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RESUMO 
 
O artigo explora a relação entre configuração espacial e vitalidade no centro antigo de 
Goiânia. A análise baseia-se na Sintaxe Espacial e aborda a correlação de variáveis 
configuracionais com dinâmicas urbanas associadas à vitalidade em áreas de uso coletivo. 
Para a pesquisa, são examinadas medidas que permitem verificar a respectiva influencia no 
fluxo de movimento de pessoas e que, portanto, contribuem para espaços serem mais ou 
menos utilizáveis que outros. O artigo assume como questões de pesquisa: 1) de que forma 
a configuração urbana afeta a vitalidade no centro antigo de Goiânia?, e 2) quais os 
mecanismos espaciais que tornam possível a manutenção da vitalidade urbana em centros 
antigos? Os resultados demonstram que a configuração condiciona o fluxo de movimento 
de pessoas e interfere na vitalidade dos espaços.  
 
1  INTRODUÇÃO 
 
O artigo analisa a relação entre configuração espacial e vitalidade existente no centro 
antigo de Goiânia. A perspectiva configuracional corresponde à interpretação das relações 
oriundas dos arranjos entre cheios (barreiras) e vazios (acessos) que constituem a estrutura 
da cidade e que afetam a vida nos espaços públicos no centro. Segundo Trigueiro e 
Teixeira (2011, p.6): 
 

Configuração se define pela forma e arranjo de barreiras e acessos. Por barreiras, 
entenda-se tudo aquilo que impede ou desautoriza a passagem entre espaços ou 
vazios (quadras, edifícios, etc.); por acessos, o que dá passagem ou permeabilidade 
entre barreiras (vias, largos, vazios).  

 
Holanda (2013) discorre sobre as barreiras e acessos – ou permeabilidades – aplicadas aos 
espaços urbanos, afirmando que a configuração desses elementos pode promover o 
encontro de pessoas e criar espaços mais utilizáveis. E também o contrário, incentivar as 
esquivanças e gerar espaços ociosos ou pouco usáveis.  
 
Segundo o autor, as barreiras e acessos interferem no fluxo de pessoas e geram padrões de 
movimento, que podem ser interpretados e quantificados por meio da Teoria da Lógica 
Social do Espaço ou Sintaxe Espacial, no que Hillier et al. (1993) denominam como 
movimento natural.  
 
Para Saboya (2010), apoiado nos estudos de Hillier, “a configuração da malha urbana”, por 
exemplo, “tem a propriedade de privilegiar alguns espaços em relação a outros, no que diz 



 

 

respeito ao movimento de passagem”. Portanto, o traçado das vias seria o principal gerador 
desses padrões. Diante disso, é possível inferir que o traçado das vias é de fundamental 
importância para localização de usos, sobretudo em áreas centrais que dependem do fluxo 
de pessoas.  
 
Holanda (2013) complementa que, em se tratando de centros antigos, no entanto, o traçado 
apenas não é suficiente para manutenção dos usos, é necessário o emprego de “todos os 
mecanismos de incentivo, para que a ocupação não seja pontual, nem no espaço, nem no 
tempo”. Quando isso não é aplicado têm-se o que normalmente o autor observa em alguns 
centros antigos, que em determinados horários do dia se esvaziam, e a noite morrem por 
completo, e conclui: é a apropriação contínua que permite a vitalidade dos espaços 
centrais.  
 
Holanda (2014) define vitalidade dos centros como sendo a presença da mescla de 
circulação e atividades, no espaço e no tempo. Alguns autores são referência na temática 
sobre a vida dos espaços na cidade, a incluir Jane Jacobs e Jan Gehl. Particularmente, os 
estudos de Gehl (2013) são de especial relevância por detalhar ferramentas ou estratégias 
que garantem a vitalidade nos espaços públicos. O urbanista prioriza a escala humana às 
demais escalas e cita medidas de planejamento para assegurar o uso dos espaços pelas 
pessoas e a qualidade dos mesmos.  
 
