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NOTA TÉCNICA N. 01/2017 – DIOEST|COGEST|SUGEST 

ASSUNTO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DA LÓGICA SOCIAL DO ESPAÇO OU SINTAXE DO 

ESPAÇO 

Introdução 

Os estudos da LUOS assumem que a leitura do processo de urbanização e a 

dinâmica/vitalidade dos espaços que dele resultam podem ser melhor compreendidas a 

partir de sua leitura configuracional. Por essa razão, adotou-se a Teoria da Lógica Social 

do Espaço ou Sintaxe do Espaço como uma das ferramentas de leitura do espaço, capaz 

de contribuir para a compreensão das relações espaciais que existem na cidade.  

Dessa maneira, esta Nota Técnica visa fornecer uma descrição resumida da 

teoria/conceitos, das ferramentas/instrumentos e variáveis de análise oferecidos pela 

teoria e consideradas relevantes na leitura das áreas investigadas e que, portanto, 

corroboraram na elaboração dos estudos da LUOS.  

1. Teoria/conceitos 

Desenvolvida a partir dos anos 1970 pelo grupo liderado pelo pesquisador Bill Hillier, 

UCL/Londres, a Teoria da Sintaxe do Espaço parte da perspectiva de que a instância 

espacial é uma variável explicativa de certas dinâmicas contidas na relação entre 

sociedade e forma construída. O campo de investigação da Sintaxe do Espaço situa-se, 

sobretudo, em torno de questionamentos acerca das maneiras como a configuração do 

espaço urbano afeta o modo como a cidade funciona e seu grau de influência sobre ela 

(MEDEIROS, 2013, p. 142). A teoria visa, portanto, estudar as implicações sociais do 

espaço arquitetônico. “[...] dito em poucas palavras, objetiva o estabelecimento de 

relações entre a estrutura espacial de cidades e de edifícios, a dimensão espacial das 

estruturas sociais, e variáveis sociais mais amplas, procurando revelar tanto a lógica do 

espaço arquitetônico em qualquer escala como a lógica espacial das sociedades” 

(HOLANDA, 2002, p. 92).  

De uma maneira mais geral a “estrutura espacial das cidades” é entendida sob 

o nome de “configuração urbana” e envolve o conjunto de relações entre o 

padrão de barreiras e de permeabilidades que constituem a própria estrutura 
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física do espaço, onde a forma de disposição espacial relacional desses 

elementos pode proporcionar maiores ou menores facilidades (e restrições) 

para a sociedade desempenhar suas atividades no espaço, incluindo a 

circulação de pessoas (OLIVEIRA, 2011, p. 9). 

A capacidade da Sintaxe do Espaço em apontar a distribuição potencial dos fluxos de 

pessoas sobre as diferentes vias da malha urbana tem sido largamente explorada. Segundo 

Medeiros (2013, p. 414), “sabe-se que há uma vigorosa associação entre a forma de 

articulação das malhas viárias e os potenciais de acessibilidade encontrados para cada 

eixo em um mapa axial [...]”. Com efeito, o próprio autor da teoria da Sintaxe do Espaço 

verificou que “[...] a quantidade de movimento que ocorre em cada linha é fortemente 

influenciada por seu valor de integração, ou seja, pela forma como a linha está 

posicionada em relação ao sistema como um todo” (HILLIER, 1996, p. 160). 

Sob esta ótica, a Sintaxe do Espaço aponta que a configuração urbana de cada cidade, - 

determinado padrão de barreiras e permeabilidades, isto é, constituída por uma malha 

viária particular – pode apresentar maiores ou menores facilidades para a circulação, seja 

ela de pedestres ou de veículos (OLIVEIRA, 2011, p. 10). Hillier et al. (1993) chegam a 

afirmar, por exemplo, que a configuração da malha urbana em si constitui o principal 

gerador dos padrões de movimento na cidade determinando as vias que serão 

potencialmente mais ou menos percorridas pelos diversos deslocamentos.  

De acordo com esses autores, na medida em que a acessibilidade é um fator de 

influência sobre a escolha dos deslocamentos, haveria efeitos de configuração 

sobre o padrão de movimentos. Nesse sentido, as características topológicas de 

um sistema viário (pensado enquanto um sistema de rotas possíveis) imprimem 

a este sistema uma espécie de campo probabilístico em que se faz possível 

apontar as rotas potenciais mais prováveis a serem percorridas. Portanto, ao 

contrário da geometria, a perspectiva topológica não considera aspectos físicos 

como as distâncias métricas ou proporções, mas sim as hierarquias entre 

elementos e suas conexões. Diversos estudos configuracionais têm 

corroborado esta ideia, apontando empiricamente que: (a) eixos longos e 

centrais tendem a ser mais integrados (com maior acessibilidade topológica) 

do que eixos curtos e periféricos; e que (b) aqueles espaços topologicamente 

mais integrados tendem a corresponder aos chamados centros ativos, que 

correspondem aos espaços urbanos em que há maior quantidade e diversidade 

de usos e fluxos. Embora reconheçam que a distribuição espacial do uso do 

solo e a presença de magnetos (polos de atração de viagem) influenciem o 

padrão de deslocamentos no espaço, os autores defendem que haveria fortes 

razões para se aceitar a configuração como uma ‘causa’ primária do 

movimento. Embora isso não signifique dizer que em todas as situações a 
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maior parte dos deslocamentos seria gerada pela configuração (OLIVEIRA, 

2011, p. 10).  

