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PNUM 2019 - MARINGÁ

Forma Urbana e Natureza
21, 22 e 23 de agosto

Bem-vindos à 8ª Conferência da rede lusófona de morfologia urbana – PNUM 2019. 
Depois dos encontros realizados no Porto (2011), Lisboa (2012), Coimbra (2013), Brasília (2015), 
Guimarães (2016), Vitória (2017) e novamente no Porto (2018), em 2019 Maringá recebe os 
pesquisadores do mundo lusófono ligados à forma urbana. 
Maringá é uma cidade que nasceu de um plano regional voltado para a colonização agrícola 
e seu traçado foi pautado em aspectos formais da cidade jardim. Com a realização do PNUM 
2019 descortinou-se a oportunidade de enfocar uma questão intrínseca ao traçado original desta 
cidade. Sob o tema Forma Urbana e Natureza a 8ª Conferência da rede lusófona de morfologia 
urbana pretende enfatizar o papel da natureza na conformação das cidades como estratégia para 
melhoria das condições urbanas.
Desse modo, o PNUM continua propiciando o debate internacional entre pesquisadores da 
morfologia urbana e promovendo o intercâmbio entre acadêmicos de diferentes níveis e de 
distintas instituições de modo a fazer avançar a compreensão sobre a forma física das cidades, 
suas potencialidades e problemas bem como as possibilidades de intervenção no tecido urbano.
Ao todo foram submetidos 434 resumos, assim divididos entre os subtemas do evento: 67 
resumos para Ecologia nas cidades; 91 resumos para Expansão urbana; 54 resumos para História 
e patrimônio; 108 resumos para Padrões morfológicos; e 114 resumos para Sistemas de espaços 
livres. Após a avaliação do comitê científico, foram selecionados 130 trabalhos para apresentação 
oral e publicação nos anais, distribuídos entre os subtemas do seguinte modo:
Ecologia nas cidades: 17 trabalhos;
Expansão urbana: 22 trabalhos;
História e patrimônio: 17 trabalhos;
Padrões morfológicos: 47 trabalhos;
Sistemas de espaços livres: 27 trabalhos.
Mais 20 trabalhos serão somente publicados nos anais, por excederem ao limite físico do evento.

Desejamos aos participantes três dias frutíferos de debates, intercâmbios e encontros!

APRESENTAÇÃO
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EIXOS TEMÁTICOS

Ecologia nas cidades - E C
Este subtema trata de aspectos relacionados aos ecossistemas urbanos e suas 
manifestações na forma física das cidades. Engloba teorias, estratégias e métodos para 
a reconfiguração da cidade e a sustentabilidade do ambiente construído.

Sistema de espaços livres - S E L
Este subtema aborda a forma dos espaços livres e suas relações espaciais, funcionais e 
sociais. Trata de temas como apropriação urbana e o uso do solo, instrumentos legais, 
atores e agentes envolvidos.

Expansão Urbana - E U
Este subtema enfoca a forma urbana resultante das dinâmicas regionais e metropolitanas 
e de novas urbanizações.

Padrões Morfológicos - P M
Este subtema discute aspectos conceituais, teóricos e metodológicos da morfologia 
urbana. Incluem-se os estudos aplicados e o desenvolvimento de novos métodos e 
ferramentas de análise.

História e Patrimônio - H P
Este subtema trata da história da forma urbana e de critérios e procedimentos de 
intervenção com foco na preservação e/ou regeneração de aspectos físicos de paisagens 
e ambientes urbanos.
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COMISSÃO CIENTÍFICA

David Viana (Nottingham Trent University)
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Karin Schwabe Meneguetti (Universidade Estadual de Maringá)
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Maria Manoela Gimmler Netto (Universidade Federal de Minas Gerais)

Milena Kanashiro (Universidade Estadual de Londrina)

Paulo Renato Mesquita Pellegrino (Universidade de São Paulo)

Renato Leão Rego (Universidade Estadual de Maringá)

Renato T. de Saboya (Universidade Federal de Santa Catarina)
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Vinicius M. Netto (Universidade Federal Fluminense)

Vítor Oliveira (Universidade do Porto)
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CONFERENCISTAS