Os estudos de Tenório (2012) e Holanda (2013, 2014) contemplam esses aspectos e os 
associam às estratégias exploradas pela Sintaxe Espacial. Conforme apontado para a 
abordagem, a configuração dos espaços tem implicações sociais, isto é, a maneira como 
seus elementos estruturantes se relacionam no espaço influencia diretamente a apropriação 
dos espaços pelas pessoas. Em sua tese sobre espaços públicos, Tenório (2012) aponta 
dispositivos e desenvolve um método para evitar a morte dos lugares. Em se tratando de 
centros – partindo do princípio que a ocupação de pessoas é o que promove a vitalidade 
dessas áreas – tanto Tenório (2012) quanto Holanda (2013) discorrem sobre alguns 
mecanismos que garantem o fluxo, tais como: 1) acessibilidade das ruas; 2) mistura de 
usos e atividades; 3) e visibilidade das edificações comerciais.  
 
A partir das premissas anteriores, o estudo explora as dinâmicas urbanas que afetam o 
centro antigo de Goiânia e a sua vitalidade, com foco na configuração espacial. Para tanto, 
assume-se como questões de pesquisa as seguintes perguntas: 1) de que forma a 
configuração urbana afeta a vitalidade no centro antigo de Goiânia?, e 2) quais os 
mecanismos espaciais que tornam possível a manutenção da vitalidade urbana em centros 
antigos? 
 
O artigo se divide em três partes. A primeira introduz a temática. A segunda trata da 
metodologia empregada. A terceira, por fim, apresenta e discute o estudo de caso, o que 
antecipa as conclusões. 
 
2 METODOLOGIA 
 
O estudo se apoia na Teoria da Lógica Social do Espaço ou Sintaxe Espacial. Proposta por 
Bill Hiller e Julienne Hanson a partir da década de 70, a Sintaxe comporta uma reflexão 
sobre o conjunto de regras e princípios ordenadores do espaço urbano, de modo a explorar 
as relações entre espaço e sociedade. O espaço aqui é entendido a partir de Holanda 
(2013), quando afirma que o “organizamos visando satisfazer e reproduzir sistemas de 



 

 

encontros interpessoais”. O autor acrescenta que a perspectiva parte da premissa de que “a 
organização espacial humana seja na forma de assentamentos, seja na forma de edifícios, é 
o estabelecimento de padrões de relações compostos essencialmente de barreiras e 
permeabilidades de diversos tipos” (HOLANDA, 2002, p.96).   
 
As barreiras e permeabilidades são os elementos estruturadores do sistema urbano, que 
também recebem a denominação de cheios – edifícios, quadras – e vazios – vias, calçadas, 
passeios. Do ponto de vista da configuração espacial, essas unidades formadoras da 
estrutura da cidade se articulam e são interdependentes. Conforme esses elementos se 
associam, podem favorecer a circulação de pessoas, estimular os encontros, propiciar 
atrativos para áreas especificas, como também provocar as esquivanças e tornar áreas 
menos atrativas do que outras. Tais questões referem-se ao fluxo de movimento de um 
sistema urbano, em termos potenciais.  
 
A Teoria da Lógica Social do Espaço trabalha com essa perspectiva sistêmica para o 
ambiente urbano e considera que as partes afetam o todo e vice-versa, demonstrando a 
existência de uma interdependência entre os elementos estruturantes do espaço urbano 
(MEDEIROS, 2013). Em outras palavras, se ocorre uma alteração na configuração espacial 
de determinado local certamente isso afetará de uma maneira ou de outra o sistema como 
um todo.  
 
Para o presente estudo, as alterações na configuração espacial que interferem no fluxo de 
movimento do centro antigo são de especial relevância em razão da problemática proposta. 
Neste sentido, a Sintaxe Espacial é útil por permitir interpretar esse movimento e 
quantificá-lo.  
 
