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RESUMO 

 

Tradicionalmente a estrutura intraurbana vem sendo representada por pontos, linhas ou áreas 

separadamente, o que pode estar associado ao modo como entidades espaciais são desenha-

das em sistemas de informação geográfica (SIGs). Deste modo, aparece como desafio para 

a pesquisa construir possibilidades para operar de modo integrado esses três modos de re-

presentação, avançando nas possibilidades de análise e de entendimento espacial. Este tra-

balho apresenta a possibilidade de utilizar representações da estrutura intraurbana por pon-

tos, linhas e áreas, modeladas e implementadas no software UrbanMetrics, para analisar a 

estrutura e morfologia interna das cidades. A partir de experimentos e do caso das cidades 

de Gramado e Canela, no sul do Brasil, os resultados indicam as seguintes possibilidades: a) 

a representação por pontos parece adequada para trabalhar com aspectos urbanos que podem 

ser entendidos como redes, como é o caso de equipamentos urbanos e comunitários; b) a 

representação por linhas tem sido utilizada com sucesso para os espaços abertos das cidades, 

com os usos dos solo e características do sistema viário como seus atributos; essa possibili-

dade é particularmente interessante para estudos de uso do solo, potencialidade de construir 

e hierarquia viária; c) a representação por áreas pode apresentar compatibilidade com regiões 

morfológicas, com setores censitários, com áreas de preservação, loteamentos e assemelha-

dos. Ao cabo esses estudos podem participar como instrumento para análises espaciais em 

pesquisas científicas e processos de planejamento urbano, auxiliando na produção de ideias 

sobre a cidade e na solução de seus problemas. 

 

1 URBANMETRICS E AS REPRESENTAÇÕES POR PONTOS, LINHAS E 

ÁREAS 

 

Este trabalho apresenta as possibilidades de utilização de pontos, linhas e áreas em análises 

espaciais da estrutura intraurbana, implementadas através do software UrbanMetrics, 

produzido pelo Laboratório de Urbanismo de FAUrb e disponível no site 

http://wp.ufpel.edu.br/urbanmetrics/. Embora os trabalhos em modelagem estejam sendo 

praticados pelo grupo há cerca de 20 anos, os estudos com pontos, linhas e áreas em um 

mesmo espaço são exploratrórios e estão em desenvlvimento. 

 

Pontos, linhas e áreas estão na base opracional dos SIG – Sistemas de Informação 

Geográfica, desde o strabalhos pioneiros de MacHarg (1920-1981), passando por sua 

produção em ecologia de paisagem (MacHarg, 1969) e chegando aos sofisticados recursos 

utilizados atualmente (Longley e Batty, 2003). 

 

Como sugere Buzai (1999) a representação da estrutura urbana através de pontos indica 

conceber ideias, que podem sem traduzidas como conceitos; a representação por linhas pode 

http://wp.ufpel.edu.br/urbanmetrics/


estar associada a fluxos ou deslocamentos; por fim, a representação por áreas pode estar 

associada a contextos, com um conjunto de conteúdos delimitados pelo que a figura 

circunscreve. A figura 1, a seguir, apresenta esses 3 modos de representação, numa 

aproximação a quatro quarteirões urbanos, com os pontos nas esquinas, com as linhas sobre 

as ruas e com os quarteirões desenhados como polígonos secantes. 

 

a   b   c   d 

Fig 1 a) representação por pontos; b) representação por linhas; c) representação por 

áreas; d) todas as representações sobrepostas. 

 

 

2 RESULTADOS PARA CONECTIVIDADE, ACESSIBILIDADE E 

CENTRALIDADE 

 

Para estudar as diferenças entre os resultados obtidos pelos três tipos de representação, foi 

adotado o caso das cidades de Gramado e Canela, no RS, representando a estrutura urbana 

por pontos, linhas e áreas, como estão na figura 2, a seguir. 

a b

 c 

Fig 2 Representação das cidades de Gramado e Canela, no RS; a) pontos (nas 

intersecções das ruas); b) linhas (sobre as ruas); c) áreas (representando quarteirões 

fechados). 



Para comparar os resultados obtidos com as variações de input mediante pontos, linhas e 

áreas, foram realizados experimentos nos quais foram calculados, para cada caso, medidas 

de conectividade, acessibilidade e centralidade espacial, como está nas figuras 3, 4 e 5, mais 

adiante. As cores escuras vão representar sempre a concentração de cada grandeza. 

 

Para o cálculo foram considerados os seguintes conceitos: 

a) conectividade: número de conexões de cada espaço; para os pontos velem as conexões 

declaradas como linhas, unindo cada ponto aos demais; para a linhas valem como conexões 

os cruzamentos; para as áreas valem como conexões as justaposições ou partes secantes; 

b) acessibilidade: somatório do inverso da distância de cada espaço a todos os outros; para 

o caso deste experimento foram consideradas distâncias topológicas, isto é, todos os espaços 

foram assumidos com valor igual a 1; 

c) centralidade: somatório de vezes que cada espaço participa do caminho mínimo de ligação 

entre cada um e todos os outros; valem as mesmas condições de conectividade e acessibili-

dade, sendo computado um valor de centralidade para todos os espaços que aparecem entre 

cada par, assumindo a menor distância entre origem e destino. 

