Grandes desafios para planejadores, legisladores e tomadores de decisão, têm 

sido questões como mobilidade, onde a necessidade de deslocamento dentro do 

perímetro urbano de grandes centros urbanos é cada vez maior, gerando um crescente 

número de deslocamentos de pessoas e cargas, denotando a necessidade da 

elaboração de um plano geral de transportes, e não planos estanques de áreas 

definidas, sem a visão do sistema urbano (todo), que contém o subsistema de 

transportes (parte). 

O foco da análise de sistemas de transportes é a interação entre o próprio 

sistema e o sistema de atividades de uma região, tendo como desafio a sua condução 

de modo sistemático e sistêmico, sem desconsiderar que é uma intervenção delicada 

e deliberada no complexo tecido da sociedade, onde se faz uso do transporte de modo 

efetivo, em coordenação com outras ações públicas e privadas (MANHEIM, 1984). 

Considerando a função do Urbanismo enquanto guia da gestão urbana, cuja 

finalidade é manter o equilíbrio entre todos os sistemas contidos no sistema urbano, é 

necessário que se avalie continuamente a urbe e, para isso, devem-se utilizar meios 

que o apóiem na preservação dessa visão sistêmica e sistemática do espaço urbano. 

 Para o processo de planejamento, devem ser considerados todos os aspectos 

que interfiram na vida e no bem estar humanos, seja na questão macro (espaço 

urbano), seja na questão micro (interior de uma edificação). Compreender como o 

homem interfere no espaço criado, a despeito de sua concepção, é tão importante 

quanto entender aquela concepção. 

Em função disso, percebeu-se que a Sintaxe Espacial (SE) é uma ferramenta 

apropriada para observar o foco local do objeto de análise sem perder o foco global, 

permitindo que seu uso seja de utilidade para todos os profissionais que interfiram no 

espaço urbano e possibilitando a estruturação de um sistema geral de informação 

urbana como apoio à gestão das cidades. 

Observa-se na SE a capacidade de integrar abordagens utilizadas no 

planejamento urbano, de transportes e de circulação, associando as necessidades dos 
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urbanistas, ao trabalhar com o espaço, o desenho urbano e com indicadores espaciais 

que definem a permeabilidade; e dos analistas de sistemas de transportes, ao utilizar 

dados estatísticos de mobilidade e de acessibilidade.  

Esta técnica também considera os movimentos de passagem (HILLIER et al, 

1987), os quais interferem no volume de tráfego, no desenho urbano e no uso e 

ocupação do solo. Por todas essas características, a técnica da Sintaxe Espacial se 

mostra adequada para apoiar a tomada de decisão no que tange à expansão de infra-

estruturas urbanas. 

O enfoque desta Dissertação busca um método de análise que atenda as 

necessidades de uma gestão urbana municipal, produzindo uma metodologia que 

revele as transformações urbanas e, ao mesmo tempo, registre as conseqüências da 

ocupação e uso do espaço urbano, a partir da análise de dados de transporte e 

socioeconômicos como elementos de análise para a identificação do consumo do gás 

natural.  

Busca-se que a compreensão, através de dados de transporte (matrizes de 

origem e destino, p.ex), da ocupação do espaço urbano e, ao mesmo tempo, perceber 

áreas que tem características espaciais de desempenho semelhantes, mas não 

possuem o mesmo serviço ou infra-estrutura à sua disposição. Esta compreensão é 

facilitada pela utilização da capacidade de análise do foco local e global, que a 

sintaxe espacial permite, sem a perda de visão dos sistemas e subsistemas urbanos. 

Existem vários modelos de análise que buscam a compreensão de ações ou 

atividades urbanas. Procurar-se-á demonstrar o porque da escolha do Modelo de 

Sintaxe Espacial e como se interligarão os estudos de transportes com os de 

planejamento urbano, acrescendo dados espaciais, antes não utilizados 

simultaneamente por ambos no âmbito da cidade de Fortaleza.  

Algumas perguntas deverão ser respondidas, não totalmente nesta dissertação; 

no entanto, indicarão o caminho a ser trilhado para obtê-las. São elas: Quais as 

condições de vida dentro do espaço urbano? Como avaliar isto sem perder o foco de 
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desenvolvimento e de continuidade do uso do próprio espaço? É possível  avaliar isto 

aproveitando as informações disponíveis no processo de gestão urbana? 

Dentro das áreas possíveis de investigação, encontram-se as de cunho 

sociológico, lidos através dos dados espaciais correlacionados a dados 

socioeconômicos. Avaliar, constantemente, a ocupação do espaço urbano para 

identificar distorções, alicerçar novas intervenções e permitir o monitoramento do 

dinamismo de uma cidade, é um dos objetivos, para o qual se propõe uma 

metodologia a ser utilizada por um órgão de gestão urbana. 

O uso de Sintaxe Espacial é um dos meios para avaliar resultados da 

aplicação de diretrizes para a organização territorial. A representação de espaços 

através de linhas axiais parece apropriada para mostrar que o movimento tem relação 

com a configuração e os usos do espaço, e são elementos importantes para análise de 

distribuição de benefícios dentro da cidade. É proposto que relações topológicas 

entre espaços, ao invés de medir alterações no que tange às zonas e à ocupação, 

como determinado em estudos de modelagem, informarão com mais detalhes as 

conseqüências de relações entre segregação sócio-espacial e distribuição de 

benefícios como infra-estrutura e acessibilidade. (LIMA, 2001)    

A aplicação da SE na dissertação de mestrado vem corroborar a necessidade 

de integrar as atividades de Planejamento Urbano e Transportes. Mais 

especificamente, a distribuição física de Gás Natural realizada pela rede de 

distribuição, o gasoduto. A idéia é orientar a expansão dessa rede pela correlação de 

dados de transporte, da organização do espaço físico e da sua utilização pelo homem. 

O estudo está delimitado pela área piloto do Projeto GASLOG1, o qual visa à 

elaboração de um Sistema Logístico de Distribuição do Gás Natural do qual esta 

dissertação é parte integrante.  

                                                 
1  Estudo Logístico da Distribuição de Gás nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil- Projeto 

GASLOG, desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Transporte, Logística e Desenvolvimento –
NUPELTD, da Universidade Federal do Ceará – UFC, com suporte financeiro da Financiadora de 
Estudos e Projetos - FINEP e da Empresa de Petróleo Brasileira – PETROBRAS. 
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1.3 O PROBLEMA DE PESQUISA 

A matriz energética do Estado do Ceará apresenta parcela pouco significativa 

quanto ao fornecimento de Gás Natural para o setor residencial. A tendência é este 

mercado ser atendido inicialmente nas áreas de maior adensamento e poder 

aquisitivo sendo que, como a característica marcante da cidade de Fortaleza é a de 

turismo, as áreas da orla marítima estão com planejamento de atendimento já 

efetuado por parte da CEGÁS.  

No entanto, torna-se necessário um método que requeira menor custo em 

levantamentos cadastrais para decidir o direcionamento da expansão da rede de 

distribuição de Gás Natural. Esses levantamentos cadastrais devem acontecer para 

identificar o consumidor potencial. Surge, então, a pergunta: como orientar a 

expansão de infra-estrutura de forma a beneficiar o maior número de potenciais 

consumidores, com o menor custo de investimento por parte do poder público? Quais 

direções adotar para a expansão da rede, se o setor residencial está se desenvolvendo, 

de forma espraiada, com diferentes densidades na área urbana?  

1.4 OBJETIVOS 

A abordagem desta dissertação busca compreender: como se lê a forma 

urbana na sua concepção, ao analisá-la através do seu desenho espacial; busca-se 

ainda entender a maneira como se utiliza o espaço urbano, através da leitura de dados 

de transportes correlacionados ao retrato obtido da forma urbana; e, finalmente, qual 

o direcionamento deve ser dado na expansão de uma Rede de Distribuição de Gás 

Natural (RDGN) ao se considerar dados de aglomeração urbana segundo a demanda 

de consumo potencial daquele energético. 

1.4.1 Objetivo Geral  

Diante destas questões, o objetivo geral do trabalho de pesquisa reportado foi 

elaborar uma metodologia de suporte à orientação da expansão da rede de 

distribuição do Gás Natural, através da identificação da demanda potencial com base 

no conhecimento da morfologia urbana e no uso residencial do solo urbano.  
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1.4.2 Objetivos Específicos        

Como objetivos específicos, têm-se: i) orientar e avaliar a aplicação do 

modelo de Sintaxe Espacial, até agora geralmente empregado na análise da 

morfologia urbana, para nortear a expansão e ampliação de serviços de infra-

estrutura; ii) contribuir para o aumento da eficiência na oferta de Gás Natural, 

direcionando seu uso para o setor residencial no espaço urbano, detectando a 

existência de benefícios para o consumidor; iii) identificar a demanda potencial pelo 

GN através da análise da forma urbana, segundo a Sintaxe Espacial, e do 

dimensionamento do consumo de gás natural; iv) elaborar um sistema de 

informações geográficas da demanda potencial de Gás Natural com foco no setor 

residencial, para uma área de estudo na cidade de Fortaleza; e v) indicar outras 

aplicações a serem implementadas com esta metodologia, para guiar a expansão de 

infra-estruturas em outros contextos urbanos. 

É importante ressaltar que o presente trabalho enfoca a distribuição de Gás 

Natural do ponto de vista gráfico, com o foco no setor residencial. A dispersão dos 

padrões de uso neste setor, no espaço urbano, dificulta a visualização de pólos de 

demanda daquele energético. O trabalho proposto busca classificar e agrupar na área 

de estudo, em alguns horizontes de planejamento, as vias de demanda potencial pelo 

GN, permitindo, assim, perceber caminhos de expansão da rede dutoviária a serem 

priorizados, segundo critérios de cunho político e de mercado.  

Espera-se, com o presente trabalho, facilitar a análise econômica das 

alternativas de ampliação da rede de distribuição de GN na área de estudo, bem como 

a priorização de implantação da rede dutoviária, através dos eixos viários 

determinados pelo modelo de análise escolhido. 

1.5 METODOLOGIA 

A metodologia empregada na elaboração deste trabalho pode ser dividida em 

sete etapas principais, descritas nas subseções seguintes. O esquema apresentado na 

Figura 1.1 representa a metodologia de trabalho a ser detalhada no capítulo IV. 
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1.5.1 Fase 1 - Pesquisa bibliográfica 

Inicialmente, foi realizada uma revisão na literatura sobre o setor de energia 

elétrica e a cadeia produtiva do gás natural buscando-se compreender a problemática 

da oferta deste insumo para o setor residencial, o qual é foco de análise no problema 

de pesquisa. 

Outro campo de conhecimento pesquisado diz respeito a duas áreas da 

Arquitetura, de fundamental importância para a compreensão do modelo de análise 

escolhido para este estudo. 

Abordou-se o método de análise denominado Sintaxe Espacial, 

compreendendo seu surgimento, as variáveis de análise e a sua relação com o objeto 

de estudo. 

1.5.2 Fase 2 – Estudo dos softwares 

A metodologia proposta exige, para facilitar e enriquecer a análise de 

cenários e resultados, que se registre o trabalho num ambiente SIG, o qual permite 

atualizações e expansões do estudo. Para isso, é preciso saber utilizar softwares tais 

como o Arcview e Maptitude, ferramentas adequadas para trabalhar a base digital, os 

dados de fluxo de veículos e socioeconômicos, bem como para aplicação dos 

indicadores de demanda de GN. Para a execução do modelo de Sintaxe Espacial é 

necessário utilizar um aplicativo denominado Axwoman feito para ser utilizado no 

SIG-Arcview.  

1.5.3 Fase 3 – A base cartográfica e a aplicação do modelo de Sintaxe Espacial  

Além da delimitação da área de estudo, é preciso referenciá-la 

geograficamente posicionando todas as informações obtidas de forma a permitir a 

consolidação dos dados e uma análise concisa. 

É nesta fase que será aplicado o modelo Sintaxe Espacial (SE) e obtidos as 

características morfológicas da área de estudo. 
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1.5.4 Fase 4 – Os dados Secundários e a demanda potencial de GN 

Nesta Fase, são obtidos dados secundários nos órgãos municipais de 

planejamento urbano e de transportes. Mais especificamente: 

- Fluxos de veículos, sendo necessário organizá-los, de forma a utilizá-los 

conforme o modelo necessita, para permitir a análise da vida espacial; 

- Dados socioeconômicos, para dimensionamento da demanda de GN, tais 

como, número de domicílios, renda, população e número de moradores por 

domicílios; 

- Dados de densidade demográfica, segundo a legislação urbana; 

Após a avaliação de consistência e organização dos dados, pode-se 

transformá-los em informações gráficas, referenciando topologias na área de estudo e 

calculando as demandas potencial e projetada de GN naquela área.  

1.5.5 Fase 5 – Confecção e análise dos mapas de demanda de GN 

Nesta fase, são confeccionados os mapas de Demanda potencial (atual) e 

projetada na área de estudo. A análise desses mapas permite visualizar os vetores 

urbanos principais a priorizar nos planos de expansão da oferta de GN na área de 

estudo. 

1.5.6 Fase 6 – Descrição do trabalho de pesquisa 

Esta fase requer todo um esforço de compilação e descrição das tarefas da 

pesquisa. É feita com o intuito de facilitar a elaboração da versão final da 

Dissertação.



12 

 

1.5.7 Fase 7 – Conclusão e recomendações 

Nesta fase, são descritos os aspectos mais relevantes da pesquisa, as 

principais conclusões que dela decorrem bem como são apontados fatores ou pontos 

críticos do modelo empregado, os quais poderão ser objeto de outros estudos. 

 

Figura 1.1 Metodologia do trabalho 



13 

 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está dividida em sete capítulos. O primeiro é este que 

introduz o problema de pesquisa e a justificativa da metodologia adotada para buscar 

respostas às questões que originaram o estudo. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma breve abordagem do setor de energia 

no Brasil e a cadeia do Gás Natural, ressaltando a economia que pode advir ao se 

substituir a eletricidade por equipamentos domésticos a GN (gasodomésticos). 

O terceiro capítulo aborda o modelo de análise Sintaxe espacial, bem como a 

arquitetura, seu campo de conhecimento e de atuação, assim como os conceitos sobre 

teoria de arquitetura, necessários à construção da base de conhecimentos para utilizar 

na aplicação desse modelo, além de delimitar as variáveis utilizadas na pesquisa que 

consubstancia esta dissertação. 

O quarto capítulo descreve o método de desenvolvimento do trabalho 

empregado.  

No quinto capítulo são analisados os dados decorrentes das variáveis 

utilizadas e identificados os resultados: i) a configuração da rede segundo o Modelo 

de Análise Espacial; ii) os mapas de  Demanda Potencial e Projetada de GN; iii) 

cenários de planejamento da expansão da rede de distribuição, segundo critérios 

descritos com base nos conceitos de morfologia da SE e no critério de escolha de 

localização do usuário  residencial e do distribuidor. 

Finalmente, o sexto capítulo apresenta os pontos relevantes, as conclusões 

gerais e propõe outros estudos para o aprofundamento da pesquisa. 
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CAPITULO 2 

A ENERGIA E O GÁS NATURAL 

Este capítulo apresenta uma breve análise da problemática envolvida com a 

Matriz energética do Brasil, enfocando o derivado de petróleo, Gás Natural, as 

características deste energético e de sua cadeia produtiva e, com um enfoque mais 

direto, faz uma análise do consumo potencial de GN pelo setor residencial numa 

delimitada área urbana. 

2.1 A MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL 

Profundas mudanças têm ocorrido desde a década de 90, a partir do processo 

de privatização da maior parte das concessões de distribuição de energia elétrica e 

gás, obrigando a uma transição para um novo marco institucional e abrindo a geração 

e comercialização para a concorrência, criando agências reguladoras, além de outras 

medidas que modificam a dinâmica do mercado energético (INEE, 2001). 

Recentemente foi apresentado à sociedade o plano nacional de energia pelo 

governo do Brasil, cujo objetivo é a garantia de tarifas mais baixas para os 

consumidores, afastar riscos de racionamento, estabelecer um marco regulatório 

estável e criar condições para a retomada dos investimentos na expansão do sistema. 

O Governo se posiciona: “O Brasil precisa ter energia disponível para atrair novas 

indústrias e gerar empregos”. 

2.2 A REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO NO SETOR DE ENERGIA NO 
BRASIL 

O Ministério das Minas e Energia (MME, 2004a), para cumprir os objetivos 

do plano nacional de energia, reestruturou o Modelo Institucional do Setor Elétrico 

(MISE) com a criação da Empresa de Pesquisa Energética- EPE, da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e do Comitê de Monitoramento do 

Setor Elétrico – CMSE, os quais têm as seguinte bases: 
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-   Promover a modicidade tarifária, que é fator essencial para o 

atendimento da função social da energia e que concorre para a 

melhoria da competitividade da economia; 

-   Garantir a segurança do suprimento de energia elétrica, condição 

básica para o desenvolvimento econômico sustentável; 

-   Assegurar a estabilidade do marco regulatório, com vistas à 

atratividade dos investimentos na expansão do sistema; e 

-   Promover a inserção social por meio do setor elétrico, em 

particular dos programas de universalização de atendimento. 

-   O modelo (MISE) foca diretamente as questões adjacentes 

àqueles objetivos, em contraponto ao ordenamento institucional 

vigente. Nessas condições, os elementos fundamentais do 

modelo são: 

-   A reestruturação do planejamento de médio e longo prazo; 

-   O monitoramento, no curto prazo, das condições de atendimento; 

-   O redirecionamento da contratação de energia para o longo 

prazo, compatível com a amortização dos investimentos 

realizados; 

-   A competição na geração com a licitação da energia pelo critério 

de menor tarifa; 

-   A coexistência de dois ambientes de contratação de energia, um 

regulado (Ambiente de Contratação Regulada – ACR), 

protegendo o consumidor cativo, e outro livre (Ambiente de 

Contratação Livre –  ACL), estimulando a iniciativa dos 

consumidores livres; 
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-   A instituição de um pool de contratação regulada de energia a ser 

comprada pelos concessionários de distribuição; 

-   A desvinculação do serviço de distribuição de qualquer outra 

atividade; 

-   A previsão de uma reserva conjuntural para restabelecimento das 

condições de equilíbrio entre oferta e demanda; 

-   A restauração do papel do Executivo como Poder Concedente. 

O Governo, ao prover o modelo e os objetivos da modicidade tarifária, 

destacando o setor energético como um atendimento com função social, e ao 

posicionar sua atividade como sujeito do desenvolvimento econômico sustentável, 

alicerça estudos sobre novas aplicações para o Gás Natural, como combustível 

gerador de energia. 

No Balanço Energético Nacional, a soma do consumo final de energia, das 

perdas na distribuição e armazenagem e das perdas nos processos de transformação, 

recebe a denominação de Oferta Interna de Energia -OIE, também, 

costumeiramente denominada de Matriz Energética ou de Demanda Total de 

Energia (MME, 2004A). 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 Estrutura da Oferta Interna de Energia segundo as fontes 

A figura 2.1 apresenta as vantagens comparativas com o resto do mundo em 

função das fontes renováveis (47,0%) que segundo o balanço energético mostra os 

países da OECD (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 
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com 6,0% e mundial com 13,6%. (BEN, 2004) 

O Ministério de Minas e Energia adota certos critérios de cálculo e fatores de 

conversão que levam em consideração a capacidade de liberação de calor, em 

calorias de cada energético quando de sua combustão completa, na eletricidade, pelo 

princípio da termodinâmica, considera-se a equivalência de 1 KWH = 860 KCAL 

(BNE, 2004), para contabilizar a energia em TEP – tonelada equivalente de petróleo 

utiliza-se fatores de conversão entre cada fonte e o do petróleo, multiplicando-se os 

valores comerciais pelo multiplicado por esses fatores 

Como se vê na Figura 2.2, no Brasil em 2003, 47% da OIE tem origem em 

fontes renováveis, dos quais 14,5% correspondem à geração hidráulica e 29,6 à 

biomassa e 2,9% a outras fontes primárias. Os 53% restantes da OIE correspondem a 

fontes fósseis e outras não renováveis (BNE, 2004). 

 
Figura 2.2 Oferta Interna de Energia – 2002 

FONTE: BNE, 2004. 

O potencial energético brasileiro depende do conhecimento das reservas 

provadas que possui e dos recursos que promovem a eficiência no seu uso; as fontes 

energéticas são classificadas em função da renovabilidade. 

O quadro apresentado na Tabela 2.1 apresenta a Oferta Interna de Energia do 
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Brasil para o ano de 2003 onde se percebe uma redução na dependência externa que 

segundo o BEN (2004) é devido a um fraco desempenho da demanda interna de 

energia e um bom desempenho da produção interna de energia reduzindo essa 

dependência de 14,1% para 10,8% do ano 2002 para o ano 2003, correspondendo em 

uma redução de 19,5%.  

Tabela 2.1 Oferta Interna de Energia – 2003 

(i) 1 kWh = 860 kcal , Petróleo de referência = 10000 kcal/kg e utilização de Poderes Caloríficos Inferiores – PCI 
(critério aderente com a Agência Internacional de Energia - IEA e outros organismos internacionais) 

FONTE: BNE, 2004. 

A OIE de fontes não renováveis como o Petróleo e Derivados apresentaram 

uma redução de -6,4%, seguidos do Urânio reduzindo em -3,5% e o carvão mineral 

com -0,4%. Em contrapartida as fontes renováveis aumentaram a oferta de fontes 

primárias em 12,2%, dos produtos de cana em 10,5%, da lenha e carvão vegetal em 

8,4% e oferta de energia pela hidráulica apresentou um aumento de 4,8%. 

Destaca-se o crescimento em 3,2% da oferta de gás natural responsável por 

7,7% da matriz energética em 2003. Este combustível é a fonte de energia que vem 

tendo significativo desenvolvimento nos últimos anos. A descoberta de novas 

reservas nacionais, elevando o seu volume para 352 bilhões de m3 em 2003 e a 

perspectiva de importação de gás natural da Bolívia permite ampliar ainda mais sua 

utilização, o que vai representar melhorias em termos de eficiência energética e de 

qualidade do meio ambiente, uma vez que o gás natural é o mais limpo dos 

 ESPECIFICAÇÃO   UNIDADE  2002  2003   % 03/02  

  OFERTA INTERNA DE ENERGIA (OIE)(i)   106 tep  198,7  201,7   1,5  

fontes  ESTRUTURA % DA OIE   %   100,0  100,0   -  

 PETRÓLEO E DERIVADOS   %   43,1   40,2   -6,4  

 GÁS NATURAL   %   7,4   7,7   3,2  

 CARVÃO MINERAL   %   6,5   6,5   -0,4  

N
ão

 
re

no
vá

ve
is

 

 URÂNIO % 1,9 1,8   -3,5  

 HIDRÁULICA E ELETRICIDADE   %   14,0   14,6   4,8  

 LENHA E CARVÃO VEGETAL   %   11,9   12,9   8,4  

 PRODUTOS DA CANA   %   12,7   13,4   10,5  

re
no

vá
ve

is
 

 OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS % 2,5 2,9   12,2  

  DEPENDÊNCIA EXTERNA DE ENERGIA 
(i)   % S/OIE   15,5   12,5   -19,5  
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combustíveis fósseis. (BEN, 2004) 

 

Figura 2.3 Oferta Interna de Energia – 2003 
FONTE: BNE, 2004. 

 
Tabela 2.2 Consumo Setorial de Energia – 2003 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2002 2003 % 03/02 

CONSUMO FINAL TOTAL 106 tep 178,20 180,80 1,50 

SERVIÇOS (COM+PÚBL.+TRANSP.) 106 tep 57,30 55,60 -3,00 

TRANSPORTE CICLO OTTO 10³ bep/d 365,40 358,20 -2,00 
RESIDENCIAL 106 tep 20,70 20,90 1,00 

AGROPECUÁRIO 106 tep 7,80 8,20 4,40 
SETOR ENERGÉTICO 106 tep 14,40 15,90 10,20 
INDUSTRIAL TOTAL 106 tep 65,40 68,10 4,10 

CIMENTO  106 tep 3,10 2,80 -10,40 
FERRO GUSA E AÇO 106 tep 15,70 16,10 2,50 

FERROLIGAS 106 tep 1,10 1,40 27,40 
NÃO FERROSOS 106 tep 4,50 5,10 12,00 

QUÍMICA 106 tep 6,60 6,60 0,50 
ALIMENTOS E BEBIDAS 106 tep 15,80 16,70 5,10 

PAPEL E CELULOSE 106 tep 6,60 7,30 10,60 
OUTRAS INDÚSTRIAS NÃO 

ESPECIFICADAS 106 tep 11,80 12,10 1,90 

FONTE: BEN, 2004. 

Ao analisar o consumo percentual dos setores produtivos apresentados na 

Consumo Setorial de Energia

TRANSPORTE CICLO 
OTTO
60,20%

QUÍMICA
1,11%

FERROLIGAS
0,24%

ALIMENTOS E 
BEBIDAS

2,81%

PAPEL E CELULOSE
1,23%

OUTRAS 
INDÚSTRIAS NÃO 
ESPECIFICADAS

2,03%

CIMENTO
0,47%

NÃO FERROSOS
0,86%

RESIDENCIAL
3,51%

AGROPECUÁRIO
1,38%

SETOR ENERGÉTICO
2,67%

INDUSTRIAL TOTAL
11,45%

FERRO GUSA E AÇO
2,71%

SERVIÇOS 
(COM+PÚBL.+TRANS

P.)
9,34%
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Figura 2.3 e Tabela 2.2, percebe-se os voltados para o mercado interno apresentaram 

taxas de crescimento baixas ou redução como é o caso do setor de transportes que 

apesar de representar 60% do consumo energético o teve um decréscimo de 2% do 

ano de 2002 para 2003 assim como o cimento que representa 0,47% do consumo, 

obteve uma taxa negativa de 10,40%. Os setores voltados para exportação 

apresentaram as maiores taxas de crescimento: Ferroligas, Não Ferrosos, Celulose, 

Açúcar, Agropecuária e Aço. (BEN, 2004) 

Tabela 2.3 Matriz Energética do Setor Residencial 

Matriz energética do setor residencial no ano 2003 em 106 tep e % 
GÁS NATURAL 172 0,83% ENERGIA 

PRIMÁRIA LENHA 7.961 38,10% 
SUBTOTAL 1 ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL 8.133 38,93% 

GLP 5.705 27,30% 
QUEROSENE 17 0,08% 

ELETRICIDADE 6.546 31,33% 
ENERGIA 

SECUNDÁRIA 
CARVÃO VEGETAL 493 2,36% 

SUBTOTAL 2 ENERGIA SECUNDÁRIA 
TOTAL 12.761 61,07% 

  TOTAL  20.894   
FONTE: BNE, 2004. 

Dos 3,5% de consumo de energia do setor residencial (ver Figura 2.3) 

somente uma parcela pouco significativa cabe ao gás natural, como pode ser 

verificado na Tabela 2.3 caracteriza a matriz energética do setor Residencial onde o 

gás natural corresponde a 0,83% e 172 x 106 tep de um total de 20.849 x 106 tep. Os 

consumos de maior representatividade são o da lenha (38,10%) seguido da energia 

elétrica (31,33%). O GLP representa o fator de 27,30%, podendo este ser 

integralmente substituído por GN beneficiando o setor com redução de custos como 

poderá ser verificado mais adiante neste estudo. 

2.2.1 A eficiência do Setor Energético 

A Figura 2.4 apresenta a cadeia de uso da energia onde ficam registradas as 

fontes energéticas, denominadas de energia primária não fósseis e fósseis, os setores 

energéticos que manipulam as fontes energéticas para transformá-las em energia ou 

combustíveis, a energia secundária que são os combustíveis ou a energia, o sistema 

de uso final seja em processos de fabricação ou de co-geração de energia, ou seja, no 

consumo direto por indivíduos para seus automóveis, iluminar, gerar frio calor em 
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seus locais de trabalho ou moradia. 

Denota-se desde 1990, uma grande mudança na Matriz Energética, com o Gás 

Natural ocupando lugar de destaque na geração de energia das termelétricas. 

Contudo, a eficiência energética, ou seja, a redução do consumo de energia primária 

(queda d’água, biomassa, carvão, petróleo, gás natural, etc.) necessária para produzir 

um determinado serviço de energia (calor, frio, luz, etc.), não vinha sendo 

considerada. No Brasil, hoje a substituição de eletricidade por Gás Natural em alguns 

processos térmicos pode reduzir o consumo de energia primária. 

2.2.2 A Sustentabilidade das fontes de energia 

A utilização de energia elétrica para produção industrial, comercial e 

residencial é de vital importância; sem ela, nada na atualidade funcionaria 

adequadamente. Conhecer os problemas decorrentes da frágil sustentabilidade do 

fornecimento de energia é básico para alicerçar e justificar o estudo de ampliação do 

consumo de gás natural e de sua expansão nas áreas urbanas sob um planejamento 

adequado. 

BERMANN (2002) apresenta um esquema (mostrado na Figura 2.5) que pode 

representar o processo de produção de bens ou serviços. No caso de produção de 

energia numa termelétrica, por exemplo, o recurso natural pode ser carvão, óleo 

diesel ou gás natural e os resíduos resultam em poluição atmosférica em intensidades 

diferentes, cabendo a escolha do recurso que trouxer menor prejuízo ao ambiente 

natural, sob o aspecto de sustentabilidade. 



 

 

 
Figura 2.4 A Cadeia do Uso de Energia 

Fonte: INNE, 2001 
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Figura 2.5 Esquema do Processo de Produção 
Fonte: BERMANN, 2002 

A Figura 2.5 mostra a necessidade de uma fonte sustentável de matéria prima 

e de energia, bem como, de local e tamanho adequado para os resíduos. 

Considerando as dimensões do planeta, a sua capacidade limitada de absorção de 

resíduos e a esgotável fonte de seus recursos, fica evidente a não sustentabilidade da 

maioria dos processos produtivos hoje utilizados. 

2.3 GÁS NATURAL: UM RECURSO ENERGÉTICO E SUAS   
 ALTERNATIVAS 

Inicialmente, é indispensável conhecer os aspectos relevantes, as 

propriedades energéticas, as vantagens e desvantagens do combustível não 

renovável, denominado Gás Natural. Nesta seção, são apresentados as propriedades 

energéticas e os impactos no meio ambiente associados ao uso do gás natural. 
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2.3.1 Aspectos relevantes 

A importância de combustíveis energéticos na vida do ser humano é 

inquestionável, o que está em discussão é que tipo de combustível deva ser utilizado 

e quais as conseqüências da sua utilização. Os combustíveis fósseis, considerados 

não-renováveis, pois demoram milhões de anos para se formarem, tem uma 

disponibilidade limitada em função das reservas. A biomassa obtida pelo plantio e 

reflorestamento é considerada fonte renovável, a qual se bem conduzida pode atingir 

o caráter de sustentabilidade que se deseja. 

A questão de se obter energia através da hidroeletricidade tem hoje seus 

custos tão elevados para implantação de novas usinas e conseqüências sociais e 

ambientais, que apesar de serem recursos renováveis é considerado segundo 

BERMANN (2002), “insustentável”, tanto para o cenário internacional, como para o 

Brasil. Essa afirmação está baseada em critérios que identificam problemas físico-

químico-biológicos de correntes da implantação e operação da usina hidrelétrica, 

assim como, da sua interação com as características ambientais do lócus de 

construção (alteração do regime hidrológico, assoreamento, emissão de gases estufa 

a partir da decomposição orgânica no reservatório, etc), além dos aspectos sociais 

relativos às populações ribeirinhas atingidas pelas obras (perda de suas condições de 

produção e reprodução social) determinadas pela formação do reservatório. 

Como é inerente ao desenvolvimento mundial, existe uma necessidade 

crescente por energia, de preferência limpa, então a busca atual é por alternativas 

energéticas que permitam o desenvolvimento com a menor agressão ao meio 

ambiente e melhores resultados caloríficos. 

Dentre as alternativas apresentadas inicialmente tem-se a hidroeletricidade, 

com graves problemas de viabilidade econômica (BERMANN, 2002); resta a energia 

obtida do gás natural, objeto de estudo neste trabalho, e a obtida da Biomassa, esta 

necessitando ainda de regime de escala viável, além de requerer estudos sobre a 

expansão de produção de seus vários insumos agrícolas, em condições de 

sustentabilidade adequadas a cada região. 
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No Brasil, o gás natural representa uma alternativa mais simples e imediata 

para a redução de sua dependência ao petróleo, já que a totalidade do gás brasileiro, 

juntamente com parcelas do gás venezuelano, boliviano e argentino existentes, pode 

contribuir para reduzir significativamente as pressões de consumo de petróleo na 

Economia nacional. Assim, o governo brasileiro busca uma parceria energética junto 

com os paises citados, criando uma zona regional de cooperação e desenvolvimento 

centrada na própria moeda brasileira.  

