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RESUMO 

 

A pesquisa explora a vitalidade das áreas de lazer à beira d´água e estuda as relações que 

se estabelecem entre os corpos d´água e a cidade. O recorte empírico compreende o Projeto 

Orla em Brasília-DF, desenvolvido para as margens do Lago Paranoá. No que diz respeito 

aos aspectos teóricos, metodológicos e ferramentais, emprega-se a Teoria da Lógica Social 

do Espaço ou Sintaxe Espacial (HILLIER e HANSON, 1984; HOLANDA, 2002; 

HILLIER, 2007; MEDEIROS, 2013). Por meio da abordagem, é possível associar espaços 

com maior vitalidade às variáveis configuracionais, o que subsidia a discussão de projetos 

urbanos capazes de gerar espaços vivos. Os resultados obtidos para o estudo de caso 

apontam que a desarticulação ou a falta de integração entre a água e o tecido urbano é um 

aspecto que afeta substancialmente o cenário de falta de vitalidade ao longo de corpo 

hídrico.  

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa se insere no debate sobre tecidos urbanos próximos, contíguos ou que 

incorporam corpos hídricos, e explora o papel da configuração espacial para a vitalidade de 

espaços à beira d´água voltados para o lazer. Adota-se como estudo de caso o Projeto Orla, 

em Brasília/DF. Considera-se que as relações espaciais oriundas dos padrões morfológicos 

contribuem para a dinâmica dos espaços na cidade.  

 

As áreas ao longo dos corpos d´água em tecidos urbanos têm sido objeto de diversos tipos 

de análise e intervenção nas últimas décadas. A literatura assume como marco inaugural as 

primeiras ações nas frentes marítimas ocorridas no final dos anos 1950 nos Estados Unidos 

da América, com a implantação de projetos nas cidades de Boston e Baltimore (HOYLE, 

1992; DEL RIO, 2001; ANDREATTA, 2010). 

 

Parece residir na articulação entre cidades e corpos d´água um ponto crucial do dinamismo 

de espaços de lazer à beira d´água para a vida urbana, o que se vincula a características de 

posicionamento das margens no contexto do sistema urbano. Além da articulação 

entrepartes, outros aspectos como abandono, subaproveitamento, existência de áreas 

residuais, carência de infraestrutura e posição hierárquica frágil parecem também 

contribuir para a falta de vida desses espaços, o que conforma o problema de estudo. 

 

A partir dessas premissas, a pesquisa procura investigar a articulação dos espaços de lazer 

à beira d´água com a cidade. Para tanto, assume-se uma perspectiva configuracional, a 



implicar a análise das relações entre as partes componentes do sistema urbano. Entende-se 

“configuração urbana” (HILLIER e HANSON, 1984) “não como um aglomerado de 

objetos e formas-espaços distribuídos pela cidade, e sim como um conjunto de elementos 

que se articulam, e desta forma de articulação é possível extrair uma série de ponderações 

sobre aquilo que dizemos ser cidade” (MEDEIROS, 2013, p. 102).  

 

A considerar o mapeamento da dinâmica local incorporado aos procedimentos, é possível 

verificar os dados de natureza configuracional, de modo a discutir a sincronia entre o 

desempenho real e o potencial oriundo das estratégias de modelagem dos espaços 

consoante a Sintaxe do Espaço. O foco da interpretação está na descrição do sistema 

(representações axial e isovistas), interpretação/quantificação (dados processados que 

resultam em medidas ou variáveis sintáticas) e análise de resultados/correlações (uso do 

solo, sistema viário, centralidades, etc.), geradas a partir de plantas da cidade de Brasília e 

do Projeto Orla.  

 

A pesquisa tem como objetivo identificar se a articulação entre os espaços de lazer à beira 

d´água e a cidade é realmente decisiva para a vitalidade dessas áreas e, com base nos 

resultados, definir quais “variáveis de vitalidade” estão associadas a espaços de maior 

urbanidade – o que reforça a natureza exploratória da investigação.  

 

2  PROJETO ORLA 

 

Os estudos do Plano de Ordenamento e Estruturação Turística de Brasília – Projeto Orla 

elaborados em 1992 pela TCI Planejamento, Projeto e Consultoria Internacional Ltda. e 

contratados pelo então Departamento de Turismo do Distrito Federal – Detur, em convênio 

celebrado com o Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur, foram uma tentativa de barrar 

o processo continuado de privatização da orla do Lago Paranoá e de inserir Brasília nos 

cenários regional, nacional e internacional. Pretendia-se qualificar e promover o 

aproveitamento turístico, econômico e cultural das áreas livres remanescentes, localizadas 

às suas margens, propiciando o livre acesso à orla. Seria um projeto amplo para toda a área 

da margem desenvolvido em parceria com a iniciativa privada, com o propósito de 

implantar espaços públicos qualificados voltados para o lazer.  