 

Conforme a concepção original de Krafta (1994), centralidade é uma medida morfológica 

de diferenciação espacial, gerada por tensões entre unidades de forma construída alocadas 

em parcelas espaciais discretas e conectadas pelo tecido urbano, sendo considerada mais 

central a parcela que participa com maior intensidade da rota de ligação mais eficaz entre 

cada um dos espaços com os outros, considerando caminhos preferenciais e atritos de 

percurso. Deste modo, o espaço urbano pode ser representado e diferenciado de maneira 

sintética e operacional, através das formas construídas, de suas conectividades e da medida 

de centralidade. Nessa direção, a estrutura urbana pode ser representada por diferentes graus 

de centralidade, cujos valores estão correlacionados com vários indicadores de atividade do 

sistema urbano, como presença de pedestres, fluxo de veículos e concentração de atividades 

comerciais, podendo ser tomada como um indicador de qualificação locacional. Valores 

mínimos de centralidade podem também estar associados a trechos de exclusão sócio-

espacial, numa sintaxe que informa sobre áreas segregadas de baixa e de alta renda. 

 

A medida de centralidade é calculada com base na teoria de grafos (Sánchez, 1998), a qual 

provém da topologia e se dedica a estudar relações entre pontos, linhas e superfícies, a partir 

de suas conexões. Um grafo pode ser considerado como um conjunto finito de elementos ou 

vértices, conectados por arestas ou arcos. Diversas medidas podem ser tomadas de um grafo 

(como conectividade, acessibilidade, sinuosidade ou centralidade), tendo-se tornado 

importante recurso para o estudo de redes, tanto antrópicas como naturais (ibidem). A 

possibilidade de representar a sociedade e o ambiente natural através de redes tem sido 

continuada, desde os trabalhos de Euler, no Século XIX (Bogomolny, 2002), até os pioneiros 

enfoques de Freeman para a estrutura social (1979, 1991), Alexander sobre padrões espaciais 

e ordem (1964, 1988 e 1998), depois Capra e seus conceitos sobre os sistemas vivos (1986 

e 2002). Propriedades diversas dos grafos têm sido utilizadas para auxiliar na resolução de 

problemas urbanos com representação possível através de redes, como é o caso da montagem 

de árvores de caminhos mínimos (minimal spaning tree ou busca de caminhos, como está 

em Mariani, 2001), que são freqüentes em estudos de sintaxe espacial (Hillier, 1998) e de 

morfologia urbana (Teklemberg, 1997). O enunciado matemático aparece nas equação 1, a 

seguir. 

 



CIi = (P. Q) . (mín dt pq)-1              Equação    (1) 
 

CIi : centralidade da entidade i na interação I 

P : carregamento da entidade p 

Q : carregamento da entidade q 

mín dt pq: mínima distância entre as entidades p e q 

 

a b 

c 

Fig 3 Resultados do processamento representando as cidades de Gramado e Canela, 

no RS, por pontos; a) conectividade; b) acessibilidade; c) centralidade. 

 

a b 

c 

Fig 4 Resultados do processamento representando as cidades de Gramado e Canela, 

no RS, por linhas; a) conectividade; b) acessibilidade; c) centralidade. 

 



a b

 c 

Fig 5 Resultados do processamento representando as cidades de Gramado e Canela, 

no RS, por áreas; a) conectividade; b) acessibilidade; c) centralidade. 

 

 

 

3 CONCLUSÕES 

 

Comparando os resultados obtidos para as representações dos espaços como pontos, linhas 

e áreas, pode ser concluído o seguinte: 

a) a primeira observação é relativa ao próprio software UrbanMetrics, que apresentou a no-

vidade de operar com pontos, linhas e áreas na mesma plataforma, funcionando adequada-

mente e permitindo alcançar resultados e realizar comparações; 

b) os resultados obtidos com as representações por pontos marcam lugares destacados no 

interior das duas cidades e na região onde as cidades se encontram, como aparece nas figuras 

3a, b e c, anteriormente; esse resultado reforça a ideia de utilizar pontos para destacar lugares 

com alguma especificidade, o que é permitido pela desagregação espacial alcançada e pelas 

relações de vizinhança que as conexões determinam; 

c) os resultados obtidos com as representações por linhas privilegiam conexões entre os lu-

gares, destacando relações entre os componentes do espaço, como aparece nas figuras 4a, b 

e c, anteriormente; essa possibilidade sugere que esse modo de representação privilegia flu-

xos ou relações de troca entre os lugares; 

d) os resultados obtidos com as representações por áreas marcam zonas de predomínio ou 

de concentração, como está nas figuras 5a, b e c, mostradas anteriormente; nesse caminho, 

o trabalho com áreas permite reconhecer diferenças e semelhanças entre trechos urbanos, os 

quais podem conter destaques e conexões, representados por pontos ou linhas, respectiva-

mente. 

 



Como possibilidades de utilização e de integração com os métodos tradicionais de estudo 

do espaço urbano podem ser destacadas as seguintes questões das cidades: 

e) a representação por pontos parece adequada para trabalhar com aspectos urbanos que po-

dem ser representados como redes, como é o caso de equipamentos urbanos e comunitários, 

bem como relações sociais e institucionais (Sánches, 1988); 

f) a representação por linhas tem sido utilizada com sucesso para os espaços abertos das 

cidades, com os usos dos solo e características do sistema viário como seus atributos; essa 

possibilidade é particularmente interessante para estudos de uso do solo, potencialidade de 

construir e hierarquia viária (Torrens, 2000); 

g) a representação por áreas é a mais inovadora para as medidas apresentadas neste trabalho, 

sendo por isso a menos testada; pode apresentar compatibilidade com regiões geomorfoló-

gicas (Whiteland, 2013), com setores censitários, com áreas de preservação, loteamentos e 

assemelhados. 
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