IEA (2003, apud PRAÇA, 2003) sugere que se trabalhe o intercâmbio 

comercial, possibilitando a troca de gás natural boliviano e argentino por créditos a 

serem utilizados na compra de outros produtos dentro da economia brasileira. Isto 

fortaleceria o Mercosul, viabilizando a criação de uma moeda contábil, a qual seria 

manejada pelos bancos centrais dos países envolvidos, e usada em compras dentro do 

espaço regional; este esquema logo poderia ser ampliado a outros paises detentores 

de 70% das reservas do combustível (Venezuela e Trinidad & Tobago), do 

continente Sul-americano. 

 
Figura 2.6 Produção de Gás Natural por Estado (%) em 2004 

Fonte: BEN/ 2004 

A produção de Gás Natural por estado do Brasil em 2003 é apresentada na 

Produção de Gás Natural 106 m³ (a)
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figura 2.6 e denota-se a concentração de produção de GN nos Estados do Rio de 

Janeiro com 42,18%, no Amazonas com 18,95% e na Bahia com 13,71%. Essa 

produção localizada distante do mercado consumidor do Estado do Ceará implica em 

grandes custos de distribuição troncal, tornando o consumo pouco convidativo apesar 

de suas vantagens. 

Uma desvantagem forte no consumo residencial é a necessidade de 

investimento em equipamentos novos movidos a GN. Considerando que o fator 

escala é que torna equipamentos como ar condicionado p.ex., dentre outros, 

acessível, sob de certas facilidades de pagamento para alguns consumidores. 

 
Figura 2.7 Produção de Gás Natural por Estado (%) em 2004 

Fonte: BEN, 2004 

A Figura 2.7 apresenta a estrutura percentual de produção de GN por região, 

na qual se identifica volumes maiores na região Sudeste (47,86%) e Nordeste 

(32,83%)  e a Figura 2.8 identifica a venda de GN nas regiões do Brasil, ambas se 

referem ao ano de 2003. Na região Sudeste o consumo é maior do que a produção e 

na região Nordeste caracteriza um consumo menor do que a produção, porém o 

estado do Ceará apresenta um consumo maior do que sua produção o que denota o 

déficit em volume e aumento de custo de transporte e distribuição do combustível 

nesse estado. 

Estrutura Percentual por Região de Produção de Gás 
Natural em 2003
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Apesar de ao Gás Natural, serem impostas dificuldades e custos adicionais 

para o seu transporte, armazenamento e distribuição, tornando-o pouco atrativo para 

os eventuais investidores e usuários, bem como de ter sido visto como um produto de 

segunda categoria no final da década de oitenta, dentre os combustíveis fósseis, 

atualmente é considerado um energético essencial e estratégico quando utilizado 

racionalmente (PRAÇA, 2003). 

Figura 2.8 Produção de Gás Natural por Estado (%) em 2004 
Fonte: ANP, 2005 

Atualmente, este combustível é o mais versátil recurso energético disponível 

para uso direto junto com a eletricidade. Além disso, transforma-se rapidamente em 

um produto de grande valor agregado, pois se trata de um recurso que fornece 

vantagens energéticas e ambientais evidentes. PRAÇA (2003) disserta sobre o 

emprego do GN como descrito a seguir: 

“Na sua utilização como matéria-prima, o gás natural 

constitui-se como um insumo fundamental na indústria gasquímica 

e de fertilizantes, principalmente no processo produtivo da amônia 

e do metanol. De acordo com SANTOS (2002), o uso do produto 

como matéria-prima representa, aproximadamente, 6% da 

demanda mundial de gás natural. 

Outro grande consumo de gás natural ocorre na própria 

indústria gasífera e petroleira. Na extração do petróleo, parte do 

Venda de GN por Região em 2003
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gás associado é reinjetado no próprio campo ou em outro campo 

para manter a pressão do reservatório e aumentar a recuperação 

do petróleo. Outra parcela do gás associado ao petróleo é injetada 

nos poços de produção, conferindo maior fluidez ao óleo, além de 

otimizar sua extração. 

Ainda na indústria petrolífera, o gás é utilizado para gerar 

a energia necessária aos equipamentos de separação de óleo e gás 

e suprir as diversas necessidades energéticas na área de produção, 

incluindo as bombas e os compressores utilizados para alimentar 

os gasodutos de transporte.” 

2.3.2 Gás natural: suas propriedades energéticas e o impacto no meio 
ambiente 

O gás natural que em sua maior parte, é composto de metano, pode ser 

definido como uma mistura de hidrocarbonetos leves e permanece no estado gasoso à 

temperatura ambiente e pressão atmosférica. (CONPET, 2000 apud PRAÇA, 2003)  

Na natureza o GN pode ou não estar associado ao petróleo e é encontrado em 

rochas porosas no subsolo, apresentando baixos teores de contaminantes, como 

nitrogênio, dióxido de carbono e compostos de enxofre. Por ser mais leve que o ar, o 

combustível dissipa-se facilmente na atmosfera em casos de vazamento. 

Este combustível apresenta diversas vantagens em relação aos demais, no que 

se refere ao meio ambiente: i) reduzida presença de contaminantes; ii) o processo de 

queima gera baixo teor de óxido de enxofre, tornando-o isento da geração de 

particulados (cinza e fuligem, p.ex.); iii) um poder de dispersão é mais eficaz 

dispensando o uso de indução mecânica; e iv) provoca uma grande redução nas 

emissões de CO2 (aproximadamente 32% menos que o óleo combustível e 41% 

menos que os combustíveis sólidos como o carvão).  

O gás natural possui uma equivalência média em relação a outros 



29 

 

combustíveis como pode ser visto na Tabela 2.4 . 

Tabela 2.4 Coeficientes de equivalência médios para os combustíveis gasosos 

Fonte: ECEN/2005 

A equivalência calórica em relação a outras fontes de energia está apresentada 

na Tabela 2.5.  

Tabela 2.5 Coeficientes de equivalência calórica das unidades (físicas) de medida  

Fonte: ECEN/2005 

Uma análise da emissão de gases quando de sua queima está apresentada na 

Tabela 2.6 (BERMANN, 2002) e, de acordo com a atual tecnologia empregada para 

a queima, o gás natural emite a menor quantidade de gás carbônico (CO2), metano 

(CH4) e óxido nitroso. Além de apresentar baixos índices de emissão de óxido nítrico 

(NOx) e monóxido de carbono (CO). 

 

Para  

De 1000 
m3 

Multiplicar 
por 

giga 
calorias 

  

tonelada 
equivalente 
de petróleo 

10800 
kcal/kg 

barril 
equivalente 
de petróleo 

tonelada 
equivalente 

de  c. 
mineral 

7000 
kcal/kg 

giga 
joule 

milhões 
Btu 

megawatt- 
horas 860 
kcal/kw 

Gás Natural Úmido 10,45 0,968 7,02 1,49 43,77 41,48 12,16 
Gás Natural Seco 9,26 0,857 6,21 1,32 38,75 36,73 10,76 
Gás de Coqueria 4,5 0,417 3,02 0,64 18,84 17,86 5,23 

Gás Canalizado Rio 
de Janeiro 3,9 0,361 2,62 0,56 16,33 15,48 4,54 

Gás Canalizado São 
Paulo 4,7 0,435 3,15 0,67 19,68 18,65 5,4 

Para  

 De 
Multiplicar 

por 

Oléo 
Combustível 

(m3) 

Gás 
Natural 

Seco (mil 
m3) 

Carvão 
Mineral 
5200 (t) 

GLP 
(m3) Lenha  (t) 

Carvão 
Vegetal 

(t) 
Óleo Combustível 

(m3) 1 1,09 1,94 1,56 3,06 1,48 
Gás Natural Seco (mil 

m3) 0,92 1 1,78 1,43 2,8 1,36 
Carvão Mineral 5200 

(t) 0,52 0,56 1 0,8 1,58 0,76 

GLP (m3) 0,64 0,7 1,25 1 1,97 0,95 

Lenha (t) 0,33 0,36 0,63 0,51 1 0,49 

Carvão Vegetal (t) 0,67 0,73 1,31 1,05 2,06 1 
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Tabela 2.6 Coeficientes de emissão de gases tóxicos por combustível (Gg/Ktep) 

Fonte: BERMANN (2002) 

Perdendo em eficiência para as fontes renováveis (energia da biomassa e 

hidrelétrica), o GN apresenta resultados inferiores em termos de emissões gasosas 

que conduzem ao efeito estufa. Ao compará-lo à energia nuclear na geração de 

resíduos radioativos de alta periculosidade, percebe-se sua significativa vantagem. 

Outra vantagem é que ele não causa grandes impactos ambientais ao não precisar 

inundar áreas florestais ou deslocar e reassentar comunidades ou obstruir áreas 

produtivas, como ocorre com as hidrelétricas. 

No que se refere à sua confiabilidade e segurança, ao compará-lo com a 

gasolina ou o querosene, o gás natural é menos inflamável, reduzindo os riscos de 

explosão ao ocorrerem acidentes no processo de transporte e manipulação: leva 

grande vantagem em relação ao gás liquefeito de petróleo (GLP), em função de que 

este é constituído de propano e butano (mais pesado que o ar), e ao ocorrerem 

vazamentos, a tendência é acumular-se ao redor do local de escapamento de gás, 

possibilitando a ocorrência de explosões por faíscas ou centelhas elétricas. Ao 

contrário, o GN por ser composto de metano e etano, torna-se mais leve que o ar, 

facilitando sua dispersão de maneira rápida. 

Do ponto de vista econômico, uma característica importante do gás natural é 

que sua queima não provoca a deposição de impurezas nas superfícies de troca 

GASES 

COMBUSTÍVEL 
CO2 CH4 N2O NO1 CO 

GÁS NATURAL 2,34 0,0000314 0,0000042 0,006280 0,0003587 

LENHA 4,52 0,0009450 0,0001670 0,004190 0,0179571 

ÓLEO DIESEL 3,07 0,0009450 0,0000251 0,008370 0,0002691 

ÓLEO COMBUSTÍVEL 3,21 0,0009450 n.d. n.d. 0,0002691 

GASOLINA 2,87 0,0000945 0,0000251 0,008370 0,0002691 

GLP 2,61 0,0000945 0,0000251 0,008370 0,0002691 

CARVÃO VEGETAL 3,86 0,0062770 0,0001670 0,004190 0,0179571 

ÁLCOOL ETPILICO 3,00 n.d. 0,0001670 0,004190 n.d. 
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térmica, evitando a corrosão e prolongando a vida útil dos equipamentos. Além 

disso, o sistema de canalização utilizado para suprimento do gás poupa o espaço 

destinado à estocagem de combustíveis líquidos ou sólidos no local de consumo. 

GASENERGIA (2004) sintetiza as vantagens da utilização do gás natural (ver 

quadro 2.1 e 2.2), denotando sua imensa versatilidade devido à amplitude de usos 

possíveis, o que o faz concorrer potencialmente com quase todos os outros 

combustíveis alternativos. Em contraposição, o gás natural assim como substitui é 

substituível, pois não existe uma aplicação para o gás natural na qual ele seja 

indispensável. Assim, o energético enfrenta em todos os segmentos de mercado a 

concorrência de outras opções de produtos. 

Quadro 2.1 Vantagens Macroeconômicas e Ambientais de Segurança 
Vantagens Macroeconômicas Vantagens Ambientais de Segurança 

» Diversificação da matriz energética; 
» Fontes de importação regional; 
» Disponibilidade ampla, crescente e dispersa; 
» Redução do uso do transporte rodo-ferro-hidroviário; 
» Atração de capitais de risco externos; 
» Melhoria do rendimento energético; 
» Maior competitividade das indústrias; 
» Geração de energia elétrica junto aos centros de 

consumo; 
» Não exige gasto de energia com o aquecimento para a 

queima; 
» Aumento da oferta de empregos; 
» Elimina o custo da estocagem; 

» Não apresenta restrições ambientais; 
» Reduz a emissão de particulados; 
» Não implica em desmatamento; 

» Composição química constante, sem compostos pesados; 
» Dispensa a manipulação de produtos químicos perigosos;

» Elimina o tratamento de efluentes dos produtos da 
queima; 

» Melhoria da qualidade do ar nas grandes cidades; 
» Baixíssima presença de contaminantes; 
» Não emissão de particulares (cinzas); 

» Não exige tratamento dos gases de combustão; 
» Rápida dispersão de vazamentos; 

» Emprego em veículos automotivos, diminuindo a poluição 
urbana; 

Fonte: GASENERGIA, 2004 
 

Quadro 2.2 Vantagens Diretas para o usuário 
Vantagens Diretas para o Usuário 

» Redução de doenças respiratórias; 
» Maior vida útil dos equipamentos; 

» Obtenção de curvas de temperatura ideais; 
» O calor energético queimado se aplica diretamente ao 

produto; 
» Dispensa aquecimento no inverno; 

» Possibilita a utilização da rede existente; 
» Fácil adaptação das instalações existentes; 

» Menor investimento em armazenamento/uso de espaço; 

» Menor corrosão dos equipamentos e menor custo de 
manutenção; 

» Menor custo de manuseio de combustível; 
» Menor custo das instalações; 

» Combustão facilmente regulável; 
» Elevado rendimento energético; 

» Admite grande variação do fluxo; 
» Pagamento após o consumo; 
» Menores prêmios de seguro; 

» Custo bastante competitivo em outras alternativas; 

Fonte: GASENERGIA, 2004 

2.3.3   Gás Natural: importância econômica e social para o uso 
residencial 

Distribuir gás natural ao setor residencial encontra justificativa na 

possibilidade de reduzir gastos familiares e nas conseqüências sociais resultantes.   
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Porém, as ações governamentais no Estado do Ceará ainda se restringem ao 

abastecimento de grandes consumidores, o setor veicular, e a geração de energia. 

Tabela 2.7 Matriz energética do Setor Residencial no ano 2003 em 106 tep e % 

Consumo por tipo de energia do Setor Residencial no ano 2003 em 106 tep e % 
GÁS NATURAL 172 0,83% ENERGIA 

PRIMÁRIA LENHA 7.961 38,10% 
SUBTOTAL 1 ENERGIA PRIMÁRIA TOTAL 8.133 38,93% 

GLP 5.705 27,30% 
QUEROSENE 17 0,08% 

ELETRICIDADE 6.546 31,33% 
ENERGIA 

SECUNDÁRIA 
CARVÃO VEGETAL 493 2,36% 

SUBTOTAL 2 ENERGIA SECUNDÁRIA TOTAL 12.761 61,07% 
  TOTAL  20.894   

A Tabela 2.7 identifica a matriz de consumo por tipo de Energia no setor 

residencial no ano de 2003 e mostra a importância que tem a Lenha (38,1%), o GLP 

(27,30%) e a Eletricidade (31,33%) e ainda evidencia a pouca utilização do GN 

(0,83%) pelo setor residencial. 

Um estudo comparativo de consumo de gás natural pelo chuveiro elétrico, 

realizado por SANTOS (2002), avalia a maximização do consumo de gás para o 

funcionamento de um chuveiro. Este recebe a energia de três distintas fontes como 

pode ser visto na Tabela 2.8. Esse estudo mostrou que o fornecimento direto de GN é 

mais eficiente por apresentar menor consumo, reforçando o argumento da 

necessidade de se aumentar o mercado residencial de gás natural, ao invés de se 

concentrar somente nos grandes consumidores. 

Tabela 2.8 Consumo de Gás Natural segundo a tecnologia de geração de água quente 
Fonte de fornecimento da energia para o chuveiro 

elétrico 
Consumo de gás natural (m³) 

Geração termelétrica em ciclo simples 0,41 

Geração termelétrica em ciclo combinado 0,29 

Chuveiro a Gás – Aquecimento direto 0,16 

Fonte: SANTOS, 2002 

Isto demonstra a afirmativa de PRAÇA (2003), que se posiciona favorável ao 

fornecimento direto ao consumidor final e justifica sua afirmativa na facilidade 

operacional, sugerindo que o GN possa aproximar-se do usuário final de energia, 

eliminando etapas intermediárias de transformação energética e produzindo grandes 
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ganhos em termos de eficiência e racionalidade do seu uso. 

A logística da cadeia de gás natural tem visado os setores de geração de 

energia e cogeração, assim como o setor petrolífero, e, mais recentemente, o setor 

industrial, por demandar maior consumo concentrado por unidade de distribuição.  

Porém, para alcançar as metas de 12,0 % da matriz energética em 2010, o 

fornecimento deste combustível deverá ter seu mercado ampliado para os outros 

setores da economia. 

Não obstante o potencial de consumo de GN, o setor residencial terá de 

adequar os eletrodomésticos ao gerador de energia no caso de geladeira, máquina de 

lavar roupa, ar condicionado, aquecedor de água, o que implica em um grande  

investimento. Dai o programa de massificação do uso de GN da PETROBRAS. 

Provavelmente a variação de renda e o baixo poder aquisitivo são 

impedâncias à mudança de hábitos de consumo. O gráfico da Figura 2.9 mostra que  

61,95% da população está concentrada no intervalo de 0,5 a 3 salários mínimos, 

25,31% está entre 5 a 10 salários mínimos e 12,74% está acima de 10 salários 

mínimos. 

Figura 2.9 Composição da renda familiar de Fortaleza 
Fonte: IBGE 2000 
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Outro estudo, realizado por SANTOS (2002), ver Tabela 2.4, conduz a uma 

reflexão sobre o potencial da energia solar, apesar de seu custo alto de instalação; 

contudo, apesar do chuveiro a gás natural ser um pouco menos econômico que o 

solar, ao compará-lo ao chuveiro elétrico, sua utilização tem relevância.  

Tabela 2.4 Comparação econômica: Banho padrão com diferentes tecnologias (R$ -Fev 2001) 

Fonte: SANTOS, 2002 

Outro aspecto relevante na distribuição do GN é a questão social. Por se tratar 

de uma das funções estratégicas, segundo o novo plano para o setor de energia para o 

Brasil, o fornecimento de energia é uma função social a qual que deve ser viabilizada 

com programas de incentivo ao uso deste e de outros energéticos.  

À época do apagão, teria sido uma solução bastante satisfatória se os 

cidadãos tivessem tido a alternativa de sustituir energia elétrica por GN evitando o 

fato de serem obrigados a desistir temporariamente do uso de equipamentos que 

possuíam por necessidade de redução do consumo de energia. Ao contrário, os 

consumidores foram submetidos a castigos como cortes de energia quando tinham 

necessidade de um consumo maior.  

 

Custo de um banho Energia Instalaçã
o 

Economia por 
banho em 
relação ao 

chuveiro elétrico

Observações 

Chuveiro elétrico 0,89 500   

GN 0,64 1000 0,25  

Solar 0,00 2000 0,89 Disponível 80% do ano, 
20% dos dias opera-se 

com EE. 

Economia Anual / Retorno 
do investimento 

Banhos 
p/dia 
p/ano 

1 
365 

2730 

5 
1825 

GN 91,25 182,5 456,25 Economia 

Solar 240,17 480,34 1200,85 

GN 5,48 2,74 1,1 Tempo de retorno (s/ taxa 
de juros e s/ inflação) Solar 6,25 3,12 1,25 

GN 5,57 2,77 1,1 Tempo de retorno (c/ taxa 
de juros de 0,50 ao mês e s/ 

inflação) Solar 6,36 3,16 1,26 
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2.4 A CADEIA PRODUTIVA DO GÁS NATURAL 

Segundo a CTGAS (2004) uma cadeia produtiva, pode ser definida como 

uma “Rede de inter-relações entre vários atores de um sistema industrial que permite 

a identificação do fluxo de bens e serviços através dos setores diretamente 

envolvidos, desde as fontes de matérias primas até o consumo final do produto”. 

A cadeia do gás natural pode ser visualizada em dois blocos: um que 

congrega as atividades relacionadas à obtenção do produto em si, chamada de up-

stream, e um outro com atividades relacionadas à aplicação direta do produto, 

focalizando seus usos, chamado de down-stream.  

2.4.1 As atividades de obtenção ou up-stream 

Compõem-se de cinco fases, a saber: 

a) A fase de exploração (ver Figura 2.10) 

Figura 2.10 A fase de exploração e explotação do Gás Natural  
Fonte: CTGAS, 2004 

É o primeiro elo da indústria de petróleo e gás natural, divide-se basicamente 

em pesquisa e perfuração, ou seja, focaliza a probabilidade de ocorrência ou não do 

produto numa determinada formação geológica ou campo, tais como rochas 

responsáveis pela geração dos hidrocarbonetos; rochas porosas e permeáveis que 

permitam receber os hidrocarbonetos em seus espaços vazios; presença de trapas que 

tenham capacidade de armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos; e rochas 
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selantes que não deixam os hidrocarbonetos se perder na superfície.  

Congrega as atividades de aplicação de ferramentas de avaliação do potencial 

gasífero de uma região geográfica, estudos geológicos desta região e a determinação 

da viabilidade comercial de se explorar o campo. Uma vez identificados todos estes 

fatores, serão desenvolvidas as atividades de projeto das instalações para permitir a 

operação comercial do poço e as atividades de perfuração, completação e 

recompletação de poços (colocação das cabeças de vedação, válvulas, comandos 

remotos e demais acessórios que permitirão a produção dentro dos mais rígidos 

padrões de segurança). 

b) A fase de desenvolvimento e produção (ver Figura 2.11) 

Após a confirmação da existência de petróleo e gás natural, inicia-se a fase de 

desenvolvimento e produção. Até este ponto, as indústrias de petróleo e gás natural 

caminham juntas. Nesta fase acontecem as atividades de produção, processamento 

em campo (processamento primário, visando separar o gás natural do óleo no caso de 

um campo de gás associado) e o transporte até a base de armazenamento ou estação 

de recompressão mais próxima para o caso de campos “off-shore”. 

Figura 2.11 A Fase de Produção e Processamento do Gás Natural 
Fonte: CTGAS, 2004 

Nas unidades de produção, parte do gás é utilizada como gás “lift” para 

reduzir a densidade do petróleo, facilitando sua extração, e parte é reinjetada com 

duas finalidades: recuperação secundária (que aumenta a pressão interna do 
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reservatório) ou armazenamento em poços de gás não associado. O restante pode ser: 

(i) consumido internamente na geração de eletricidade e vapor; (ii) queimado em 

flares, caso não haja infra-estrutura suficiente que permita seu aproveitamento e; (iii) 

escoada para Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN) ou diretamente 

consumidas. 

c) A fase do processamento (ver Figura 2.11) 

Esta fase congrega todas as etapas de processamento que são realizadas com 

o gás natural após sua produção. A parcela do gás natural produzida e conduzida 

através de gasodutos até as Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN) é 

tratada. Nestas UPGN's, ocorre a separação das frações mais leves do gás natural e 

obtêm-se o gás natural seco (metano e etano), o Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP 

(propano e butano) e a Gasolina Natural (pentano e superiores). 

A fase do transporte e armazenamento (ver Figura 2.12): nesta fase estão 

relacionadas às atividades de transporte através de gasoduto, envolvendo a etapa de 

compressão, ou na forma criogênica (gás natural liquefeito); e atividades 

relacionadas ao armazenamento do gás natural que não existe no Brasil, mas que é 

comum em países de clima muito frio quando o armazenamento é feito durante o 

verão em cavernas, de modo a formar um estoque regulador para o inverno.  

O transporte do gás natural pode ser feito: por meio de dutos, forma 

convencional; em cilindros de alta pressão (como GNC - gás natural comprimido); 

no estado líquido (como GNL - gás natural liquefeito) e, ainda, utilizar os seguintes 

modais de transporte: navios, barcaças e caminhões criogênicos (a -160ºC) onde seu 

volume é reduzido em cerca de 600 vezes, facilitando o armazenamento. Nesse caso, 

para ser utilizado, o gás deve ser regaseificado em plantas de regaseificação. 

d) A fase de distribuição (ver Figura 2.12): 

As atividades desta fase dizem respeito à distribuição do gás natural pelas 

empresas distribuidoras até chegar nos clientes consumidores. A diferença entre 

transporte e distribuição é feita pelo volume de gás envolvido. Quando se trata de 
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deslocar grandes volumes de gás através de gasodutos de grande diâmetro, desde os 

campos de produção até os chamados “city-gates”, temos o caso de transporte ou 

transmissão de gás natural. Quando a atividade de deslocamento do gás é feita no 

interior das metrópoles até chegar aos consumidores finais ou para atendimento a 

clientes industriais na periferia das cidades, temos o caso de distribuição. 

O gás natural transportado por quaisquer meios existentes, é comprado pelas 

concessionárias de distribuição estaduais e então vendido para os consumidores 

finais através dos ramais de distribuição. O gás natural pode ser utilizado de diversas 

formas: desde a produção de calor e frio para o consumo industrial e residencial, a 

utilização como matéria-prima pela indústria de transformação e até a geração de 

eletricidade. 

 

Figura 2.12 A fase de Transporte, Armazenamento  e Distribuição do Gás Natural 
Fonte: CTGAS, 2004 
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2.4.2 As atividades de aplicação ou “down-stream” 

Resumidamente, considera-se que o gás natural pode ser usado como matéria-

prima, na recuperação do petróleo, e em aplicações energéticas. Na Figura 2.13, são 

apresentadas as várias possibilidades de uso do gás natural. 

Figura 2.13 Potenciais Usos do Gás Natural (CTGAS, 2004) 
Fonte: CTGAS, 2004 

a) Aplicações industriais 

As aplicações do gás natural nos ramos da indústria estão definidas no 

Balanço Energético Nacional como: Alimentos e Bebidas, Cimento, Cerâmica, 

Têxtil, Ferro Gusa e Aço, Ferro-ligas, Mineração/Pelotização, Química, Não-

Ferrosos, Papel e Celulose e Outras indústrias. 

O gás natural pode ser usado como combustível para geração de força motriz, 

para aquecimento direto, calor de processo, climatização de ambientes, como matéria 
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prima na indústria petroquímica ou como redutor siderúrgico. 

b) Aplicações comerciais 

Neste grupo destacam-se as atividades que focalizam as aplicações 

comerciais do gás natural, concentrada basicamente em aquecimento de água, 

condicionamento de ar, aquecimento de ambientes, como combustível para cocção 

em restaurantes e hotéis, de pequenos fornos de panificadoras, lavanderias em 

instalações comerciais ou hospitalares. 

c) Aplicações residenciais 

Este setor concentra as atividades, que dizem respeito às aplicações 

residenciais do gás natural, destacando-se a cocção de alimentos, o aquecimento 

ambiental (que representa um significativo mercado de gás em países de clima frio e 

pouco significativo na região Nordeste), a refrigeração e iluminação em locais onde 

não há disponibilidade de energia elétrica.  

d) Uso automotivo 

Este grupo, diz respeito ao uso do gás natural como combustível veicular, 

carros de passeio, “vans” e ônibus urbanos. Envolve também as atividades de 

instalações de reabastecimento nos postos de serviço ou estações de compressão. 

e) Geração de energia (ver Figura 2.10) 

Esta é uma área de atividade onde o gás natural mais ganha mercado no 

mundo. Considerando os aspectos ambientais envolvidos, a geração de energia 

elétrica e o uso do GN para aquecimento, tem crescido muito nos países 

industrializados e começa a ser uma realidade no Brasil. As aplicações dizem 

respeito à queima do gás em motores e turbinas para acionamento de geradores 

elétricos e da utilização dos efluentes térmicos das máquinas para geração de vapor, 

o que caracteriza os sistemas de cogeração. As aplicações são de largo espectro tanto 

no segmento industrial nas centrais térmicas de pequeno, médio e grande porte, 
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quanto nas comerciais, em aplicações em shopping center, hotéis, complexos 

esportivos e de lazer. 

e) Cogeração (ver Figura 2.14) 

É a geração simultânea de energia elétrica e energia térmica a partir de um 

mesmo combustível. Isso é possível, por exemplo, através de uma turbina a gás que, 

enquanto move um gerador elétrico, tem seu escapamento utilizado para gerar vapor 

numa caldeira especial (caldeira de recuperação). Esse "sopro quente" da turbina 

também pode ser usado diretamente para secagens ou para produção de água gelada 

(utilizada em refrigeração ambiental) por meio de um sistema de absorção. 

A cogeração pode ser também realizada por meio de motores convencionais 

(de pistões) a gás que, além do "sopro quente", disponibilizam calor na água de 

arrefecimento. Um exemplo mais próximo de nós é o do aquecimento da cabine de 

automóveis: o ar da ventilação é aquecido pela água que sai quente do circuito de 

refrigeração do motor através de um pequeno permutador. 

Com cogeração é possível gerar energia elétrica em pequena escala a um 

custo atrativo já que grande parte da energia contida no combustível é aproveitada. 

 

Figura 2.14 Geração de energia 
Fonte: CTGAS, 2004 
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O gás natural possui qualidades intrínsecas multifuncionais as quais 

viabilizam sua utilização nos diversos setores, já mencionada, gerando significativos 

benefícios. 

Devido às dimensões continentais do Brasil, não se viabiliza, pelo menos a 

curto e médio prazo, a interligação entre todas as localidades através de rede 

dutoviária, impedindo a difusão do GN no mercado brasileiro, por questões de 

acessibilidade.  

PRAÇA (2002) sugere que sejam empregados recursos significativos na 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias alternativas para melhor distribuir o gás 

natural, ele considera-a uma atividade crítica na cadeia. 

Abre-se assim, espaço para impulsionar um setor industrial novo, com 

capacidade de produzir equipamentos e dispositivos necessários para a utilização 

descentralizada do gás natural, seja em casas, estabelecimentos comerciais ou de 

serviços, e até em indústrias.  

PRAÇA (2002) sugere que, após a produção, o transporte pode acontecer 

através de redes troncais no estado gasoso, liquefeito ou comprimido sendo, em 

seguida, direcionado a um centro de distribuição (CD), onde se daria o enchimento 

de vasilhames. Após esta etapa, os vasilhames de gás poderiam ser ofertados ao 

mercado consumidor.  

2.5 O MERCADO DO GÁS NATURAL PARA O USO RESIDENCIAL 

Este item enfoca, a discussão sobre Gás Natural para uso em residências, sob 

o aspecto da acessibilidade dos domicílios ao energético. Como foi visto na seção 

anterior, a distribuição se dá por intermédio de gasodutos e para isso é necessário que 

eles existam nas áreas urbanas, complementados por outro meio de transporte, em 

pequenos volumes, para o abastecimento, o que ainda não está disponível no 

mercado. 
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Pelas características físicas e químicas do GN, PRAÇA (2002) afirma que 

não existem restrições para o seu acondicionamento em vasilhames semelhantes 

àqueles utilizados para o GLP, possibilitando a consolidação de uma cadeia 

produtiva para pequenos consumidores, a dificuldade encontra-se nas características 

do vasilhame que ainda não possui um estudo considerado razoável, sob aspectos de 

segurança para utilização residencial. 

O consumo de Gás Natural no setor residencial está ligado à transformação de 

energia em iluminação, que ocorre pela geração de energia com o GN na usina 

termelétrica, e pelo consumo de energia por aparelhos eletrodomésticos tais como: 

na cozinha - em fogões, fornos, geladeiras e no aquecimento de água para lavar 

louças; no banheiro - no aquecimento de água para tomar banho e lavar mãos, ou 

seja, na pia, na banheira e no chuveiro; na área de serviço - em máquinas de lavar 

roupa, secadoras, tanques; na área de lazer - em churrasqueiras, piscinas e saunas; na 

climatização de ambientes – em centrais de ar condicionado e de aquecimento. 

Costuma-se denominar consumidor residencial aquele que utiliza o gás 

natural (GN) para fins domésticos, ou seja, em casas ou apartamentos. O gás natural 

apresenta inúmeras vantagens em relação aos outros energéticos utilizados em 

residências. Dentre elas, destacam-se: maior conforto, devido ao fornecimento 

constante sem necessidade de reabastecimentos; ausência de estocagem, assim 

liberando área útil da edificação; maior segurança, pois, em caso de vazamento, 

devido à menor densidade do gás natural em relação ao ar, este combustível dissipa-

se rapidamente na atmosfera; e, principalmente, uma significativa economia quando 

substituto da energia elétrica (45% , considerando valores atuais). 