 

Em 1992, o Projeto Orla previa a implantação de dez polos de atividades: (a) Polo 1 – 

Pontão do Lago Norte; (b) Polo 2 – Complexo da Enseada; (c) Polo 3 – Complexo Brasília 

Palace; (d) Polo 4 – Parque do Cerrado; (e) Polo 5 – Marina do Paranoá; (f) Polo 6 – 

Centro de Lazer Beira Lago; (g) Polo 7 – Parque da Ciência e Tecnologia; (h) Polo 8 – 

Centro Internacional e Cultural; (i) Polo 9 – Parque Aquático; (j) Polo 10 – Praça das 

Nações), com uma área estimada em 780.000,00m². Nesta mesma época, foi criado um 

grupo de trabalho incumbido de acompanhar a elaboração da proposta, composto por 

representantes de diversos órgãos do GDF.  

 

Em 1995 o projeto foi reestruturado, de modo que o lazer estaria associado tanto ao 

desenvolvimento de atividades econômicas com a geração de emprego e renda quanto à 

democratização do acesso ao lago. Sob a supervisão e coordenação da Terracap e da então 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Seduh, a ação passou a ser 

composta por onze polos – (k) Polo 11 – Pontão do Lago Sul –, onde foram previstos 

diversos usos e atividades, a incluir lazer, entretenimento e hospedagem, compostos de 

hotéis, restaurantes, marinas, áreas para esportes terrestres e de apoio a esportes aquáticos, 

áreas culturais, museus, locais para shows e heliportos. 



 

Para interligar os onze polos, foram propostos quatro sistemas de circulação, sendo o 

primeiro uma alameda para os pedestres denominada Lucio Costa, que seria o elemento 

definidor e estruturador desses espaços à beira d´água; o segundo uma ciclovia, que 

deveria correr paralelamente à alameda, mas que por vezes poderia afastar-se dela e 

embrenhar-se por áreas mais isoladas; a terceira opção seria um veículo de baixa 

velocidade (Veículo Leve sobre Pneus – VLP) fazendo a ligação entre os polos por uma 

via alternativa, que em alguns momentos poderia passar perto das margens do lago; e por 

último, as marinas públicas e pequenos atracadouros para atender ao transporte aquaviário.  

 

Apesar do Projeto Orla, desde o início de sua elaboração em 1992, ter um objetivo de 

qualificar e integrar os espaços públicos remanescentes, promover a articulação entre a 

cidade e o lago e realizar a liberalização da orla, não conseguiu até os dias de hoje alcançar 

tal intuito. Em função da falta de vontade política, a ação foi implantada de forma parcial e 

pontual. Além do mais, os sistemas de circulação propostos incialmente para fazer a 

integração entre os onze polos nunca foram implantados.  

 

3  ASPECTOS TEÓRICOS, METODOLÓGICOS E TÉCNICOS 

 

3.1  Teoria/Conceitos 

 

O escopo conceitual que se adota é aquele baseado na Teoria da Lógica Social do Espaço 

ou Sintaxe Espacial (HILLIER e HANSON, 1984; HOLANDA, 2002; MEDEIROS, 

2013), que fornece estratégias para a investigação das relações espaciais com base no 

princípio de configuração. Assume-se 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. 

 

São examinadas as feições relacionais e o entendimento de que maneira os diferentes 

arranjos entre espaços abertos e fechados implicam tipos espaciais distintos que podem 

fornecer subsídios para a compreensão da dinâmica urbana. A Sintaxe Espacial contempla 

técnicas de entendimento e representação do espaço e gera subsídios que permitem ao 

pesquisador investigá-lo do ponto de vista das articulações urbanas. Além disso, descreve 

possibilidades de interação e contatos a partir de possíveis fluxos diferenciados de pessoas 

ou veículos. Equivale à exploração dos espaços ou vazios deixados pelos cheios na cidade 

ou no edifício (MEDEIROS, 2013). 

 

3.2  Etapas da Pesquisa 

 

Fase 01 (Modelagens Configuracionais) – produção de modelagens configuracionais a 

partir da Sintaxe do Espaço, com foco na descrição do sistema (representações axial e 

isovistas), interpretação/quantificação (dados processados que geram medidas ou variáveis 

sintáticas) e análise de resultados/correlações (uso do solo, sistema viário, centralidades, 

etc.), produzidas a partir de plantas da cidade de Brasília e do Projeto Orla. As 

interpretações foram desenvolvidas em três recortes: nível 1 – território correspondente ao 

Plano Piloto de Brasília conjuntamente com as regiões do Lago Sul, Lago Norte, Paranoá, 

Varjão e o Setor Habitacional Taquari, denominado Sistema Lago; nível 2 – Distrito 

Federal e nível 3 – Área Metropolitana de Brasília – AMB.  