No que se refere às ferramentas da Sintaxe Espacial, destacam-se os mapas axiais que 
representam o potencial de acessibilidade existente nas vias em uma trama urbana, 
considerando as relações entre os elementos constituintes da cidade. O mapa axial é 
desenvolvido por meio de linhas desenhadas sobre as vias de circulação de uma malha 
viária, resultante de uma base cartográfica disponível, e o traçado dos eixos deve 
considerar o menor número possível das maiores linhas retas (DIAS, 2014). A 
representação gráfica atualizada do assentamento estudado, por meio desses mapas e 
processados em aplicativos específicos, tal como o Depthmap©, gera valores numéricos 
que permitem a leitura de centralidades. Os valores resultantes são convertidos para uma 
escala cromática: no caso da variável de integração, por exemplo, as vias mais integradas 
correspondem às cores mais quentes – avermelhadas – enquanto as mais segregadas são 
apresentadas em tons frios – azuis (Figura 1). 
 

 
 

Fig. 1 - Mapa Axial de Pelotas – RS (em cima) e Salvador –BA (em baixo): 
as cores mais quentes representam áreas de maior potencial de movimento, e as frias, 

de menor. 
Fonte: Barros et al., 2009. 



 

 

A partir das estratégias de representação selecionadas, a pesquisa foi estruturada de modo a 
explorar um conjunto de variáveis. Aquelas de natureza configuracional são as vinculadas 
à Sintaxe do Espaço (integração, visibilidade das edificações, co-presença); enquanto às 
não configuracionais referem-se às informações sobre o uso do solo.  
 
3 ESTUDO DE CASO: O CENTRO ANTIGO DE GOIÂNIA 
 
3.1  Breve histórico 
 
Goiânia, construída para ser a nova capital do Estado de Goiás, foi fundada em 1937 e teve 
seu traçado original planejado. Desde sua origem já apresentava dois núcleos principais: 
Campinas e o projetado por Attílio Corrêa Lima. Antes da fundação, o núcleo urbano de 
Campinas concentrava grande parte do comércio e serviços e era o principal centro ativo, 
enquanto o Setor Central não se efetivava de fato. Na década de 30, com a implantação do 
centro projetado, a configuração vai se alterando e Campinas passa a ser um núcleo 
secundário (ALARCÓN, 2004). 
 
O projeto de Attílio Corrêa distribuía a cidade em cinco setores: o Setor Central, que 
concentrava as atividades administrativas na Praça Cívica e o comércio na Avenida Goiás, 
nas ruas paralelas e na Avenida Anhanguera, resultante da incorporação da antiga estrada 
que conectava Leopoldo de Bulhões ao núcleo urbano de Campinas; o Setor Norte, situado 
abaixo da Avenida Paranaíba, com traçado mais regular e onde se concentravam as 
atividades industriais; o Setor Sul, destinado ao uso residencial; e os Setores Leste e Oeste, 
que no plano de Attílio aparecem apenas esboçados (MANSO 2001).  
 
A expansão urbana de Goiânia no ano de 1939 manteve-se nos limites previstos no 
primeiro plano, uma vez que o poder público deteve o controle do parcelamento urbano 
como forma de manutenção da ocupação planejada. No ano de 1947, o novo código de 
edificações do município liberou o parcelamento por particulares e Goiânia expandiu-se 
para além dos limites previstos. O crescimento tomou proporções ainda maiores quando no 
início da década de 50 o poder público permitiu a construção de loteamentos sem a 
exigência de uma infraestrutura básica, apenas com a locação e aberturas das vias. O 
resultado foi o aumento da mancha urbana, com loteamentos sem infraestrutura básica, 
desconectados e produzindo inúmeros vazios urbanos; construções sem restrição de usos; e 
invasões em áreas de fundo de vale. A cidade se desconfigurou (RIBEIRO, 2004).  
 
Segundo Alarcón (2004), com a concentração cada vez maior de comércio, serviços e 
escritórios, o centro da cidade consolidou–se como núcleo principal na década de 70. 
Entretanto, a partir de 1980, a centralidade ativa expandiu-se do Setor Central para o Setor 
Oeste, movimentando-se em direção às vias mais integradas da estrutura urbana, isto é, de 
maior acessibilidade topológica.  
 