SANTOS (2002) ao apresentar dados sobre o consumo de combustíveis em 

mercados residenciais (ver Tabela 2.5), mostra como quantificar o potencial uso do 

gás ao comparar o consumo de equipamentos e eletrodomésticos que funcionam com 

combustíveis passíveis de serem substituídos pelo gás natural. 
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Tabela 2.5 Usos do gás natural em mercados residenciais e conversão de suas unidades 

Consumo Médio Conversão* 
Equipamentos 

(Kcal/h) (m³) 

Combustível 
Substituído 

**** 
Aquecedores de água 19000 – 45000    2,24     5,29  Eletricidade, GLP 

Aquecedores de água de banho 38000 – 57000    4,47     6,71  Eletricidade, GLP 

Secadoras de roupa 2200 – 4000    0,26     0,47  Eletricidade 

Panelas de arroz 1000 – 1800    0,12     0,21  Eletricidade 

Fogões *** 1200 – 4000    0,14     0,47  GLP, Eletricidade 

Fornos *** 5100 – 5300    0,60     0,62  GLP, Eletricidade 

Aquecedores de água de pia 9650 – 9800    1,14     1,15  GLP, Eletricidade 

Ar condicionado 3500 – 4500    0,41     0,53  Eletricidade 

Aquecedores 2100 – 5000    0,25     0,59  Eletricidade 
* O fator de conversão de Kcal / h referente à Energia Elétrica para kWh é de 860 Kcal para 1 kWh 

** O fator de conversão de Kcal /h referente ao GN para m³ é de 8500 Kcal para 1 m³. 

*** O combustível considerado para efeito de conversão está sublinhado. 

Fonte: SANTOS, 2002 – COMGÁS 

Para quantificar o volume de consumo potencial de GN necessário ao 

funcionamento de uma residência, foi utilizado o mesmo raciocínio de cálculo que 

BERMANN (2002) empregou para calcular o consumo de energia elétrica em kWh 

tendo como parâmetros uma família de cinco integrantes localizados em um 

apartamento de dois quartos, um banheiro sala e cozinha, levando em consideração 

as necessidades primordiais de sobrevivência. 

Essa quantificação está descrita na Tabela 2.6 a qual inicialmente apresenta 

os equipamentos domésticos que consomem EE e os grifados em negrito são os 

passíveis de transformação para utilização de GN, posteriormente nas colunas 

seguintes descrevem-se respectivamente a potência o equipamento, os dias de uso no 

mês e as horas de uso no dia para obter-se o consumo em Kwh/mês e o custo R$/ 

mês. Os equipamentos que poderão utilizar GN tem o valor de consumo (kWh/mês) 

transformado para m³/mês  para obter-se o valor em R$/mês do consumo potencial 

de GN para cada equipamento e assim comparativamente obter-se um custo familiar 

de gastos com energia bem mais reduzido que o atual.  

Do consumo mensal em uma residência constata-se que dos 220kWh 

consumidos (total 1) 139 kWh são passíveis de substituir por GN e de acordo com os 

cálculos apresentados dessa Tabela a redução de custos é significativa a uma família. 



 

 

Tabela 2.6 Consumo de energia e GN segundo o equipamento doméstico (R$ , kWh e m³) 

 

* O tempo médio de utilização de 10 h para a geladeira refere-se ao período em que o compressor fica ligado; ** Considerou-se 5 banhos diários de 8 min cada;  

Fonte: Adaptado de BERMANN, (2002). 

Aparelhos elétricos Potencia 
média (kW) 

Dias de uso 
no mês 

Tempo médio 
de utilização / 

dia (h) 

Consumo 
médio mensal 

(em Kwh) 

Custo médio 
mensal (kWh 

em R$) 

Consumo 
médio mensal 

(em m³) 

Custo médio 
mensal (m³ 

em R$) 

Diferença de 
custos de Kwh 
e m³ ( em R$) 

Novo 
consumo de 

energia 
elétrica (em 

kWh) 

Novo gasto 
familiar com 

Energia 
Eletrica e Gás 
Natural (em 

R$) 
Geladeira * 0,20 30,00 10,00 60,00 25,20 5,22 7,07 18,13 -- 7,07 

Chuveiro elétrico ** 3,50 30,00 0,67 70,00 29,40 6,09 8,25 21,15 -- 8,25 

2 lâmpadas (100 w) 0,20 30,00 5,00 30,00 12,60 -- -- -- 30,00 12,60 

3 lâmpadas (60 w) 0,18 30,00 5,00 27,00 11,34 -- -- -- 27,00 11,34 

Televisão 0,06 30,00 5,00 9,00 3,78 -- -- -- 9,00 3,78 

Ferro Elétrico 1,00 12,00 1,00 12,00 5,04 -- -- -- 12,00 5,04 

Lava Roupas 1,50 12,00 0,50 9,00 3,78 0,78 1,06 2,72 -- 1,06 

Aparelho de Som 0,02 30,00 4,00 2,40 1,01 -- -- -- 2,40 1,01 

total 1 6,66 -- 31,17 219,40 92,15 12,09 16,38 42,00 80,40 50,15 
Aquecedores de água a 
gás 0,16 30,00 0,67 -- -- 3,20 4,33 -- -- 4,33 

Secadoras de roupa 2,56 12,00 0,50 15,35 6,45 1,34 1,81 -- 15,35 1,81 

Panelas de arroz 1,16 15,00 0,33 5,81 2,44 0,51 0,69 -- 5,81 0,69 

Fogões 0,14 30,00 2,00 -- -- 8,47 11,47 -- -- 11,47 

Fornos 0,60 15,00 1,00 -- -- 9,00 12,19 -- -- 12,19 

Ar condicionado 4,07 15,00 8,00 488,37 205,12 42,49 57,55 147,57 -- 57,55 

total 2 8,69 -- 12,50 509,53 214,00 65,00 88,04 147,57 21,16 88,04 
Total 15,35   728,93 306,15 77,09 104,42 189,57 101,56 138,19 

45 
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A Figura 2.15 mostra a diferença de despesa familiar segundo cada 

equipamento doméstico, destacando a linha de consumo em rosa para os que utilizam 

energia elétrica e a linha em azul para os que utilizam GN tendo o percentual de 

redução grifado em amarelo. 

Figura 2.15 Gasto familiar com energia elétrica e GN em R$ 

Figura 2.16 Gasto familiar com energia elétrica e GN (R$/mês) em % 

Outras observações podem ser destacadas do exercício matemático de 

diferenças de custos ao substituir a EE por GN: percebe-se uma redução significativa 

em termos de energia e de custos para uma unidade familiar, os equipamentos 

substituídos representam 64,95 % do consumo de energia elétrica e reduzirão o 

consumo em 86,07 % de em kWh e em custo de R$306,15 para R$ 138,19, o que 

Gasto Familiar com EE e GN (R$/mês) por Equipamento Doméstico em %

Geladeira
5,12%

3 lâmpadas (60 w)
8,21%

2 lâmpadas (100 w)
9,12%

Chuveiro elétrico
5,97%

Lava Roupas
0,77%

Aparelho de Som
0,73%

Ferro Elétrico
3,65%

Televisão
2,74%

Aquecedores de água a gás
3,14%

Secadoras de roupa
1,31%

Fogões 
8,30%

Panelas de arroz
0,50%

Fornos 
8,82%

Ar condicionado
41,65%
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equivale a 54,86% menos. Destaca-se ainda a diferença de custos o gás natural é 

61,92% menor do que a energia elétrica no caso do ara condicionado que tem uma 

importância  de 41,86 % do montante de consumo como apresenta a Figura 2.16. 

A aplicação do GN no setor residencial em locais que necessitem de 

aquecimento no ambiente é bastante difundida em alguns paises da América do Sul, 

Europa e América do Norte, pois é um grande vetor de consumo, já onde o inverno é 

ameno e de curta duração o mercado é consideravelmente menor (SANTOS, 2002). 

Apesar de Fortaleza não necessitar de aquecimento no ambiente residencial pois o 

clima é ameno fez-se o dimensionamento de consumo para chuveiro elétrico e 

aquecedor de água em função de determinados edifícios residenciais terem centrais 

de aquecimento e sem desprezar os Flats e apart-hoteis que tem dupla destinação 

quanto a residência e ao turismo. 

A utilização de Ar condicionado é restrita segundo a estatística a 5%, sendo 

de importância vital na composição de gastos com energia como pode ser analisada 

na Figura 2.13, e de outra forma tem-se uma visão global dos percentuais que 

compõem o consumo de energia segundo o equipamento doméstico, cujos valores 

são descritos na Tabela 2.6. 

O mercado de gás natural na região Nordeste diferencia-se da região Sul ou 

do Europeu, pois não é imprescindível o aquecimento dos ambientes, já que o clima 

é ameno, sem épocas de grandes frios, o que torna menos interessante às 

distribuidoras de gás investirem em infra-estrutura dutoviária em áreas urbanas, ou 

seja, o volume de venda é pequeno se comparado ao que a industria ou o setor 

automotivo podem gerar atualmente.  

Outro fator é a necessidade das empresas distribuidoras de ampliar seu corpo 

administrativo para atender ao que estabelece a legislação do consumidor, 

requerendo postos de atendimento e assistência técnica para o setor residencial, ao 

contrário do setor industrial, seja o de manufatura de produtos ou o de geração de 

energia. Estes demandam grandes volumes, apesar do número reduzido de 

consumidores, o mesmo ocorre com o setor automotivo, pois a distribuição é 
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indireta, a venda concentra-se em um número pequeno de postos de abastecimento e 

estes é que lidam com o consumidor final. 

Conforme citado no inicio deste capítulo, o planejamento de mercados do 

setor de GN considera a função social da energia  havendo a necessidade de se 

identificar por onde iniciar a distribuição, de modo a atingir o mercado que tem 

melhor potencial de absorver este combustível. 

Outra questão concerne ao marketing, mas é de vital importância: as 

empresas terão de trabalhar o consumidor para criar a demanda de GN. Atualmente, 

as residências vivem sem ele e o habitante urbano não tem a consciência de que, ao 

substituir determinados equipamentos, utilizados para a cocção, banho, lavanderia ou 

até o resfriamento dos ambientes por outros à base de gás natural, irão ter um custo 

menor e, em pouco tempo, terão o retorno do investimento aplicado. 
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CAPITULO 3 

O MODELO DE ANÁLISE DA MORFOLOGIA URBANA 

O modelo Sintaxe Espacial (SE) (HILLIER E HANSON, 2000) conduz a 

identificação da configuração urbana cujos atributos estáticos e dinâmicos permitem 

diagnosticar se existem problemas relacionados à sua estruturação, identificar 

tendências de ocupação e compreender erros de concepção de projeto ao terem sido 

considerados índices de demandas e ou tendências de ocupação que não ocorreram 

assim como o surgimento de outras utilizações do espaço, não considerados na 

concepção inicial, são algumas das características desta metodologia de análise 

espacial muito utilizada por profissionais que interagem no ambiente urbano. 

Esse método, utilizado no campo do urbanismo e descrito por Bill Hillier e 

Julianne Hanson em 1984, tem sido complementado por muitos outros estudiosos 

que o aplicaram em diversos campos de atuação a fim de solucionar diversos 

problemas. Introduzir ao conhecimento desse modelo predispõe a descrição de sua 

concepção e o modo de percepção do objeto de estudo, ou seja, contextualizar o 

espaço urbano tanto pela sua configuração física como pela sua utilização. 

Nas seções seguintes, estão descritos os fundamentos do modelo SE e as 

variáveis da metodologia, delimitando a aplicação da Sintaxe Espacial ao problema 

deste estudo que visa analisar sob o aspecto forma urbana e os resultados obtidos da 

SE. A partir deste universo de conhecimento, serão introduzidas informações sobre 

pesquisas recentes as quais buscam aprimorar a metodologia, visando a 

sistematização de resultados, facilitando análises comparativas e aprofundamentos 

nas pesquisas, dentre outros. 

3.1 A PERCEPÇÃO, O PROBLEMA E A LÓGICA DO ESPAÇO 

Entender como o arquiteto/urbanista percebe o espaço identifica seus 

problemas e define a sua lógica é o objetivo da SE, no entanto, é preciso acompanhar 
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o raciocínio dessa análise. A Análise da Lógica Social do Espaço está centrada nos 

conceitos basilares da arquitetura; mais especificamente, na disciplina da Teoria 

(conhecimento especulativo, metódico e organizado de caráter hipotético e sintético) 

da Arquitetura (arte e técnica de organizar espaços e criar ambientes para abrigar os 

diversos tipos de atividades humanas) onde essa analise busca delinear uma nova 

teoria, um método para averiguar sistematicamente as relações sociedade-espaço 

levando em conta as dificuldades subjacentes.  

AGUIAR (2002) ao escrever sobre a metodologia questiona: “Quais seriam 

as categorias de fundamento na concepção espacial? Ou, de outro modo, quais 

seriam os elementos a serem levados em conta para que um determinado modo ou 

tipo de organização espacial tenha sucesso?” Ele propõe que se deva encontrar a 

resposta em algumas conceituações e inicia a explicação abordando a busca da 

ordenação do ambiente contemporâneo, seja ela simples ou complexa.  

Essa ordenação esteve sempre associada à geometria, cujas características 

foram a regularidade, repetição e coordenação modular, o que não significa uma 

“ordem espacial”, apesar de aparentar um ordenamento. Essa aparência transcende a 

ordenação geométrica e, sim, se refere ao modo de utilização do objeto de estudo, 

seja o espaço urbano ou a edificação, mais precisamente, denominada, segundo 

AGUIAR (2001) de “ordem topológica”. 

O conceito de topologia, no contexto disciplinar arquitetônico é 

compreendido, conforme AGUIAR (2002), como “... o estudo de relações espaciais 

que independem de forma e tamanho. Topologicamente o que conta é a condição 

relacional, a articulação ou inflexão, a proximidade ou distanciamento, enfim, o 

modo como espaços se relacionam ou se articulam. A descrição de ordem, desde um 

ponto de vista topológico, implica a descrição do modo como os espaços de uma 

edificação se articulam o que, por sua vez, evidencia o modo como a edificação é 

utilizada ou apreendida, tanto pelo usuário regular, seus habitantes, quanto pelo 

usuário ocasional, os visitantes. Enquanto a ordem geométrica é de descrição direta – 

através de plantas baixas, cortes e fachadas – a ordem topológica é invisível na sua 

totalidade. Sabe-se pela experiência, no entanto, que a ordem topológica determina 
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características espaciais que tornarão o espaço arquitetônico mais ou menos 

inteligível por parte de quem o usufrui.”  

O estudo do espaço não é uma prerrogativa da arquitetura; a antropologia, a 

geografia e outras ciências têm participação indireta no desenvolvimento desta teoria, 

como pode ser visto nas subseções em seqüência. 

3.1.1 A percepção do espaço 

Planejamento de uma edificação ou equipamento urbano requer 

procedimentos lógicos, identificar os propósitos a que se destina e o 

dimensionamento adequado para melhor desempenhar os objetivos a que esse se 

propõe. O ato de desenhar um produto é emprestar-lhe um significado e fazê-lo 

pertencer a “dois reinos”: o do uso prático e, principalmente, o do uso social, como 

se expressa HILLIER et al (2001) são objetos que perpetuam as identidades culturais. 

Ao se conceituar o edifício como um artefato onipresente, além de enquadrá-

lo nas funções de uso prático e social, este apresenta a propriedade de ordenar os 

volumes vazios do espaço fornecendo-lhe uma padronização. A ordenação do espaço 

é o objetivo fim e a criação dos artefatos (edifícios) é o meio para atingi-lo. Os 

edifícios, além de serem objetos, são os sujeitos da transformação do espaço e são 

utilizados, interiormente, por pessoas, o que obriga a uma ordenação em função das 

relações entre pessoas. 

Outra visão que deve ser destacada e é básica para a motivação da 

metodologia: edifícios são objetos sociais, símbolos visuais importantes da 

sociedade; mas, também, são agentes, já que individual ou coletivamente criam e 

ordenam o espaço. Analogamente, reconhece-se que a sociedade, além de existir, tem 

uma certa forma (HILLIER et al, 2001).  

HOLANDA (2002) posiciona-se quanto aos conceitos e à realidade da 

percepção humana afirmando que o homem não somente é capaz de fazer a sua 

história, criando condições materiais de sobrevivência e atuando reflexivamente 
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sobre a realidade, sendo capaz de domesticar o tempo e o espaço, transformando-o 

em seu tempo e espaço, representando-o por vários tipos de linguagens, o que 

significa a possibilidade de “... monitorar o fluxo da ação no mundo espaço-

temporal por meio de representações materializadas em vários planos de ordem 

simbólica.”.  

Ao citar Giddens, HOLANDA (2002) apresenta a caracterização dos planos 

de conhecimento em três níveis de organização: o da consciência prática, que se 

constitui de modos de conhecimento utilizados para ir tocando a vida e que podem 

ser expressos explicitamente; o nível da consciência discursiva, que se constitui em 

modos de conhecimento tornados explícitos sem dependência do tipo de linguagem; 

e do nível inconsciente, que representa os modos de conhecimento situados nas 

profundezas da mente com o acesso a eles dependendo de processos reflexivos 

especiais, independente de nossa vontade. 

Ao analisar comparativamente as visões de Giddens e Hillier & Hanson, 

HOLANDA (2002) sugere que possa haver uma classificação sobre os modos de 

conhecimento como a apresentada a seguir: 

“- Há um nível inconsciente de conhecimento, que é 
objetivo e usamos no dia-a-dia, e ao qual não faz sentido 
aplicar as categorias de verdadeiro e falso: ele simplesmente 
existe; ...constitui conjuntos abstratos de idéias que não 
verbalizamos e utilizamos implicitamente ao desempenhar 
nossas ações concretas; 

- Há uma consciência discursiva que, pelo contrário, 
toma como dado o mundo espaço temporal e procura 
explicá-lo, mas pode fazê-lo em três níveis: 

§ por meio do discurso especulativo, que se contenta, 
digamos, com a pura “fé”; apóia-se na pura intuição, 
dispensando completamente qualquer verificação, seja 
prática ou lógica; é uma forma de conhecimento muito 
presente na expressão artística, a qual pode constituir um 
primeiro passo para as formas referidas a seguir; 

§ por meio do discurso empírico que, na vida 
cotidiana, explica os fenômenos e constitui a explicação 
socialmente aceita das coisas; não dispensa a verificação 
prática, mas aceita uma quase absoluta continuidade entre a 
nossa percepção de como o  mundo funciona e os princípios 
abstratos por trás de tal funcionamento; 
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§         por meio do discurso científico que procura 
revelar a “natureza profunda” dos fenômenos, mas, se 
aceitamos as idéias popperianas[1] de conjectura e 
refutação, nunca corresponderá exatamente às reais 
estruturas e princípios: será objetivo no sentido de que pode 
ser falsificado mas nunca será verdadeiro porque nunca 
poderá ser provado como tal. Nesse sentido, estruturas 
inconscientes da mente são tão objetivas e reais quanto leis 
da natureza e, conseqüentemente, da mesma maneira 
“inacessíveis” ao conhecimento consciente humano.” 

Ao se referir ao modo de visão de Hillier & Hanson, HOLANDA (2002) cita 

que os autores sugeriram trabalhar com dois tipos de representações: o conhecimento 

social, que é utilizado na nossa vida cotidiana, sem refletir sobre ele, e é constituído 

de regras tomadas como dadas pelo homem que as utiliza para efetuar as ações do dia 

a dia; e o conhecimento cientifico, o qual toma como dado o mundo espaço-temporal 

e procura estabelecer regras que descrevem a natureza dos fenômenos. 

Porém, é preciso tratar não somente de objetos, mas também de sistemas de 

relações do espaço. A mente humana é extremamente eficaz ao usar sistemas 

relacionais - todos os idiomas e sistemas simbólicos são, pelo menos, sistemas 

relacionais complexos - mas é difícil saber descrevê-los. O mesmo acontece com os 

edifícios. As maiores propriedades fundamentais - a ordenação do espaço em 

sistemas relacionais, que encarnam propósitos sociais, é muito mais fácil de conceber 

e usar do que descrevê-la analiticamente. 

HILLIER et all (1987), abordando o “discurso” sobre arquitetura, afirma que 

é mais fácil falar sobre aparecimentos e estilos dos edifícios do que falar sobre seu 

significado social. Com o objetivo de responder ao hiato do conhecimento, já que 

não havia, ao seu ver, discursos consistentes sobre o espaço arquitetônico e sua 

lógica social, delineou a metodologia que analisa a morfologia do espaço dentro de 

um sistema de relações que determinam o próprio espaço e ou as edificações. 

No processo de investigação, através da antropologia – ciência que estuda as 

sociedades em primeira-mão, estudaram-se evidências sobre formas arquitetônicas e 

padrões de espaço relevantes para o desenvolvimento de uma teoria sobre o espaço, 

conclusão resultante do trabalho de Labelle Prussin, (HILLIER, 2001). Essas 



54 

 

evidências são: 

a) Sociedades encontradas numa mesma região, com pequenas variações 

de clima topografia e tecnologia, apresentaram largas variações no 

referente às formas arquitetônicas e do espaço; e 

b) Foram identificadas semelhanças entre civilizações distantes em 

tempo e espaço (posição geográfica) quanto à disposição de 

edificações ao redor de um ponto central (aldeias indígenas, p. ex.).  

Na busca de indícios norteadores para a pesquisa, ficou evidenciado que o 

espaço não tem sua explicação em termos de simples causas externas e que as 

sociedades, sob o ponto de vista espacial, variam o tipo de configuração física e, 

principalmente, o grau com o qual a organização do espaço é percebida como outra 

dimensão, distinguindo-se da cultural. É possível perceber sociedades que investem 

nos padrões físicos do espaço e outras apresentam aparentemente padrões informais 

e orgânicos; outras têm clara a percepção do espaço global, auxiliada pelas formas 

geométricas; em outras o espaço tem uma significação social pela conexão de clãs 

particulares a locais particulares; já a outros, que tem reconhecível a forma do 

espaço, falta-lhes a significação social. 

A evidência antropológica permitiu a Hillier especificar certas exigências 

para delinear uma teoria sobre o espaço: 

a) Estabelecer para o espaço uma autonomia descritiva; 

b) Descrever e analisar padrões nas suas próprias condições antes de 

supor as variáveis determinantes. 

De forma a permitir a determinação de padrões espaciais, foram estabelecidas 

as seguintes diretrizes: 

a) Não reduzir o espaço a ser somente um sub-produto da ação de causas 

externas; 
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b)  Responder por variações amplas e fundamentais em tipo morfológico 

– fechado/aberto, hierárquico/não-hierárquico, disperso/aglomerado, 

etc; 

c) Responder por diferenças básicas nos ajustes espaciais no resto do 

sistema social; 

d) A teoria deve descrever, em sua base, sistemas com divergências 

morfológicas fundamentais e os sistemas que variam de desordenado a 

ordenado e de não-significativo a significativo. 

Outras teorias científicas estudam as relações entre sociedade, artefatos e 

espaço; porém, como afirma HILLIER et al (1987) o foco e a leitura, são diferentes 

do que se deseja atingir no desenvolvimento desta teoria, e, para ilustrar algumas 

preocupações que serão de relevância na formulação da teoria serão citadas três 

outras que se contrapõem ao escopo a ser definido para a Sintaxe Espacial. 

A primeira, denominada “teoria da Territorialidade”, trata o espaço 

diretamente como um tipo distinto de realidade social que, na maioria das vezes, 

influencia a arquitetura. Suas doutrinas centrais: primeiro, a organização do espaço 

tem sua origem no íntimo dos seres humanos e pode ser considerada como um 

impulso universal, biologicamente determinado em indivíduos que reivindicam e 

defendem um território claramente demarcado, do qual outros serão - pelo menos 

seletivamente - excluídos; e, segundo, este princípio pode ser estendido a todos os 

níveis de agrupamentos de humanos.  

Porém, essa teoria apresenta características onde a identificação social e 

integração de espaço podem trabalhar freqüentemente em direções contrárias, não em 

correspondência como a teoria requer, mas, especialmente em suas limitações, 

poderia ser pensada como uma tentativa para localizar as origens da organização do 

espaço sob o aspecto biológico individual. 

A segunda, “teoria cognitiva”, consubstancia-se em modelos mentais 

individuais que condicionam e guiam a reação e o comportamento no espaço. Se 
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territorialidade for uma teoria de semelhança fundamental, esta teoria cognitiva tende 

a ser uma teoria de diferença de cultura individual (HILLIER et al, 2001). 

Outras abordagens do problema podem ser identificadas. O foco das 

pesquisas estarem mais preocupadas com o ambiente “como um objeto” ao invés de 

”como um assunto humano”, cujo objetivo é descrever o ambiente físico, e suas 

diferenças e semelhanças de um lugar ou tempo para outro, como um prelúdio para 

uma compreensão de como isto se relaciona a padrões de uso e a atividades sociais. 

A terceira teoria busca descrever um ambiente objetivo, em si mesmo 

destituído de conteúdo social; é a abordagem dos semiologistas arquitetônicos e 

urbanos, que apontam para descrição do ambiente somente em termos sua percepção, 

como um sistema de sinais e símbolos.  

Os edifícios representam a sociedade enquanto sinais e símbolos, não como 

eles ajudam a constituí-la, da maneira como as configurações de edifícios organizam 

o espaço. Os semiologistas não tentam lidar com os problemas espaciais que os 

edifícios apresentam, entendendo a relação deles com a sociedade em geral; eles 

tentam ajustar a arquitetura no campo geral de semióticas do artefato. 

Eles situam o problema descrevendo, primeiro, como o ambiente adquire a 

sua forma e ordena o espaço como resultado de um processo social. Inicialmente, 

mostram como a ordem se origina no espaço em função da vida social e então 

definem os modos nos quais a sociedade penetra esses espaços padronizados, que 

precisam ser descritos e analisados. Só quando isto for compreendido, será possível 

fazer uma ligação teórica da forma urbana a padrões de uso (HILLIER et al 2001). 

3.1.2 O problema do espaço 

HILLIER et al (2001) coloca que sociedades humanas são fenômenos de 

espaço: ocupam regiões da superfície da terra e, dentro e entre estas regiões, 

movimentam recursos materiais, relacionam-se fisicamente e transmitem 

informações. Eis a primeira razão para reconhecer a existência de uma sociedade.  
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Ela assume uma forma de espaço definida e o faz de duas maneiras: 

i) ao organizar as pessoas em espaços, da maneira como os localiza em 

relação a uns e outros, com um maior ou menor grau de agregação e separação, 

gerando padrões de movimentos e encontros; esses podem ser densos ou escassos ou, 

mesmo, entre agrupamentos diferentes; organiza os espaços por intermédio de 

construções, limites, caminhos, delimitadores, zonas, dentre outros, de forma que o 

ambiente físico da sociedade também assume um padrão definido. Em ambos os 

modos ela adquire uma ordem de espaço definida e reconhecível; e 

ii) ao criar a forma para o mundo material, a arquitetura estrutura o sistema 

espacial no qual o homem vive e se movimenta. São necessárias condições 

especificas decorrentes da realização material para ocorrerem padrões de movimento, 

encontro e esquivâncias, assim como também gerar relações sociais; e é neste 

ambiente que surge a vida social.  

A percepção do grau de dificuldade na busca da compreensão, do “quebra-

cabeça” que pode significar o espaço urbano, para solucionar problemas, HILLIER et 

al (1987) ao citar uma crença amplamente difundida que discussões em torno de 

variáveis simples, como a altura de edifícios, leve a produção de ambientes 

modernos “socialmente ruins”, afirma que há fatores mais fundamentais envolvidos 

do que os discutidos até o presente momento. E comprova sua afirmação discursando 

sobre o fracasso da recente baixa-elevação, os esquemas de alta densidade existentes 

que tem em comum uma pretensa inovação na organização espacial, porém têm 

gerado ambientes com e sem vida, denominados desertos urbanos. 

Torna-se evidente que a falta de uma precisa compreensão da natureza de 

relações entre organização espacial e vida social é um obstáculo para um melhor 

planejamento urbano. Neste contexto é que se apresenta o modelo de SE, que se 

propõe a investigar a relação entre os geradores de formas urbanas e as denominadas 

“forças” sociais. 

AGUIAR (2002) descreve o conceito de ordem, sob o ponto de vista 
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topológico: o modo como uma certa distribuição espacial é utilizada num sentido 

amplo. Se a percepção desta forma de utilização é subjetiva, é também possível 

descrevê-la, pois existe a utilização do espaço que deve ser descrito com base nos 

percursos evidenciados pela distribuição espacial, ou seja, pode ser caracterizada 

segundo o movimento dos corpos no espaço, sob forma de diagrama. 

A descrição do meio urbano é denominada por AGUIAR (2002) como um 

“sistema de percursos”, sendo este uma porção dinâmica do espaço, ordenado pela 

posição de barreiras que definem a passagem (permeabilidade) e a acessibilidade em 

relação aos espaços. O diferencial deste conceito é que não somente ocorre o 

movimento, mas há a criação de espaços produzidos “por” e “através” dos 

movimentos (AGUIAR 2002, apud TSCHUMI, 1995) isto se denomina de “vida 

espacial” e constitui a essência espacial da arquitetura. 

As barreiras resultam num sistema de rotas por onde acontece o sistema de 

percursos. O que quer dizer que toda e qualquer organização planimétrica 

corresponde um sistema de percursos ou rotas que dá suporte aos eventos que 

constituem a vida humana. Nesse sentido, por sua dimensão espacial e de 

movimento, o conceito de evento inclui e transcende o conceito de atividade 

(AGUIAR, 2002). 

VARELA (1994) apresenta uma quarta teoria, desenvolvida por HILIER et al 

em 1984, denominada de “teoria dos movimentos naturais”, que não discorda dos 

pressupostos da teoria da atratividade, já que esta pode ser vista como elemento de 

equalização ou potencialização dos movimentos naturais.  

A maioria dos movimentos urbanos não deve ser vista somente como origem 

“de” e destino, “para”, a teoria se preocupa com um “movimento adicional”, 

denominado de “passagem”. Este movimento está sujeito às limitações da 

configuração espacial da malha urbana, a qual determina as rotas e dependendo de 

seu nível de articulação na estrutura global do sistema, configura os caminhos 

naturais de um lugar para outro. 
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Há uma estimação dos movimentos naturais representarem 2/3 dos 

movimentos enquanto que 1/3 seriam movimentos “para”, segundo HILLIER (1992) 

apud VARELA et al (1994). Esta quantidade é função da densidade das relações 

entre as funções e a distância entre os locais, sendo assim, se a maioria dos 

movimentos são de passagem, é possível que a maioria dos movimentos observados 

sejam determinados pela configuração espacial da malha urbana.. 

Em contrapartida, os efeitos dos movimentos de passagem são extremamente 

fortes, afirma VARELA (1994), com o tempo faz com que se torne um fator 

dinâmico e poderoso agindo sobre a distribuição espacial das atividades no espaço 

urbano, sugerindo ocupação de determinados espaços onde os produtos adicionais ou 

movimentos residuais são mais intensos. Esta tendência de ocupação gera um efeito 

multiplicador sobre as taxas de movimento transformando áreas mais atraentes para 

determinadas atividades. 

Conclui-se que o sistema viário é tão importante na determinação de 

movimentos de passagem quanto nos movimentos de origem e destino e vice-versa e 

tende a priorizar o espaço. A configuração da estrutura da malha urbana implica e 

influi no funcionamento do espaço, conceito este tratado até o momento como 

percepção do espaço e não como um conceito determinístico da organização espacial 

urbana. A tendência é identificar a hierarquia espacial a qual determina prioridades 

configuracionais, estabelecendo graus diferenciados de importância funcional para 

cada elemento do sistema urbano.  

3.1.3 A lógica do espaço 

Inicialmente será apresentado, de forma integral, o conceito do modelo SE; 

em um segundo momento será delimitado as variáveis que serão utilizadas nesta 

dissertação. 

HILLIER et al (1987) partiu de duas questões, que compõem a delimitação 

arquitetônica do desenho urbano, para direcionar a análise de 75 cidades: “Será que o 

desenho urbano influencia o padrão de uso e movimento do espaço? Este padrão de 
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vida espacial tem implicações sociais?” A busca de respostas para a primeira 

pergunta foi através do uso do modelo de sintaxe espacial (análise de propriedades 

genéricas); para a segunda questão, buscou-se explorar a relação entre desenho 

urbano e os padrões de movimento. Os resultados demonstraram que o desenho 

urbano gera prováveis campos de encontros e suas propriedades estruturais variam 

segundo a sintaxe do desenho. 