Dra. Teresa Marat-Mendes

LX Design with Food

Dra. Teresa Marat-Mendes é arquiteta portuguesa e professora auxiliar com habilitação no 
Instituto Universitário de Lisboa ISCTE-IUL. É Pesquisadora Sênior no Centro de Investigação 
DINÂMIA’CET-IUL, onde coordenou o Projeto MEMO - Evolução do Metabolismo da Área 
Metropolitana de Lisboa. Atualmente coordena a equipe de pesquisa da D’C do Projeto de Pesquisa 
SPLACH (Spatial Planning for Change), financiado pelo Programa Portugal 2020, em conjunto 
com a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro. Foi vice-diretora do Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE-IUL e Coordenadora ERASMUS do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo. Atualmente é membro do Conselho Científico da Universidade e do 
Conselho Geral do ISCTE.IUL. Foi Presidente da Rede Portuguesa de Morfologia Urbana PNUM. 
Foi professora visitante na Universidade de Tecnologia de Queensland, Brisbane, Austrália; na 
Universitat Politecnica da Catalunha TECH (UPC), Barcelona,   Espanha; Universidade de Florença 
e Universidade de Atenas. Seus atuais interesses de pesquisa estão relacionados ao estudo da 
Forma Urbana, Metabolismo Urbano e Social, Urbanismo Ecológico, Sustentabilidade, Educação 
e Sustentabilidade no Ensino Superior.
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Dr. Fabiano Lemes de Oliveira

Cidade e Natureza: Verde em Função da Forma

Dr. Fabiano Lemes de Oliveira é professor (Reader in Urbanism and Architecture) na Portsmouth 
School of Architecture da University of Portsmouth, no Reino Unido, onde também atua como 
diretor de pesquisa e coordenador do Masters in Sustainable Cities. Sua pesquisa se centra 
no estudo de modelos urbanísticos capazes de equilibrar urbanização e natureza, cidades 
sustentáveis e em história e teoria do planejamento ambiental. Ele é o autor do livro Green Wedge 
Urbanism, publicado pela editora Bloomsbury (Nova Iorque/ Londres) em 2017 e o editor principal 
do livro Planning Cities with Nature (Amsterdam: Springer, 2019), dentre outras publicações. Foi 
o pesquisador principal no projeto Re-naturing cities: Theories, Strategies and Methodologies, 
financiado pelo British Council e Confap no âmbito do programa Newton Fund.
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PROGRAMAÇÃO GERAL

21.ago.2019 – Campus da UEM Bloco C67

08:00 - Credenciamento
09:00 – Oficina “Panorama de Maringá”
12:00 – Almoço (não incluído)
14:00 – Visita Guiada
16:30 – Mesa-Redonda: 
“Morfologia urbana e natureza na academia: docência e pesquisa”
Teresa Marat-Mendes (ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa), Fabiano Lemes de Oliveira 
(University of Portsmouth),  Vítor Oliveira (Universidade do Porto), Staël de Alvarenga Pereira 
Costa (UFMG); Eugenio Fernandes Queiroga (USP) e Karin Schwabe Meneguetti (UEM)

22.ago.2019 – Hotel Deville

08:00 – Credenciamento
08:30 – Sessão de abertura – Auditório (Sala Maringá)
09:00 – Keynote Address:  Fabiano Lemes de Oliveira (University of Portsmouth)
“Cidade e Natureza: Verde em Função da Forma”
10:00 – Coffee break
10:30 – Sessões de apresentação  

Ecologia nas cidades 1 (Sala Jacarandá)
Expansão urbana 1 (Sala Magnólia)
História e Patrimônio 1 (Sala Flamboyant)
Padrões morfológicos 1 (Auditório – Sala Maringá)

12:00 – Almoço (não incluído)
14:00 – Sessões de apresentação

Ecologia nas cidades 2 (Sala Jacarandá)
Expansão urbana 2 (Sala Magnólia)
História e Patrimônio 2 (Sala Flamboyant)
Padrões morfológicos 2 (Auditório – Sala Maringá)
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15:30 – Coffee break
16:00 – Sessões de apresentação  

Ecologia nas cidades 3 (Sala Jacarandá)
Expansão urbana 3 (Sala Magnólia)
Sistemas de espaços livres 1 (Sala Flamboyant)
Padrões morfológicos 3 (Auditório – Sala Maringá)

18:30 – Confraternização (incluída) – Cathedral Sports Bar

23.ago.2019 – Hotel Deville

08:00 – Credenciamento
08:30 – Sessões de apresentação  

Padrões morfológicos 6 (Sala Jacarandá)
Padrões morfológicos 4 (Sala Magnólia)
Padrões morfológicos 8 (Sala Flamboyant)
Sistemas de espaços livres 3 (Auditório – Sala Maringá)

