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TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL E PUBLICAÇÃO EM ANAIS 

ECOLOGIA NAS CIDADES 

078 
A onça no condomínio: a estrutura da paisagem e dos sistemas de espaços livres e os 
corredores ecológicos urbanos 

275 A Teoria Geral dos Sistemas como suporte ao planejamento ecológico da paisagem. 

269 
Análise morfológica de padrões espaciais da vegetação nativa remanescente do município de 
Poços de Caldas, MG, como subsídio para construção de infraestrutura verde. 

250 
Aplicação da Infraestrutura Verde no tratamento da Interface Urbano-Ambiental: Um estudo de 
caso nas cidades de Teresina (PI) e Timon (MA) 

284 
Bairro do Restelo: Bairro(s) Lisboeta que anuncia um somatório de experiências de urbanismo 
(sustentável) 

267 
Canais Fluviais em Área Urbana: proposta de infraestrutura verde como alternativa à canalização 
no córrego Canivete em Rondonópolis/MT 

264 
Cidade Saudável: estratégias e diretrizes aplicadas à frente d’água do Centro Expandido 
Continental do Recife. 

325 
Convergências entre as Contribuições da Natureza para as pessoas (NCP), e processo de 
projeto da Arquitetura da Paisagem 

233 Corredor Ecológico de Maceió: Um olhar sobre a bacia hidrográfica do Riacho do Silva 

387 
Ecologia e forma urbana: uma viagem histórica na Paisagem de Fortaleza através do Riacho 
Pajeú  

353 
Expansão urbana, limites e ambiente natural, uma proposta de crescimento urbano sustentável 
para Maringá-PR 

090 O Escoamento de Águas Pluviais nas Cidades do Porto e de São Paulo  

059 
O Planejamento de Bacias Hidrográficas e a Reconfiguração Urbana na Microbacia do Córrego 
do Congo 

125 Padrões urbanos facilitadores da recarga de aquíferos 

186 Paisagens produtivas e sustentabilidade: proposições para a cidade de Niterói-RJ 

326 

Planejamento e Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio João Leite, a partir do Município de 
Nerópolis - Goiás com ênfase na metodologia das “Cidades Sensíveis a Água” no nível da 
paisagem 

218 Resistência Verde como Ecologia nas cidades 

 

EXPANSÃO URBANA 

175 Área Urbanizada e Urbanizável: o incentivo à morfologia dispersa em cidades médias brasileiras 

297 
As expansões territoriais por meio de aterros marítimos: contexto e crescimento em duas cidades 
catarinenses, Florianópolis e Laguna. 



 
 

403 Brasília: mais gente na área tombada, mais verde ao redor. Uma especulação. 

162 
Correlações entre uma matriz espacial cabocla e a formação de cinturas periféricas na Região 
Metropolitana de Belém (PA) 

228 
Da Vila operária ao Setor Urbano: a incorporação do Bairro Primeiro de Maio ao tecido urbano da 
expansão de Belo Horizonte 

236 
Diferentes modais de transporte e seus reflexos no modelo de expansão urbana. O caso de uma 
mancha urbana compacta e centralizada. 

316 
Do lado de lá do Poti: análise morfológica/ configuracional comparativa de dois bairros da cidade 
de Teresina – PI a partir de suas formações históricas 

199 
Esvaziamento do centro principal e os vazios urbanos periféricos: a expansão urbana como 
causa da transformação da morfologia da cidade de Florianópolis-SC 

290 Expansão Urbana e Sistema Hídrico 

131 
Expansão Urbana X Ordenamento e Gestão do Território: O caso da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro 

432 Experiência didática no ensino da Morfologia Urbana: São Sebastião das Águas Claras 

303 Impactos Morfológicos dos Shopping Centeres na metrópole do Rio de Janeiro. 

082 Morfologia urbana em uma cidade portuária 

346 Novas centralidades e os efeitos no modelo de expansão urbana de Londrina 

020 O Aglomerado Urbano de Pará de Minas, Itaúna, Igaratinga, Itatiaiuçu e Florestal 

209 
O Planejamento Territorial e a Expansão Urbana no Município Brasileiro de Maricá/RJ: Uma 
Análise Temporal de Uso e Ocupação do Solo 