HOLANDA (2002) argumenta sobre a arquitetura ser uma variável 

dependente (projetada para refletir ou criar um padrão de comportamento) e 

independente (o desenho arquitetônico afeta o comportamento humano, causa e 

efeito) além de buscar entender se a configuração espacial tem conseqüências sobre o 

padrão de vida espacial e se a vida espacial tem conseqüências para a patologia 

social. A 1ª questão é de cunho arquitetônico, a 2ª é de cunho sociológico. 

Visto teoricamente, um sistema urbano é constituído por dois elementos: um 

sistema espacial fixo, com uma configuração específica, e um grupo de movimentos 

individuais sobrepostos nessa configuração. 

HILLIER et al (2001), define a teoria Sintaxe espacial como um “... método 

de análise de configurações urbanas que percebe o espaço urbano como um sistema 

bi-polar organizado entre células primárias ou edifícios e o entorno (carrier). A 

proposição fundamental da teoria de sintaxe é que exista uma relação entre os 

geradores de formas urbanas e as forças sociais”. 

HOLANDA (2002) ao explicar o significado dessa teoria se refere a um 

“programa de investigação que concentra esforços nos aspectos denominados da co-

presença, procurando entender como o espaço construído interfere na maneira como 

elas (as pessoas) se movem, param, e encontram outras pessoas, como o espaço se 

conceitua como criador e regulador de comportamentos”. 

E ainda, a teoria “... objetiva o estabelecimento de relações entre a estrutura 

espacial de cidades e edifícios, a dimensão espacial das estruturas sociais, e 

variáveis sociais mais amplas, procurando revelar tanto a lógica do espaço 
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arquitetônico em qualquer escala como a lógica espacial das sociedades”. 

BATTY (2002) descreve a Sintaxe Espacial como uma técnica para medir a 

acessibilidade relativa de locais diferentes em um sistema espacial o qual foi dividido 

livremente em espaços convexos que são aproximados através de linhas diretas, 

chamadas linhas axiais; a interseção dessas topologias geram índices de distância, 

denominada integração, de forma a mostrar a acessibilidade ao ponto analisado. 

VARELA (1994) argumenta que os efeitos da configuração da malha viária 

sobre os movimentos de pedestres e veículos em áreas urbanas têm fundamental 

importância na definição dos padrões dos movimentos urbanos. E essa delimitação 

dos princípios básicos dos movimentos naturais de veículos e pedestres através do 

espaço urbano influencia, conseqüentemente, na distribuição das diferentes 

atividades ou funções no espaço urbano.  

A Figura 3.1 apresenta esquematicamente a representação que HILLIER et all 

(1987) definiu para o Sistema Urbano. 

Figura 3.1 Sistema espacial urbano segundo a Sintaxe Espacial 
Fonte: desenhado a partir dos conceitos definidos por HILLIER, 1987. 

O principal axioma da teoria sintática do espaço é “a organização do espaço é 

função da forma de solidariedade social”; e se baseia em que toda sociedade tem 

grupos espaciais de pessoas que se movimentam e vivem em maior proximidade de 

alguns do que de outros, e grupos transpaciais baseados na designação de diferentes 

usos e diferentes grupos de indivíduos. As diferentes formas de solidariedade social 
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são baseadas na própria sociedade como um sistema espacial e transpacial.  

A conceituação teórica é acompanhada de uma sistematização do espaço, que 

aqui se denomina “sistema urbano” e se divide em Sistema de Interesse (fornece a 

dimensão local) e o espaço externo ao Sistema de Interesse (dimensão global). O 

sistema de interesse se decompõe num sistema contínuo de espaços abertos (ruas, 

praças, pontes) e nas barreiras constituídas de elementos fechados (edifícios, casas, 

muros etc.) e elementos secundários (áreas internas das barreiras como piscinas 

jardins, etc). 

Figura 3.2 Modelo de Medidas da Configuração Espacial  
Fonte: HILLIER,1987 

Para analisar a morfologia, de que maneira o espaço construído influencia a 

utilização do sistema de interesse e como a sociedade interage com ele, algumas 

variáveis são determinadas (ver Figura 3.2). 

A necessidade de obter indicadores que determinem essas relações delineia 

um modelo de medidas do sistema urbano. E, para compreendê-las, divide-se a 

analise do sistema espacial em duas ordens de medidas, a 1º e a 2ª ordem, sendo que 

a 1ª compreende variáveis estáticas e dinâmicas, são elas: 

a) variáveis estáticas: 

- Conectividade: é o parâmetro mais visível da analise morfológica 

e tem por definição, segundo HILLIER et all (1987), a 

quantificação do número de linhas que estão a somente um passo 



63 

 

da linha analisada e imediatamente conectada a ela, fornecendo, 

assim, uma dimensão local para ela; Outra visão, segundo JIANG 

(2000), é o número de nós diretamente ligados a cada nó individual 

no mapa da conectividade; 

- Integração: é a relação de quantas linhas estão a “n” passos da 

linha analisada e cuja medida fornece a dimensão global do 

sistema, segundo HILLIER et all (1987)  e sob a ótica de JIANG 

(2000), ela é expressa pelo valor que indica o grau integração ou 

segregação de cada nó tanto para o sistema urbano (visão global) 

quanto para o sistema de interesse (visão local); 

b) variáveis dinâmicas: 

- Controle: sua dimensão é local e seu significando, segundo 

HILLIER et all (1987) é o grau de escolha que cada espaço 

representa para seus vizinhos imediatos como alternativa de 

deslocamento até ele ou, segundo JIANG (2000), o grau de escolha 

que cada nó representa para os outros nós ligado diretamente a ele; 

- Escolha: sua dimensão é global e significa segundo HILLIER et 

all (1987) o grau de escolha que cada espaço representa em todas as 

menores rotas de todos os espaços para outros espaços do sistema. 

A 2ª ordem de medidas relaciona as medidas da 1ª ordem: 

- Inteligibilidade: é resultante da correlação simples entre 

integração e conectividade, indicando o grau para o qual o número 

de conexões imediatas a linha tem, portanto podem ser vistos da 

linha. É um guia confiável para determinar a importância que a 

linha tem dentro do sistema, se as linhas são bem conectadas serão 

também bem integradas 

- Predictibilidade: é o grau de correlação entre a Integração e a 
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Escolha (fluxos, HOLANDA, 2002) indicando o grau de qual 

acessibilidade para esse espaço (caso seja necessário chegar até 

ele): quantos passos são necessários para atingir todos os outros 

espaços na organização. 

Muitas pesquisas têm demonstrado que, na maioria das configurações urbanas 

o melhor prognosticador de movimento é a integração, não a escolha. Esta 

prognostica melhor o movimento de habitantes que conhecem a malha, o que não se 

verifica para os denominados “estrangeiros”, os quais confiam na leitura da malha 

segundo sua ordem para movimentar-se.  

A correlação entre integração e escolha (predictibilidade) pode indexar o grau 

de correlação entre dois tipos de padrões de movimentos: o de estrangeiros, com 

pouco conhecimento de toda a configuração e o de habitantes, que tem muito melhor 

conhecimento do desenho urbano, ou simplesmente de interface de movimentos 

entre habitantes e estrangeiros. 

Um estudo realizado por HILLIER et all (1987), buscou analisar dados 

espaciais de 75 cidades, a partir desse, identificou-se que as variáveis dinâmicas e 

estáticas eram criticas para a estrutura e funcionamento da configuração urbana além 

de subsidiar a busca de respostas claras para questionamentos arquitetônicos, tais 

como: o desenho arquitetônico cria um padrão de vida espacial? Neste sentido, 

citam-se as conclusões do referido estudo: 

a) A base das variações morfológicas urbanas são certos padrões 

sintáticos e tipos de co-variações; particularmente, duas medidas, 

chamadas de “integração” e “inteligibilidade”, são propriedades-

chave da configuração urbana; 

b) Os padrões de movimento de pedestres são determinados, em 1ª 

instância, pelos padrões de integração e a densidade total do 

movimento de pedestres é determinada pelo grau total de integração 

da área. Isto significa que a densidade dos movimentos nos espaços 

urbanos é determinada, na maior parte, pela relação da configuração 
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dos espaços como um todo e, secundariamente, pelas propriedades 

locais do espaço ou localização de facilidades ou atratividade; 

c) Ocorre um radical declínio nas densidades dos padrões de movimentos 

da organização do espaço nos conjuntos habitacionais modernos; 

d) A redução de densidade de movimento está profundamente associada 

com a perda de integração e a redução de predictibilidade dos padrões 

de movimentos da organização do espaço, está profundamente 

associada com a perda de inteligibilidade. 

Em outras palavras, a configuração espacial, cria ou elimina vida, neste 

sentido ela determina um campo de potenciais encontros e co-presenças os quais 

podem ser esparsos ou densos, preditos ou não preditos, dependendo do padrão da 

integração e do grau de inteligibilidade da mesma.  

HILLIER et al (2001) concluiu, com aquele estudo, que a integração (medida 

global de 1ª ordem) leva para a inteligibilidade (a medida de segunda ordem, que 

permite que propriedades globais possam ser inferidas a partir de propriedades 

locais); e a inteligibilidade leva ao vigoroso movimento interface entre habitantes e 

estrangeiros. 

Correlacionar estatisticamente os diferentes parâmetros espaciais para os 

espaços a fim de avaliar o movimento e ver as diferenças possíveis dentro da área 

estudada, incluindo o interior das áreas urbanas organizados em sistemas de ruas, 

áreas suburbanas e modernos conjuntos habitacionais de vários tipos e períodos. 

É com freqüência que se afirma que as cidades são mecanismos de gerar 

contatos sociais. Olhando o que tem sido feito para as cidades no ultimo quarto de 

século pode-se duvidar da generalização desses princípios. A cidade nas suas 

transformações modernas se parece mais com um mecanismo de cuidar do 

distanciamento das pessoas em condições de alta densidade (HILLIER et al, 2001). 

A subutilização, a não utilização e o abuso do espaço – Os “efeitos da 
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desertificação urbana” - são distintos produtos da transformação moderna das 

cidades. E HILIIER et al (1987) sugere que, além da noção de que as cidades são 

mecanismos geradores de contatos, alguma utilização importante pode ser trazida 

para a proposição: 

a) Essas cidades não são tanto mecanismos de gerar contatos como 

mecanismos de gerar um campo probabilístico de potenciais encontros 

e de co-presença. Tudo o que acontece, além disso, é resultado da 

cultura e não do espaço físico que essa sociedade ocupa. No entanto, a 

cultura dominante pode ser um produto desenvolvido indiretamente da 

cidade, mesmo que a cidade não tenha essa dimensão cultural, ou seja, 

pode não ser possível usar o desenho espacial para se obter um 

resultado sociológico ou cultural. Tudo pode ser criado, é o campo de 

potenciais encontros - a vida - e pode conduzir a resultados culturais 

ou sociológicos. 

b) Este campo gerado, de prováveis encontros e co-presenças, pelo 

desenho urbano, têm uma estrutura descritível, sem dúvida, a qual 

varia grandemente com a estrutura do espaço, pode ser espaçado ou 

denso, localizado ou globalizado, predictível pela estrutura inteligível.  

Em outras palavras, o padrão de co-presença possui tanto um padrão 

descritível e como um conhecimento da causa. Assim como uma entidade bem 

definida precisa de um nome, HILIER et al (1987) sugeriram denominá-la 

“Comunidade Virtual” e justificam: Comunidade por que é a forma de um grupo 

atento, consciente, é a coletividade; Virtual porque ainda não houve uma completa 

interação entre seus membros. Sendo considerado um produto do desenho espacial, a 

comunidade virtual, questiona o autor, é sociologicamente um produto importante?  

Outros conceitos sobre a cidade são estudados por HOLANDA (1977) que 

caracteriza, com traços de “formalidade” e “urbanidade”, os atributos espaciais da 

cidade de Brasília por ser “... globalmente constituída como uma península mórfica”, 

ligada ao resto do Plano Piloto que, por sua vez, encontra-se fortemente separado do 

resto da formação espacial do Distrito Federal, tais como: 



67 

 

a) todos os edifícios constituem unidades isoladas - não há um só 

exemplo de agregação das unidades construídas entre si; 

b) a Esplanada está construída sobre um platô artificial, cinco metros 

acima do nível do terreno natural; 

c) a quantidade de espaço aberto em muito ultrapassa o espaço ocupado 

pelas edificações, o que implica uma enorme permeabilidade, quanto 

ao movimento através do espaço, em todas as direções; 

d) há uma grande proliferação de paredes cegas que, juntamente com 

outros atributos antes referidos, geram um grande número de espaços 

cegos; 

e) obtém-se um forte isolamento, entre o interior das edificações e os 

espaços abertos exteriores, por meio de diversos artifícios 

“amortecedores”, como rampas, passarelas, túneis, espelhos d’água. 

3.1.4 Os mapas resultantes e as variáveis do modelo 

Conforme a descrição do sistema urbano, a segmentação do sistema de 

interesse deve ser traduzida em mapas com desenhos topológicos para permitir 

cálculos que são denominados de análise alfa, segundo HILLIER et al (2001). 

Esta análise se compõe de mapas a serem desenhados, denominados de 

“Mapa dos espaços convexos” e “Mapa axial” (ver HILLIER, 2001, p. 98) que têm 

os seguintes conceitos: 

a) Mapa dos espaços Convexos 

Este mapa delineia os espaços de interseção das vias do espaço urbano, cujo 

critério de delimitação é não possuir nenhuma reta dentro dele que tenha pontos fora 

do mesmo, gerando outro espaço como mostra a Figura 3.3 (a). Nenhuma linha 

traçada dentro dele pode passar por fora do espaço, pois gera um espaço côncavo 
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como apresenta a Figura 3.3 (b).  

 

Figura 3.3 Desenho do conceito de espaço convexo (a) e côncavo (b)  
Fonte: HILLIER, 2001 

b) Mapa Axial 

 

Figura 3.4 Desenho do conceito de mapa axial e linhas axiais  
Fonte: HILLIER, 2001 

Este mapa (Figura 3.4) se compõe de linhas longas possíveis às 

mais curtas que possam ser desenhadas dentro dos espaços abertos 

(y), cuja melhor definição é obtida pelo conceito de isovistas, uma 

linha com a maior visibilidade dentro do intervalo dos meios-fios 

laterais da rua em questão. Estas devem cruzar-se e a idéia é obter o 

menor número delas dentro do sistema de interesse porém todos os 

espaços devem ter linhas axiais.  

3.1.5  Descrição sintática do espaço 

Obtida pela análise dos mapas segundo algumas propriedades numéricas. Na 

representação visual de cada espaço é possível ver suas propriedades sintáticas: - 

Distribuído, se existe mais de uma maneira de ir até o espaço analisado, não 

distribuído se somente existe uma forma de ir até ele; - simétrico se existe a mesma 

relação entre os espaços para irem de uma ao outro ou assimétrico se não existe essa 

mesma relação se uma controla o acesso de outros dois. 

A figura 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 apresentam as relações de distribuição e simetria 

para melhor entender o significado das descrições sintáticas. 
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Figura 3.5 Relações simétricas                             Figura 3.6 Relações assimétricas  
Fonte: HILLIER, 2001                                                    Fonte: HILLIER, 2001 

 

Figura 3.7 Relação simétrica  e não-distribuída  Figura 3.8 Relação assimétricas  e distribuída 
Fonte: HILLIER, 2001                                                    Fonte: HILLIER, 2001 

a) Conectividade 

É identificada diretamente no mapa pela expressão: 

 

Onde:   i - é a identificação da linha; 

            k – é o número de linhas ligadas diretamente a linha i. 

b) Controle 

Cada espaço tem um certo número n de vizinhos imediatos. Portanto cada 

espaço atribui 1/n para cada um desses vizinhos imediatos e então isso é somado para 

cada espaço receptor para ter o valor de controle daquele espaço. Cada espaço 

particiona uma certa quantia entre seus vizinhos e pega de volta uma certa quantia 

dos mesmos vizinhos. Note-se que o controle é uma medida local ele somente 

fornece a relação entre espaços imediatamente vizinhos enquanto a integração é uma 
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medida global, pois fornece a relação entre os espaços de todo o sistema de interesse. 

(HOLANDA, 2002)  

A descrição que JIANG (2000) apresenta é a seguinte fórmula: 

 

Onde:   k – é o número de linhas ligadas diretamente a linha i; 

            Ci -      é a conectividade de j; 

            j – são as linhas ligadas diretamente a linha i. 

c) Profundidade 

É a variável que identifica o número de passos a serem dados a partir do nó 

em direção a todos os outros nós do sistema. identificar como profundo ou raso é 

obter a partir da contagem da quantidade (muitos ou poucos, respectivamente) de 

passos que separam o nó i de todos os outros nós. 

A profundidade é definida pela fórmula a seguir: 

 

Onde:   dij - é a distância entre os pontos  i e j; 

            n – é o número de pontos do sistema; 

A profundidade média do sistema, tem importância para identificar a 

Integração de cada ponto ou linha do sistema e é dada pela fórmula: 

 

d) Integração ou Relative Asymmetry (RA): 
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Onde:      MD é a média de profundidade e, 

               k é o número de espaços no sistema 

Há uma significativa evidência empírica que quanto mais profundo for o 

sistema (baixa integração) mais difícil a apropriação por parte do pedestre e pelos 

estranhos (estrangeiros) ao lugar. Isto leva a predictibilidade a valores baixos, 

favorecendo o habitante. Segundo HOLANDA (2002) o sistema muito ou pouco 

integrado não caracteriza a urbanidade, que requer o equilíbrio entre os dois usuários 

do sistema: os habitantes e os estrangeiros; 

e) Real Relative Asymmetry (RRA):  

Esta medida é utilizada para comparar dados de integração entre sistemas 

sejam de dimensão diferente ou um tamanho similar. Para isso é necessário fazer 

uma transformação, com o objetivo de eliminar os efeitos consideráveis que o 

tamanho pode ter no nível da integração no sistema real. 

O que é feito é a comparação os valores de integração que se dispõe com os 

padrões da “forma de diamante” (Dk) que significa um mapa justificado no qual 

existem k espaços no nível da média de profundidade, k/2 espaços um nível acima e 

abaixo dessa média de profundidade, k/4 espaços dois níveis acima e abaixo dessa 

média de profundidade e assim por diante. A RRA é dada pela formula: 

 

 

Onde:  RA – é a real assimetria (integração descrita acima, formula 5); 
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 Dk – é o valor que intenta padronizar o valor da medida de integração  (formula 8); 

  k – é o número de espaços 

Outras medidas de análise da morfologia são possíveis de identificar neste 

sistema segundo a metodologia porem segundo os objetivos desta dissertação não 

serão necessários a sua identificação. Fica a sugestão de outros estudos que visem o 

estudo da morfologia como objetivo e possam trabalhar essas informações conforme 

orienta a metodologia. 

3.1.6  As variáveis de análise utilizadas neste estudo 

Observar os postulados da metodologia de análise conduz a delimitação das 

variáveis necessárias para alcançar os objetivos deste estudo. Considerando o 

detalhamento, no capitulo cinco, dos cálculos realizados para a análise, aqui somente 

serão descritas e justificadas as variáveis a serem utilizadas nesta dissertação.  

Inicialmente com o auxilio do aplicativo Axwoman foi possível suprimir 

alguns passos de desenho dos mapas utilizados para a análise, como detalha 

HOLANDA (2002), e com isso obteve-se o mapa de linhas axiais e os dados 

respectivos de conectividade, integração controle e profundidade.  

Justifica-se a delimitação com o intuito de obter as informações necessárias 

ao estudo cujo objetivo é a aplicação deste modelo para orientar segundo suas 

variáveis a expansão de serviços urbanos, neste caso a rede de Distribuição de Gás 

Natural. 

3.2  ARQUITETURA E O PLANEJAMENTO DA CIDADE 

Neste item discorre-se sucintamente sobre Arquitetura e sobre Urbanismo, 

como forma de clarificar a descrição do método de análise empregado nesta 

dissertação. 
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3.2.1 O conceito de arquitetura 

O conceito de arquitetura tem passado por transformações que remontam à 

época de Vitruvio (27 a. C) o qual estabeleceu idéias sobre a natureza da arquitetura 

que persistem até os dias de hoje. Dentro do espectro do conhecimento, ele abordou 

as tarefas que constituem o campo da teoria e prática da arquitetura, definindo o 

campo bastante abrangente e transformando o profissional num “pau para toda obra” 

como se refere HOLANDA (2002).  

O significado literário da palavra arquitetura pode ser encontrado no 

dicionário HOUAISS (2001) com descrito a seguir: 

   “Arquitetura 

Arte e técnica de organizar espaços e criar ambientes 
para abrigar os diversos tipos de atividades humanas, 
visando também a determinada intenção plástica. 

Conjunto das obras arquitetônicas executadas em 
determinado contexto histórico, social ou geográfico. 

Maneira pela qual são dispostas as partes ou 
elementos de um edifício ou de uma cidade. 

Conjunto de princípios, normas, materiais e técnicas 
usadas para criar o espaço arquitetônico. 

Conjunto de elementos que perfazem um todo; 
estrutura, natureza, organização, boa forma arquitetural 

Elaboração de um empreendimento futuro; plano, 
projeto”. 

Outra visão sobre o profissional da arquitetura pode ser encontrada em 

TEDESHI (1978), livro muito usado nas universidades na década de 80, o qual 

conceitua o campo da arquitetura como um campo que requer uma formação com 

conteúdo de ampla abrangência, contendo uma vasta gama de conhecimentos para 

compreender as necessidades do sistema urbano com suas características 

multidisciplinares. (TEDESHI, 1978), 

Na década de 70, pesquisadores como Hillier e Learman posicionam-se 

quanto a essa abrangência, elaborando um conceito inicial que resultaria em um 



74 

 

modelo conceitual descrito por HOLANDA (2002) o qual sugere que a disciplina 

arquitetura tenha “por núcleo o estudo de códigos os quais presidem a estrutura de 

conexões entre as necessidades humanas e os artefatos físicos no mundo real”.  

HOLANDA (2002) sugere, ainda, que os projetistas utilizam esses códigos, 

de forma consciente ou inconsciente, para realizar as funções que a sociedade requer 

dos edifícios; essa função do edifício é a idéia central do modelo conceitual, que 

propõe dividir o problema da edificação segundo as contribuições das diferentes 

disciplinas, ou seja, sobre as distintas funções que o edifício desempenha. Cada 

função representa uma forma de abordar o todo sob a ótica de determinada área do 

conhecimento, sem esgotá-lo. 

3.2.2 Uma nova visão do campo de atuação 

HOLANDA (2002) posiciona-se frente a essas teorias apresentando um 

quadro que interliga as atividades sem excluir nenhuma área de conhecimento, mas 

posicionando-se quanto a interdisciplinaridade tão difundida em meados dos anos 60 

o que levou os profissionais a “serem” sociólogos, economistas, geógrafos, 

psicólogos, etc. Afirma que os arquitetos não evoluíram com isso, os mesmos 

códigos eram usados para a produção do ambiente arquitetônico e, devido a sua 

concepção, centra-se na produção e utilização do espaço; porém, parte das áreas de 

conhecimento do qual são integrantes não estavam sendo observadas. Holanda 

reporta que ocorre uma desarticulação teórica entre partes de conhecimento e partes 

de edifício. 

O processo reflexivo foi desencadeado por Jacob (apud HOLANDA, 2002) 

que indicou o uso de idéias errôneas sobre expectativas sociais pelos pensadores e 

pelos agentes da prática arquitetônica motivando, assim, a estudos sociais. Holanda 

afirma que, mesmo assim, foi deixado de lado o estudo morfológico e que, ao 

permanecerem utilizando os mesmos códigos, pode-se perceber que faltava o 

“conhecimento profundo” das disciplinas acadêmicas de longa tradição. 

Como foi descrito inicialmente, tem-se um posicionamento que tornava 
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necessário entender de todas as áreas para produzir espaços habitáveis adequados às 

necessidades humanas, trabalhar as ciências sociais e naturais para melhor atender ao 

homem; e a proposição, agora, é trabalhar de forma intermediária o pensamento 

morfológico, de forma reflexiva e analítica.  

Este novo papel irá segundo HOLANDA (2002), fazer convergir os 

profissionais entre si, de modo a que ultrapassem sua área, que vai do conhecimento 

prático, e os acadêmicos para irem alem do conhecimento não-espacial, ou seja, 

ambos deveriam usar a morfologia para atender a esta nova forma de ver, perceber e 

criar o espaço, tanto no campo profissional (1) como o acadêmico (3), ver quadro 

3.1. 

Quadro 3.1 Visão esquemática da integração das áreas de conhecimento 

1 2 3 

Savoi-faire arquitetônico: Pensamento morfológico Ciências sociais e 
naturais 

Prático e implícito 

> > > > > 

Reflexivo e analítico 

< < < < < 

Conhecimento 
não-espacial 

Fonte: Holanda, 2002  

A proposta de Holanda não significa a extinção de “profissionais” ou 

“acadêmicos”, mas, para que seja possível elevar o “patamar”, deve-se contar com o 

novo conhecimento sobre morfologia e com a reflexão analítica do espaço. 

3.2.3 O setor de transportes 

Contextualizando esse conceito necessário ao urbanismo, é possível 

transladar-se até a área da Engenharia de Transportes e compreender o proposto por 

Holanda, já que esta área de conhecimento atua, também, dentro do sistema urbano, 

ou espaço urbano, conforme a Arquitetura.  

O analista de sistemas de transportes (AST), como se denomina o profissional 

da área de Engenharia de Transportes, tem como foco a analise da interação entre o 

sistema de transportes e o sistema de atividades de uma região, cujo desafio é a 

intervenção no complexo tecido de uma sociedade usando os transportes em 

coordenação com outras ações públicas e privadas, no intuito de atender às metas da 
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sociedade, conduzindo uma análise sistêmica (visão global) e sistemática (periódica e 

seqüencial), numa situação determinada (MANHEIM, 1980). 

O AST faz uso da análise sistêmica, onde compreende o sistema de 

transportes com um sistema composto por diversos subsistemas os quais, por sua 

vez, são também sistemas. 

3.2.4 As funções da arquitetura 

Ao citar o modelo de quatro funções proposto por Hillier e Learman, 

HOLANDA (2002), cuja idéia chave é a “função”, apresentando como categorias: 

modificação climática; expressão simbólica, modificação de recursos e continente de 

atividades. Este modelo é definido assim: “... Cada função desempenhada pelo 

espaço, como sugerido pelo modelo caracteriza uma área de reflexão arquitetônica, e 

exige um determinado corpo de conhecimento teórico, que pode ser referido como 

uma subdisciplina da arquitetura”.  

Holanda conduz a um raciocínio sobre esse modelo e sugere que seja 

desdobrado em três direções: i) a noção de arquitetura não se restringir somente ao 

espaço artificial e sim absorver a paisagem arquitetonicamente considerada natural; 

ii) ampliar a noção de função do espaço artificial com a inclusão da função da 

própria produção do espaço e pelo desdobramento da função do desempenho espacial 

e iii) considerar o conjunto de valores históricos os quais informam a avaliação do 

desempenho arquitetônico e das expectativas sociais, a fim de localizar o campo da 

prática e do conhecimento desenvolvido. 

Ao abordar o aspecto funcional do espaço, esse autor, apresenta um modelo 

de sete funções para a compreensão das “funções do fazer e do usar”. A descrição do 

modelo passa pela compreensão da palavra “Arquitetura”, caracterizada como “o 

desígnio de um produto (edifício ou cidade), a sua utilização, assim como a sua 

produção” (ver quadro 3.2). 

Propõe-se analisar as implicações sociais da arquitetura, entendendo-se isto 



77 

 

pelas implicações do processo de produção do espaço artificial e pelas implicações 

do uso do espaço, seja artificialmente produzido ou natural como as paisagens do 

meio ambiente nas quais o homem interage. 

Essa produção do espaço implica em processos de trabalho (insumos, 

tecnologias de sistemas construtivos, gestão de trabalho) e relações de produção 

(papéis distintos de produtores diretos ou indiretos, trabalho intelectual, braçal, 

métodos de concepção, comunicação, etc.). Essa vertente de investigação busca 

revelar as implicações do modo de produção capitalista no processo de feitura do 

espaço.  

Em resumo, HOLANDA (2002) denomina o modelo de sete funções como 

Modelo de sete aspectos de desempenho do espaço arquitetônico (funcionais, de co-

presença, bioclimáticos, econômicos, topoceptivos, emocionais e simbólicos) sem, 

contudo, estabelecer uma visão estática, sendo perfeitamente plausível a ampliação 

ou redução desses, podendo ser identificados por outros nomes;, o que importa é que 

essa “analise aspectual”, como ele se refere, relaciona atributos mórficos do espaço 

arquitetônico com as expectativas humanas frente a ele.  

A avaliação da arquitetura (ver quadro 3.2) está classificada por Holanda em 

três dimensões: i) ecológica, que define de que maneira estão refletidos na 

arquitetura os conceitos sobre a natureza e as relações do homem com ela; ii) ética, 

enfoca a satisfação das relações entre os homens, onde, por exemplo, a 

adequabilidade das configurações arquitetônicas está relacionada à equidade da 

distribuição de recursos; e ii) estética, que se refere a lugares que possam ser 

examinados pela sua beleza, que reflete a ativação dos sentidos de forma individual 

da visão, audição e imaginação, espaços arquitetônicos analisados em função da 

unidade, complexidade, intensidade de sua configuração e da “visão de mundo” e 

dos “afetos” que lhe dão as características. 
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Quadro 3.2 Modelo de Quatro Funções e Modelo de Sete funções 
Modelo de quatro funções Modelo de sete funções 

Funções Subáreas do conhecimento Desempenho espacial   

Controles térmicos 

Controles acústicos 
Modificação 

climática 

Controles luminosos 

Aspectos bio-climáticos Controle térmico, acústico, 
luminoso, e qualidade do ar.  

Psicologia arquitetônica Aspectos funcionais Forma, dimensões e localização 
relativa do espaço Modificação 

comportamental 
Sintaxe espacial Aspectos de co-presença Sistema de encontros por meio dos 

quais as atividades ocorrem 

Custos de infra-estrutura urbana 

Economia das edificações 
Modificação de 

recursos 

Sistemas construtivos 

Aspectos econômicos 

Desempenho do espaço acabado e 
utilizado 

Relação entre forma e custos de 
infra-estrutura 

Semiologia arquitetônica Aspectos topoceptivos Orientabilidade e identidade dos 
lugares Modificação 

simbólica 
Estética arquitetônica Aspectos emocionais Estados emocionais, os lugares 

afetarem o homem 

    Aspectos simbólicos 
Significado individual ou coletivo 
do espaço (hirerarquia social, p. 

ex.) 

Fonte HOLANDA, 2002 

O macro-referencial sugerido por HOLANDA (2002) conduz ao 

procedimento analítico onde cada linha de pesquisa deve selecionar certa área ou 

posicionar-se dentro de um campo de conhecimento. Esta dissertação relaciona 

indicadores do aspecto da co-presença (morfologia urbana, características sociais e 

de utilização do espaço), com indicadores dos aspectos econômicos (renda, consumo 

de gás natural).  

Quadro 3.3 Definição Relacional de Arquitetura 

Fonte HOLANDA, 2002 

Utilizando como ponto inicial, a Sintaxe Espacial, para a análise do espaço, 

não enveredando para uma análise conceitual dos aspectos de co-presença, mas sim, 

utilizando o atributo da integração para correlacioná-lo com outros, objetiva-se o 

desenho de uma metodologia que auxilie na orientação de expansão de infra-

estrutura urbana com base no conhecimento do espaço em si e de sua real ocupação. 

TERMOS DA RELAÇÃO ARQUITETURA é uma RELAÇÃO, que as PESSOAS estabelecem com o 
ESPAÇO, 

NATUREZA DA RELAÇÃO 
por meio da APROPRIAÇÃO ou da TRANSFORMAÇÃO deste, com o 

bojetivo de satisfazer EXPECTATIVAS funcionais, de co-presença, bio-
climáticas, econômicas, topoceptivas, emocionais e simbólicas, 

VALORES DETERMINANTES DA 
RELAÇÃO 

em função de VALORES ecológicos, éticos e estéticos historicamente 
determinados. 
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A análise de relações entre forma urbana e política é uma extensão do debate 

sócio-espacial dos anos setenta, quando a modelagem urbana era uma ferramenta 

principal para definir uso do solo e diretrizes de ocupação (BATTY, 1984). Como 

um método, Sintaxe Espacial foi reivindicada, ao término dos anos oitenta para 

avaliar alterações em detalhes da forma urbana e integrar com os processos sociais 

(HILLIER, 1996).  