Sendo assim, dentro da perspectiva da Sintaxe do Espaço, considera-se que a 

configuração do espaço urbano afeta o padrão espacial de deslocamentos das pessoas pela 

cidade, o que tornaria possível predizer com um certo grau de segurança quais as áreas 

mais potencialmente agregadoras, ou seja, onde há uma maior concentração de pessoas e 

atividades. Em linhas gerais, a configuração urbana de uma cidade seria constituída pelo 

seu sistema viário entendido sob uma perspectiva topológica, isto é, a partir das conexões 

entre suas vias (escolhas possíveis de caminhos), onde a distância é obtida em razão de 

quantas linhas axiais são necessárias minimamente para ir de uma dada posição a outra, 

tendo em vista uma interpretação relacional ou sistêmica (OLIVEIRA, 2011, p. 7). 

Para a Sintaxe do Espaço, a interpretação entende o papel do pensamento 

sistêmico para a compreensão da forma construída a partir dos princípios de 

configuração, relações e interdependência (relações entrepartes). Assim sendo, 

a abordagem assume que o espaço construído deve ser lido como um conjunto 

de associações entre as partes do todo urbano, ponderando-se que o todo é 

possuidor de propriedades que estão além da soma das partes. O princípio 

subsidiador é que os mesmos elementos organizados distintamente (diferentes 

configurações) implicarão relações também distintas que darão um outro 

significado para aquele espaço. Em outras palavras, um conjunto de relações 

ou diferentes arranjos que se estabelecem entre os mesmos elementos que 

compõem o espaço urbano seriam capazes de alterar sua dinâmica (MARTINS, 

2015, p. 57).  

2. Ferramentas/instrumentos e variáveis de análise 

Em termos de técnicas de pesquisa, a Sintaxe do Espaço oferece um ferramental de análise 

da configuração da malha viária capaz de quantificar uma série de características das vias 

urbanas que tornam “[...] perceptível a definição de áreas com predominância de eixos de 

grande potencial de movimento em oposição àquelas áreas periféricas de menor fluxo” 

(MEDEIROS, 2013, p. 152). 

Três são as estratégias de representação da Sintaxe do Espaço utilizadas para o estudo dos 

assentamentos urbanos e uma delas foi relevante para os estudos da LUOS: o mapa axial. 

Este “é útil para a investigação do movimento e dos vários aspectos urbanos relacionados 

a ele. É a melhor que se aplica a grandes sistemas e estruturas, como a cidade” 

(MEDEIROS, 2013, p. 150). 
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As pesquisas que utilizam a Sintaxe do Espaço para entender as relações entre o fenômeno 

urbano e a mobilidade espacial da população (em particular, a veicular) têm concentrado 

suas análises nos denominados mapas axiais, que compreendem uma representação 

simplificada da malha viária (linhas axiais) e sua integração, resultado de barreiras e 

permeabilidades (OLIVEIRA, 2011, p. 9). Contudo, nos últimos anos a teoria tem 

ampliado suas estratégias de representação, assim como o número de variáveis de análise 

geradas a partir delas.  

Os mapas axiais são, fundamentalmente, a representação do conjunto das vias que 

compõem o sistema viário de uma determinada cidade, entendidas sob uma perspectiva 

relacional, onde podem ser considerados tanto os atributos topológicos que cada uma 

dessas vias estabelece com suas vizinhas mais próximas (conexões locais) quanto a 

relação que cada uma delas estabelece em relação a todo o sistema ao qual pertence 

(conexões globais) (OLIVEIRA, 2011, p. 9-10). 

Portanto, o mapa axial é um tipo de abstração ou modelagem que permite 

revelar atributos fundamentais do meio ambiente urbano por meio da 

decomposição do sistema em linhas para a melhor compreensão da cidade. A 

técnica de axialidade contempla a representação do sistema espacial como um 

conjunto de unidades denominadas linhas axiais. O sistema de espaços abertos 

(espaços vazios) é representado por linhas articuladas que representam todos 

os trajetos possíveis de deslocamentos entre qualquer par de pontos de origem-

destino.  