114 Os reflexos das recentes dinâmicas imobiliárias nas bordas das cidades médias metropolitanas 

161 Paisagem Metropolitana Contemporânea 

171 Rio de Janeiro: quatro séculos de transformações urbanas 

147 
São Sebastião de Águas Claras: transformações e permanências dos elementos morfológicos no 
período de 2004-2018 

417 
Tecendo a malha urbana da Sulanca: como os planos diretores orientaram a expansão urbana 
para o comércio de confecção no agreste pernambucano 

249 
Transformações socioambientais em pequenas cidades na Amazônia brasileira após a instalação 
de empreedimentos hidroenergéticos 

 

HISTÓRIA E PATRIMÔNIO 

128 A forma urbana das cidades de origem de colônias agrícolas. Estudo de caso: Caxias do Sul/RS 

002 A Remodelação do centro de São Paulo e a influência dos pioneiros do urbanismo na cidade  

212 
A Ribeira “systematizada”: análise das transformações da forma urbana da cidade baixa de Natal 
(1868-1945) 

118 A Vila Real da Praia Grande 

388 
Abordagem tipo-morfológica no estudo da paisagem comercial da Avenida Duque de Caxias em 
Londrina-PR 

237 As políticas públicas municipais incoerentes nas intervenções na paisagem do centro histórico de 



 
 

Oliveira/MG: Coqueiro-Abraçado 

124 
Da casa ao comércio: verificação dos graus de transformação de construções residenciais no 
quadrilátero histórico de Londrina (PR) por meio do processo tipológico 

038 Do mercado à rua: reflexões sobre o projeto Centro Cultural do Carandá 

411 Leitura dos vestígios iniciais da paisagem etnográfica do Patrimônio de Heimtal em Londrina - PR 

119 Marcas e matrizes da construção da paisagem urbana no Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro 

304 
O impacto de grandes intervenções na forma, na ocupação e na paisagem de tecidos históricos: 
o caso do Setor Central de Goiânia 

154 O papel estruturante da natureza na formação urbana de Rabat, capital do Marrocos 

349 O plano urbano da Villa do Pinheiro e a exploração gomífera na Amazônia Oriental (1869-1906) 

127 Permanências no Tecido Urbano: um estudo de caso na cidade de Nova Odessa-SP 

270 
Regeneração urbana contemporânea da zona ribeirinha oriental de Lisboa: desafios, 
temporalidades e património urbano. 

009 Saturnino de Brito e o traçado sanitário das cidades. Estudo de caso: Santa Maria/RS 

230 Trauma Urbano: o caso do edifício Centro Empresarial Senado 

 

PADRÕES MORFOLÓGICOS 

200 
A aplicação de ferramenta computacional na análise da urbanidade em uma unidade de 
vizinhança em Palmas-TO 

088 A cidade na civilização Inca – conquistas e padrões 

146 A comunidade flutuante Lago Catalão – Iranduba AM: um tecido urbano sobre as águas 

311 A construção da fisionomia urbana de Berlim através da Stadtbahn 

024 A evolução da forma urbana 

287 A formação da Região Noroeste de Goiânia morfologia, paisagem e centralidade 

008 
A Ocupação Portuguesa no Extremo Sul do Brasil: a Colônia do Sacramento e o hibridismo 
configuracional 

030 A urbanidade na forma física dos centros de cidades 

150 Além-Mar: A herança açoriana na forma urbana de Florianópolis, Brasil 

079 Análise tipo-morfológica de Bento Rodrigues 

179 Análise tipo-morfológica em uma cidade nova planejada. O caso de Maringá-PR 

176 Apreensão da forma urbana por pedestres em movimento 

073 As peças de um quebra-cabeças chamado Novo Arrabalde 

381 Atlas Morfológico de São Paulo 

343 Bordas da Praça do Metrô de Botafogo: a morfologia e as dinâmicas urbanas no bairro carioca 

075 
Cidade contemporânea e apropriação do espaço público: notas de uma análise sensível dos 
espaços públicos do bairro Botafogo no Rio de Janeiro/RJ 



 
 

160 
Configuração e distribuição dos espaços livres em loteamentos residenciais no tecido urbano de 
Uberlândia/MG – 2000 a 2016 

366 
Configuração socioespacial de áreas de risco em assentamentos de origem informal: discutindo 
um genius loci em Mãe Luiza, Natal RN. 