O uso de sintaxe espacial é um dos meios para avaliar resultados da aplicação 

de diretrizes para a organização territorial. A representação de espaços através de 

linhas axiais parece apropriada para mostrar que o movimento tem relação com a 

configuração e a utilização do espaço; são, então, elementos importantes para análise 

de distribuição de benefícios dentro da cidade.  

BATTY (1984) Propõe que as relações topológicas entre espaços é adequado 

para medir alterações em divisão de zonas e ocupações como definido em 

modelagem e informará com mais detalhes as conseqüências dessas relações 

identificando segregação sócio-espacial, distribuição de benefícios como infra-

estrutura e acessibilidade.   

No capítulo quatro, será descrita a metodologia utilizada para organizar o 

Sistema de Informações de Demanda Potencial do Gás Natural, cujos mapas e os 

dados permitirão a análise e alcançar aos objetivos delimitados no capitulo I desta 

dissertação. 
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CAPITULO 4 

METODOLOGIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA 
DEMANDA POTENCIAL DE GÁS NATURAL 

A composição do Sistema de Informações Geográficas da Demanda Potencial 

de Gás Natural – SIGDPGN é feita pela base geográfica digital da área de estudo, 

denominada pelo modelo Sintaxe Espacial (SE) de Sistema de Interesse (SI), e por 

dados com as características topológicas, socioeconômicas, morfológicas e de 

consumo potencial e projetado de gás natural. Essas informações geraram mapas 

temáticos para análise e mapas de cenários para orientar a expansão da rede de 

distribuição de GN, os quais serão objeto do capítulo V. 

Este capítulo se divide em quatro seções, as quais abordam: a primeira, a 

metodologia do trabalho desenvolvido, as plataformas computacionais utilizadas e os 

conceitos de geotecnologias necessários para o georeferenciamento dos dados; a 

segunda seção descreve o Sistema de Interesse, sua localização e dados estatísticos 

sobre população, renda e de consumo de GN; na terceira seção detalham-se os 

cálculos efetuados para a identificação da demanda potencial e projetada de GN do 

SI; finalizando, na quarta seção, o SI é detalhado, de forma a caracterizá-lo segundo 

as informações resultantes na topologia de quadras. 

4.1  A METODOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

A estruturação do SIGDPGN requer várias etapas, dentre elas algumas  não 

previstas inicialmente, em função de que ainda não tinham sido examinados os dados 

quanto à sua qualidade gráfica e feita a edição necessária das informações para 

atender aos requisitos do problema de estudo. De forma a registrar os procedimentos 

necessários para gerar mapas com dados cuja procedência tem fontes diferentes, 

descreve-se, na Figura 4.1, o fluxograma de desenvolvimento do trabalho e, no 

Quadro 4.1, a metodologia adotada para trabalhar as informações, indicando os 

resultados a serem obtidos.  
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Figura 4.1 Fluxograma da Metodologia de identificação da Demanda Potencial de Gás 
Natural 

A descrição do fluxograma auxilia a compreensão do desenvolvimento do 

trabalho: assim, inicialmente, tem-se a captação, que é o processo de conseguir os 

dados (mapas e informações socioeconômicas); na fase seguinte, de depuração, 
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selecionam-se somente variáveis e mapas cujos desenhos sejam de interesse, 

podendo-se ajustá-los e prepará-los, para aplicar técnicas descritas na geotecnologia 

e, assim, posicionar geograficamente os dados (mapa e alfanuméricos). A partir dos 

dados socioeconômicos, trabalha-se com indicadores e identificam-se dados de 

consumo de GN. Simultaneamente, os mapas são editados e separados em camadas, 

por tipologias e assuntos diferentes. Nesta fase tem-se o mapa digital 

georeferenciado que irá permitir a distribuição dos dados alfanuméricos para as 

linhas axiais e a aplicação do modelo de Sintaxe Espacial.  

Essas transformações permitiram a organização, em mapas de temáticas 

diferentes, do Sistema de Informações Geográficas da Demanda de Gás Natural do 

Sistema de Interesse - SIGDPGN. Este constitui a base para o processo de 

priorização da distribuição de GN para o setor residencial na área de estudo, que 

compreende três fases: identificação dos critérios de localização do setor residencial 

segundo os atributos morfológicos; classificação da topologia segundo o grau de 

importância no SI conforme cada atributo; e análise por cenários da topologia 

morfológica da área de estudo.  

O quadro 4.1 descreve as fontes de informação e os procedimentos adotados 

para atingir os objetivos deste estudo: na primeira coluna, descreve-se o tipo de 

informação e o trabalho de edição necessário para obter-se o mapa desejado; na 

segunda coluna, mostra-se a fonte dessa informação ou o meio pelo qual foi obtido; 

na terceira coluna, indica-se o resultado inicial esperado; e, na quarta e última 

coluna, encontram-se os resultados desejados para aplicar o modelo Sintaxe Espacial 

e a metodologia de suporte a expansão da rede de distribuição de gás natural na área 

de estudo. 

Os cinco primeiros grupos de informações resultarão no mapa de demanda 

potencial de gás natural, apresentado na forma original obtida na linha axial; o sexto 

grupo consubstanciará o mapa de demanda projetada; e o sétimo grupo, partindo dos 

mapas resultantes dos grupos anteriores, será analisado segundo parâmetros e critério 

para orientar a priorização da distribuição de GN na área de estudo, a ser detalhado 

no capitulo V. 
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Quadro 4.1 - Metodologia de Análise da Demanda Potencial de Gás Natural – ADEMGAS 

GRUPO TIPO DE INFORMAÇÃO FONTE/MEIO DE 
OBTENÇÃO 

RESULTADO 
INICIAL 

PARA A ANÁLISE DE 
RESULTADOS 

01 

Dados Geográficos 
Base digital georeferenciada 

Topologia urbana – revisão da 
qualidade de desenho, 

transformação de linhas em 
polígonos. 

Ambiente SIG Arcview 
e Maptitude, para 

trabalhar o mapa da 
área de estudo e os 

demais dados do 
trabalho. 

Mapa de quadras 

Mapa da base digital do estudo de 
caso contendo todas as tipologias 

resultantes de todos os dados e das 
análises e correlações 

02 Dados de fluxo de veículos 
Mapa do fluxo médio de veículos 

Dados obtidos do 
CTAFOR, 

georeferenciados na 
tipologia de 
semáforos 

Mapa com fluxo 
médio de veículos 
por semana por 

linha axial 

Mapa de fluxo viário; 

03 

Dados de Morfologia urbana 
Mapa axial da área de estudo 

com linhas de maior visibilidade 
interligando ruas de diferentes 
nomes, reduzindo o número de 
linhas a serem analisadas, uma 

simplificação do mapa. 
  

Software Axwoman 
utilizado para 

desenhar as linhas 
axiais e obter as 

medidas do sistema 
urbano (integração e 

conectividade). 

Mapa axial 
contendo as linhas 

axiais com as 
medidas de 
integração e 

conectividade 
  

inteligibilidade – 
identificada pela 
correlação desses 

dados  

Mapa de Integração; 
Mapa de Conectividade; 

  
  
  

Correlacionar o mapa de 
integração com o mapa de fluxo 

viário para obter o mapa de 
utilização; 

04 

Dados populacionais 
número de domicílios com 

respectivos números de 
moradores e a respectiva renda 

por família e por pessoa 

Dados do IBGE 

Mapa dos dados 
censitários por 

quadras 
  

E por linha axial 

Sistema de Informações 
Geográficas da Demanda de Gás 

Natural 
  

Mapa de Consumo de GN por linha 
axial 

05 Dados de Gás Natural 

Dados de consumo de 
GN por equipamento 

doméstico e por 
pessoa. 

Mapa de consumo 
de GN por setor 

censitário, quadras 
e linhas axiais. 

Regressão linear da Integração 
com os dados socioeconômicos 
distribuídos nas linhas axiais 

Mapa de demanda potencial  atual de Gás Natural na área de estudo. 

06 

Dados urbanísticos 
Lei de Uso do Solo 

Plano diretor de desenvolvimento 
Urbano 

Dados de densidade 
demográfica (atual e 
projetada) permitida 
para a área de estudo 
segundo a legislação. 

Mapa de demanda  
potencial projetada 

segundo a 
densidade 

demográfica para 
cada linha axial 

Correlacionar os dados de 
integração com os de Demanda 

projetada Gás Natural na área de 
estudo 

Mapa de demanda potencial projetada de Gás Natural na área de estudo 

07 

Mapa axial, 
Mapa de conectividade, 

Mapa de controle, 
Mapa da regressão Integração e 

consumo potencial de GN, 
Mapa da regressão da 

Integração e consumo projetado 
de GN. 

Resultantes das fases 
descritas acima 

Classificação do 
SIGDPGN segundo 
critérios definidos 

Identificação, segundo cenários, 
da priorização da distribuição do 

GN. 

 

A subseções seguintes descrevem as edições dos mapas, dos dados 

socioeconômicos, de fluxo de veículos, das plataformas computacionais utilizadas e 

dos conceitos de geotecnologia utilizados neste estudo. 
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4.1.1 Edição dos mapas 

A base digital deste trabalho está composta de várias camadas que têm 

origem em diferentes órgãos e sofreram adequações para compor o Sistema de 

Informações Geográficas de Demanda Potencial de Gás Natural – SIGDPGN da área 

de estudo. Este tem como base digital o mapa de setores censitários (IBGE), o mapa 

de quadras (AMC), o mapa de ruas e semáforos (CTAFOR), o mapa de linhas axiais 

(criado neste trabalho) e seus respectivos dados. As edições estão descritas nas 

alíneas subseqüentes: 

a) A base digital do IBGE 

 

 
Figura 4.2 Mapa do IBGE, área de estudo – setores censitários ano 2000.  

Fonte IBGE 

O mapa da Figura 4.2 foi obtido da base de informações do setor censitário de 

Fortaleza, fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a 

qual apresenta o mapa digital de cada setor censitário e os dados utilizados para o 

estudo (renda, população, domicílios, número de moradores por domicílios, e renda 

por domicilio em salário mínimo).  
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O mapa da Figura 4.3 é composto por um desenho dos setores censitários 

destacando-se aqueles referentes à área de estudo, cuja tipologia é formada por 

linhas, apesar de aparentar ser um polígono fechado cujas informações, já citadas, 

são necessárias à obtenção do volume provável de consumo de GN.  

 

 
Figura 4.3 Base digital do IBGE transformada em polígono 

A tarefa de transpor dados censitários para outras tipologias tornou necessário 

o cálculo das áreas de cada setor. Convencionou-se que a função varia linearmente 

dentro do intervalo, de forma a permitir a distribuição desses dados à outra topologia 

de análise (quadras).  

Com o auxílio do SIG-Maptitude gerou-se um mapa, a partir do original, cuja 

topologia (polígono) forneceu a área de cada setor censitário, conduzindo ao 

relacionamento dos mapas, com a identificação dos setores censitários com o 

id_IBGE, campo numérico que os identifica, possibilitando a junção das 

informações. O Quadro 4.1 e a Figura 4.11 (a ser descrita mais adiante) justificam 

melhor estes procedimentos, necessários para distribuir os dados às topologias 

diferentes (quadra, rua e linha axial). 
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b) A base digital da Autarquia Municipal de Transito - AMC  

O mapa de Fortaleza obtido nessa autarquia (Figura 4.4) é uma base digital 

extensão dwg (AUTOCAD), composto por um mosaico, do qual foi preciso 

selecionar os arquivos correspondentes à área de estudo (bairro Meireles) e gerar um 

novo mapa. Este mapa, de ruas, não contêm dados atrelados a ele é somente um 

desenho vetorial, tornando-se necessário utilizar outro mapa para agregar dados de 

identificação das vias, importado de um SIG a ser comentado na próxima subseção. 

 
Figura 4.4 Mapa da AMC –  Segmentos de retas definindo as quadras 

Fonte: AMC 

Para gerar a base digital do estudo, importou-se, através do SIG Arcview 3.0, 

esse arquivo (área_estudo.dwg), no qual selecionou-se a camada (layer) que 

interessava ao trabalho “ruas” e gerou-se um arquivo “ruas.shp”, tendo sua projeção 

adequada ao município de Fortaleza, conforme  descrito na subseção 4.1.4. 

O novo shape (ruas.shp) permitiu, dentro do MAPTITUDE, gerar polígonos 

e, assim, obter as áreas das quadras. Identificaram-se erros no desenho original os 

quais foram mantidos com a transformação; então procedeu-se a edição gráfica das 

quadras, no próprio SIG, criando polígonos onde estes não foram gerados 

automaticamente pela transformação de linhas em áreas. Como resultado, tem-se o 
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mapa apresentado na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Mapa de Meireles, área das quadras  
Fonte : Edição do mapa da AMC 

Destacaram-se as quadras (Figura 4.5) do mapa referente a área de estudo, 

bairro Meireles, que neste estudo será referenciada como Sistema de Interesse (SI). 

Este se apresenta com algumas vias identificadas, para dar referência de localização, 

assim como se identificaram os números (id) das quadras. 

c) A base digital do Sistema de Controle de Tráfego por Área de 

Fortaleza - CTAFOR  

A base digital do CTAFOR tem três informações importantes para o 

presentetrabalho: o desenho de localização dos semáforos, os dados contidos na 

camada de eixos de ruas e os de fluxo de veículos. Esses dados alfanuméricos foram 

incorporados ao SIGDPGN, pois a camada de semáforo contêm a informação da 

localização e do volume de fluxo de veículos; já a camada de eixos contêm os dados 

alfanuméricos da nomenclatura do sistema viário e da identificação e numeração por 

segmento de eixo, consideradas necessárias a compor o SIG.  
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Estes dados foram relacionados com as quadras, no tocante à identificação de 

vias e às linhas axiais, no que corresponde ao volume de fluxo de veículos, para isso 

foram criadas Tabelas de relacionamento entre as topologias, tarefa realizada 

manualmente com identificação visual, procedendo-se a junção das tebelas 

correspondentes a esse relacionamento, permitindo a leitura das informações  numa 

única tabela, seja para o shape de quadras ou para o das linhas axiais. Os resultados 

destes procedimentos poderão ser apreciados na seção 4.4 e no capítulo V, 

respectivamente. 

Figura 4.6 Mapa de Ruas (eixos), Bairros e Semáforos  

Fonte: CTAFOR 

A Figura 4.6 apresenta a área de estudo grifada em amarelo, os eixos são 

linhas em azul e os semáforos, ponto vermelhos. Este mapa foi gerado no Arcview 

3.0. 

4.1.2  Organização dos dados alfanuméricos 

O trabalho requer uma análise contextualizada à área de estudo. Alguns dados 
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do censo de 2000 (citados na subseção 4.1.1, alínea a) foram utilizados para 

caracterizar a área de estudo e para calcular o consumo de gás natural. A análise 

sintática produz mapas cuja topologia difere das existentes em mapas comuns, sendo 

necessário atrelar-se todos os dados às linhas axiais, devido ao fato de que o processo 

de análise nelas se baseia. 

Justifica-se a escolha da topologia linha axial por ser o elemento de análise da 

metodologia cujos dados não permitem distribuição às demais topologias sem a 

perda real da informação. No entanto, a informação relativizada apesar de não 

retratar plenamente a realidade, constitui uma aproximação obtida dos dados 

utilizados neste trabalho. 

A Figura 4.7 representa esquematicamente os procedimentos adotados no 

manuseio da informação. A representação utiliza figuras geométricas tais como as 

elipses p. ex., cujos significados diferem. As elipses com textura tracejada (verde, 

amarelo e lilás) representam as fontes de dados originais e aquele com textura xadrez 

(laranja) representa o resultado desejado. Os textos nos retângulos grandes (brancos) 

correspondem à fonte de informação a ser trabalhada. 

Figura 4.7 Conversão de valores censitários e cálculo de DPGN 
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A explicação do significado da Figura 4.7 está apresentada a seguir: 

a) Os dados do IBGE, referentes a cada setor censitário, geraram os 

dados de consumo potencial de GN; os dados da legislação urbana, 

sobre densidade demográfica geraram os dados de consumo projetado 

de GN (ver seção 4.4); 

b) As quadras resultantes da edição dos mapas de ruas da AMC 

receberam as informações de área e calculou-se sua proporção em 

relação ao do setor censitário, para corresponder os dados de consumo 

de GN, população, número de domicílios, renda e densidade 

demográfica; 

c) Esses dados foram atrelados às ruas através do cálculo da proporção 

relativa do segmento de rua em relação ao perímetro da quadra; estes 

segmentos compõem as linhas axiais; 

d) A distribuição de dados às linhas axiais são objeto de detalhamento 

específico nesta subseção; 

e) Os retângulos pequenos (rosa) com hachura vertical significam que foi 

necessário criar tabelas de relacionamento, de modo a permitir a 

junção de tabelas e a realização de cálculos para obtenção dos dados 

necessários ao desenvolvimento do trabalho. 

A preocupação com a conversão dos dados, ou seja, a transferência  da 

informação relativa a uma área para um comprimento, era que se perderia muita 

informação real, assim para não distorcer os dados, definiu-se que se usaria sempre a 

proporcionalidade. No caso das quadras, trabalhou-se com sua proporção em relação 

ao setor censitário; no caso dos segmentos de reta, utilizou-se a proporção em relação 

ao perímetro da quadra. 

A descrição dos critérios de transferência dos dados para a topologia do 

modelo de analise SE segue a estrutura da Figura 4.7 e teve a distribuição de seus 
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dados às linhas axiais segundo alguns critérios discriminados a seguir: 

a) População - foi utilizada a soma de todos os valores atrelados aos 

segmentos de rua contidos pela linha axial de maneira a dar a noção 

relativa do número de habitantes a serem atendidos; 

b) Renda - dos valores correspondentes, calculou-se a média dos valores 

proporcionais encontrados para representar o poder aquisitivo; 

c) Domicílios - foram somados os valores desta variável para representar 

o volume de edificações a serem atendidas com GN; 

d) Densidade demográfica - originou o cálculo de densidade relativa à 

quadra; esses dados foram distribuídos às ruas seguindo o mesmo 

critério de proporcionalidade; 

e) Fluxo viário - os volumes subtraídos dos dias típicos 3ªs, 4ªs e 5ªs 

feiras do mês de agosto de 2003, no período de 6:00 a 20: 00 horas e 

representou a melhor aproximação da distribuição normal, permitindo 

a utilização das médias.  

A necessidade de achar valores proporcionais dos dados em relação a outras 

topologias (de setor para quadra, de quadra para segmento de rua e de segmento de 

rua para linha axial) se deve à dificuldade em se obter dados primários que permitam 

ter a informação direta da quadra, quanto ao número de moradores, domicílios, etc 

em face do tempo disponível para a realização do trabalho e do custo elevado para 

realização deste tipo de pesquisa.  

4.1.3  As plataformas SIG e os programas utilizados 

O trabalho está desenvolvido em plataforma SIG, primeiramente porque é um 

dos objetivos deste trabalho a criação de um sistema de informações geográficas e 

porque estas plataformas permitem trabalhar os dados de modo a criar outros mapas 

digitais, denominados temáticos; facilitando a análise das informações de maneira 
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espacialmente distribuída. Para isso, foi necessário utilizar cinco softwares: 

a) o Arcview, versão 3.0 necessário para o posicionamento geográfico de 

todos os mapas que, por serem de fontes diferentes não tem uma 

coincidência na latitude e longitude; 

b) O programa Axwoman, versão 3.0, o qual procede a identificação das 

variáveis de sintaxe espacial ou da morfologia do sistema de interesse 

(de autoria de JIANG et all, 1999), e roda dentro da plataforma SIG – 

Arcview 3.0; 

c) o Maptitude, versão 4.5, utilizado para converter mapas de múltiplas 

linhas (tipologia vetorial - polyline) em mapas de áreas, relacionar 

dados através de tabelas relacionais, acrescentar a informação à base 

de dados e criar os mapas temáticos com os resultados obtidos da 

análise; 

d) O OpenOffice, utilizado para escrever a dissertação e efetuar cáculos 

dos dados e auxiliar na análise estatística necessária segundo o modelo 

Sintaxe espacial; 

e) O Autocad, para editar mapas vetoriais das bases digitais. 

4.1.4  Geotecnologias 

Conforme, LOCH (1995), qualquer levantamento topográfico ou mapa deve 

estar relacionado a um sistema de referência denominado Sistema Fundamental de 

Coordenadas, se compõe de coordenadas geodésicas (latitude e longitude) e a 

altitude de precisão determinada por processos geodésicos para apoiar os trabalhos 

cartográficos. Essas coordenadas são transformadas em coordenadas plano-

retangulares através da aplicação do sistema de projeção Universal Transverser 

Mercator – UTM, baseado na projeção cilíndrica transversa que reduz ao mínimo as 

deformações angulares. 
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As coordenadas topográficas vinculam-se ao sistema fundamental através das 

coordenadas UTM dos pontos fundamentais os quais são vértices da rede geodésica 

brasileira (Sistema Geodésico Brasileiro). As coordenadas geográficas ou 

astronômicas Latitude (j), Longitude (l) são determinadas pela astronomia de campo.  

A latitude geográfica é o ângulo que a vertical do ponto forma com a projeção 

sobre o plano equatorial e varia de (j = 0°), no equador e nos hemisférios Norte (j = 
+90°) e sul (j =-90°); já a longitude geográfica é definida pelo conceito de 

referencial horário que, por convenção, foi definido como originário das longitudes o 

meridiano de Greenwich (l=0°) e consiste no ângulo formado entre o plano 

meridiano citado e o ponto desejado e pode variar entre 0º e + ou – 180°, sendo a 

leste positivo e a oeste negativo. 

O sistema UTM consiste no fracionamento do globo terrestre em fusos 

horários com longitude determinada para não ultrapassar o limite aceitável de 

deformação. O globo está dividido em 60 fusos de 6° de amplitude e tem origem no 

anti-meridiano Greenwich.  

Os mapas descritos no início desta seção tiveram suas projeções adequadas a 

referência UTM da cidade de Fortaleza: 

a) Mapa do IBGE – tem sua referência geográfica em SAD 69 o que 

determinou que dentro do Arcview 3.0, fosse importado para a 

posição UTM 24, que varia entre 32° e 46° e engloba a região onde se 

situa a cidade de Fortaleza; 

b) Mapa da AMC - não tem nenhuma projeção, o que determinou sua 

importação para a UTM 24 com algumas características diferentes do 

mapa anterior pois, na hora de informar sua projeção, não se 

introduziu nenhuma. Assim, o programa entende que não há projeção 

inicial a transformar; 

c) Mapa do CTAFOR – não precisou de transformação, pois foi obtido de 
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um SIG, na extensão “shp” e com a projeção geográfica da cidade de 

Fortaleza. 

Essa importação ocorreu dentro do Arcview e, posteriormente, foram 

exportados mapas em extensão “shp” novamente, abertos pelo Maptitude o qual 

criou seus arquivos em extensão “dbd”. O trabalho, a partir deste ponto, foi todo 

desenvolvido nesta plataforma SIG.  

Vale ressaltar que essa transformação das projeções nos mapas não assegurou 

que os dados estivessem com registros idênticos, mas a aproximação existente 

permitiu que se realizassem os cálculos necessários aos objetivos desejados. O ideal 

nestes casos, é proceder o levantamento com GPS, no mínimo de três pontos, 

preferencialmente nas extremidades da área de interesse e ajustar essas projeções, 

fazendo coincidir os pontos nos diversos mapas.  

4.2   O SISTEMA DE INTERESSE – SI 

O Sistema de Interesse será apresentado nesta seção na forma resultante da 

primeira edição dos mapas, ou seja, na topologia de quadras indicando as áreas das 

mesmas.  

Figura 4.8 Mapa da área de estudo - Meireles 
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A área de estudo localiza-se no bairro de Meireles (ver Figura 4.8), onde se 

pode destacar três regiões as quais possuem a maior área de quadras e a graduação de 

cor mostra os intervalos de freqüência das dimensões em metros quadrados. 

Os dados apresentados na Tabela 4.1. identificam as variáveis calculadas para 

as quadras do SI e apresentam três categorias de dados: segundo a população 

distribuída em quadras; segundo a projeção de adensamento conforme determina a 

legislação urbanística; e o dimensionamento da demanda de gás natural com base na 

população e o consumo de GN por equipamentos domésticos (a serem descritos nas 

seções seguintes). 

Tabela 4.1 As variáveis socioeconômicas e de demanda de GN 

VARIÁVEL CONTA
GEM SOMA MÍNIMO MAXIMO MEDIA STD_DEV 

POP_QUA ¹ 182 19.518 8 936 107,24 98,04 
DENS_QUA ² 182 - 24 671 107,38 76,14 
DIF_POP ³ 182 69.680 -181 465 382,86 76,27 
RENDA_QUA 4 182 2.606.292,58 1.093,10 81.626,42 14.320,29 14.712,09 
RN_DOM 5 182 123.431,80 228,92 2.441,05 678,20 522,03 
REN_HAB 6 182 31.473,67 54,00 622,23 172,93 126,48 
DOM_QUA 7 182 4953 1,81 219 27,22 23,54 
CON_POT_GN 8 182 39465,87 14,48 1.752,77 216,85 188,04 
CON_GN_HAB 9 182 373,27 1,66 2,27 2,05 0,13 
ACRES_CON_GN 10 182 143.509,33 -339,48 1.029,74 788,51 169,78 

CON_PROJ_GN 11 182 182.052,00 302,19 1.986,18 1.008,51 147,36 
Descrição da Variáveis: 1) População relativa da quadra; 2) Densidade relativa da quadra; 3) Diferença 

populacional da quadra; 4) Renda total da quadra; 5) Renda por domicílio por 
quadra; 6) Renda por habitante por quadra; 7) Número de domicílios por quadra; 8) 
Consumo Potencial de GN por quadra; 9) Consumo Potencia de GN por habitante 
por quadra; 10) Capacidade de crescimento do consumo potencial de GN; 11) 
Consumo projetado de GN. 

OBS: Os valores encontrados estão baseados nos dados do IBGE (2000). 

È possível destacar alguns indicadores da área de estudo tais como a média da 

renda domiciliar (R$ 678,20) cujo valor é um pouco superior a dois salários mínimos 

(sm) sendo que o valor máximo encontrado no SI se situa entre nove e dez sm, 

aproximadamente. Outro destaque relevante é a média de 107 habitantes por quadra e 

o máximo de 936, tendo um mínimo de 8 hab/qua.  

A diferença encontrada entre a possibilidade de adensamento segundo a 
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legislação urbanística e a existente para os casos extremos sugere que em uma 

determinada quadra, ocorre um adensamento superior ao permitido. E, em média, 

ocorrerá um crescimento populacional por quadra de 383 hab.  

Ao analisar os dados encontrados para o dimensionamento de consumo de 

GN, o quadro geral apresenta uma média de consumo potencial atual mensal de 

217,00 m³ por quadra e 2,00 m³ por habitante e ao calcular o acréscimo de consumo, 

obtém-se o consumo projetado (num período de 20 anos) cuja média por quadra seria 

de 1008,00 m³. Os cálculos efetuados para encontrar os valores de consumo de gás 

natural serão descritos na seção 4.4 

Dentre as variáveis de ocupação do espaço, uso do solo, apresenta-se o 

gráfico contido na Figura 4.9, que descreve a freqüência de domicílios por número de 

moradores que teve fundamental importância no dimensionamento do volume de 

consumo potencial de GN. Percebe-se a maior freqüência de domicílios com 2 a 5 

moradores sendo a de quatro moradores a que mostra maior percentual (22%). 

Figura 4.9 Freqüência de Número de Domicílios segundo o número de moradores 
Fonte: IBGE 2000 

Na identificação da área de estudo segundo a renda, como mostra a Figura 

4.10, tem-se uma predominância de domicílios com 1 e 2 salários mínimos, seguido 

de 10, 5 e 3 salários mínimos. 
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Figura 4.10 Freqüência de Número de Domicílios segundo a renda (em salários mínimos). 

 
Fonte: IBGE 2000 

Outro aspecto relevante é a freqüência de consumo de GN em relação aos 

diferentes equipamentos domésticos, passíveis de conversão para GN, mostrada na 

Figura 4.11, a qual apresenta consumo de GN em percentual, para cada equipamento, 

sendo a geladeira responsável pelo maior percentual seguida do ar condicionado e o 

fogão. 

 
Figura 4.11 Freqüência do consumo potencial de GN segundo o equipamento doméstico (em 

%) 
 

Fonte: IBGE 2000 
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4.3 O SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DA DEMANDA 
POTENCIAL DE GÁS NATURAL - SIGDPGN 

O SIGDPGN está composto inicialmente por mapas e dados alfanuméricos 

que permitem gerar mapas temáticos a serem descritos nesta seção. Esta seção 

descreverá, ainda, o método utilizado para a distribuição dos dados quando se fizer 

necessário, Os objetivos delimitados no capítulo I conduzem à necessidade de 

trabalhar com as seguintes variáveis: 

a) População e Densidade Demográfica 

Esta variável tem algumas aplicações importantes que serão utilizadas nesta 

metodologia: a identificação da localização de maior concentração populacional; de 

dados estatísticos como renda média por habitante, p. ex., o cálculo de densidade 

demográfica (hab /ha), que será comparado com a densidade prevista na legislação 

urbanística (Plano Diretor) de forma a identificar a Demanda Projetada de Gás 

Natural. 

O mapa apresentado na Figura 4.11 representa o número de habitantes por 

quadra na área de estudo e é possível identificar cinco regiões que se destacam pelo 

adensamento, sendo a de número 1 a que apresenta o maior volume populacional 

(936 habitantes), nas demais varia entre 250 e 500 habitantes. A média encontrada 

para o SI foi de 172,93 hab/qua e as regiões destacadas são superiores a ela em mais 

de 50%. 

A densidade representa o valor proporcional da população da quadra em 

relação ao setor censitário e foi calculada segundo a equação: 

 

Onde:   D – densidade Qk – Quadra  k 

            POP – População da quadra k A – área da quadra k 

 



99 

 

b) Renda 

O indicativo de renda foi utilizado para identificar o poder aquisitivo 

populacional, de maneira a permitir conhecer sua correlação com a integração e o 

consumo estimado de GN e, assim, elaborar o mapa de Demanda Potencial de GN.  

c) Número de domicílios  

Ao se identificar no espaço urbano a quantidade de domicílios pode-se 

conhecer o agrupamento de clientes potenciais, podendo este ser um fator de decisão 

por hierarquia de abastecimento; pode-se, ainda, calcular o consumo de gás natural 

pelos eletrodomésticos, fogão, geladeira, máquina de lavar e ar condicionado. 

d) Número de moradores por domicílios  

O dimensionamento do volume de consumo de gás tparte do consumo de gás 

por eletrodoméstico, sendo que, o chuveiro e o aquecedor de água precisam ser 

dimensionados por número de usuários. De posse dos percentuais de 

eletrodomésticos encontrados na cidade de Fortaleza, procede-se ao cálculo da 

demanda potencial de GN, que é a soma dos valores de consumo obtidos com os 

dados do domicilio; 

e) Dados de Fluxo de Veículos 

Os dados de fluxos de veículos foram fornecidos pelo Sistema de Controle de 

Tráfego em Área de Fortaleza – CTAFOR e sua captura realizada através da 

interface lógica que importa dados modelados pelo sistema SCOOT de controle 

semafórico centralizado, permitindo uma modelagem espaço temporal, a 

armazenagem e a manipulação de dados dinâmicos do tráfego em ambientes de 

Sistemas de Informações Geográficas – SIG, conforme descrito por MENESES 

(2003). 

A utilização desses dados é a forma de caracterizar a vida espacial do sistema 

de interesse quando correlacionados à integração, segundo o modelo de análise 
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sintaxe espacial. Para a distribuição desses dados aos segmentos de ruas 

correspondentes adotaram-se três critérios: i) em um cruzamento entre duas ruas de 

igual importância viária, 50% dos valores para cada uma; ii) em um cruzamento de 

duas vias de diferentes importâncias, 70% e 30%; iii) em um cruzamento com três 

ruas 60%, 30% e 10%, sendo que em cada rua dividiu-se por dois para atribuir os 

valores para cada segmento adjacente; assim, no caso de uma rua iniciar ou terminar 

em um cruzamento, ela somente teria o valor correspondente ao segmento lindeiro ao 

semáforo. 

f) Dados de uso do solo e adensamento urbano 

O uso do solo escolhido para analisar e direcionar a expansão da rede de 

distribuição de gás é o residencial e teve seu dimensionamento calculado pelos dados 

de número de domicílios que dimensionaram o consumo provável de gás natural. 