 



Fase 02 (Mapeamento da Dinâmica Local) – desenvolvimento de mapeamento da dinâmica 

local para confronto com os dados de natureza configuracional, de modo a verificar o 

desempenho real e o potencial oriundo das modelagens. Os dados levantados permitiram 

identificar os locais de maior movimento em cada um dos polos de atração do Projeto Orla, 

de forma a procurar a correspondência entre o uso dos espaços, onde há maior 

concentração de pessoas ou atividades, e as áreas potencialmente mais agregadoras. 

 

Fase 03 (Consolidação dos Resultados e da Discussão) – articulação dos achados, para 

confrontar os resultados oriundos do escrutínio do objeto de estudo e as correspondentes 

questões de pesquisa.  

 

3.3  Ferramentas/Instrumentos 

 

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

assentamentos urbanos e duas delas são relevantes para a presente pesquisa: mapa axial e 

mapa de visibilidade/isovistas. Segundo Medeiros (2013, p. 149), cada uma dessas 

estratégias está relacionada “com um aspecto de como os indivíduos experimentam e usam 

o espaço: as pessoas movem-se ao longo de linhas (representação linear), agrupam-se em 

espaços convexos (espaços convexos) e dominam um campo visual a partir de qualquer 

ponto determinado (isovistas)”. 

 

3.4  Objeto de Estudo e Modelagem Configuracional 

 

Para a investigação do Projeto Orla foram explorados comparativamente 13 polos/áreas 

(11 polos, além do Calçadão da Asa Norte e da Ermida Dom Bosco). Posteriormente, 

foram selecionadas cinco áreas para mapeamento da dinâmica local, com o intuito de 

representar extremos de pouca ou muita vitalidade do espaço público. Duas delas fazem 

parte dos dez polos originais criados em 1992, o Complexo Brasília Palace (Polo 3) e o 

Centro de Lazer Beira Lago (Polo 6). A terceira é o Pontão do Lago Sul (Polo 11), 

incorporado ao Projeto Orla em 1995. Os demais foram indicados para serem incorporados  

ao Projeto Orla durante a gestão do Governador Cristóvam Buarque: o Calçadão da Asa 

Norte e o Parque Ermida Dom Bosco.  

 

Nas áreas descritas, foram aplicadas as ferramentas configuracionais axiais e de 

visibilidade, tendo como foco duas situações distintas: na primeira o foco é o pedestre, 

portanto as ferramentas foram aplicadas para os caminhos oficiais de pedestres, ou seja, 

calçadas pavimentadas (mapa de pedestres), a segunda o foco é o automóvel, de modo que 

as ferramentas foram aplicadas nas vias e estacionamentos de veículos (mapa de veículos).  

 

4  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As variáveis foram desenvolvidas num primeiro momento para 13 polos/áreas para as 

medidas de conectividade, integração global e integração local. Na sequência, os mapas 

axiais e mapas de visibilidade foram confrontadas com os dados obtidos no mapeamento 

da dinâmica local das cinco áreas de interesse selecionadas, a incluir (a) principal elemento 

de apelo; (b) acessos; (c) usos identificados; (d) perfis identificados; (e) estado de 

conservação e manutenção; e (f) segurança.  

 

As comparações procedidas resultaram num conjunto de achados, sintetizados nas Tabelas 

1, 2 e 3 e consolidados a seguir.  



 

 

 

 
Tabela 1 Síntese das medidas axiais referentes às vias de acesso aos 13 polos/áreas (Sistema Lago) 
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Obs1: As cores correspondem aos valores obtidos, comparativamente, para cada uma das vias de acesso aos 
treze polos (11 pólos e 2 acréscimos). Quanto mais quente a cor, maior o valor, quanto mais fria, menor o 

valor. 

 

Tabela 2 Síntese das medidas axiais e de visibilidade referentes aos caminhos para pedestres para 5 

polos/áreas selecionados (Sistemas Independentes)  

 
 SISTEMAS INDEPENDENTES (PEDESTRES) 

Complexo Brasília 

Palace (Polo 3) 

Centro de Lazer Beira 

Lago (Polo 6) 

Pontão do Lago Sul  

(Polo 11) 

Calçadão da Asa Norte Parque Ermida Dom 

Bosco 

MEDIDAS AXIAIS 

Número total de linhas do 

sistema* 

     

Tamanho médio dos eixos      

Compacidade      

Conectividade      

Integração global Rn      

Integração local R3      

Sinergia       

Inteligibilidade      

 

 

MEDIDAS DE VISIBILIDADE 

a) Grafo de visibilidade 

Conectividade visual      

b) Propriedade das isovistas de todos os pontos para todos os pontos do sistema 

Área da isovista      

Compacidade da isovista      

Raio máximo da isovista      

Oclusividade      

Perímetro da isovista      

c) Relações de visibilidade 

Coeficiente visual de 
agrupamento 

     

Controle visual      

Controlabilidade visual      

Integração visual [HH]      

d) Relações métricas, para o raio n e para o raio 300 

Raio N 

M. do tam. dos caminhos 

métricos mais curtos 

     

M. do desvio ang. dos 

cam. métricos mais curtos 

mais curtos 

     

T. da linha reta média      

Número de pontos  NA NA NA NA 

Raio 300 

M. do tam. dos caminhos 
métricos mais curtos 

     

M. do desvio ang. dos 

cam. métricos mais curtos 
mais curtos 

     

T. da linha reta média      

Número de pontos      

Obs2: Para as medidas axiais, preenchemos a tabela com uma gradação de valores, segundo a variável e cada 

uma das cinco áreas de interesse. Quanto mais quente a cor, maior o valor, quanto mais fria, menor o valor. 