Conforme explora Correa (2010), as modificações ocorridas nas últimas décadas em 
Goiânia pulverizaram algumas atividades e produziram novas centralidades urbanas. 
Próximas a essas centralidades se encontraram as classes de maior renda que atualmente 
estão nos setores Oeste, Bueno, Marista, Nova Suíça e Jardim Goiás. Atualmente, o centro 
antigo de Goiânia ainda concentra as principais atividades de comércio e serviço, apesar da 
expansão urbana (ALARCÓN, 2004). Alguns órgãos públicos – antes localizados no Setor 
Central – foram transferidos para outras partes da cidade, como ocorreu com a prefeitura 



 

 

municipal. Evidentemente identifica-se uma perda na sua função administrativa, mas não 
de seu desempenho como espaço agregador de comércio e serviços diversos.   
 
A capital goiana, grosso modo, tem seguido uma tendência encontrada em outros centros 
antigos de cidades brasileiras que experimentam o esvaziamento de atividades e serviços 
com caráter elitizado, e de usos residenciais. Isto se deve ao fato de esses centros serem 
vistos como espaços degradados e pela oferta de áreas que supostamente imprimem 
melhores qualidade espaciais. As ruas são extremamente movimentadas durante o dia, em 
especial por um público de características mais populares, o que ocorre pela diversidade de 
atividades e serviços existentes, e em razão do contato direto das lojas com as vias mais 
acessíveis. A falta de fluxo de pessoas é sentida nas vias mais segregadas, como nos becos 
e nas praças internas, e durante o período noturno.  
 
3.2  Análise: resultados e discussão  
 
A análise do estudo de caso concentrou-se nos aspectos globais que envolvem o sistema 
como um todo, e nos aspectos locais que tratam dos seus elementos estruturadores ou as 
partes, com foco na problemática da pesquisa. No âmbito global, o estudo concentrou-se 
no limite demarcado pelo munícipio de Goiânia com a área conurbada de Aparecida de 
Goiânia, em que foram avaliados os aspectos na configuração espacial do sistema que 
afetam o centro antigo cujo perímetro considerado foi aquele delimitado pelo tombamento 
federal (Figura 2). Dentro deste recorte, foram selecionadas vias com diferentes 
configurações para a aplicação das variáveis locais. 
 

 
 

Fig. 2 – Mapa do centro antigo de Goiânia, com destaque para as vias analisadas. 
Fonte: Arrais, 2015. 



 

 

Considerando que o fluxo de movimento de pessoas é um dos fatores que permite 
desenvolver a leitura da vitalidade dos espaços públicos, as variáveis de pesquisa foram 
correlacionadas com fluxo real oriundo da contagem de pedestres (variável de co-
presença). 
 
Os resultados foram interpretados a partir da Escala de Cohen, adotada nos estudos de 
Medeiros (2013), e complementada com o coeficiente de determinação R2, conforme 
procedimento sugerido por Jacques (2006, apud MEDEIROS, 2013). Segundo o autor 
(2013, p.329), essa escala é “uma ferramenta auxiliar que explica a intensidade de ‘r’ a 
partir da correspondência entre o valor numérico obtido (positivo ou negativo) e as 
classificações de inexistente à perfeita” (Tabela 1).  
 