Para calcular o volume de consumo de gás natural para um horizonte de 

planejamento definido pela legislação urbana tomou-se a diferença entre a densidade 

da quadra atual e a densidade admissível para a quadra, cujo valor é de 490 

habitantes. 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA POTENCIAL DE GÁS  

Esta seção apresenta a situação atual da distribuição de GN no SI e tem por 

objetivo explicar o cálculo do dimensionamento do consumo potencial de GN para a 

área de estudo.  

4.4.1 O problema da distribuição de GN 

Como foi visto no capítulo II, a distribuição de GN pode ser feita por vários 

meios. Na cidade de Fortaleza acontece por intermédio das plataformas de produção 

de gás em Paracurú através do gasoduto Paracurú-Fortaleza, cuja extensão é de 96 

km e pelo gasoduto Guamaré-Pecém, que tem uma extensão de 382 km e 10/12 

polegadas de diâmetro. Segundo a CEGÀS (2004), os principais benefícios dessas 

duas fontes de suprimento de GN para o Estado do Ceará são a maior confiabilidade 

no fornecimento, a maior disponibilidade do combustível para a região metropolitana 
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e a maior uniformidade na qualidade do gás fornecido. 

 
Figura 4.12 Mercado futuro do Gás Natural no Ceará 

Fonte: CEGAS 

A construção do Gasoduto Guamaré-Fortaleza-Pecém proporcionou à 

CEGÁS oferecer a seus clientes uma rede de distribuição com interligação desde 

Salvador, no Estado da Bahia, até Pecém, no Estado do Ceará, aumentando ainda 

mais a segurança do seu sistema. 

A distribuição do Gás Natural na Grande Fortaleza e demais municípios 

atendidos se faz através de uma rede de gasodutos com cerca de 160 km. Atende 

consumidores em 07 (sete) municípios: Fortaleza; Euzébio; Maracanaú; Pacatuba; 

Caucaia; Horizonte; e Pacajus, conforme mostra a Figura 4.12. 

A CEGÁS possuía em novembro de 2004, contrato com 110 consumidores 

atendendo ao segmento industrial, comercial, serviços, veicular, cogeração e 

autoprodução de energia elétrica, sendo o consumo industrial responsável por 48,6% 
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do consumo do mercado. 

Atualmente ocorre um problema: a falta de capacidade em atender a demanda 

global prevista para as duas termelétricas instaladas no Ceará, a Central Geradora 

Termelétrica de Fortaleza (CGCE), com demanda de 1,550 milhão de metros 

cúbicos/dia e capacidade de produzir 310,7 MW (megawatts); e da usina Senador 

Carlos Jereissati, com potência de 216 MW, e com demanda de 1,200 milhão de 

metros cúbicos/dia.  

Figura 4.13 Volume Anual de GN distribuído no Ceará- ( m3 x 106) 
Fonte: CEGAS 

O volume anual tem crescido exponencialmente como pode ser visto na 

Figura 4.13 e têm previsão de consumo até o final de 2004 de 550 mil metros 

cúbicos/dia, com um crescimento de 55,8% sobre o volume atual divididos entre os 

setores veicular, industrial e de cogeração. 

Figura 4.14 Consumo por Segmento de Mercado no Ceará 
Fonte: CEGAS 
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O mercado atual do GN no Ceará concentra-se nos quatro setores 

apresentados na Figura 4.14, sendo o setor industrial o de maior volume (48.6%), 

seguido pelo veicular com 28,95 e o de cogeração com 22,3%. 

 

Figura 4.15 Distribuição do Consumo de GN por Atividade no Ceará 
Fonte: CEGAS 

A distribuição do consumo nos setores produtivos (ver Figura 4.15) apresenta 

uma predominância nos três setores supramencionados, destacando-se ainda, a 

industria têxtil (13,4%) e a de alimentos (12,0%). 

Figura 4.16 Rede de distribuição de Gás Natural – CEGÁS – Localização de clientes 
Fonte: CEGAS 
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A localização da rede de distribuição de Gás Natural na cidade de Fortaleza 

está representada na Figura 4.16 e, como pode ser percebido, não abrange a área 

onde se localiza o Sistema de Interesse, tendo dois pontos de aproximação a serem 

comentados no capítulo V. 

4.4.2 Método e insumos na mensuração do consumo de GN para os 
equipamentos domésticos 

O dimensionamento do consumo potencial de GN tem inicio na identificação 

do consumo relativo a cada equipamento doméstico utilizado neste estudo. A 

fórmula adotada para mensurar o consumo médio por equipamento está descrita a 

seguir: 

d = a x b x c  e = d x α 

Onde: a -  Potencia média (kW); b – Quantidade de dias de uso no mês;  

 c -  Tempo médio de utilização por dia (h); d - Consumo médio 
mensal (em Kwh); 

 e - Custo médio mensal (kWh em R$);  α - Valor em R$ do custo 
Kwh. 

Inicialmente considerou-se o consumo de energia elétrica do equipamento em 

kWh multiplicou-se esse valor pelo tempo estimado de utilização e o número de 

horas por dia no período de um mês. A tabela 4.2 apresenta os valores resultantes do 

cálculo do consumo médio mensal para os seis equipamentos domésticos utilizados 

para identificar o volume de consumo potencial de GN na área de estudo e em 

Fortaleza. 

Tabela 4.2 Valores do tempo de utilização e potência dos equipamentos domésticos 

Aparelhos elétricos Potencia média (kW) dias de uso no mês Tempo médio de utilização / dia (h) 

Geladeira 0,20 30 10,00 

Chuveiro elétrico 3,50 30 0,67 

Lava Roupas 1,50 12 0,50 

Aquecedores de água a gás 0,16 30 0,67 

Fogões 0,14 30 2,00 

Ar condicionado 4,07 15 8,00 

Fonte: adaptado de BERMANN, 2001 
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A Tabela 4.3 apresenta os valores de consumo de energia em kW, sua 

equivalência em m³ e o percentual de freqüência dos eletrodomésticos nos domicílios 

da cidade de Fortaleza, necessários para a mensuração do consumo potencial de GN 

na área de estudo. 

Foram adotados percentuais de freqüência para alguns eletrodomésticos que 

não constam na Tabela 4.3: para o chuveiro elétrico e o aquecedor, 5% ; e para o 

fogão, 100%. 

Tabela 4.3 Consumo mensal de equipamentos eletrodomésticos 

* valor calculado para uma pessoa;  ** valor calculado para o domicílio. 

Como foi citado no Capitulo II, a escolha dos seis equipamentos domésticos 

(chuveiro, aquecedor, geladeira, máquina de lavar, fogão e ar condicionado) 

determina a divisão em dois grupos de cálculo do consumo de GN: os que dependem 

da utilização diária por morador, necessitando dos dados de consumo médio por 

equipamento e dos dados de número de moradores por número de domicílios; e os 

que são de uso comum dentro de uma residência, utilizando-se somente o número de 

domicílios. Isto justifica os dois cálculos em separado para a fórmula apresentada na 

subseção 4.4.4.  

A seguir será explanado o método usado para mensurar o consumo potencial 

de GN, levando em consideração somente os setores censitários da área de estudo. 

4.4.3 O método de cálculo de consumo potencial de GN 

Conforme explicitado no capítulo I, o presente estudo pretende identificar, 

sob a ótica do interesse do consumidor residencial, a existência de benefícios ao se 

n Eletrodoméstico (j) Consumo  
em kWh 

Consumo em m³ 
(ω) 

% de freqüência em domicílios 
(ψ) 

1 Chuveiro elétrico*  14,00 1,218 5 

2 Aquecedor de água a gás*  - 0,64 5 

3 Geladeira **  60,00 5,22 72 

4 Máquina de lavar **  9,00 3,70 11 

5 Fogão a gás **  - 8,47 100 

6 Ar condicionado **  488,37 42,49 5 
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proceder a troca de equipamentos movidos a GN, para tal, definiu-se um cenário na 

cidade de Fortaleza onde pode ser estimado o consumo de energia elétrica familiar. 

Inicialmente, apresentam-se fatores de conversão (Tabela 4.4) que serão 

necessários para calcular o consumo potencial de GN. Estes fatores permitem 

calcular a mudança entre energéticos utilizando o poder de aquecimento como 

referencia. Por exemplo, a conversão do consumo de energia elétrica cuja unidade é 

KWH utilizou a unidade Kcal para alcançar o valor equivalente em m³. 

Tabela 4.4 Fatores de conversão aproximados 

 Para  
De 

1 barril 
óleo 

equivalente

1 m3 óleo 
equivalent

e 
1 tep 

1.000 m3 
gás 

natural 

106 
kcal 

106 
Btu 

1 
MWh 

1.000 ft3 
gás 

natural 

1 barril óleo equivalente 1 0,159 0,137 0,151 1,484 5,888 1,725 5,317 

1 m3 óleo equivalente 6,290 1 0,864 0,947 9,332 37,03 10,85 33,45 

1 tEP 7,279 1,157 1 1,097 10,80 42,86 12,56 38,73 

1.000 m3 gás natural 6,641 1,056 0,912 1 9,849 39,08 11,45 35,31 

106 kcal 0,674 0,107 0,093 0,102 1 3,968 1,163 3,586 

106 Btu 0,170 0,027 0,023 0,026 0,252 1 0,293 0,904 

1 MWh 0,580 0,092 0,080 0,087 0,860 3,412 1  3,083 

1.000 ft3 gás natural 0,188 0,030 0,026 0,028 0,279 1,107 0,324 1 

Fonte: CONPET, 2004 

A Tabela 4.2 apresenta os fatores de conversão para auxiliar os cálculos de 

mudança de unidades entre esses energéticos.  Para identificar quantos m³ de GN 

corresponde a 1 MWh, utiliza-se a expressão abaixo: 

1 MWh 1000 m³ 0,087 1 MWh 87 m³  

a) O consumo potencial de Fortaleza 

A partir dos dados socioeconômicos, como número de domicílios e número 

de moradores por domicílio, caracterizaram-se os setores censitários segundo o 

consumo potencial de GN, levando em consideração, para essa mensuração, os 

percentuais de uso dos eletrodomésticos em Fortaleza (ver Tabela 4.5). 
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Tabela 4.5 Posse de eletrodomésticos na Região Metropolitana de Fortaleza 
equipamento população que utiliza equipamento população que utiliza 

Antena parabólica 0,00% Máquina de costura  28,00% 

Ar-condicionado  5,00% Lavadora de pratos 1,00% 

Aspirador de pó  3,00% Lavadora de roupas  11,00% 

Batedeira de bolo  15,00% Secadora de roupas 1,00% 

Conjunto de som  52,00% Microcomputador  3,00% 

 Enceradeira 9,00% Ozonizador  5,00% 

Ferro elétrico  78,00% Secador de cabelos 12,00% 

Forno de microondas  4,00% Televisão  88,00% 

Freezer 8,00% Torradeira elétrica  2,00% 

Geladeira  72,00% Ventilador/circulador  62,00% 

Liqüidificador  77,00% Videocassete  18,00% 
Fonte: IBGE, 1996. 

Fonte: ANEEL, 2002 

Em função de não se ter dados de número de equipamentos domésticos em 

relação aos setores censitários ou à renda, será necessário utilizar como referência a 

Tabela 4.5 para encontrar o percentual da população que usa cada equipamento e 

dimensionar o consumo potencial de GN. 

Tabela 4.6 Cálculo de consumo de energia elétrica por domicilio segundo o número de 
moradores em Fortaleza 

Consumo de EE (kwh) 

Fortaleza nº de 
domicílios 

Chuveiro * Geladeira * Lava Roupa 
* 

Consumo 
total 

Consumo 
relativo 

consumo médio 
por domicilio 

Nº 
Moradores 

  (14 kwh) x 1x1 
ano 

(60 kwh) x 1 
x ano 

(9 kwh) x 
1x1 ano 

MWh x 
ano 

(%) MWh x  ano 

1 35.464 297.897,60 18.384.538 421.312,32 19.103,75 5,96% 0,54 

2 77.441 1.301.008,80 40.145.414 919.999,08 45.972,26 14,35% 0,59 

3 110.019 2.772.478,80 57.033.850 1.307.025,72 66.316,50 20,70% 0,60 

4 119.681 4.021.281,60 62.042.630 1.421.810,28 73.233,28 22,86% 0,61 

5 85.804 3.603.768,00 44.480.794 1.019.351,52 53.287,27 16,63% 0,62 

6 46.104 2.323.641,60 23.900.314 547.715,52 29.053,15 9,07% 0,63 

7 23.269 1.368.217,20 12.062.650 276.435,72 14.875,79 4,64% 0,64 

8 12.408 833.817,60 6.432.307 147.407,04 8.045,68 2,51% 0,65 

9 6.767 511.585,20 3.508.013 80.391,96 4.449,69 1,39% 0,66 

10 9.112 765408 4.723.661 108.250,56 6.074,87 1,90% 0,67 

Total 526.069 17.799.104,40 272.714.170 6.249.699,72 320.412,26 100,00% 0,61 

* Dado unitário para o cálculo foi obtido em BERMANN, 2001 

Fonte: resultante de dados do IBGE, censo 2000 

A Tabela 4.6 apresenta uma simulação quanto ao consumo de energia por três 

equipamentos domésticos (chuveiro elétrico, geladeira e máquina de lavar roupa) em 
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relação ao número de moradores por domicílio e com o intuito de determinar o 

consumo de energia que pode potencialmente ser substituída por GN na cidade de 

Fortaleza.  

Os domicílios com 10 moradores apresentam uma média de consumo de 0,67 

MWh por ano, resultando no maior indice, acima da média total por domicílio que 

indica um consumo de 0,61 MWh por ano. Em contrapartida, domicílios com 4 

moradores possuem 22,86 % do consumo total, seguidos por famílias com 3 

moradores representando 20,70 % e de 5 moradores com 16,63 %, o que denota a 

predominância de unidades familiares com esse contingente populacional. 

Figura 4.17 Distribuição do consumo de energia elétrica pelos eletrodomésticos 

A Figura 4.17 expressa a participação da geladeira com 47,85%, o chuveiro 

elétrico com 44,97% e a máquina de lavar com 7,18%, do consumo potencial de GN.  

A Tabela 4.7 mostra o valor, em reais, referente à redução de consumo de  

energia elétrica no período de um ano, ao substitui-la por gás natural. Estes cálculos 

estão baseados nos indices de frequência de cada eletrodoméstico atribuidos à cidade 

de Fortaleza (ver Tabela 4.5). Isto representa uma economia de R$ 96.815.286,86 

equivalentes a uma economia média por domicílio de R$ 184,03 por ano. 
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Tabela 4.7 Cálculo da economia (R$) gerada ao substituir EE por GN 
Custo da EE (kWh) e do GN (m³) em  R$ 

Fortaleza Domicílios Consumo 
de EE Custo da EE Consumo de 

GN Custo do GN 

Economia ao 
substituir 

equipamentos 
domésticos por 
movidos a GN 

Economia 
por 

domicilio 

Nº 
Moradores nº  MWh x ano R$ x  ano m³ x ano R$ x  ano R$ x ano R$ x  ano 

1 35.464 19.103,75 8023573,96 1.662.026,03 2.251.214,26 5.772.359,70 162,767 

2 77.441 45.972,26 19.308.349,66 3.999.586,72 5.417.440,21 13.890.909,46 179,374 

3 110.019 66.316,50 27.852.931,97 5.769.535,91 7.814.836,39 20.038.095,58 182,133 

4 119.681 73.233,28 30.757.978,70 6.371.295,59 8.629.919,87 22.128.058,83 184,892 

5 85.804 53.287,27 22.380.653,39 4.635.992,49 6.279.451,83 16.101.201,57 187,651 

6 46.104 29.053,15 12.202.325,03 2.527.624,47 3.423.667,34 8.778.657,68 190,410 

7 23.269 14.875,79 6.247.830,93 1.294.193,55 1.752.985,16 4.494.845,77 193,169 

8 12.408 8.045,68 3.379.187,57 699.974,57 948.115,55 2.431.072,02 195,928 

9 6.767 4.449,69 1.868.871,89 387.123,46 524.358,73 1.344.513,16 198,687 

10 9.112 6.074,87 2.551.444,71 528.513,55 715.871,60 1.835.573,11 201,446 

Total 526.069 320.412,26 134.573.147,81 27.875.866,33 37.757.860,95 96.815.286,86 184,035 

Da Tabela 4.7 é possível obter os seguintes dados indicadores: a média total 

de consumo domiciliar é de 53,00 m³ por ano para os 526.069 domicílios; a maior 

média de consumo domiciliar (58.00 m³ x ano) é a correspondente aos domicílios 

com 10 moradores (ver Figura 4.18); a média de consumo por habitante é de 13,02 

m³ por ano para os 2.141.402 habitantes; e a média de habitantes por domicílios na 

cidade é de, aproximadamente, 4 moradores. 

Figura 4.18 Consumo médio Potencial de GN por domicilio (em m³) 
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Utilizaram-se os dados apresentados na Tabela 4.5 para calcular a média de 

consumo domiciliar segundo o número de moradores e criar a Figura 4.18 que 

mostra um consumo médio domiciliar segundo o número de moradores em m³ por 

ano.  

A Figura 4.19 apresenta o consumo médio potencial anual de GN em m³ por 

domicílio contendo uma geladeira, um chuveiro elétrico e uma máquina de lavar 

roupa, segundo o número de moradores. 

 
Figura 4.19 Consumo médio Potencial de GN por categoria de residentes por domicilio (em 

%) 
Fonte: Dados de domicílios obtidos do IBGE, censo 2000  

Figura 4.20 Consumo potencial de GN segundo a freqüência de uso dos equipamentos 
referente ao número de Domicílios segundo o número de moradores (m³ / mês) 

A Figura 4.20 descreve o consumo por tipo de equipamento doméstico para o 

período de um mês, considerando a freqüência apresentada na Tabela 4.3, os dois 
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eixos X da figura, apresentam escalas diferentes de consumo (em m³ por mês) 

permitindo uma melhor leitura dos diversos valores de consumo que cada 

equipamento registra no período. 

Ocorre uma variação de consumo, predominando o chuveiro elétrico em 

domicílios com 4, 5 e 3 moradores. Também o aquecedor apresenta um maior 

consumo em domicílios com 3, 5 e 4 moradores. Os demais eletrodomésticos tem um 

consumo constante pois é calculado em relação ao número de domicílios somente. 

4.4.4 Mensuração do consumo potencial de GN no Sistema de Interesse 

a) para os setores censitários 

Para organizar esses dados, foram somados os dados de cálculo de consumo 

de GN por setor censitário obedecendo a formula explicitada abaixo: 

 

onde: 

DPS k – é a Demanda Potencial de Gás Natural do setor censitário k; 

Dki– é o número de domicílios com i moradores (i = 1, ...10), do setor censitário k; 

ω - é o indicador de consumo médio de gás natural por pessoa para o 
eletrodoméstico j 

ψ - é o percentual de freqüência do equipamento doméstico em residências; 

A demanda Potencial de cada setor censitário é calculada pela soma dos  

produtos resultantes: da somatória do número de domicílios multiplicada pelo 

número de moradores e a somatória do indicador de consumo de cada equipamento 

multiplicada pelo percentual de frequência do mesmo; e da somatória do número de 

domicílios e a respectiva somatória do indicador de consumo de cada equipamento 

multiplicada pelo percentual de frequência do mesmo. 
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b) O consumo potencial e projetado do Sistema de Interesse 

Os dados de domicilios e respectivos moradores são de fonte oficial (IBGE);  

os indicadores e o percentual de freqüência foram obtidos na literatura como  

referenciado no início desta seção. Todos os cálculos foram baseados nos hábitos de 

uma família com cinco integrantes, sendo que no caso do chuveiro e do aquecedor 

considerou-se um banho por dia com oito minutos de duração. Os equipamentos que 

são de uso comum como a geladeira, o fogão e a máquina de lavar e o ar 

condicionado forma calculados em função do domicilio sem considerar o nível de 

ocupação.  

A Figura 4.21 mostra o consumo potencial de GN e tem destacadas algumas 

regiões de maior índice de consumo mensal, como pode ser visto na legenda da 

referida figura. 

 

Figura 4.21 Consumo Potencial de Gás Natural por quadras 

 A figura 4.22, mostra o consumo projetado de GN distribuídos na topologia 

de quadras para um horizonte de 20 anos. 
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Figura 4.22 Consumo Projetado de Gás Natural por quadras 

A Figura 4.23 apresenta o valor de acréscimo do consumo potencial se 

ocorrer o adensamento permitido pela legislação urbanística. 

 

Figura 4.23 Acréscimo do Consumo Potencial, segundo a densidade máxima permitida  

Neste capítulo apresentou-se a Metodologia de Análise da Demanda Potencial 

de Gás Natural – ADEMGAS, criada para dar suporte a expansão da rede de gás 
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natural na área de estudo. Detalhou-se as edições necessária para adequar os dados e 

apresentou-se a mensuração do consumo potencial de GN e sua distribuição na 

tipologia utilizada na análise morfológica, segundo o modelo de Sintaxe espacial.  

Foi possível identificar na topologia de quadras, onde se localiza o consumo 

potencial e projetado de GN, permitindo visualizar dados que somente poderiam ser 

visto sob a forma de tabela, razão pela qual criou-se o Sistema de Informação 

Geográfica para a Demanda Potencial de Gás Natural - SIGDPGN. No próximo 

capítulo será apresentada a aplicação da metodologia ADEMGAS. 
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CAPITULO 5 

A PRIORIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO GÁS 
NATURAL EM ÁREAS URBANAS – O CASO DA 

CIDADE DE FORTALEZA 

A revisão bibliográfica sobre o Gás Natural e os conceitos abordados nos 

capítulos anteriores alicerçam a análise realizada neste Capítulo, que  caracteriza a 

área de estudo na qual foi aplicada a metodologia detalhada no capitulo IV. Neste 

Capítulo, são apresentados os dados e os resultados obtidos com o uso da 

Metodologia ADEMGAS. 

O estudo de caso tem origem no fato de este trabalho ser parte do projeto de 

pesquisa intitulado “Estudo Logístico da Distribuição do Gás Natural nas regiões 

Norte e Nordeste do Brasil – Projeto GASLOG”, que visa a elaboração de um 

sistema computacional de gestão logística integrada voltado para o apoio à 

distribuição de gás natural nas regiões Norte e Nordeste do país. Este projeto tem 

como piloto uma área na cidade de Fortaleza e é dentro desta área que foi 

selecionado um bairro – Meireles - para o presente estudo. 

Na apresentação dos mapas contendo atributos morfológicos, 

socioeconômicos e de consumo provável de gás, analisa-se o que cada atributo 

morfológico irá representar para a demanda de GN. Já na priorização do Sistema de 

Interesse segundo o consumo de GN, estabeleceram-se novos critérios de modo a 

orientar a nova classificação hiraraquica, baseada na anterior mas de forma a 

restringir as variáveis segundo a regressão linear descrita na subseção 5.2.2.  

Os mapas resultantes da Metodologia ADEMGAS estão apresentados na 

seção 5.3 que relata os cenários de priorizaçãp da Distrbuição de GN. 

5.1 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

Nesta seção são apresentados os resultados da aplicação do software 
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Axwoman, constituídos dos dados de conectividade, controle, profundidade e 

integração atrelados às lax e apresentados junto a classificação das variáveis. Foram 

gerados mapas axiais temáticos para auxiliar a análise e caracterização da morfologia 

do Sistema de Interesse. 

As análises efetuadas neste capítulo prescindem de parâmetros bem definidos, 

tornando necessária a adoção dos critérios descritos a seguir: i) estabelecer intervalos 

que classifiquem os dados (Ver Tabela 5.1); ii) conhecer as medidas de tendência 

central para utilizá-las como critério de determinação desses intervalos. 

Tabela 5.1 Critérios de classificação dos dados - Intervalos 

GRAU Intervalo dos dados 

Alto > 2 desvios padrões positivos 

Médio ≤ 2 desvios padrões positivos e > que a média do atributo 

Baixo ≤ à média do atributo 

A Tabela 5.2 apresenta os valores dos intervalos de classificação dos 

atributos. 

Tabela 5.2 Graus de classificação dos atributos de morfologia e socioeconômicos 

Grau  

alto Médio Baixo Tipo Atributos 

> ≤ > ≤ 

Topológico Comprimento 1253.89 1253.89 432.97 432.97 

Conectividade 14,46 14,46 5,48 5,48 

Controle 2,96 2,96 1,00 1 

Profundidade 620,73 620,73 474,87 474,87 
Sintaxe Espacial 

Integração 2,74 2,74 1,86 1,86 

População 597,14 597,14 171,21 171,21 

Renda média 
Domiciliar 1.650,50 1.650,50 702,21 702,21 Sócio-econômico 

Fluxo de veículos 1.005,43 1.005,43 247,19 247,19 

Consumo Potencial  1.591,99 1.591,99 495,81 495,81 
Gás Natural 

Consumo Projetado  4.855,49 4.855,49 1.589,07 1.589,07 

Estes valores são referências e, em cada tabela, utiliza-se esta classificação 

para facilitar a análise das linhas axiais que consiste na ordenação segundo o grau do 

atributo em análise e assim proceder a caracterização do Sistema de Interesse. Isto 
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está descrito na subseção seguinte. 

5.1.1 O mapa axial do Sistema de Interesse 

No mapa do Sistema de Interesse, Bairro de Meireles, desenharam-se linhas 

axiais, buscando o menor número possível, segundo das especificações do modelo de 

Sintaxe espacial.  

A Figura 5.1 identifica as linhas axiais classificadas por cor e espessura e 

estão classificadas segundo a ordem decrescente do comprimento de forma a 

identificar visualmente as lax de maior extensão, e perceber visualmente a existência 

ou não de relação entre integração e comprimento 

Este mapa, que é a base inicial para a aplicação do modelo ADEMGAS, faz 

parte do SIGDPGN, inicialmente criado na plataforma Arcview; e aplicou-se o 

Software AXWOMAN para identificar os graus dos atributos morfológicos e aos 

quais, conforme descrito no capitulo IV, foram associados os dados 

socioeconômicos. 

Figura 5.1 Mapa das linhas axiais do Sistema de Interesse 

A classificação proposta na Tabela 5.1 conduziu ao cálculo da estatística 
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descritiva dos atributos topológicos, morfológicos socioeconômicos e de consumo de 

GN, encontrados segundo o modelo ADEMGAS proposto nesta dissertação. A  

A partir destes dados serão definidos os critérios de seleção das linhas axiais 

e, consequentemente, a classificação quanto aos atributos e priorização, a serem 

descritos na seção 5.2.2. 

Tabela 5.3 Resumo estatístico das linhas axiais do Sistema de Interesse 

5.1.2 Os Atributos Morfológicos 

O mapa axial surge pela criação das linhas axiais conforme descrito no 

Capitulo IV, e apresenta os quatro atributos morfológicosos quais são os primeiros 

resultados da aplicação do modelo de Sintaxe Espacial (SE), representados por 

quatro mapas axiais segundo os indicadores da Conectividade, Controle, 

Profundidade e Integração.  

 

 

atributo contagem soma minimo maximo media std_dev 

comprimento 134 58.018,46 50,03 1.760,77 432,97 412,00 

conectividade 134 734,00 1,00 24,00 5,48 4,49 
controle 134 134,00 0,06 6,09 1,00 0,98 
integração 134 248,81 1,18 3,32 1,86 0,44 

profundidade 134 63.632,00 315,00 646,00 474,87 72,93 

flx_vei_md 22 11.243,00 96,00 1.041,00 511,05 253,01 

população 134 18.662,11 - 1.064,99 160,88 195,73 

renda média 
domiciliar 134 50896.87 73.74 2028.28 494.14 371.46 

renda 134 381.111,62 386,23 17.742,91 3.343,08 3.204,13 

con_gn 134 37.874,14 - 2.133,39 326,50 392,26 

proj_con_gn 134 180.778,91 - 7.141,62 1.558,44 1.677,01 

densidade 134 18.876,83 - 1.088,91 162,73 196,48 
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a) Mapa de conectividade 

Este mapa (Figura 5.2) classifica as linhas segundo o número de conexões 

(cruzamentos) entre elas. É o mais visível atributo da SE e permite calcular o grau de 

escolha de utilização da via, denominado de Controle, conforme descrito no capítulo 

III. 

Figura 5.2 Mapa de Conectividade do Sistema de Interesse 

Para entender como a morfologia pode ser um indicador para a distribuição 

de GN é preciso enfocar em primeiro lugar, o critério de escolha, por parte do 

morador, para a localização de sua residência, e qual o critério de escolha, conforme 

os atributos, por parte da distribuidora, para fornecer o gás. 

A conectividade em si não diz nada para orientar a solução do problema, 

porém, ela conduz a outros atributos que o farão. Essa característica revela a 

possibilidade de  atrair o uso residencial, pois uma moradia localizada em via que 

permita uma boa acessibilidade a outros lugares é o que se busca para se ter um 

rápido deslocamento e menores despesas de transporte.   

Por outro lado, a combinação com outros atributos pode ter aspectos menos 

favoráveis, como uma via que tenha um alto grau de escolha e se caracterize por 

escoar alto tráfego ou que tenha uma alta integração mas seja uma via de uso misto, 
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desfavorecendo o aspecto residencial. Isso acarretaria em transformar uma via 

residencial, que se espera ter calma e tranqüilidade, quanto ao movimento de carros e 

ônibus, em uma via movimentada, inadequada para tal uso. 

Na Tabela 5.3 estão descritos os indicadores morfológicos das linhas axiais 

(lax), algumas vias com alta e média conectividade. Percebe-se que as lax mais 

conectadas tem como característica predominante um alto controle, uma alta 

integração e uma baixa profundidade. É importante entender as relações entre os 

atributos morfológicos para que seja possivel definir que critérios serão adotados 

para a tomada de decisão quanto ao direcionamento da expansão da rede de 

distribuição de GN.  

Tabela 5.3 Dados das linhas axiais com maior Conectividade 

id comp. conectividade controle integração profundidade 

68 1760,77 24 3,42065 3,32060 315,00 

11 1538,78 19 3,98227 2,99183 335,00 

1 1511,67 17 3,85727 2,93374 339,00 

2 968,63 17 6,08646 2,14308 415,00 

75 1741,41 16 1,67382 2,55000 370,00 

45 1246,95 15 2,49762 3,24919 319,00 

82 1560,28 15 1,74049 2,39821 385,00 

41 924,63 14 4,26979 2,52866 372,00 

83 1498,85 14 1,65715 2,25504 401,00 

84 1400,46 14 2,04604 2,24665 402,00 

81 1312,84 13 1,54604 2,23833 403,00 

122 868,88 13 3,31486 2,16613 412,00 

77 842,06 12 2,62673 2,87785 343,00 

66 832,44 12 2,36562 2,85071 345,00 

58 902,58 12 2,31146 2,41740 383,00 

106 877,53 12 2,38152 2,18177 410,00 

Sobressaem-se sete linhas axiais com alta conectividade destacando-se a lax 

id68 (conect. 24), sendo a maior do SI, ou seja, a via com maior número de 

cruzamentos, seguida das linhas id11 (conect. 19) e id1 (conect. 17). Uma lax com 

maior conexão não necessariamente tem outro alto índice morfológico, apesar dos 

outros atributos terem uma relação entre si, como foi apresentado no capítulo III.  

Neste caso, a alta conectividade não garante, necessariamente, um grau alto 
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para o controle, pois a intensidade da conectividade das linhas que a interceptam 

deve ser baixa para que obtenha esse alto grau. O mesmo se pode afirmar quanto a 

integração a qual para ter um grau alto, depende da lax ter uma baixa profundidade, 

mesmo apresentando uma alta conectividade.  