Porém, para a variável número total de linhas do sistema*, a escala cromática está invertida. 

Obs3: Para as medidas de visibilidade, preenchemos a tabela com uma gradação de cores, segundo a variável 

e cada uma das cinco áreas de interesse. Quanto mais quente a cor, maior a correspondência entre a variável e 
o movimento real, quanto mais fria, menor a correspondência. Portanto, neste caso, a análise é qualitativa, já 

que não se exploram as medidas numéricas, mas sim a sincronia entre variáveis e movimento de pedestres e 

ESCALA DE CORES – DESEMPENHO/VALOR (Tabelas 1, 2 e 3) 

Pior  Melhor 



veículos. Dessa maneira, é uma primeira tentativa de se identificar se uma área possui maior ou menor 

sincronia do que a outra. As células em branco indicam variáveis não processadas, assumimos que é uma 

limitação do próprio programa Depthmap® para análises que exijam maior robustez. NA indica situação Não 

Aplicável.  

 

Tabela 3 Síntese das medidas axiais e de visibilidade referentes às vias e aos estacionamentos de 

veículos para 5 polos/áreas selecionados (Sistemas Independentes) 

 
 SISTEMAS INDEPENDENTES (VEÍCULOS) 

Complexo Brasília 

Palace (Polo 3) 

Centro de Lazer Beira 

Lago (Polo 6) 

Pontão do Lago Sul 

 (Polo 11) 
Calçadão da Asa Norte 

Parque Ermida Dom 

Bosco 

MEDIDAS AXIAIS 

Número total de linhas do 

sistema* 

     

Tamanho médio dos eixos      

Compacidade      

Conectividade      

Integração global Rn      

Integração local R3      

Sinergia       

Inteligibilidade      

MEDIDAS DE VISIBILIDADE 

a) Grafo de visibilidade 

Conectividade visual      

b) Propriedade das isovistas de todos os pontos para todos os pontos do sistema 

Área da isovista      

Compacidade da isovista      

Raio máximo da isovista      

Oclusividade      

Perímetro da isovista      

c) Relações de visibilidade 

Coeficiente visual de 

agrupamento 

     

Controle visual      

Controlabilidade visual      

Integração visual [HH]      

d) Relações métricas, para o raio n e para o raio 300 

Raio N 

M. do tam. dos caminhos 
métricos mais curtos 

     

M. do desvio ang. dos 
cam. métricos mais curtos 

mais curtos 

     

T. da linha reta média      

Número de pontos NA NA NA NA NA 

Raio 300 

M. do tam. dos caminhos 

métricos mais curtos 

     

M. do desvio ang. dos 

cam. métricos mais curtos 

     

T. da linha reta média      

Número de pontos      

Idem Obs. 2 e 3. 

 

A maioria dos polos possui valores aproximados para as medidas de conectividade, 

integração global e integração local. Para o conjunto, entretanto, há destaque para o 

Complexo da Enseada (Polo 2) e o Calçadão da Asa Norte, todos os dois representados 

com cores mais quentes (vermelho e laranja) na Tabela 1. A Marina do Paranoá, por outro 

lado, contempla o pior dos desempenhos, com predomínio de cores frias nas três variáveis. 

Na perspectiva global comparada, entretanto, são espaços que tendem à homogeneidade de 

desempenho, tendo em vista um quadro aproximado de inserção urbana.  

 

Estes valores, quando confrontados com aqueles da EPIA e do Eixo Monumental (as duas 

vias mais emblemáticas do sistema urbano, uma pelo fluxo intenso e outra pelo caráter 

cívico e demarcação da própria ideia de capital), e em alguns casos com a média do 

Sistema Lago e do Distrito Federal, apontam que os polos de maneira geral estão mal 

conectados. O resultado vincula-se à própria maneira de costura urbana de Brasília 

(entendida no âmbito do Distrito Federal, mas que também reproduz as descontinuidades 

dentro do Plano Piloto), o que se associa a uma trama labiríntica e fragmentada, a dificultar 

a acessibilidade, como demonstram as leituras configuracionais (HOLANDA, 2002 e 

MEDEIROS, 2013). Os polos, portanto, também são áreas fragilmente integradas ao tecido 



urbano imediato e, além disso, se encontram distantes da Zona Central de Brasília e da 

EPIA, produto do Lago Paranoá não estar no núcleo integrador da cidade.  