10:00 – Coffee break
10:30 – Keynote Address: Teresa Marat-Mendes (ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa)
“LX Design with Food”
12:00 – Almoço (não incluído)
14:00 - Sessões de apresentação  

Padrões morfológicos 7 (Sala Jacarandá)
Padrões morfológicos 5 (Sala Magnólia)
Sistemas de espaços livres 2 (Sala Flamboyant)
Sistemas de espaços livres 4 (Auditório – Sala Maringá)

15:30 – Coffee break
16:00 – Sessões de apresentação  

Sistemas de espaços livres 5 – QUAPASEL Nacional (Auditório – Sala Maringá)
18:00 – Confraternização de encerramento: Mercadão de Maringá (por adesão)
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RESUMOS
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EIXO TEMÁTICO
Ecologia nas Cidades
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Paisagens produtivas e sustentabilidade: proposições para a cidade 
de Niterói-RJ 

Alina Martins Costa Mesquita (IPPUR/Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Palavras-chave: agricultura urbana; paisagens multifuncionais; espaços públicos; 
sustentabilidade.

A alimentação é uma necessidade fundamental para a vida humana, o que não significou 
que esse tema ganhasse visibilidade e a devida importância dentro do planejamento e do 
desenho das cidades. Pelo contrário: com o planejamento moderno e o aprofundamento 
da divisão rural-urbano, a cidade foi cada vez mais concebida como um lugar sem 
espaço para práticas de cultivo agrícola, onde as áreas verdes são limitadas e as práticas 
espontâneas da população não são reconhecidas como formas de produção do espaço.
Atualmente, as cidades enfrentam diversos problemas decorrentes desse modelo como 
pobreza e fome, além da degradação dos espaços públicos e do meio ambiente, que 
atinge mais intensamente a parcela mais pobre da sociedade. São diversos os problemas 
que poderiam ser enfrentados através da adoção de entratégias de sustentabilidade e 
resiliência urbana e ambiental que incorporassem atividades produtivas típicas do meio 
rural, como a agricultura, e também de áreas verdes no espaço urbano. 
Partindo do princípio de que a alimentação é uma necessidade tão básica quanto o 
provimento de água ou abrigo, essa deveria ser compreendida pelos planejadores e 
urbanistas como uma infraestrutura essencial nas cidades. Uma possível estratégia de 
intervenção nesse sentido se dá através do conceito de CPULs - Continuous Productive 
Urban Landscapes, desenvolvido pelos arquitetos Katrin Bohn e Andre Viljoen. Esse 
conceito prevê a combinação coerente e planejada de áreas livres conectadas, criando 
uma rede de estruturas verdes que incluem espaços comunitários para agricultura e 
paisagens ecologicamente produtivas, entendendo os espaços de produção alimentar 
como infraestruturas essenciais à cidade. Os CPULs serão produtivos de diversas 
formas, oferecendo áreas para atividade de lazer e recreação, educação e esporte, 
rotas para pedestres e ciclistas, se articulando a infraestrutura verde, que providencia 
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diversos serviços ecossistêmicos à cidade, e produzindo alimentos para a população. 
São espaços construídos para incorporar elementos vivos e naturais, projetados para 
permitir e estimular que moradores observem e interajam com atividades e processos 
tradicionalmente associados ao meio rural, restabelecendo uma relação entre a vida e 
os processos necessários para possibilitá-la. 
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é trazer reflexões para o planejamento e projeto 
de espaços públicos produtivos, através da proposição de intervenções na cidade de 
Niterói, inspiradas pelo conceito de CPULs. A intervenção proposta se baseia na criação 
de três tipologias verdes para compor uma rede de estruturas verdes multifuncionais: 
os parques-jardim (grandes parques voltados para o lazer e educação ambiental), as 
praças produtivas (com o objetivo de suprir as necessidades locais de cada bairro) e 
corredores verdes (conectores entre áreas verdes e unidades de conservação). 
Se conclui que para a implementação e consolidação desses espaços, dois fatores são 
essenciais: a participação da população no processo de planejamento e a formulação de 
políticas públicas em diversas áreas, potencializando os benefícios gerados por esses 
espaços. 