032 Conjuntos Habitacionais em Barreiros - PE 

054 
Convergências, Divergências e Paralelos entre e Morfologia Urbana e a Ecologia da Paisagem: 
método, elementos e processos 

157 
Datas de terra no parcelamento urbano colonial e seu impacto na morfologia urbana: o caso de 
Campinas-SP 

046 Desenho de Aglomerados Rurais no Pará: Simulacros do Planejado no Espontâneo 

033 Estudo da morfologia urbana de um bairro-jardim fechado: Chácara Flora em Santo Amaro 

206 Estudo das Tipologias Residenciais e suas Interfaces nas Fachadas Térreas 

085 
Forma urbana e o destino da cidade: estudo comparativo entre Presidente Prudente e Presidente 
Venceslau, São Paulo, Brasil 

256 
Modo de vida como expressão espacial - Análise morfológica do assentamento de populações 
tradicionais na Região do Baixo Tocantins 

277 
Morfologia e paisagem da Avenida Anhanguera de Goiânia: entre a concepção moderna e a 
tradicional. 

317 
Morfologia e vegetação urbanas: quantificação da vegetação nos diferentes tipos de subdivisão, 
ocupação e uso do solo urbano 

338 
Morfologia Urbana e a permanência de Atmosferas Atrativas – os espaços livres públicos do 
Conjunto do Café, em Londrina-PR, e do bairro do Catete, no Rio de Janeiro-RJ 

081 
Morfologia, vazios urbanos e a relação com as políticas de uso e ocupação do solo em 
Uberaba/MG 

219 
O Papel do Pavimento Térreo na Forma Urbana. Um estudo comparativo das Avenidas Nossa 
Senhora de Copacabana e da Avenida das Américas, na Cidade do Rio de Janeiro 

273 O Tecido Urbano de Toledo-PR a partir do Frigorífico Pioneiro S/A 

202 
Os espaços livres urbanos, a conformação e definição de tecidos e as centralidades da cidade do 
Rio de Janeiro-RJ 

258 Os padrões morfológicos das Vilas de Itaipu - uma análise do plano urbano 

404 
Padrões Morfológicos dos Ecossistemas Urbanos: a dimensão da sustentabilidade ambiental da 
infraestrutura ecológica na ocupação Dorothy Stang 

056 
Padrões morfológicos em Cidades Novas de frentes colonizadoras: uma abordagem sobre a 
evolução do tecido urbano 

331 
Plano Diretor, Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e seus reflexos sobre a morfologia urbana: 
o caso de Curitiba 

053 Rendimento e Morfologia Urbana 

431 
Segregação socioespacial na malha urbana, análise de integração dos espaços públicos na da 
Reserva do Paiva  

327 Sistema de Espaços Livres: análise por meio de modelos configuracionais 

117 Taxonomia Tipomórfica - um método para classificar a diversidade morfológica urbana 

433 Territórios e fronteiras nos conceitos não concluídos nas escolas de Morfologia 

282 Territórios Ferroviários: Análise e Projeto do Tecido Urbano da Zona Norte do Rio de Janeiro a 



 
 

partir da Infraestrutura Ferroviária 

238 Territórios Negros Brasileiros: O urbanismo de matriz africana em Codó (MA) 

243 Tipologia de espaços cotidianos em pequenas cidades de várzea estuarina no bioma Amazônia 

182 Traços comuns em cidades brasileiras: aspectos de forma e configuração 

355 Vias pedonais e sua posição topológica: estudo comparativo Curitiba I Lisboa I Barcelona 

 

SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES 

100 
A constituição da borda urbana de Passo Fundo/RS: abordagem sobre o Sistema de Espaços 
Livres 

244 
A evolução dos espaços livres nas urbanizações de favelas e nas habitações coletivas verticais 
no município de São Paulo 

248 Analise da produção e configuração dos espaços livres públicos de Patrocínio MG 

045 
Análise Morfo-qualitativa das Praças Públicas de Natal/RN: uma abordagem pautada na 
vitalidade urbana 

410 
As limitações configuracionais da classe de renda baixa: um olhar comparativo entre classes 
sociais sobre a sintaxe espacial, renda e viagens 

291 
Avaliação de aspectos morfológicos incentivadores de vitalidade urbana em legislações 
urbanísticas: o caso de Joinville - SC 

123 
Cidades e processos de urbanização: o papel dos espaços residuais na conformação dos 
sistemas de espaços livres na cidade contemporânea 

240 
Conjunto construído e forma urbana: potencializando a vida urbana no Altiplano em João Pessoa, 
Paraíba, Brasil  

058 
Dos laranjais aos loteamentos periféricos: notas acerca dos sistemas de espaços livres dos 
bairros Jardim Catarina e Laranjal no município de São Gonçalo (RJ) 