 

Ainda para o Sistema Lago, mas agora apenas considerando as vias de acesso das cinco 

áreas de interesse, viu-se que o Calçadão da Asa Norte destaca-se com valores mais 

elevados de integração global. É o local mais facilmente alcançável a partir de todos os 

eixos do sistema analisado, o que talvez explique em parte ser esta uma das áreas com 

maior vitalidade dentre todas as outras. É de mencionar que nas proximidades há vias de 

elevado fluxo e que atuam como corredores de circulação de transporte público, como o 

Eixo Rodoviário e a Avenida L2 Norte, facilitando o acesso amplo. O polo, além disso, 

possui os maiores valores de conectividade e integração local R3. Em direção oposta, a 

Ermida Dom Bosco destaca-se com baixos valores de integração global, como é legível por 

meio da Tabela 1, portanto é o polo mais segregado dentre todos os outros. Apesar disto, a 

Ermida possui valores de conectividade e integração local R3 acima da média, o que 

aponta para o fato de internamente ser bem articulada, considerando inclusive o entorno 

imediato. O Pontão do Lago Sul e o Beira Lago possuem baixos valores para todas as três 

medidas, geralmente abaixo da média dos polos (na Tabela 1 predominam as cores mais 

frias: tons de azul). Todavia, todas as três áreas têm movimento considerável de pessoas.   

 

O Complexo Brasília Palace (Polo 3) possui para todas as três medidas resultados acima da 

média (indicado com cores que vão do verde ao laranja, conforme a Tabela 1). Porém, 

dentre estas cinco áreas de interesse, é aquela que aparenta ter a menor concentração de 

pessoas a partir das observações in loco. O cenário parece ser típico de que, apesar da 

localização de relativo fácil acesso, os atributos locais não contribuem para a atração e 

permanência de pessoas: há grandes áreas vazias, faltam equipamentos públicos e os 

edifícios consolidados nas proximidades ou dentro do polo atuam como barreiras, a 

exemplo dos flats.   

 

Grosso modo, todos esses locais registram um relativo movimento de pessoas que oscila ao 

longo da semana, com predomínio no final de semana. Para todos, entretanto, a 

configuração justifica uma condição de isolamento, o que implica uma vitalidade menor do 

que poderia, tendo em conta a disposição no sistema urbano (perspectiva global da cidade).  

 

Para efeito de comparação, agora restringindo a modelagem configuracional para as áreas 

legais dos polos, foram avaliados os Sistemas Independentes (leitura interna, incluindo 

eixo de acesso). Além de confrontar as variáveis de conectividade, integração global e 

integração local anteriormente exploradas para o Sistema Lago, buscou-se também 

estabelecer suas correlações (inteligibilidade e sinergia). Foram acrescidas mais três 

medidas de interesse também geradas a partir dos mapas axiais: número total de linhas do 

sistema, tamanho médio dos eixos e compacidade (quantidade de eixos por área). 

 

Do conjunto de resultados, o Calçadão da Asa Norte destaca-se das demais áreas pelas 

médias elevadas de integração global, sinergia e inteligibilidade (indicadas em laranja e 

vermelho, conforme Tabelas 2 e 3), tanto para os caminhos para pedestres quanto para as 

vias e estacionamentos. As medidas de conectividade e integração local R3, que dizem 

respeito à interpretação local, estão dentro da média dos demais polos. Isto demonstra que 

a dinâmica configuracional favorece o movimento de pessoas que, somada a outros 

atrativos ou atributos, como o livre acesso, posição no sistema urbano, e as inúmeras 

atividades que este franco acesso ao lago oferece, explicariam a grande vitalidade dessa 

área. Por outro lado, o Calçadão apresenta o menor número total de linhas, tanto para 



veículos quanto para pedestres (indicada em vermelho nas Tabelas 2 e 3, já que para essa 

medida, valores mais elevados significam desempenhos comprometidos, por isso a 

inversão de cores), o que resulta também em baixos valores de compacidade, o que está 

relacionado à escala exígua (é o menor de todos os polos) e à extrema linearidade desse 

sistema. Porém, o espaço apresenta o maior tamanho médio dos eixos para veículos 

(Tabela 3) e o segundo maior para pedestres (Tabela 2), o que de alguma forma justificaria 

seus altos valores de integração global, já que eixos maiores atravessam mais eficazmente 

a mancha do sistema e conectam mais partes do todo, implicando maior acessibilidade. 