Outro comentário necessário é a inexistência de relação entre o comprimento 

das lax e o atributo conectividade; coincidentemente a via mais conectada tem o 

maior comprimento do SI. O exemplo contrário é a relação das lax id82 e id11, elas 

têm média e alta conectividade, respectivamente, e apesar daquela ser mais comprida 

(1.560,28 m e 1.538,78 m, respectivamente); o mesmo ocorre entre as linhas id58 e 

id122 (com 902,58 m e 868,88 m, respectivamente). 

b) Mapa de controle 

Figura 5.3 Mapa de Controle do Sistema de Interesse 

A Figura 5.3 permite confirmar que a lax (2) que tem o mais alto grau no 

atributo controle, não é a de maior conectividade mas, sim a lax que é cruzada por 

vias cuja soma do inverso da conectividade resultam em um valor menor que as 

demais. Isto significa que essa via tende a ser utilizada com mais freqüência pelos 

usuários próximos a ela, em detrimento de outras, tendendo a transformar a via em 

corredor de passagem pois ela, por ter média integração tem baixa probabilidade de 

ter uma alta ocupação com atividades comerciais. Porém, a tendência de movimentos 
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naturais a caracterizam como uma via de ocupação provável dessas atividades, num 

horizonte de planejamento que dependerá das ações ou incentivos promovidos pelo 

poder público. 

 No caso de Meireles têm-se duas vias que se destacam fortemente em relação 

ao atributo controle ( id 2 e 41) e estão entre as que foram selecionadas com alta e 

média conectividade, respectivamente, sendo que os índices desse atributo resultam 

num alto grau de controle. 

A Tabela 5.4 mostra as linhas em ordem decrescente das linhas com maior 

controle. Encontra-se, entre as primeiras cinco, a de maior conectividade (id 68) e, 

corroborando o conceito do atributo, nota-se que esta tem conexão com linhas cuja 

conectividade é baixa, colocando-a assim dentre as de alto grau de controle. 

Tabela 5.4 Dados das linhas axiais com maior Controle 

Esse significado atribuído à característica morfológica controle permite 

identificar que as linhas axiais 2, 41, 11, 1, 68, 122 e 121 têm uma forte tendência a 

acomodar usos e atividades que gerem tráfego. Das vias correspondentes às lax tem-

se a Rua João Cordeiro, Rua Antônio Augusto. Rua Tenente Benevolo, Rua Pereira 

Filgueiras, Av, Abolição e Rua Frei Mansueto, respesctivamente. As lax 2 e 41 

representam vias que tem essa tendência, a sua realidade atual é que apresenta um 

volume discreto de atividades quando comparadas com a Av. Abolição (lax 68). 

Tabela 5.4 Dados das linhas axiais com maior Controle
id comp. conectividade controle profundidade integração
2 968,63 17 6,09 415 2,14
41 924,63 14 4,27 372 2,53
11 1538,78 19 3,98 335 2,99
1 1511,67 17 3,86 339 2,93
68 1760,77 24 3,42 315 3,32
122 868,88 13 3,31 412 2,17
121 950,69 8 3,14 526 1,54
108 762,87 10 2,73 417 2,13
10 871,93 10 2,65 381 2,44
77 842,06 12 2,63 343 2,88
86 952,45 11 2,59 492 1,68
45 1246,95 15 2,50 319 3,25
106 877,53 12 2,38 410 2,18
66 832,44 12 2,37 345 2,85
58 902,58 12 2,31 383 2,42
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 As linhas axiais com médio controle representam a localização que atende às 

necessidades do morador residencial, por se caracterizar como vias tendem a receber  

volumes moderados de tráfego, segundo conceitos da SE, o que corresponde às lax  

id 108, 10, 77, 86, 45, 106, 66, 58, 76 e 84. 

Ao se analisar as linhas selecionadas com grau médio de controle, verificou-

se que somente o conceito puro sem se observar a utilização da via não retrata a 

verdadeira importância da via no Sistema de Interesse. As vias Av. Sen. Virgilio 

Távora (id108) e a Av. Barão de Studart (id58) representam um exemplo disso, são 

consideradas principais na malha urbana, já que possuem muitas atividades 

comerciais e neste estudo, não têm como característica um alto controle e nem uma 

alta integração, o qual restringiu suas dimensões reais. Isto pode constituir outra 

impedância na análise morfológia, o dimensionamento inadequado da área de estudo, 

para evitar esse mascaramento de características morfológicas importantes para 

algumas lax. 

b) Mapa de profundidade 

Figura 5.4 Mapa de Profundidade do Sistema de interesse 

O mapa da Figura 5.4 apresenta as linhas axiais com o atributo profundidade. 

Destaca-se nesta a linha id68, caracterizando-a como uma linha de extrema 
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importância no sistema, pois o valor da profundidade é o menor, indicando-a como a 

via que conduz às outras vias com menor percurso e distância. Similarmente, tem-se 

a linha com id 45, seguida da id11 e da id1. Essas linhas correspondem no sistema 

viário às vias: Av. Abolição e Av. Antonio Justa (id68), R. Raimundo Girão (id45), 

R. Tenente Benévolo (id11) e R. Pereira Filgueiras (id1). 

A Tabela 5.5 apresenta, em ordem crescente, os indicadores da profundidade 

das linhas axiais do sistema de interesse. Ao se estabelecer uma comparação entre o 

mapa da Figura 5.1 e este da Figura 5.4, percebe-se que não há uma razão direta 

entre o comprimento da via e o valor da profundidade, pois a linha com id75 tem um 

valor de comprimento relativamente grande, superior as linhas com id11 e id1 e sua 

profundidade não é superior ao delas. Buscando a razão disto no conceito de 

profundidade, a linha tem de ter uma boa conectividade, com a menor distância entre 

os pontos. 

Tabela 5.5 Dados das linhas axiais com maior Profundidade 

Para a distribuição de GN será importante avaliar a integração da linha: 

quanto maior a integração, melhor para as atividades comerciais e, 

consequentemente, menor será a profundidade, já que estes atributos tem uma 

relação inversamente proporcional entre eles. 

id comp. conectividade controle profundidade integração
68 1760,77 24 3,42 315 3,32
45 1246,95 15 2,5 319 3,25
11 1538,78 19 3,98 335 2,99
1 1511,67 17 3,86 339 2,93
91 869,08 11 1,03 343 2,88
77 842,06 12 2,63 343 2,88
66 832,44 12 2,37 345 2,85
76 757,85 10 2,12 351 2,77
78 879,38 9 1,05 353 2,75
75 1741,41 16 1,67 370 2,55
41 924,63 14 4,27 372 2,53
10 871,93 10 2,65 381 2,44
61 379,81 7 1,48 382 2,43
58 902,58 12 2,31 383 2,42
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d) Mapa de Integração 

Figura 5.5 Mapa de Integração do Sistema de Interesse 

Na Figura 5.5, apresenta-se o mapa axial caracterizado segundo o grau de 

integração de cada linha axial. As lax mais integradas são aquelas nove que 

correspondem às vias: Av. Abolição e Av. Antonio Justa (id 68), Rua Raimundo 

Girão (id 45), R. Tenente Benévolo (id 11), R Pereira Filgueiras (id 1), Av. Barão de 

Studart (id 66), R. Silva Paulet (id 76), R. José Vilar (id 77), R. Nunes Valente (id 

78) e R. Tibúrcio Cavalcante (id 91), definindo, assim, a centralidade do sistema de 

interesse: o centro morfológico de Meireles.  

Conforme visto na literatura, as vias mais integradas tendem a concentrar as 

atividades econômicas e, conseqüentemente, na proximidade delas, ocorre a 

ocupação residencial. Esta tendência poderá ser verificada quando da análise da 

relação entre as lax e a população ou o número de domicílios, por exemplo. Estes 

eixos morfológicos se caracterizam pela atratividade de fluxos de veículos e 

passageiros podendo ser do tipo para ou passagem e suas tendências de ocupação 

poderão ser identificadas na análise das características sócio-econômicas e 

confirmadas, ou não, na correlação dos dados. 

Fazendo-se uma análise comparativa dos dados contidos na Tabela 5.6, 
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inicialmente se destacam as lax com maior conexão (id: 68, 45 e 11), ou seja, as de 

menor profundidade e que permitem um menor percurso para atingir os outros 

pontos do sistema serão as vias com maior densidade de tráfego, as que tenderão a 

receber, em maior proporção, as atividades comerciais. O fato da integração se 

basear na profundidade é que faz a lax 45 ter uma integração maior que a lax 11, 

apesar desta última ter controle e conectividade maiores. 

Tabela 5.6 Dados das linhas axiais mais integradas 

As lax 76 e 78 tem o menor número de conexões desta seleção (10 e 9, 

respectivamente); porém, como suas conexões têm uma grande conectividade, isto 

implica em que as distâncias fiquem mais curtas do que para outras linhas, além de 

ocuparem posições geográficas na área de estudo mais ou menos centrais, tornando-

as bem integradas. 

Analisando-se os dados sob a ótica da estatística descritiva, percebe-se que a 

média não é uma boa medida de tendência central para o atributo integração e, por 

isso, adotou-se a mediana, cujo valor é de 1,80, para selecionar as lax a serem 

analisadas. A análise morfológica descrita baseia-se nos critérios estabelecidos na 

Tabela 5.1. 

id comp. conectividade controle profundidade integração
68 1760,77 24 3,42 315 3,32
45 1246,95 15 2,50 319 3,25
11 1538,78 19 3,98 335 2,99
1 1511,67 17 3,86 339 2,93
77 842,06 12 2,63 343 2,88
91 869,08 11 1,03 343 2,88
66 832,44 12 2,37 345 2,85
76 757,85 10 2,12 351 2,77
78 879,38 9 1,05 353 2,75
75 1741,41 16 1,67 370 2,55
41 924,63 14 4,27 372 2,53
10 871,93 10 2,65 381 2,44
61 379,81 7 1,48 382 2,43
58 902,58 12 2,31 383 2,42
46 956,06 8 1,40 384 2,41
82 1560,28 15 1,74 385 2,40
57 833,15 8 1,09 390 2,35
55 848,51 8 1,09 390 2,35
42 176,99 4 0,36 395 2,31
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5.1.3  As variáveis socioeconômicas da área de estudo 

Conforme apresentado no Capitulo IV, os dados sócio-econômicos foram 

atrelados às linhas axiais, de maneira a permitir a análise desejada numa única 

topologia. Em vista da necessidade de se classificar os dados, utilizou-se o mesmo 

critério adotado para os atributos morfológicos, dividindo-os em alto, médio e baixo 

grau do atributo. São eles: população; renda; e Fluxo de veículos. 

a) População 

Figura 5.6 Mapa das linhas axiais segundo a população residente 

No mapa da Figura 5.6 é possível identificar aonde se localiza e concentra a 

população, em relação às linhas axiais, do sistema de interesse. A lax 75 cuja via é a 

R. Silva Jatahy, recebe o maior volume de habitantes (entre 1050 e 1200 hab.), sendo 

que as próximas cinco linhas mais populosas têm uma concentração distribuída entre 

600 e 750 hab. Conforme foi comentado, nos arredores das vias mais integradas (id 

68) ocorre o adensamento populacional, o que é corroborado pela lax 75, neste caso. 

A Tabela 5.7 apresenta as linhas axiais ordenadas segundo o indicador de 

adensamento populacional (população), em ordem decrescente. Destacaram-se deste 

agrupamento, linhas axiais com alto adensamento, o que tende a indicar um alto 
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consumo potencial de GN segundo o setor residencial; essas lax se caracterizam por 

serem de média e alta conectividade, predominando o baixo controle e a média e alta 

integração correspondendo a uma baixa profundidade. 

Tabela 5.7 Dados das linhas axiais mais adensadas 

Essa classificação das lax em destaque, sob o atributo de população, 

demonstra que a tendência de preferência por localização residencial tem como 

carcterísticas morfológicas a alta e média conectividade; baixo controle; média e alta  

integração e baixa profundidade. Esta pode ser uma forma de classificar as linhas 

segundo a demanda potencial de GN. 

Tabela 5.11 Dados das linhas axiais mais adensadas
id comp. população conectividade controle profundidade integração
75 1741,41 1082 16 1,67 370 2,55
77 842,06 831 12 2,63 343 2,88
68 1760,77 736 24 3,42 315 3,32
11 1538,78 670 19 3,98 335 2,99
83 1498,85 667 14 1,66 401 2,26
82 1560,28 665 15 1,74 385 2,4
81 1312,84 652 13 1,55 403 2,24
84 1400,46 612 14 2,05 402 2,25
99 820,13 584 8 0,59 418 2,12
96 844,57 558 11 1,31 409 2,19
78 879,38 501 9 1,05 353 2,75

105 879,94 498 10 1,59 414 2,15
107 773,23 430 7 0,48 424 2,08
46 956,06 428 8 1,4 384 2,41
97 770,27 412 9 1,26 410 2,18

106 877,53 396 12 2,38 410 2,18
10 871,93 373 10 2,65 381 2,44

108 762,87 355 10 2,73 417 2,13
109 783,65 351 8 0,62 418 2,12
57 833,15 337 8 1,09 390 2,35

102 448,67 329 5 0,74 512 1,59
114 386,46 328 6 1,13 517 1,57
86 952,45 328 11 2,59 492 1,68
55 848,51 312 8 1,09 390 2,35
41 924,63 298 14 4,27 372 2,53

116 590,47 295 7 1,04 419 2,11
58 902,58 289 12 2,31 383 2,42

122 868,88 282 13 3,31 412 2,17
25 980,88 276 10 1,77 434 2,01
76 757,85 273 10 2,12 351 2,77
66 832,44 265 12 2,37 345 2,85

113 378,51 263 5 0,64 421 2,1
1 1511,67 258 17 3,86 339 2,93

45 1246,95 253 15 2,5 319 3,25
91 869,08 236 11 1,03 343 2,88
94 883,08 219 9 1,67 420 2,11
12 515,31 201 8 1,32 416 2,14

115 445,5 198 6 1,33 522 1,55
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b) Renda 

Utilizando-se esta variável, as linhas axiais retratam o poder aquisitivo e a 

renda populacional e familiar atrelada à topologia, permitindo reconhecer a 

localização de domicílios que não terão dificuldades de investir em mudança de 

eletrodomésticos, ou qual a dimensão do incentivo necessária para promover a 

mudança de hábitos na população. 

Isto permite que a empresa distribuidora de GN dimensione não somente os 

custos de distribuição mas também elabore uma política de incentivo à mudança de 

hábitos, envolvendo financiamentos e um programa educacional. Este último poderia 

se apoiar em uma pesquisa de preferência conjunta declarada e revelada, a qual 

auxiliaria na identificação da possibilidade de variação desses hábitos e permitiria 

prever a demanda futura com um aceitável grau de confiança econométrica.  

Figura 5.7 Mapa das linhas axiais segundo a Renda Média Domiciliar 
 

Na Figura 5.7 estão representados os valores de renda média domiciliar por 

linha axial, destacando-se as linhas: i) com alta renda (54, 53, 36, 40, 37, 39, etc.) e 

que em sua maioria, apresentam uma baixa integração; e ii) as vias que se destacaram 

em relação à morfologia urbana (alta integração), em sua maioria apresentam uma 

baixa renda, (máxima de R$ 702,21). Isto inclui a linha mais integrada, a mais 
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adensada, aquelas com maior conectividade e com maior densidade, o que pode ser 

um indicativo da necessidade de aplicar incentivos na aquisição de equipamentos 

domésticos movidos a gás natural, de forma a promover o seu consumo pelo setor  

residencial. 

A Tabela 5.8 apresenta as linhas axiais que se destacaram, segundo os dados 

de renda média domiciliar. O foco dessa análise permite a identificação da 

capacidade de investimento e sua localização no Sistema de Interesse. Uma 

característica morfológica  é a predominância da baixa integração e baixo 

comprimento para as lax com maior renda.  

Tabela 5.8 Renda Média Domiciliar por linha axial 

Descrição da variável: 1) é a relação entre a linha axial e o seu número correspondente de domicílios, a ser 
utilizado para perceber  uma relação desfavorável quanto a investir em lax com valor muito superior à média. 

Ao se relacionar a linha axial com a dutovia calculou-se a proporção de 

domicílios pelo comprimento da lax na área de estudo, cuja proporção média tem o 

valor de 22,89m por unidade familiar, comparado aos dados tem-se que as lax com 

alta renda superam essa média em alguns casos ( id54 e 53) e estão abaixo dela 

id comp. la/dom¹ ren_dom_la conectividade controle profundidade integração
54 197,61 65,87 2028,28 3 0,52 445,00 1,94
53 237,97 59,49 1995,08 5 1,33 502,00 1,64
36 88,64 11,08 1931,78 2 0,57 502,00 1,64
40 149,41 7,47 1819,92 3 1,23 506,00 1,62
37 108,97 13,62 1819,08 2 0,67 605,00 1,28
39 50,03 16,68 1793,63 1 0,33 638,00 1,20
17 303,08 12,63 1709,86 4 0,67 505,00 1,62
18 94,18 9,42 1704,64 2 0,60 511,00 1,60
50 175,73 8,37 1689,80 2 0,60 564,00 1,40
10 871,93 9,18 1651,55 10 2,65 381,00 2,44
49 128,89 16,11 1616,53 2 0,29 535,00 1,50
38 277,26 9,56 1611,40 6 1,25 475,00 1,77
52 125,01 62,51 1606,84 4 0,80 488,00 1,70
46 956,06 8,77 1575,38 8 1,40 384,00 2,41
13 360,98 8,39 1495,38 6 1,13 462,00 1,84
57 833,15 9,58 1428,06 8 1,09 390,00 2,35
55 848,51 10,74 1359,77 8 1,09 390,00 2,35
12 515,31 10,31 1349,38 8 1,32 416,00 2,14
25 980,88 14,22 1348,63 10 1,77 434,00 2,01
56 119,18 39,73 1198,93 2 0,27 448,00 1,92
58 902,58 12,03 1126,70 12 2,31 383,00 2,42
45 1246,95 19,18 1079,79 15 2,50 319,00 3,25
41 924,63 12,17 935,04 14 4,27 372,00 2,53
63 204,71 34,12 868,05 2 0,11 463,00 1,83
69 207,57 34,6 864,73 2 0,11 463,00 1,83
1 1511,67 21,91 798,99 17 3,86 339,00 2,93

134 80,37 26,79 762,35 2 0,58 540,00 1,48
8 138,97 69,49 761,79 1 0,06 471,00 1,79

101 168,36 18,71 751,08 2 0,18 538,00 1,49
74 171,16 28,53 749,12 2 0,18 468,00 1,80
104 165,10 27,52 741,83 2 0,18 538,00 1,49
132 127,92 42,64 715,39 1 0,10 549,00 1,45
62 445,24 24,74 714,49 5 0,94 454,00 1,88
51 487,56 17,41 710,58 5 0,81 455,00 1,88
70 299,51 24,96 704,70 3 0,27 458,00 1,86
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noutros (id36, 40, 37, 39, 17, 18, 50, 10 e 49).  

Percebe-se que quanto maior a renda, as características morfológicas das lax 

se apresentam com baixa conectividade, baixo controle, média profundidade e baixa 

integração. As caracteristicas morfológicas das lax segundo esse atributo, não devem 

ser utilizadas como critério de classificação pois como percebe-se não há 

coincidência nas lax mais adensadas (maior consumo de GN) e as de maior renda 

(maior poder aquisitivo). 

c) Fluxo de veículos 

Os dados disponíveis no CTAFOR necessitam ter uma distribuição, segundo critérios 

cientificos, baseados em modelagem de tráfego na rede.  Outra alternativa é a 

elaboração de uma pesquisa de dados primários (observação e entrevistas) conforme 

realizado em outros trabalhos que utilizaram o modelo de Sintaxe espacial (p. ex. 

Holanda, 2002). 

Figura 5.8 Mapa das linhas axiais Segundo o fluxo de veículos 

O mapa na Figura 5.8 reflete o fluxo viário do sistema. Observa-se que nem 

todas as linhas axiais possuem dados de fluxo, já que ocorreu uma redução de 134 

linhas para somente 22 com este tipo de dado para análise.  
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Das linhas axiais que apresentam dados de fluxo de veículos, observam-se 

duas que se destacam; porém, não foram consideradas nas análises precedentes. 

Justifica-se a necessidade de correlacionar dados para permitir explicar a integração 

em função do fluxo de veículos identificando assim a “vida espacial” do Sistema de 

Interesse. 

Tabela 5.9 Fluxo medio veicular por linha axial. 

A Tabela 5.9 apresenta os dados de fluxo de veículos atrelados as lax, das 

quais denotam uma linha com alto volume de tráfego (id 86) e a maioria se 

caracterizam por médio volume. Cabe ressaltar que esses indicadores não tem uma 

boa representatividade devido a quantidade pouco significativa de informação 

disponível. 

A seção seguinte irá versar sobre a identificação da Demanda Potencial de 

GN estabelecendo critérios de priorização, como poderá ser visto na seqüência. 

5.2 A METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DA DPGN 

Nesta subseção, aplicam-se os procedimentos definidos na metodologia 

ADEMGAS para identificar a melhor localização de rota de distribuição segundo a 

demanda potencial de consumo de GN nas linhas axiais.  

id comp. domicilios conectividade controle profundidade integração fl_vei_md
86 952,45 80 11 2,59 492 1,68 1041
14 467,62 47 6 0,78 445 1,94 914
1 1511,67 69 17 3,86 339 2,93 855

11 1538,78 174 19 3,98 335 2,99 837
45 1246,95 65 15 2,5 319 3,25 730
97 770,27 102 9 1,26 410 2,18 721

108 762,87 86 10 2,73 417 2,13 671
25 980,88 69 10 1,77 434 2,01 545
96 844,57 136 11 1,31 409 2,19 522
68 1760,77 188 24 3,42 315 3,32 500
66 832,44 75 12 2,37 345 2,85 490
76 757,85 77 10 2,12 351 2,77 438

113 378,51 60 5 0,64 421 2,1 413
58 902,58 75 12 2,31 383 2,42 405
46 956,06 109 8 1,4 384 2,41 399

106 877,53 100 12 2,38 410 2,18 398
91 869,08 66 11 1,03 343 2,88 285
82 1560,28 165 15 1,74 385 2,4 266
93 861,25 24 8 0,67 422 2,09 246
81 1312,84 156 13 1,55 403 2,24 238
77 842,06 209 12 2,63 343 2,88 233

105 879,94 119 10 1,59 414 2,15 96
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Inicialmente, apresentam-se os mapas do consumo potencial e do consumo 

projetado para cada linha axial. Faz-se a regressão linear dos dados morfológicos 

com os dados sócio-econômicos, os dados de demanda potencial e os de demanda 

projetada de GN, para destacar quais linhas axiais que têm maior importância no 

Sistema de Interesse. Finalmente faz-se a identificação das linhas axiais que devem 

ser priorizadas conforme critérios definidos. 

5.2.1 Os dados de consumo de gás natural 

A Figura 5.9 mostra o mapa com as linhas axiais representando os graus de 

classificação do atributo consumo potencial de GN. Coerentemente, a linha que 

apresentou maior adensamento é a que se caracteriza por ter potencialmente a maior 

demanda de GN. Outra observação importante é a concentração das lax com alto 

consumo potencial de GN. 

Figura 5.9 Mapa de linhas axiais Segundo o Consumo Potencial de Gás Natural 

Destacam-se as linhas cujas vias são: Rua Silva Jatahy (id75), R. José Vilar 

(id77) e Av. Abolição (id68), dentre outras. As características morfológicas das 

linhas axiais são alta e média conectividade, alto e médio controle, baixa 

profundidade e alta e média integração. 
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As linhas axiais com alto e médio consumo de GN estão na Tabela 5.10 e 

possuem as seguintes características morfológicas: alta e média conectividade, médio 

e alto controle, baixa conectividade, e média e alta integração. Essa caracterização 

encontrada corresponde à mesma identificada no atributo população. Isto é 

justificado no método de cálculo do consumo de gás que utiliza esse atributo para 

mensurar volume de gás. 

Tabela 5.10 Demanda Potencial de GN por Linha axial 
id comp. con_gn conectividade controle profundidade integração 

75 1741,41 2888,29 16 1,67382 370,00 2,55000 

77 842,06 2203,72 12 2,62673 343,00 2,87785 

68 1760,77 1982,78 24 3,42065 315,00 3,32060 

11 1538,78 1839,20 19 3,98227 335,00 2,99183 

83 1498,85 1801,21 14 1,65715 401,00 2,25504 

82 1560,28 1756,88 15 1,74049 385,00 2,39821 

81 1312,84 1670,63 13 1,54604 403,00 2,23833 

84 1400,46 1631,95 14 2,04604 402,00 2,24665 

99 820,13 1492,74 8 0,59263 418,00 2,12052 

96 844,57 1461,20 11 1,31284 409,00 2,18967 

78 879,38 1362,31 9 1,04816 353,00 2,74704 

105 879,94 1289,83 10 1,59263 414,00 2,15071 

Justifica-se, a não aplicação destes resultados na solução do problema, na 

base conceitual da Sintaxe Espacial. Esta analisa através da regressão linear os 

dados, para tentar encontrar a relação entre eles e assim definir a existência de 

Inteligibilidade2 no SI.  

A partir deste ponto, a metodologia ADEMGAS, segue caminho diverso da 

SE, na qual é realizada a verificação da existência de uma forte Predictibilidade3, e 

devido a falta de dados de tráfego ou utilização do espaço, não poderá ser 

identificado este atributo morfológico, o qual permite caracterizar a vida espacial do 

                                                 
2 - Inteligibilidade, definido por HILLIER, 2001, é  resultante da correlação simples entre integração 

e conectividade, indicando o grau para o qual o número de conexões imediatas a linha tem, 
portanto podem ser vistos da linha. É um guia confiável para determinar a importância que a linha 
tem dentro do sistema, se as linhas são bem conectadas serão também bem integradas 

3 - Predictibilidade: é o grau de correlação entre a Integração e a Escolha indicando o grau de qual 
acessibilidade para esse espaço (caso seja necessário chegar até ele): quantos passos são necessários 
para atingir todos os outros espaços na organização. 
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Sistema de Interesse.  

Neste estudo será identificada a Previsibilidade para o GN, obtida pela 

correlação entre a integração e a demanda de GN. O que obriga a calcular a  

regressão linear, para ver a correlação dos dados e a partir deles, se fortemente 

correlacionados, encontrar as lax que se destacam segundo os critérios de seleção. 

Figura 5.10 Mapa de linhas axiais Segundo o Consumo Projetado de Gás Natural 

A demanda projetada de gás natural está representada pelo mapa da Figura 

5.10. Este permite observar a diferença de crescimento de consumo de GN quando 

do adensamento permitido para a área de estudo, segundo os critérios previstos na 

legislação urbana, considerando-se a densidade demográfica máxima admitida para a 

quadra. 

Ao se comparar o mapa de demanda potencial com o de demanda projetada 

percebe-se a tendência de adensamento e de concentração de consumo de GN nas 

linhas axiais com direção oeste-leste. 

As características morfológicas descritas na Tabela 5.11, identificam três 

linhas axiais (id 11, 75 e 68) com maior consumo projetado, tendo alta 

conectividade, alto e médio controle, baixa profundidade e alta e média integração. 
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Tabela 5.11 Demanda Projetada de GN por linha axial 

id comp. proj_con_g conectividade controle profundidade integração 

11 1538,78 7034,10 19 3,98227 335,00 2,99183 

75 1741,41 6825,95 16 1,67382 370,00 2,55000 

68 1760,77 6448,54 24 3,42065 315,00 3,32060 

83 1498,85 6331,59 14 1,65715 401,00 2,25504 

84 1400,46 5850,45 14 2,04604 402,00 2,24665 

82 1560,28 5399,54 15 1,74049 385,00 2,39821 

77 842,06 4621,38 12 2,62673 343,00 2,88 

5.2.2 A priorização do Sistema de Interesse segundo o consumo de GN 

O que se busca são as relações existentes entre os atributos morfológicos e os 

socioeconômicos (inclua-se aqui o consumo de GN). Para isso, é necessária, além de 

se analisar a distribuição de dados, verificarem se é possível estimar os valores de 

população, de renda, de fluxos de veículos e os de consumo de GN (potencial e 

projetado); se isto é possível, podem se aplicar critérios que delineiem cenários a 

serem avaliados técnica e financeiramente. 

Ao se correlacionar as variáveis que determinaram o cálculo de consumo de 

GN (potencial e projetado) com as variáveis da morfologia que indicam 

acessibilidade e importância no sistema, segundo o critério que se deseja analisar, 

chega-se à identificação das linhas axiais que tem maior importância segundo as  

variáveis em análise.  

Para isso, procedeu-se a correlação entre as seguintes variáveis: 

 Integração e Conectividade (ver figura 5.11) – com o objetivo de identificar a 

inteligibilidade do sistema, permitindo com isso ver a importância sistêmica da lax. 

Obteve-se a seguinte expressão: 

Integração = 0,0795 conectividade + 1,4214 (1) 
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Figura 5.11 Correlação Integração Conectividade 

 

Integração e população (ver Figura 5.12) – com o objetivo de verificar a 

possibilidade de estimação da população pela integração. Obteve-se a seguinte 

expressão:  

Integração = 0,0014 (população) + 1,6913 (2) 

 
Figura 5.12 Correlação Integração População 

Integração e renda (ver Figura 5.13) – com o objetivo de estimar a renda pela 

integração. Obteve-se a seguinte expressão: 

Integração = 4E-06 ( renda) + 1,9084  (3) 
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Figura 5.13 Correlação Integração e Renda 

Integração e fluxo de veículos – esta permite avaliar a predictibilidade do 

sistema, segundo a SE. No caso deste estudo, não foi possível a avaliação devido ao 

numero insuficiente de dados o resultado foi uma fraca correlação. Obteve-se a 

seguinte expressão: 

Integração = f ( fluxo de veículos)  (4) 

Integração e consumo potencial de gás natural (CPOGN) – a regressão entre 

essas duas variáveis determina a possibilidade de estimar consumo potencial de gás 

natural pela integração das linhas axiais do Sistema de Interesse através da seguinte 

expressão: 

Integração = 0,0007 ( consumo potencial de gás natural) + 1,6805  (5) 

 
Figura 5.14 Correlação Integração e Renda 

Esta análise permite identificar se o sistema de interesse estabelece a 

previsibilidade do consumo de gás natural. Justifica-se essa afirmação na análise 
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comparativa de fluxo utilizada para definir a predictibilidade, no caso em estudo o 

fluxo refere-se a distribuição de gás que também pode ser entendido como fluxo sob 

essa ótica. 

Integração e consumo projetado de gás natural – esta permite avaliar a 

previsibilidade máxima de gás natural, tendo como base o consumo máximo de GN 

segundo o adensamento máximo permitido pela legislação vigente para cada lax e 

possibilita a expansão da distribuição de GN na direção provável de crescimento do 

consumo. 

Esses resultados estão resumidos na Tabela 5.12 que também apresenta o 

resultado da regressão múltipla entre integração, conectividade e consumo potencial 

de GN. Obteve-se a seguinte expressão: 

Integração =  1,473 + 0,076 ( conectividade) + (-0,000012) CPOGN (6) 

O modelo de regressão múltipla (integração em função da conectividade e do 

consumo potencial de GN) é válido, entretanto fica prejudicado pela forte correlação 

entre conectividade e CPOGN (r = 0,822) o que não permite explicar adequadamente 

a integração pela conectividade e o consumo potencial de GN. Para contornar isso, 

outro modelo de correlação múltipla (colinear) poderia ser utilizado. 

Tabela 5.12 Correlação entre variáveis Morfológicas, Socioeconômicas e de Consumo de GN do 
Sistema de Interesse 

variável SE 
variável SE - sócio 

econômica - consumo de 
GN 

correlação 
(r) 

forte (+) ou fraca 
(-) correlação 

coeficiente ajustado 
de determinação (r²) 

Integração Conectividade 0,8143 + 0,663201212 

Integração População 0,6375 + 0,40650894 

Integração Renda 0,0306 - 0,000938964 

Integração Fluxo de veículos 0,0478 - 0,00228899 

Integração Consumo Potencial de GN
(CPOGN) 0,6585 + 0,433703609 

Integração Consumo Projetado de 
GN 0,7517 + 0,565134352 

CPOGN Renda    
População CPOGN    
Integração Conectividade e CPOGN    



140 

 

A Tabela 5.12 que resume os valores de correlação e apresenta nos resultados 

a forte correlação entre a integração e a conectividade (r = 0,814), caracterizando o 

Sistema de Interesse como inteligível4. A regressão linear entre integração e 

população também apresentou uma forte correlação (r = 0,637). Em contrapartida os 

resultados obtidos entre integração e renda (r = 0,037) e integração e fluxo de 

veículos (r = 0,047) foram fracos, não permitindo com isso, utilizar estas duas 

variáveis para estimar a integração, ou seja, identificar através delas a priorização do 

abastecimento de gás. 