286 Espaços livres e espacialidades cotidianas: uma leitura de apropriações urbanas brasileiras 

110 Estratégias de Desenho Urbano: uma retomada do campo disciplinar no contexto brasileiro 

137 Estudos de morfologia urbana: o papel da rua na cidade 

167 Geometria fractal e os vazios urbanos (Euclidianos) 

035 Jardim Carrilho Videira e sua inserção no sistema de espaços livres públicos do Porto/PT. 

018 Legislação e Urbanidade 

151 
Migração internacional de refúgio e a espacialização do trabalho informal na cidade de São Paulo 
– SP 

105 Morfologia Urbana: Espaços Públicos Abertos de Uso Coletivo em Tijucas - SC 

207 O Espaço Livre Intraquadra na Transformação da Forma Urbana Brasileira 

261 
O sistema de espaços livres na constituição da forma urbana contemporânea: Avaliação 
cartográfica do centro da cidade de Passo Fundo/RS. 

415 O sistema de espaços livres nas pequenas cidades: o caso de Pinhalzinho - SC 

252 
Os equipamentos públicos e a deficiência de espaços livres nas Unidades de Vizinhança de 
Toledo, PR 



 
 

348 
Os sistemas de espaços livres na constituição da forma urbana brasileira: transformações e 
permanências – século XXI 

122 Parques ribeirinhos como fator de conexão entre o rio e a cidade, em Teresina (PI). 

050 Praças públicas de Vitória/ES: afinal, que praças são estas? 

028 
Sistema de Espaços Livres da cidade média de Santa Maria, RS: fragmentação urbana e 
espaços livres potenciais 

180 
Sistemas de espaços livres de cidades e metrópoles brasileiras: conceitos, abordagens e 
resultados de um processo de pesquisa em rede 

322 
Vitalidade Urbana e Sintaxe Espacial: uma análise configuracional da localização de atividades 
econômicas 

 

 

 

 

 

TRABALHOS APROVADOS APENAS PARA PUBLICAÇÃO EM ANAIS 

ECOLOGIA NAS CIDADES 

271 A Influência das Áreas Verdes no Comportamento Microclimático em Cidade de Clima Semiárido 

251 A nova imagem da cidade: uma abordagem dos pagamentos por serviços ambientais 

181 
Panorama de aplicações de City Information Modeling (CIM) em cidades do Brasil e do exterior, e 
suas estratégias e iniciativas 

210 Pântano do Sul, paisagem em risco 

 

EXPANSÃO URBANA 

087 Análise Morfológica da Expansão Urbana de Campos dos Goytacazes/RJ 

295 
Desafios na desestabilização da configuração territorial em Brasília, Distrito Federal, Brasil: o 
caso do Setor Habitacional Água Quente. 

344 Expansão e Fragmentação do território de Goiânia: fluxos migratórios e legislação urbanística  

339 O Centro de Vitoria e a expansão da capital capixaba  

342 
O comportamento de áreas verdes preservadas sob a perspectiva do processo de expansão 
urbana: o caso de João Pessoa – PB. 

319 Ravena: manifestações do rural no urbano, identidade e memória 

 

HISTÓRIA E PATRIMÔNIO 

108 
Caminhos e ruínas da Serra da Calçada: uma análise demonstrativa dos percursos do século 
XVIII e XIX 



 
 

 

PADRÕES MORFOLÓGICOS 

069 A segregação racial e os padrões de ocupação urbana em Erechim-RS. 

156 
Expansão urbana de Belém e seus arranjos morfológicos: desafios às políticas urbanas e 
ambientais 

120 Formas urbanas ilegais e meio ambiente nos conjuntos urbanos tombados do litoral brasileiro 

166 
Morfogênese da metrópole em Goiânia - considerações sobre a transição morfológica da cidade 
em metrópole 

031 O mosaico morfológico: vitalidade urbana em áreas centrais de Goiânia 

336 
Requalificação urbana para a cidade de Toledo/PR: Uma análise morfológica do Jardim 
Panorama. 

 

SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES 

223 A contribuição do conceito de habitus para o estudo dos espaços livres públicos. 

263 
Normatizando urbanidade: interface público-privada e uso do espaço público a partir da Área de 
Reestruturação Urbana na cidade do Recife (PE) 

213 Sepetiba: Reconstituição de uma Paisagem 

 