  

A Ermida Dom Bosco, em situação oposta à anterior, tanto para os caminhos para 

pedestres quanto para as vias e estacionamentos, possui os menores valores de 

compacidade, conectividade, integração global, sinergia e inteligibilidade dentre todas as 

outras áreas. O valor de integração local R3, para os caminhos para pedestres, também é o 

menor dentre as demais áreas (todas essas medidas estão indicadas em azul escuro nas 

Tabelas 2 e 3). O lugar possui o segundo maior número total de linhas para os caminhos de 

pedestres (indicada em azul claro na Tabela 2, já que para essa medida, valores mais 

elevados significam desempenhos comprometidos, por isso a inversão de cores), o que 

revela uma estrutura de percursos mais labiríntica resultante dos grandes vazios e 

descontinuidades no aproveitamento do espaço, portanto tendendo à dispersão, o que 

explica seus baixos valores de compacidade (deve-se considerar aqui a inserção no sítio 

físico). A Ermida possui valores significativos para a medida do tamanho médio dos eixos, 

tanto para pedestres quanto para veículos (em verde e laranja, nas Tabelas 2 e 3), mas que 

não resultam em aumento de integração global. Todavia, cabe mencionar que o polo possui 

um movimento considerável de usuários nos finais de semana e feriados, o que decerto está 

associado a outros aspectos, como a possibilidade de contato com a natureza, o livre 

acesso, o contato com a água, a bela vista que se tem da cidade, etc.  

 

O Complexo Brasília Palace (Polo 3), tanto para os caminhos para pedestres quanto para as 

vias e estacionamentos de veículos, possui os maiores valores de conectividade (em 

vermelho, nas Tabelas 2 e 3). Há médias elevadas em ambos os sistemas (pedestre e 

veículos) para as medidas de integração global, integração local R3, sinergia e 

inteligibilidade (indicadas em laranja e vermelho, conforme Tabelas 2 e 3). Entretanto, a 

dinâmica configuracional não coincide com o fluxo de pessoas nesta área, que aparenta ser 

dentre todas as outras a que possui menor vitalidade. Os achados apontam que o 

desempenho está associado a outros fatores como os baixos valores de compacidade, tanto 

para os caminhos para pedestres quanto para as vias e estacionamentos (cores azul claro e 

verde, de acordo com as Tabelas 2 e 3), produto de uma grande predominância de vazios 

sobre os cheios. A leitura, portanto, não explicaria tudo, já que o Calçadão da Asa Norte, 

que apresenta um grande fluxo de pessoas, também possui baixos valores para esta medida. 

Portanto, mais uma vez, o potencial da configuração não parece ser aproveitado, uma vez 

que existe um conjunto de características que acabam por afastar os visitantes: falta de 

diversidade de usos; número excessivo de barreiras que delimitam o polo; e carência de 

equipamentos públicos, como bancos, lixeiras, iluminação adequada em toda a área do 

polo.  

 

O Centro de Lazer Beira Lago (Polo 6) possui valores significativos de conectividade, 

tanto para os caminhos para pedestres quanto para as vias e estacionamentos (cores laranja 

e verde nas Tabelas 2 e 3). Apresenta, entretanto, baixos valores de integração global, seja 

para pedestres ou veículos (indicada em azul claro nas Tabelas 2 e 3), que só não são 

menores do que os valores para a Ermida Dom Bosco. Possui números significativos de 



integração local R3 apenas para os caminhos para pedestres, pois para as vias e 

estacionamentos apresenta os menores valores (indicada em azul escuro, conforme Tabela 

3). Está em penúltimo lugar quanto à medida de sinergia, tanto para o mapa de pedestres 

quanto para o de veículos (indicada em azul claro nas Tabelas 2 e 3), mais uma vez, só não 

perde para a Ermida Dom Bosco. A despeito dos aspectos comentados, o Beira Lago 

possui valores significativos de inteligibilidade, principalmente, para o mapa de pedestres 

(cor verde nas Tabelas 2 e 3). Apresenta ainda o segundo maior valor de compacidade, 

tanto para pedestres quanto para veículos (indicada em laranja nas Tabelas 2 e 3), todavia 

apresenta tecido mais irregular, quanto considerados os baixos valores para a medida do 

tamanho médio dos eixos deste sistema (cor azul claro nas Tabelas 2 e 3).  

 

O Pontão do Lago Sul (Polo 11), finalmente, possui valores significativos de conectividade 

e integração global e o primeiro valor de integração local para veículos e o segundo maior 

para pedestres (cores vermelho e laranja, Tabelas 2 e 3).  O lugar apresenta também 

valores significativos de sinergia principalmente para os caminhos para pedestres (cor 

verde, Tabela 2), mas está em penúltimo lugar quanto à inteligibilidade, tanto para o mapa 

de pedestres quanto para o de veículos (cor azul claro, Tabelas 2 e 3). Possui o menor valor 

da medida tamanho médio dos eixos (indicada em azul escuro nas Tabelas 2 e 3), o que 

revela o traçado mais irregular dos seus caminhos, tanto de pedestres quanto de veículos. 

Todavia, contém os maiores valores da medida número total de linhas do sistema (indicada 

em azul escuro nas Tabelas 2 e 3, já que para essa medida, valores mais elevados 

significam desempenhos comprometidos, por isso a inversão de cores), e de compacidade 

(cor vermelha, conforme Tabelas 2 e 3), tanto para pedestres quanto para veículos, o que 

revela uma relação mais equilibrada entre cheios e vazios.    