Os dados coletados são processados e o mapa axial é gerado, levando-se em 

consideração todas as interseções do sistema, a partir das conexões existentes 

no conjunto de eixos. Com o mapa gerado, extrai-se o valor, potencial ou 

medida de integração, acessibilidade ou permeabilidade de todas as vias do 

sistema. A medida obtida indica o potencial de atração de fluxos e movimento 

de determinado eixo ante o complexo urbano ou vias do entorno, a depender 

dos dados de entrada da modelagem (MARTINS, 2015, p. 60-61).  

Segundo Medeiros (2013, p. 151), “esses valores podem ser representados 

numericamente ou numa escala cromática com gradação indo do vermelho, passando pelo 

laranja e verde até chegar ao azul – onde os eixos com maior valor de integração tendem 

a vermelho, e os de menor, a azul”.  

A partir do mapa axial, permite-se a interpretação morfológica dos espaços por meio de 

diversas variáveis de análise. Os estudos da LUOS identificaram a integração global Rn 

como sendo a variável de interesse, uma vez que permite identificar os eixos mais 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH 
Subsecretaria de Gestão Urbana 

 Diretoria da Unidade de Planejamento Territorial Oeste e Sul  

 

NOTA TÉCNICA 01/2017 – DIOEST/COGEST/SUGEST 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DA LÓGICA SOCIAL DO ESPAÇO OU DA SINTAXE DO ESPAÇO 

5|7 
 

facilmente alcançáveis a partir de todos os eixos dos sistemas analisados (24 regiões 

administrativas). O que foi útil para a correlação entre configuração, movimento 

(centralidades, vias de atividades, corredores de ônibus e vias servidas com alta densidade 

de viagens de transporte público e coletivo por ônibus) e uso do solo. A partir dos 

resultados obtidos, foi possível a manutenção ou a proposição de novos usos e tipologias.  

A integração global Rn diz respeito à acessibilidade topológica potencial, ou seja, “esta 

acessibilidade pode ou não corresponder aos fluxos reais, tendo em vista a convergência 

de diferentes variáveis (incluindo tipos de pavimentação, existência de magnetos, crises 

sociais, etc)” (MEDEIROS, 2013, p. 591-592).  

Uma via de maior valor de integração é aquela, em termos de hierarquia, 

potencialmente mais acessível ou permeável. Significa ser mais fácil alcançá-

la ou chegar até ela a partir de qualquer outro ponto da cidade. Para uma menos 

integrada, inverte-se a afirmação. Cada sistema apresenta diversos valores de 

integração que entremeiam os polos, correspondentes aos valores máximo e 

mínimo encontrados (MEDEIROS, 2013, p. 388).  

As medidas obtidas pelo instrumental expressam possibilidades, potenciais que podem 

ou não serem aproveitados na realidade, mas quando correlacionadas com as variáveis 

advindas da observação ou coleta de dados empíricos de cada área de estudo, permitem 

avaliar o desempenho desses espaços urbanos. Dessa maneira, a configuração avaliada 

por meio da Sintaxe do Espaço é sempre potencial, conforme a literatura demonstra, 

sendo tradicionalmente compatível com a realidade (HILLIER E HANSON, 1984; 

HILLIER 1996; HOLANDA, 2002; MEDEIROS 2013).  

Nas áreas investigadas pela LUOS, esse potencial em grande parte corresponde à 

realidade. Quando existe correspondência está havendo uma sincronia entre configuração 

e movimento, e quando não corresponde, outros fatores podem ser prioritários para o 

condicionamento do fluxo, como por exemplo, os usos permitidos. Dessa maneira, ao 

longo das vias indicadas com tons mais quentes nos mapas axiais, ou seja, com altos 

valores de integração, priorizou-se o uso misto com habitação multifamiliar, na tipologia 

de apartamentos, como forma de melhor aproveitar seu potencial configuracional.   
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3. Análise sintática do espaço – mapas axiais 

Os mapas axiais foram gerados a partir dos eixos viários1 de cada uma das 24 regiões 

administrativas contempladas no projeto de lei (ver anexos). As poligonais das áreas 

urbanas foram ajustadas de maneira a abranger os grandes eixos que contornam cada 

parcelamento.    

Exploramos a variável integração global Rn, sobrepondo os mapas axiais, os mapas de 

uso do solo e os mapas de rede de transporte para exigência de vagas, de modo a verificar 

se de fato os eixos mais integrados estão situados nas centralidades, vias de atividades, 

corredores de ônibus e vias servidas com alta densidade e frequência de linhas de ônibus 

e, em caso positivo, se há uma correspondência entre esses eixos e os usos propostos pela 

LUOS. Portanto, a partir dos resultados obtidos, foi possível a manutenção ou a 

proposição de novos usos e tipologias.   
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