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1. ANÁLISE SINTÁTICA DO ESPAÇO E A REPRESENTAÇÃO LINEAR



REPRESENTAÇÃO LINEAR
PROCEDIMENTOS DE MODELAGEM

1. Definir as barreiras e permeabilidades ao
movimento (cheios e vazios);

2. Traçar a menor quantidade das maiores
linhas retas (HILLIER; HANSON, 1984);

3. Exportar a representação linear em DXF;

4. Processar as medidas sintáticas NO
DEPTHMAP
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Modelagem
Passo-a-passo

• Todas as linhas devem estar conectadas (não devem haver linhas soltas);

• Desenhe as linhas, estendendo-as além das interseções;

PRINCÍPIOS de modelagem
(barreiras e permeabilidades)

• Devem ser modelados espaços livres públicos (espaços semipúblicos e privados dependem das especificidades da pesquisa);

• São barreiras: edificações, quarteirões, vegetação densa, corpos hídricos (rios, canais, lagos, oceano etc.)

• Não são barreiras: canteiros centrais, rotatórias, pisos impermeáveis
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Passo-a-passo da modelagem



2. ANÁLISE ANGULAR DE SEGMENTOS (asa)



ANÁLISE ANGULAR DE SEGMENTOS
ORIGEM E CARACTERÍSTICAS

TRABALHOS SEMINAIS: TURNER (2000; 2001);

Quebra os eixos em segmentos (escala do quarteirão);

Pondera o ângulo de interseção entre os segmentos;
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3. depthmapx: aspectos gerais



DEPTHMAPX
Aspectos gerais

Criado por alasdair turner em 1998, para realizar análises de isovistas;

Desenvolvido por alasdair turner e eva Friedrich (2000-2010), tasos varoudis (2011-2014), Christian Sailer e Petros Koutsolampros
(desde 2017).
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1998
Criado o depthmap
(isovistas)

2019
depthmapx 0.70

2017
depthmapx 0.60

2017
depthmapxnet 0.35

2002
Implementada o modelo
Baseado em agentes

2004
depthmap 4
Todas as análises

2008
depthmap 7

2010
depthmap 10

2011
Criado o depthmapx

2001
Implementada a análise
De grafos de visibilidade

2014
depthmapx 0.30

2015
depthmapx 0.50

2019
depthmapx 0.55 beta



DEPTHMAPX
Aspectos gerais

ONDE BAIXAR:

Versões 0.28 a 0.50:

http://archtech.gr/varoudis/depthmapX/

Versões 0.55 beta, 0.60 e 0.70:

https://github.com/SpaceGroupUCL/depthmapX/releases

Não requer instalação (arquivo executável)

http://archtech.gr/varoudis/depthmapX/
https://github.com/SpaceGroupUCL/depthmapX/releases


DEPTHMAPX
Aspectos gerais

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

PROGRAMA LEVE
Falta uma interface melhor para plotagem e exportação de 

dados

NÃO PRECISA INSTALAR Bug recorrentes em algumas funções

Permite realizar os principais tipos de análises sintáticas 
existentes atualmente (mapa axial, mapa de segmentos, step

depth, VGA, Isovistas e Modelos de Agentes).
Disponível apenas em inglês

Permite exportar os dados em mapinfo (extensão .mif), podendo 
integrar com softwares sig (ex. qgis)

Desconsidera a topografia no cálculo das medidas





BARRA DE FERRAMENTAS



ÁREA DO MAPA (VIEWPORT)



ÍNDICE DE MAPAS



LISTA DE ATRIBUTOS (MEDIDAS)



4. depthmapx: passo-a-passo
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OBRIGADO!

alexbccastro@hotmail.com
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@aredeurbana

https://www.youtube.com/channel/UCWjVoJ0HiZ7vW-pYzTvrdjg