   

Para todas as cinco áreas, os valores de sinergia são sempre maiores do que os de 

inteligibilidade, tanto para os caminhos para pedestres quanto para as vias e 

estacionamentos de veículos. De maneira geral, a sinergia, ou seja, o grau de sincronia 

entre as medidas de integração global e local é de “moderada” a “grande”, em alguns casos 

“muito grande”, como para o Complexo Brasília Palace e o Calçadão da Asa Norte, que 

apresentaram valores respectivamente iguais a: 0,578 e 0,569, para os caminhos para 

pedestres e, 0,790 e 0,791, para as vias e estacionamentos de veículos. A exceção do 

desempenho está na Ermida Dom Bosco, que alcançou valores de apenas 0,336, para o 

mapa de pedestres, e 0,173, para o mapa de veículos.  

 

Acredita-se que isto esteja vinculado à pequena escala da maioria desses lugares, pois 

sistemas um pouco maiores, como é o caso da Ermida, teriam uma tendência em se 

tornarem labirínticos e perderem suas propriedades globais na medida em que crescem. 

Ainda assim, o resultado é classificado pela Escala de Cohen como “grande” para os 

caminhos para pedestres e “moderado” para as vias e estacionamentos.  

 

Por outro lado, os valores de inteligibilidade são sempre menores, tanto para os caminhos 

para pedestres quanto para as vias e estacionamentos. Em nenhum dos polos essa medida é 

classificada como “muito grande”, geralmente, permanecendo entre “moderada” e 

“grande”, e para as vias e estacionamentos da Ermida, é classificada como “pequena”. A 

baixa presença de linhas e o elevado grau de fragmentação do tecido tenderiam a 

apresentar baixos valores de inteligibilidade, o que parece uma situação comum nos polos. 

De maneira geral, à vista do que se apresenta, os polos são sistemas pequenos que 

apresentam baixa legibilidade, seja pelo número excessivo de vazios e bolsões de 

estacionamento, que fragmentam o tecido, ou pelo número restrito de linhas globais. 



 

Analisou-se também de maneira independente cada uma das cinco áreas objeto deste 

estudo, denominados como Sistemas Independentes. Portanto, a partir dos mapas axiais, 

tanto para os caminhos para pedestres (mapa de pedestres) quanto para as vias e 

estacionamentos (mapa de veículos), obteve-se três variáveis (conectividade, integração 

global [HH] e integração local [HH] R3). Neste caso, além da interpretação quantitativa 

(medidas numéricas), procurou-se avaliar o grau de correspondência entre variáveis e 

movimento de pedestres e veículos.  

 

De maneira geral, quando analisadas as medidas de conectividade, integração global e 

integração local R3, tanto para o mapa de pedestres quanto para o mapa de veículos, há 

uma boa correspondência entre o fluxo de pedestres e veículos e os eixos com os maiores 

valores para essas medidas. Acredita-se que a correspondência esteja associada à escala 

exígua da maioria destes sistemas. O Calçadão da Asa Norte é o polo em que a 

correspondência ocorre num maior grau, tanto para os caminhos para pedestres quanto para 

as vias e estacionamento de veículos. Este sistema caracteriza-se pela escala exígua, 

extrema linearidade e uniformidade de caminhos e vias. O Complexo Brasília Palace 

também apresentou uma boa sincronia, o que se acredita estar associado à sua grande 

ortogonalidade, que resulta em valores mais elevados de conectividade e de integração, 

bem como em maiores valores de sinergia e inteligibilidade.  

 

A partir dos resultados obtidos, também, observou-se que, para a maioria dos polos 

interpretados, os mapas de veículos oferecem uma correspondência ainda maior para estas 

medidas do que o mapa de pedestres. O que pode indicar uma maior preocupação com o 

automóvel do que com o pedestre, já que é o principal meio de transporte para se chegar 

aos polos.  

 

Para as medidas de visibilidade, as Tabelas 2 e 3 foram preenchidas com uma gradação de 

cores, segundo a variável e cada uma das cinco áreas de interesse. Quanto mais quente a 

cor, maior a correspondência entre a variável e o movimento real, quanto mais fria, menor 

a correspondência. Portanto, neste caso, a análise é qualitativa, já que não se está falando 

de medidas numéricas, mas sim de sincronia entre variáveis e movimento de pedestres e 

veículos. Além disso, não é necessário ter todas as cores da gradação cromática: se todos 

os polos alcançassem elevada correspondência entre o desempenho configuracional e o 

movimento, todos seriam representados em vermelho.  