Tabela 1 – Avaliação dos valores de r e R2  
 

Classificação r R2 
Inexistente 0,0 a 0,09 0,0 a 0,008 
Pequena 0,1 a 0,29 0,1 a 0,08 
Moderada 0,3 a 0,49 0,9 a 0,24 
Grande 0,5 a 0,69 0,25 a 0,48 
Muito grande 0,7 a 0,89 0,49 a 0,80 
Quase perfeita 0,9 a 0,99 0,81 a 0,99 
Perfeita 1 1 

 
Para as análises, Medeiros (2006, p. 283) esclarece sobre o uso de “r” e “R2”: 
 

 O valor de “r”, ou correlação de Pearson, expressa quanto duas ou mais variáveis 
estão relacionadas e/ou associadas, podendo ser de forma positiva (se diretamente 
proporcional) ou negativa (se inversamente proporcional), com valores entre “1” e 
“-1” (quanto mais próximo de “0” menor a relação; quanto mais próximo de “1” ou 
“-1”, maior); O R2, ou coeficiente de determinação, é obtido por meio de uma 
regressão simples, que corresponde à medida da proporção de variabilidade de uma 
variável explicada pela variabilidade da outra, sendo uma variável independente e 
outra dependente (ou explicativa). A medida é derivada da correlação de Pearson, 
“r”.  

 
 
Integração  
 
Na leitura do Mapa Axial de Goiânia (Figura 3) observa-se que o conjunto de vias mais 
integradas ou com maior potencial de acessibilidade – destacadas pelas cores mais quentes 
– encontram-se distribuídas pelo sistema urbano configurando em um modelo denominado 
por Medeiros (2013) de Roda Dentada, em que vias mais integradas partem em todas as 
direções da cidade. Contudo, essas vias são mais evidentes na parte sul e sudoeste de 
Goiânia. Esse grupo de ruas integradas abarca o centro antigo, o que permite inferir que a 
área permanece sendo o centro ativo, isto é, aquele para onde convergem, em quantidade e 
diversidade, fluxos e usos distintos. A afirmação também pode ser reforçada com os dados 
referentes à integração global de suas vias, que demostraram uma acessibilidade 
significativa, mesmo considerando os espaços mais segregados como os becos e vielas. 
 



 

 

 
 

Fig. 3 Mapa axial de Goiânia com a leitura da integração global Rn para o ano de 
2015.  

Fonte: Arrais, 2015. 
 
Ao correlacionar os dados de integração das vias do centro antigo selecionadas com a 
contagem de pessoas, observou-se que os eixos com maiores valores de integração obtidos, 
em sua maioria, são também aquelas onde a quantidade de fluxo de pessoas foi mais 
expressiva (R2 = 47%).  A Figura 4 demonstra a correlação entre a integração global e o 
movimento de pedestres no centro durante a semana (segunda à sexta). 
 
 

 
 

Fig. 4  Correlação entre integração global e pedestres, excluindo a Rua 21.  
Resultados para os dias de semana. 



 

 

Os dados reforçam a importância da configuração para atrair e sustentar o fluxo de pessoas 
nas vias. Quando a análise ocorre no âmbito local, com dados de integração local, os 
resultados são semelhantes (R2 = 44%), como mostra a figura 5. 
 

 

 
 

Fig. 5  Correlação entre integração local e quantidade de pedestres para os dias de 
semana.  

 
 
Visibilidade das edificações 
 
A variável analisa a visibilidade das edificações por meio da presença de quantidades de 
portas que se abrem para as ruas. Entende-se por portas aberturas que oferecem passagem 
direta para as vias. Jacobs (2001) considera esses elementos como sendo os olhos da rua, 
fundamentais para garantir a segurança e a vitalidade dos espaços. Holanda (2013) 
completa ainda que as cidades necessitam de edificações com mais olhos e menos ombros 
e costas, para favorecer o encontro entre as pessoas. Os lugares de circulação com grandes 
empenas cegas, sem olhos ou portas, são espaços a serem evitados pelos pedestres, em 
especial, pela insegurança que promovem. 
  
Em cada uma das vias selecionadas foi contada a quantidade de portas existentes. Em um 
primeiro momento, utilizou-se o software Google Street View©. Entretanto, devido à 
dificuldade em visualizar as portas por conta das barreiras de árvores e veículos, alterou-se 
a estratégia e a contagem passou a ser realizada no próprio local. 
 