Ao se verificar a regressão linear entre integração e o consumo potencial de 

GN e o consumo projetado, encontrou-se fortes correlações (r = 0,658 e r = 0,751), 

respectivamente, identificando o SI como Previsibilidade do GN 5. Esses resultados 

possibilitam a identificação dos valores da integração das linhas axiais para estimar 

os correspondentes ao consumo de GN (potencial e projetado) e população. 

A SE permite neste estudo ter uma visão sistêmica das variáveis pela 

previsibilidade do GN e a partir desta estabelecer critérios que permitam direcionar a 

expansão da rede de distribuição do GN 

A identificação foi analisada para os atributos de integração, população, 

consumo potencial e consumo projetado, segundo os critérios descritos na tabela 

5.12, selecionados para identificar os de maior consumo potencial e projetado de GN, 

resultando em dois mapas identificadores e num terceiro que compara esses dados e 

apresenta uma expansão potencial segundo a densidade demográfica. 

Os critérios definidos no início desta seção auxiliam na identificação segundo 

a importância de cada linha axial em relação ao atributo em análise. Outra 

classificação importante é: i) sob a ótica do habitante residencial, quais os critérios 

da escolha de localização de uma residência; e ii) sob a ótica do distribuidor, quais os 

critérios de prioridade de escolha para a distribuição, usando como parâmetros os 

graus dos atributos morfológicos. A Tabela 5.13 estabelece a seqüência adotada neste 

                                                 
4   Inteligibilidade, como foi explicado no fim da subseção 4.2.1,  neste estudo é a verificação da 

relação entre  integração e a variável morfológica (conectividade). 
5  É a correlação entre a integração e o consumo de gás natural (potencial e projetado). 
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trabalho, determinando a forma de classificar as lax como prioritárias (hierarquia). 

Na Tabela 5.13 estão descritos os critérios e as justificativas da escolha de 

localização da moradia e/ou a priorização da localização da distribuição segundo a 

perspectiva dos atores do Sistema de GN em análise. A ótica do morador residencial 

tenta traduzir as variáveis morfológicas, enquanto critérios de escolha de localização 

de uma residência, pelo provável consumidor de GN. Considerou-se necessário que o 

imóvel esteja localizado em uma via que ofereça várias alternativas para diferentes 

deslocamentos (alta conectividade).  

Tabela 5.13 Critérios de escolha de localização 

Atores do 
sistema Critérios de localização Justificativas 

Alta conectividade Permitir alternativas de deslocamento. 

Médio controle Vias com médio volume de tráfego. 

Baixa profundidade Possibilitando deslocamentos curtos. 

Segundo o 
morador 
residencial 

Alta integração Disponibilidade de serviços e atividades comerciais. 

Alto grau de 
adensamento 

Atender o maior volume de consumo potencial com menor 
custo de instalação, manutenção das infra-estruturas e tempo e 
distância de deslocamento do combustível. 

Alto grau de 
comprimento em relação 
ao maior adensamento 

Maximizar a oferta de infra-estrutura. 

Segundo o 
distribuidor de 
GN 

Alta integração Combinar a distribuição com outras atividades consumidoras e 
maximizar a oferta de infra-estrutura. 

Outro parâmetro é a busca da qualidade de vida: a tranqüilidade da via é 

fundamental. Então, é preciso que tenha um tráfego moderado. Para isso a via não 

deve ser percebida como uma boa alternativa de deslocamento, sendo adequado que 

tenha um baixo controle. 

Por outro lado, a proximidade de facilidades que atendam as necessidades 

básicas do ser humano, determina que existam também atividades comerciais nas 

proximidades (média integração). 

Sob a visão do distribuidor, este prefere maior concentração de consumo e 

menor comprimento para atender o maior número de consumidores com o menor 

investimento em infra-estrutura. Outro enfoque deste ator é a necessidade de 
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maximizar a oferta e uso da infra-estrutura com a combinação do maior número de 

consumidores residenciais e não residenciais (que representam um maior volume de 

consumo). Para isso, adotou-se a alta integração como meio de atender as atividades 

comerciais e de serviços os quais tem a tendência de instalar-se em vias de alta 

integração. 

A análise do consumo sob o aspecto potencial indica que, se utilizadas as 

ferramentas certas, impolantadas as politicas de incentivo adequadas, e promovidas 

campanhas educativas, poder-se-á transformá-lo em efetivo. Já o termo projetado 

tenta mostrar que existe um potencial de crescimento no consumo calculado, 

escalonado a futuros adensamentos, permitindo avaliar o investimento em um dado  

horizonte de planejamento. 

5.3 CENÁRIOS DE PRIORIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GN  

5.3.1 A identificação da Localização da Demanda Potencial de GN 

Tabela 5.14 Linhas axiais ordenadas segundo os critérios de escolha de localização 
id comp. população cpotgn conecividade controle profundidade integração cprogn 

68 1760,77 736 1982,78 24 3,42065 315,00 3,32060 6448,54 

11 1538,78 670 1839,20 19 3,98227 335,00 2,99183 7034,10 

75 1741,41 1082 2888,29 16 1,67382 370,00 2,55000 6825,95 

82 1560,28 665 1756,88 15 1,74049 385,00 2,39821 5399,54 

83 1498,85 667 1801,21 14 1,65715 401,00 2,25504 6331,59 

84 1400,46 612 1631,95 14 2,04604 402,00 2,24665 5850,45 

81 1312,84 652 1670,63 13 1,54604 403,00 2,23833 3641,57 

77 842,06 831 2203,72 12 2,62673 343,00 2,87785 4621,38 

96 844,57 558 1461,20 11 1,31284 409,00 2,18967 3273,02 

105 879,94 498 1289,83 10 1,59263 414,00 2,15071 3595,47 

78 879,38 501 1362,31 9 1,04816 353,00 2,74704 3390,98 

97 770,27 412 1084,50 9 1,25996 410,00 2,18177 2818,80 

99 820,13 584 1492,74 8 0,59263 418,00 2,12052 3034,73 

46 956,06 428 1166,83 8 1,40312 384,00 2,40777 3474,77 

107 773,23 430 1122,58 7 0,48152 424,00 2,07680 2954,78 

Considerando as vias mais integradas resultantes da regressão simples entre a 

integração e a população, a integração e o consumo potencial de GN e a integração e 

o consumo projetado de GN, foram selecionadas as linhas axiais correspondentes e 
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ordenadas segundo os critérios estabelecidos na Tabela 5.13.  

A Tabela 5.14 identifica uma primeira priorização da distribuição de gás. 

Outros cenários com diferentes classificações foram testados; porém, apresentaram 

resultados similares a este. 

A Figura 5.15 mostra as linhas axiais que devem ter a prioridade de 

atendimento com GN, segundo a metodologia ADEMGAS. Este mapa foi 

identificado segundo a comparação entre todos os destaques apresentados na análise 

dos atributos integração, população e consumo de GN, na seção 5.2. 

 
Figura 5.15 Mapa de Demanda Potencial de GN do Sistema de Interesse 

Denota-se a proximidade das linhas axiais selecionadas, o que é um ponto 

positivo para planejar a distribuição por meio dutoviário, as duas linhas que se 

distanciam do conjunto tem uma grande proximidade com a rede existente de gás. 

5.3.2 Critérios de identificação da Demanda Projetada de GN 

Considerando as vias mais integradas resultante da regressão simples entre a 

integração e a população bem como entre a integração e o consumo projetado de GN, 

foram selecionadas as linhas axiais correspondentes e ordenadas segundo os critérios 
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estabelecidos na Tabela 5.13 A Tabela 5.15 identifica a priorização da distribuição 

de GN. Outros cenários foram testados, porém apresentaram resultados similares a 

este. 

Neste mapa (Figura 5.16) verifica-se um acréscimo considerável em relação a 

demanda potencial e o número de vias com consumo médio e alto cresce de um valor 

máximo de 2500 m³ por mês para um valor de 6800 m³ por mês.  

Este cenário foi orientado para refletir o máximo de consumo possível, 

devendo-se considerar que se trata de um exercício. A previsão de adensamento 

focava o ano de 2000 (a legislação está defasada) sendo que o consumo hoje está  

distante deste cenário. 

 

Figura 5.16 Mapa de Demanda Projetada de GN do Sistema de Interesse  

Uma avaliação periódica para o consumo projetado deve ser feita caso 

ocorram mudanças na legislação urbana, primeiramente; caso possa ser efetuado um 

levantamento cadastral, deve ser identificada a real capacidade construtiva para os 

segmentos da rede viária.  

O consumo projetado varia conforme as características de ocupação e de 
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capacidade de reconstrução no local. Em regiões onde não houver capacidade 

construtiva, deve ser desconsiderado o fator de projeção já que não ocorrerá um 

adensamento como previsto na legislação vigente. 

Tabela 5.15 Linhas axiais ordenadas segundo os critérios de escolha de localização 
id comp. conect. controle integração profun. pop renda cpotgn cprogn 
68 1760,77 24 3,42065 3,32060 315,00 736 76670,95 1982,78 6448,54 
11 1538,78 19 3,98227 2,99183 335,00 670 121533,64 1839,20 7034,10 
1 1511,67 17 3,85727 2,93374 339,00 258 55130,59 730,33 3168,79 

75 1741,41 16 1,67382 2,55000 370,00 1082 91913,25 2888,29 6825,95 
82 1560,28 15 1,74049 2,39821 385,00 665 62043,88 1756,88 5399,54 
45 1246,95 15 2,49762 3,25 319,00 253 70186,30 703,66 3298,41 
83 1498,85 14 1,65715 2,25504 401,00 667 63203,57 1801,21 6331,59 
84 1400,46 14 2,04604 2,24665 402,00 612 53138,55 1631,95 5850,45 
41 924,63 14 4,26979 2,52866 372,00 298 71063,41 811,97 3656,55 
81 1312,84 13 1,54604 2,23833 403,00 652 54506,14 1670,63 3641,57 
122 868,88 13 3,31486 2,16613 412,00 282 22328,06 758,54 3572,66 
58 902,58 12 2,31146 2,41740 383,00 289 84502,24 800,98 3490,70 
66 832,44 12 2,36562 2,85071 345,00 265 38227,18 761,78 3615,63 
106 877,53 12 2,38152 2,18177 410,00 396 49859,52 1051,88 3572,72 
77 842,06 12 2,62673 2,87785 343,00 831 70885,51 2203,72 4621,38 
96 844,57 11 1,31284 2,18967 409,00 558 49836,68 1461,20 3273,02 
86 952,45 11 2,58645 1,68342 492,00 328 26900,65 872,43 3027,05 
105 879,94 10 1,59263 2,15071 414,00 498 49979,06 1289,83 3595,47 
25 980,88 10 1,77192 2,00781 434,00 276 93055,69 739,57 3763,65 
76 757,85 10 2,11562 2,77225 351,00 273 36685,20 786,97 3326,52 
10 871,93 10 2,65312 2,43689 381,00 373 156896,78 1000,30 3082,71 
78 879,38 9 1,04816 2,74704 353,00 501 39418,71 1362,31 3390,98 
99 820,13 8 0,59263 2,12052 418,00 584 41176,43 1492,74 3034,73 
109 783,65 8 0,62438 2,12052 418,00 351 31220,49 932,77 3542,52 
57 833,15 8 1,09479 2,35155 390,00 337 124241,22 932,03 3331,89 
46 956,06 8 1,40312 2,40777 384,00 428 171716,09 1166,83 3474,77 

A Tabela 5.15 identifica as propriedades morfológicas e os indicadores de 

consumo de GN das linhas selecionadas como prioritárias para a distribuição de GN. 

Na figura 5.17 apresenta-se uma imagem da possibilidade de expansão da 

rede de distribuição de Gás Natural, onde pode ser percebido que as linhas  em 

vermelho (tanto tracejadas como contínuas) representam as vias que demandam 

potencialmente consumo de gás e em verde (tracejado) as linhas que terão um 

aumento considerável de  demanda potencial (demanda projetada).  

Este mapa permite identificar a rota ótima de crescimento da malha 

gasodutoviária, informação visual muito importante, além de localizar 
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geograficamente os segmentos viários a priorizar na distribuição de GN. 

Figura 5.17 Mapa de Comparação das Demanda Potencial e Projetada de GN do Sistema 
de Interesse  

Este capítulo apresentou a aaplicação da metodologia ADEMGAS com 

origem nos conceitos da Sintaxe espacial e da Logistica de distribuição, tendo como 

produtos um sistema de informação geográfica apresentado na tipologia da SE, a 

linha axial, e todos os atributos foram analisados e classificados conforme previsto 

na metodologia e um cenário de priorização da distribuição de GN. 

Conclui-se ainda, quer a aplicação da metodologia ADEMGAS mostrou-se 

tecnicamente consistente e útil no rastreamento da rota ótima de distribuição do GN 

em uma área urbana. 

Uma vantagem é o enfoque da área de estudo utilizou apenas informações 

secundárias disponibilizadas pelas entidades públicas de planejamento, evitando 

custos com a coleta de dados primários. 

O trabalho mostra que a técnica de Sintaxe Espacial pode ser utilizada para 

guiar o crescimento de qualquer rede de infra-estrutura urbana, consideradas suas 

especificidades e a adequada aplicação dos conceitos da técnica. No Capítulo 

seguinte serão descritas as principais conclusões do estudo assim como 

recomendações de aplicação e outros estudos. 
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CAPITULO 6  

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo apresenta-se as conclusões do estudo, abordando seus  

aspectos relevantes, fatores limitadores apontando rumos para o aprofundamento do 

trabalho de pesquisa no tema. É importante abordar as limitações da metodologia 

adotada no desenvolvimento do estudo e são apresentadas  algumas sugestões de  

melhoramentos. Na parte final deste capítulo recomendam-se alguns estudos para 

melhorar este trabalho ou para dar-lhe continuidade. 

6.1  ASPECTOS RELEVANTES DO TRABALHO 

Este estudo vem minimizar a dificuldade de analisar uma demanda potencial 

por uma infra-estrutura ao propor sua análise utilizando dados morfológicos, 

socioeconômicos para identificar a demanda por gás natural e ao agrupar segundo 

critérios permite verificar sua localização geográfica através de um sistema de 

informações. 

A leitura da forma urbana foi permitida pelo uso da SE, já o modo de 

utilização do espaço não foi possível obter pela ausência de dados confiáveis, 

outrossim, o direcionamento a ser dados na expansão de uma rede de distribuição foi 

testado em um cenário proposto o que vem responder às indagações propostas para 

este estudo. 

Foi possível analisar dados, juntamente com o conhecimento das 

características morfológicas de cada topologia, permitindo identificar quais seriam as 

localizações ideais, segundo os critérios estabelecidos, como os mais adequados para 

a localização de residências e para atender o maior número de consumidores sem 

esquecer as demais atividades consumidoras. 

Criou-se uma metodologia que permite trabalhar com dados a um custo 
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relativamente baixo e estudar alternativas que conduzam a diretriz de localização da 

distribuição do GN, sem elaborar estudos de demanda. Este estudo é uma ferramenta 

para análise preliminar, denominada de demanda potencial, onde foram definidos 

critérios para a quantificação, localização e identificação do consumo,  utilizando a 

metodologia proposta e o modelo de análise de morfologia urbana. Esses dados e 

resultados foram armazenados num sistema de informação geográfica, permitindo a 

manipulação  das informações, além de criar mapas temáticos. 

A metodologia ADEMGAS, obteve resultados que precisam ser testados em 

outros locais da cidade de Fortaleza com o intuito de validar o experimento e 

aprimorar a metodologia e seus resultados. Não invalidando este estudo que 

pretendeu testar uma metodologia utilizada para tomar decisões nas áreas de 

urbanismo e aplicou-se à tomada de decisão em gestão de infra-estruturas, mais 

especificamente distribuição de gás natural em áreas urbanas. 

  O consumo de Gás Natural para residências além de ser ambientalmente 

mais adequado, mais seguro, é também, mais econômico. O processo agora é 

promover a fabricação de equipamentos que o utilizem para gerar a energia, 

promoverem uma massificação da informação sobre este combustível e facilitar a 

troca de equipamentos domésticos. 

É necessário incentivar a pesquisa cientifica para alicerçar essa cadeia e fazer 

surgir produtos necessários para ampliar o consumo de Gás Natural, buscando atingir 

a matriz energética, prevista para 12,0% em 2010, defendida pelo Governo Federal, 

onde o GN assumirá papel cada vez de maior importância. 

O estudo permitiu experimentar o proposto pela agenda 21 ao correlacionar 

temas sociais, ambientais e econômicos, visando que o planejamento proposto 

permeie a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para o pais. 

A integração das áreas de conhecimento como a gestão de infra-estruturas, 

engenharia de transportes, logística, e urbanismo resultaram numa experiência com 

muitas possibilidades de exploração tanto para o desenvolvimento de aplicações, 
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como na elaboração de novas pesquisas. 

Este estudo possibilitou testar a hipótese proposta por Holanda (2002), que 

indica a necessidade de utilizar dados da morfologia urbana em trabalhos científicos 

e profissionais ao interferir no espaço urbano. Neste caso foi possível esboçar a 

metodologia ADEMGAS para definir cenários de planejamento com vistas à 

expansão da rede de distribuição de gás natural para atender a demanda potencial do 

setor residencial, utilizando dados morfológicos e socioeconômicos. 

O trabalho corroborou com o fato de que incluir os aspectos de análise 

espacial nos processos de tomada de decisão e na elaboração de políticas públicas 

urbanas fortaleceu as atividades de planejamento urbano e de transportes, pois a 

ferramenta de análise facilita a visão sistêmica e a percepção de impactos no uso do 

espaço e crescimento da área urbana, seja no sentido horizontal, ou vertical.  

Os setores administrativos de planejamento, controle e supervisão urbana 

podem ser beneficiados ao utilizar um instrumento que permita uma visão sistêmica 

(foco local e global) das atividades cujo objetivo é manter, com qualidade, o 

funcionamento urbano com respeito à circulação viária, à implantação de infra-

estruturas e a ocupação do espaço urbano.  

Este estudo apresentou, de maneira consistente os significativos benefícios  

para a sociedade que ocorrem ao se promover a substituição da energia elétrica por 

gás natural para gerar energia ou calor. A significativa redução de 42% dos custos 

familiares mensais permite que se faça uma campanha de adoção do gás natural sem 

esquecer a necessária conscientização sobre a sua segurança, os benefícios 

ambientais, e o fato de se estar contribuindo para a consecução de dois objetivos do 

setor de energia que visam a responsabilidade social e a redução da dependência do 

petróleo. 

A Metodologia ADEMGAS, construída a partir da técnica SE e voltada para 

orientar a expansão da rede gasodutoviária de distribuição do GN em áreas urbanas, 

mostrou-se teoricamente consistente e um instrumento de análise sistêmica útil no 
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rastreamento de rotas ótimas de distribuição do energético naquelas áreas. 

Um aspecto a ressaltar é que o uso da Metodologia ADEMGAS baseia-se em 

informações secundárias normalmente disponíveis nas entidades governamentais, 

caracterizando-a como uma técnica de baixo custo de aplicação. 

6.2 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

6.2.1 Quanto aos dados 

A principal limitação do presente trabalho foi a obtenção de dados confiáveis 

e atuais, já que os dados do IBGE são do ano 2000 e não possuem a informação da 

localização geográfica. 

O dimensionamento de consumo de gás natural, seja potencial ou projetado, 

tem uma limitação quanto à origem dos dados, que foram distribuídos linearmente, 

gerando informações uniformes em relação à linha axial. Isto não corresponde à 

realidade já que existem muitas variações de ocupação, número de domicílios e 

número de habitantes, no espaço urbano. O se que deve fazer nestes casos é obter 

dados cadastrais ou amostrais para se aplicar a metodologia ADEMGAS e obter 

resultados mais condizentes com a realidade da área de estudo. 

Ao se proceder a uma pesquisa para obterem-se dados deve-se fazer uma 

adaptação do método de distribuição desses dados para as linhas axiais, o qual deve 

seguir um critério de proximidade; por exemplo, em relação à topologia de análise e 

não mais utilizando a proporcionalidade, como neste estudo. 

Quanto aos dados de fluxos de veículos, podem ser utilizadas técnicas de 

modelagem de dados para distribuí-los de maneira a viabilizar a identificação da vida 

espacial da área de estudo, segundo proposto na técnica de Sintaxe Espacial, de 

modo a conhecer como é utilizado o espaço estudado. 
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6.2.2 Quanto as variáveis da metodologia 

Neste estudo, foram utilizadas variáveis que não foram levantadas em campo 

se mostraram desfavoráveis. Como resultado, o cálculo dos consumos potencial e 

projetado do GN se torna pouco confiável enquanto refletor da realidade da área de 

estudo. Isto, no entanto, não inviabiliza a consistência teórica da metodologia 

proposta. 

6.3 RECOMENDAÇÕES 

6.3.1 Sobre o GN 

O Governo Federal deve prover meios de suporte à conscientização da 

população para a utilização de gás natural em substituição à energia elétrica bem 

como incentivar a indústria a pesquisar e fabricar equipamentos que gerem energia 

através do gás natural. 

Um programa de pesquisa sobre incentivos para que o consumidor possa 

realizar investimentos e proceder a troca de equipamentos eletrodomésticos por 

gasodomésticos. Um estudo de custo benefício deveria ser realizado para avaliar o 

tempo de retorno desses investimentos. 

 Ao ser proposto um critério de alta integração, previu-se uma ocupação com 

atividades de comércio e serviços, é preciso estudar quais as necessidades dessas 

atividades para que possam adotar o consumo desse combustível. 

6.3.2 Para a aplicação da metodologia ADEMGAS 

Realizar trabalho de articulação entre órgãos e esferas governamentais a 

distribuidoras de GN com vistas a montar, expandir e atualizar banco de dados 

necessários à aplicação adequada da Metodologia ADEMGAS. 

Estimular a construção de base de dados georeferenciados nos municípios de 

modo a permitir a aplicação com adequada periodicidade da Metodologia, orientando 
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os planos de expansão dos serviços de distribuição do GN pela Distribuidora. 

6.3.3 Sobre a obtenção de dados  

Recomenda-se que se proceda a uma distribuição dos dados obtidos na esfera 

governamental local (como do CTAFOR, em fortaleza), de maneira que seja possível 

aplicar este passo da metodologia a fim de identificar a vida espacial, definido pela 

Sintaxe Espacial para o Sistema de Interesse (Meireles, no caso em estudo). 

Dados obtidos por estudos científicos, através de técnicas de modelagem de 

escolha discreta usando dados conjuntos de preferência declarada e revelada, que 

provejam a demanda de forma confiável, poderiam ser utilizados para obter um 

panorama mais real da intenção de consumo de gás natural permitindo, assim, definir 

os investimentos em expansão da rede de distribuição e um trabalho de 

conscientização em cima da população potencialmente consumidora. 

6.3.4 De utilização dos mapas 

Os mapas construídos com os dados podem gerar muitos outros estudos, seja 

de continuidade deste estudo, seja convergindo para outras áreas como o 

planejamento urbano. Os mapas de quadras apresentados no Capítulo IV, servem de 

base para trabalhar com localização de facilidades e estudos de otimização de 

distribuição, por exemplo, ou estudos de política urbana, como avaliar os indicadores 

de adensamento ou outros previstos na legislação. 

A tipologia utilizada neste estudo é somente uma dentre as que podem ser 

estudadas na SE, como os espaços convexos, permitindo muitos outros tipos de 

análises dentro no campo do urbanismo. Dar continuidade ao estudo para obter mais 

características morfológicas e assim analisar o desempenho do espaço sob outros 

aspectos e objetivos visando o desenvolvimento urbano da cidade de Fortaleza. 

Adicionar, ao SIGDPGN, dados como a legislação urbana vigente pode ser 

uma grande contribuição para o setor de controle e de planejamento do governo 
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local, permitindo utilizá-lo, por outras entidades que intervenham no espaço urbano, 

criando assim uma rede interinstitucional de dados urbanos. 

Envolver as atividades gerenciais municipais, estaduais e federais que  

necessitem de dados espaciais localizados geograficamente e promover a criação de 

uma rede de dados espaciais urbanos, que visem o desenvolvimento de pesquisas na 

busca da melhoria da qualidade do cidadão e na sustentabilidade do espaço urbano. 

6.3.5 Para outros estudos 

Dando-se continuidade a esta pesquisa, sugere-se a ampliação da área de 

estudo com a inclusão de dados de tráfego, para ter-se uma avaliação mais completa 

e gerar resultados mais abrangentes. 

Outrossim, propõe-se a criação de uma pesquisa que delineie uma 

metodologia para o aproveitamento de dados existentes com a menor perda de 

informação possível, permitindo resultados mais reais.  

Acrescer a metodologia com dados cadastrais (cadastro imobiliário urbano) e 

elaborar novos cenários de demanda potencial de GN, permitindo-se comparar e 

obter melhores resultados. 

Elaborar análise econômica das alternativas de ampliação do gasoduto e do 

custo/benefício da substituição de eletrodomésticos por gasodomésticos. 

Identificar necessidades de outros consumidores ou de cadeias produtivas que 

sejam consumidores em potencial e elaborar estudos logísticos ou desenvolver 

equipamentos que utilizem a tecnologia de GN, reduzindo assim, custos de consumo 

com outros energéticos. 

Ampliar a aplicação do modelo de análise da morfologia urbana (Sintaxe 

espacial) para obter uma análise mais completa da área de estudo sob o aspecto do 

urbanismo. 
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Testar a aplicação da Metodologia ADEMGAS, com a localização geográfica 

de outras facilidades, potenciais consumidores de GN. 

Este estudo tentou abordar um problema de logística (distribuição de GN) 

utilizando conceitos de diversas áreas de conhecimento: urbanismo, transportes, 

gestão de infra-estruturas e políticas públicas, gerando com isso, um campo de 

atividades a serem exploradas, pesquisadas, e avaliadas as quais sugerem que o 

começo de uma atividade tende a ser o fim de outra e entrelaçadas entre si compõem 

um sistema, o qual é composto por outros e assim sucessivamente.  

Não é possível planejar sem olhar o sistema e o ambiente onde o estudo de 

caso se insere, portanto é preciso fundamentar-se em conhecimentos específicos do 

problema a ser solucionado e os que interfiram no ambiente onde se insere sem 

desfocar os objetivos a serem alcançados. Essa foi a maior qualidade que se percebeu 

na teoria Sintaxe espacial: nunca perder o foco local, nem o global, permitindo 

analisar ambientes de áreas de conhecimento distintas. 



155 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

AGUIAR, D. V. 2002, Alma espacial, TEXTO ESPECIAL 121 texto obtido do site 
www.vitruvius.com.br visitado em janeiro de 2003 

ANP, 2003, Boletim do Gás, novembro de 200, obtido da pagina da Agencia nacional do Petróleo, 
visitada em janeiro de 2004. 

BERMANN (2002), Energia no Brasil: para quê? para quem? Crise e alternativas para um pais 
sustentável, Livraria da Física: FASE, São Paulo. 

CAMPOS FILHO, C. M., (1989) Cidades brasileiras: seu controle ou o caos: o que os cidadãos 
brasileiros deve fazer para a humanização das cidades. São Paulo, Ed. Nobel (– Coleção cidade 
aberta). 

CTGAS, 2004, Cadeia Produtiva do GN e os seus Elos de Valor , www.ctgas.com.br, pagina da 
Internet, pagina visitada em 24 de maio de 2004  

GASENERGIA, 2004  Gás Natural: Vantagens e Benefícios,  www.gasenergia.com.br , pagina da 
Internet, pagina visitada em 07 de junho de 2004 

HILLIER, B., BURDETT, R., PEPONIS, J., PENN, A. (1987) Creating Life: Or Does Architecture 
Determine Anything? Arch. & Comport./Arch., Vol 3 n. 3. p 233+250. 

HILLIER, B., BURDETT, R., PEPONIS, J., PENN, A. (1987), Creating Life: Or Does Architecture 
Determine Anything? Arch. & Comport./Arch., Vol. 3 n. 3, p 233-250. 

HILLIER, B., HANSON, J. (2001) The Social Logic of the Space, CUP, London. 

HOLANDA, F., A Determinação Negativa do Movimento Moderno, artigo para o II Seminário 
Docomomo Brasil, Salvador, 1997. 

HOLANDA, F., O Espaço de Exceção, Editora UNB, Brasília, 2002. 

INEE, 2001 A eficiência energética e o novo modelo do setor energético, Agosto. 

JIANG, B., Claramunt, c., and Klarrqvist, B.,  2000,   Integration of syntax into GIS for modelling 
urban spaces, JAG, volume 2 issue ¾. 

 Karl Popper, Conjectures and refutation – The growth of scientific Knowledge. Referência do autor 
no texto original de Frederico Holanda, O espaço de exceção. 

LIMA, J. J. 2001, Compensatory Urban Form - Configuration as means of expanding social equity in 
Belem, Brazil, Oxford Brookes University, UK, & Pará Federal University, Brazil, Proceedings 
3rd International Space Syntax Symposium Atlanta  

LOCH, C., cordini, j. Topografia contemporânea Planimetria, editora da UFSC, Florianópolis, 1995. 

MANHEIM, M., 1984, Fundamentals of Transportation System Analysis, Vol. 01, Basic Concepts. 

MENESES H. B. 2003, Interface lógica em Ambiente SIG para Bases de Dados de Sistemas 
Centralizados de Controle do Tráfego Urbano em Tempo Real,  Dissertação de Mestrado – 
Programa de Mestrado em Engenharia de Transportes, Centro de Tecnologia, Universidade 
federal do Ceará, Fortaleza. 

MME, 2004a , Governo apresenta o novo modelo do setor elétrico, Brasília, 11 de dezembro de 2003, 
texto obtido na Internet, www.mme.gov.br, pagina visitada em 03 de março de 2004.  

MME, 2004b , Análise Energética Brasileira - período 1970 a 2002, texto obtido na Internet, 



156 

 

www.mme.gov.br, pagina visitada em 03 de março de 2004. 

MME, 2004c , Destaques, texto obtido na Internet, www.mme.gov.br, pagina visitada em 03 de março 
de 2004. 

O`SULLIVAN, A., Urban Economics, Homewood III, Irwin, terceira edição, 1996, capitulo 1, pp. 1-
12, tradução Isabel Gomes Carneiro. 

PETROBRÁS, 2004, Plano estratégico Petrobras 2015,  Rio de Janeiro. 

PRAÇA, E. R., ARRUDA, J. B. F., NOBRE JR, E. F., 2002, Desenvolvimento Sustentável: O Papel 
do Gás Natural na Matriz Energética Nacional, 2º congresso Brasileiro de P& D em Petróleo e 
Gás. 

PRAÇA, 2003 apud IEA, 2003  Distribuição de Gás no Brasil: Um Enfoque Crítico e de Minimização 
de Custos, Dissertação de Mestrado, Programa de Mestrado de Engenharia de Transporte - 
PETRAN, Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza. 

RODRIGUES, F. L., HUERTA, V., DOMINGUES, E.M., RIGATTI, D., Evaluación de Pólos 
Generadores de Trafico, através de la Sintaxis Espacial dentro de um ambiente SIG, Panorama 
Nacional de pesquisa em transportes 2000. 

ROSSETTI, J. P., Introdução à economia, 14ª edição, Ed. Atlas S/A, 1990. 

SANTOS, C. N. F., A cidade como um jogo de cartas, EDUFF, PROJETO, 1988. 

SANTOS, E.M. 2002, Gás Natural - Estratégias para uma energia nova no Brasil, Editora Annablume, 
1ª edição Rio de Janeiro. 

SANTOS, U. j. 2004, Energia, Ecologia e Economia, artigo da Internet, www.gasvirtual.com.br, 
pagina visitada em 22 de maio de 2004. 

SCGAS, 2004 - Companhia de Gás de Santa Catarina, aplicações do gás www.scgas.com.br - pagina 
visitada em 05 de maio de 2004 

TEDESHI, E. 1978, Teoría de la Arquitectura, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. 

TSCHUMI, B. Architecture and Disjunction, the MIT Press, London 1995 

VARELA, G. C., (1993) Sintaxe Espacial – Uma nova abordagem para o entendimento das relações 
entre configuração espacial, transportes e uso do solo. Anais do VII Congresso de Pesquisa e 
Ensino em Transportes, ANPET, São Paulo, v. 1p 68-79. 

VARELA, G. C., PESSÕA, M. P. S, (1994) Configuração espacial e economia de movimentos em 
áreas urbanas. Anais do VIII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes, ANPET, São 
Paulo, v. 2 p 452-465. 

 