 

Grosso modo, nota-se nas tabelas uma prevalência das cores frias sobre as quentes, tanto 

para pedestres quanto para veículos, principalmente para o mapa de veículos, o que denota 

que em grande parte há pouca sincronia entre as variáveis de visibilidade e o movimento 

real. No âmbito local, o potencial da configuração dos caminhos é pouco utilizado. O que 

demonstra que outros fatores, como a presença do lago, são mais determinantes do que a 

configuração no condicionamento dos fluxos nas áreas do Projeto Orla. O Calçadão da Asa 

Norte e o Centro de Lazer Beira Lago são os polos em que a correspondência ocorre num 

maior grau, principalmente para os caminhos para pedestres. Esses dois sistemas 

caracterizam-se pela (a) escala exígua, sendo os menores dentre os demais analisados 

(respectivamente, 69,64Km² e 101,92Km²); (b) homogeneidade da rede de caminhos e, 

também, (c) uma rigidez que condiciona os deslocamentos. É preciso ressaltar que para 

algumas áreas não foram geradas todas as medidas, assumiu-se que é uma limitação do 

próprio programa Depthmap® para análises que exijam maior robustez, o que pode ter 

comprometido em parte os resultados. 



 

5  CONCLUSÕES 

 

O estudo aponta que uma série de atributos configuracionais (medidas axiais e de 

visibilidade) apresenta desempenho aproximado para a maioria dos polos interpretados 

(nível micro). Internamente, conectividade e integração global e local têm uma forte 

relação com o movimento (independente de sua quantidade). Há outras variáveis que não 

se associam ao movimento, enquanto outras alternam a respectiva sincronia. Vale destacar 

que a configuração avaliada por meio da Sintaxe Espacial é sempre potencial, conforme a 

literatura demonstra, sendo tradicionalmente compatível com a realidade (HILLIER e 

HANSON, 1984; HOLANDA, 2002; HILLIER, 2007; MEDEIROS, 2013). Nas áreas 

investigadas no estudo de caso, esse potencial ora corresponde à realidade, ora não 

(Tabelas 2 e 3). Quando existe correspondência está havendo uma sincronia entre 

configuração e movimento, e quando não corresponde, outros fatores são prioritários para 

o condicionamento dos fluxos, a incluir estado de conservação de equipamentos, presença 

de mobiliário, sensação de segurança, etc.  

 

Portanto, acredita-se que o abandono ou a não apropriação – aqui entendida pela 

diversidade de usuários – de áreas do Projeto Orla, mesmo quando a infraestrutura foi 

oferecida/executada, está muito mais relacionada ao fato de todas essas áreas serem pouco 

acessíveis para a cidade como um todo, ou seja, os polos possuem um baixo desempenho 

configuracional dentro de uma perspectiva global (nível macro). Outras questões 

nitidamente configuracionais se vinculam à forte presença de vazios em Brasília, o que 

promove significativas descontinuidades no tecido, a implicar baixo desempenho. Um 

aspecto morfológico complementar é o uso do solo: por esta razão, as áreas de entorno dos 

polos são quase sempre monofuncionais, comprometendo a diversidade de pessoas 

(embora o uso residencial seja recorrente no entorno de algumas das áreas, o que a 

princípio seria positivo).  

 

A análise fundeada no ferramental, que a Teoria da Lógica Social do Espaço fornece, 

permitiu não apenas mensurar o grau de acessibilidade dessas áreas de lazer à beira d´água, 

mas também executar uma leitura dos espaços nas articulações entre as propriedades 

configuracionais do sistema global e os atributos locais da forma-espaço construída. 

Assim, foi possível apontar os atributos configuracionais que tornam esses espaços abertos 

à beira d´água voltados ao lazer dinâmicos.  

 

A pesquisa apresentou a aplicabilidade da Sintaxe Espacial no estudo dessas áreas 

peculiares, que demandou adotar uma série de critérios específicos na aplicação das 

ferramentas de análise. Além disso, trouxe contribuições que podem ser relevantes para o 

campo da atividade projetual e do desenho urbano dos espaços públicos abertos à beira 

d´água – ao confrontar a dinâmica espacial de movimento e uso e ocupação, entre o 

desempenho real e o potencial oriundo das modelagens. A ação parece fornecer subsídios 

para projetar espaços às margens de corpos d´água que atraiam uma maior vitalidade e 

ofereçam condições para a permanência de pessoas.  

 

Uma conclusão ferramental alcançada é a interpretação que as variáveis conectividade e 

integração são as mais claras para investigar o tema, e mais facilmente obtidas, o que é 

relevante para análises expeditas – as demais parecem derivadas dessas duas, com 

resultados ligeiramente diferentes, mas apontando um desempenho aproximado.  

 



De fato, existe uma crítica de que os resultados da aplicação das ferramentas da Sintaxe do 

Espaço são melhores para estruturas densas e são piores para estruturas vazias, porém a 

literatura é vaga na discussão. Portanto, o que o trabalho fornece como contribuição é 

comprovar que um conjunto de variáveis acaba de fato não tendo aplicabilidade nesse 

contexto da cidade “vazia”, ao contrário de outras que mesmo para o vazio se aplicam. Os 

achados reforçam o caráter experimental da investigação ao comprovar um conjunto de 

perspectivas assumidas, mas não comprovadas. 
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