De modo geral, considerando os resultados expressos na Figura 6, infere-se que a 
quantidades de portas ao longo de um eixo influi positivamente para o aumento do fluxo de 
pedestres. Ruas com maior quantidade portas são também aquelas de maior movimento (R2 
= 59%).  Estudos apontam que a possibilidade de encontro ou visibilidade permitida por 
estes acessos gera uma maior sensação de segurança que favorece o fluxo de pessoas, 
mesmo em situações de portas e janelas fechadas (BARROS, 2014).  



 

 

 
 

Fig. 6  Correlação, nos dias de semana, entre portas e pedestres.  
  
Usos 
 
Segundo Jane Jacobs (2000) e Frederico de Holanda (2013, 2014), a mistura de usos é 
essencial para manutenção da vida nos espaços públicos. A considerar essa referência, 
foram levantados quais os usos presentes em cada via selecionada do centro antigo, o  que 
posteriormente possibilitou a correlação dos tipos (residencial, comercial e misto) 
existentes com a quantidade de pedestres circulando.  
 
As Figuras de 7 a 9, para os dias de semana, apontaram que o fluxo de pessoas é maior 
naquelas vias onde o uso comercial é predominante (R2 = 70%). No contexto do uso misto 
(comércio/serviços com residência), os resultados também apontaram uma correlação que 
merece ser mencionada (R2 = 27%). Nas vias onde a predominância foi do uso residencial 
o movimento de pedestres foi menor, com correlação praticamente inexistente. Os dados 
permitem concluir que para a vitalidade das áreas centrais, o uso comercial e misto são 
fundamentais. Todavia, assume-se que as atividades devem ocorrer de maneira contínua no 
espaço e no tempo para possibilitar o fluxo de pessoas inclusive fora do horário comercial 
e evitar que essas áreas fiquem completamente vazias em determinados períodos do dia.   
 
 

 
 

Fig. 7 Correlação, nos dias da semana, entre quantidade de comércio/serviços e fluxo 
de pedestres. 



 

 

 

 
 

Fig. 8  Correlação, nos dias de semana, entre quantidade de residências e fluxo de 
pedestres. 

 

 
 

Fig. 9  Correlação, nos dias de semana, entre quantidade de uso misto e fluxo de 
pedestres. 

 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A pesquisa buscou investigar os aspectos na configuração espacial de Goiânia que afetam a 
vitalidade no centro antigo a partir das alterações no fluxo de movimento de pessoas. Para 
a análise foram aplicadas variáveis configuracionais e de uso do solo, o que contribuiu para 
ampliar a compreensão da problemática delimitada.  
 
As correlações obtidas apontaram que as variáveis de integração/acessibilidade, 
visibilidade das edificações/quantidade de portas e uso dos solo afetam a quantidade de 
pessoas presentes no centro. Esses achados possibilitaram responder às questões de 
pesquisa: 
 
1) De que forma a configuração urbana afeta a vitalidade no centro antigo de Goiânia? 
 



 

 

Os achados obtidos solidificam o papel da configuração para promover ou restringir uma 
maior vida urbana. A configuração condiciona o fluxo de movimento, reduz ou promove a 
presença de pessoas, o que interfere na vitalidade no centro. O estudo evidenciou que 
espaços nos quais a configuração é mais integrada (do ponto de vista da Sintaxe Espacial) 
tendem a ser mais escolhidos para os deslocamentos e, portanto, com fluxo de pessoas 
mais elevado.  
 
2) Quais os mecanismos espaciais que tornam possível a manutenção da vitalidade urbana 
em centros antigos?  
 
Os resultados obtidos apontam que a vitalidade, sobretudo nos espaços públicos dos 
centros, é dependente da quantidade de portas (alimentação do espaço) e da existência de 
vias/passeios acessíveis, onde as pessoas também sintam convidadas a permanecer 
(aspecto explorado em detalhes no estudo desenvolvido por Arrais, 2015). Além disso, a 
presença de comércio/serviços e do uso misto é essencial para assegurar um fluxo maior.  
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