Padrões urbanos facilitadores da recarga de aquíferos 

Aline da Nóbrega Oliveira (Universidade de Brasília); Maria do Carmo de Lima 
Bezerra; Maria Elisa Leite Costa; Sergio Koide

Palavras-chave: urbanização; recarga de aquíferos; drenagem urbana; infraestrutura verde.

A forma de ocupação nas cidades, proveniente de padrões urbanos que não dialogam 
com o meio físico  impactam os serviços ecossistêmicos prestados pelos recursos 
hídricos devido a excessiva impermeabilização que geram. Por sua vez, a excessiva 
impermeabilização do solo contribui para diminuiçãoda a infiltração das águas e impacta 
na manutenção dos níveis de água nos reservatórios subterrâneos, os quais são 
responsáveis pela manutenção da disponibilidade hídrica nos periodos de estiagem.
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Nesse contexto, destaca-se a importância da análise de padrões urbanos que diminuam 
os impactos sobre o meio físico e contribuam para a manutenção do ciclo hidrológico, 
por meio das metodologias de planejamento ambiental, estratégias de desenho urbano 
sensiveis à água e técnicas de infraestrutura verde.
Com base nas metodologias citadas, o presente estudo busca identificar padrões urbanos 
de baixo impacto para áreas com sensibilidade à recarga de aquíferos.  A área estudada 
está inserida na bacia do Paranoá em Brasília, capital do Brasil. A área caracteriza-
se como zona: (i) de expansão urbana com sensibilidade a recarga de aquíferos; (ii) 
de influência sobre área de Manancial de Abastecimento superficial, (iii) de pressão de 
projetos urbanos de ocupação dispersa e de alta impermeabilização por habitante. As 
referências conceituais da pesquisa para proposição dos novos padrões de ocupação 
foram os estudos: Low Impact Development (LID), Ian McHarg, e o método de simulação 
de modelagem hidrológica com software Storm Water Manegement Model (SWMM).
A análise de resultado se deu com a comparação do grau de escoamento superficial 
obtido entre: (i) Simulação de como é o comportamento do escoamento superficial na 
área sem nenhum tipo de apropriação do solo; (ii) simulações realizadas em uma parcela 
do projeto de loteamento proposto para a área, elaborado dentro de modelo tradicional 
de urbanismo disperso e de baixa densidade; (iii) e com simulação da mesma fração, 
agora, utilizando padrões urbanísticos identificados na pesquisa. Como conclusão, se 
obteve por meio dos hidrogramas produzidos, que o escoamento superficial foi reduzido 
com a nova proposta o que indica que houve maior infiltração, confirmando a relação 
entre o desenho urbano e a capacidade de garantir recarga de aquíferos de uma área 
sensível a essa função ecossistêmica.
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Resistência verde como ecologia nas cidades 

Amanda Burgarelli Teixeira (Universidade Federal de São João del Rei); Graziela 
de Fátima Souza Carmo; Mateus de Carvalho Martins

Palavras-chave: resistência verde; paisagem urbana; urbanidade; ecossistema; espaço público.

Sendo a cidade um ecossistema que abriga diversos seres, a preocupação com a 
manutenção dos recursos naturais se confere por meio da resistência verde, que parte 
tanto das correntes filosóficas quanto da própria natureza (vegetação). Resgatar o elo 
entre o ser humano e seu meio natural é uma forma de resistência e reconexão com o 
inconsiênte coletivo, onde o ser vai de encontro com sua própria origem, se distanciando 
dos hábitos adquiridos que estão em desacordo com a ecologia e, consequentemente, 
com sua identidade arquétipica. Abordagens a partir do psiquiatra e filófoso Jung definem 
as funções psíquicas cuja fonte elementar é o inconsciênte coletivo, como funções pré 
formadas, se consolidando e propagando através da linguagem e da tradição, mas 
emergindo de qualquer lugar e movimento. Na paisagem urbana, a carga simbólica da 
vegetação auxilia nas conexões e associações dos habitantes e é representada como 
elemento fundamental para o elo entre esses e as cidades. A natureza é a primeira condição 
material da existência da espécie humana, sendo o ser humano fundamentalmente 
constituído por ela, de modo que a articulação entre natureza e sociedade estabelece 
uma relação de intercâmbio, onde é possível afirmar que o mesmo seja fruto do meio 
em que vive, um produto da história natural, e que a natureza é uma condição concreta 
para a sua existência. Tendo em vista a satisfação das necessidades mais íntimas do 
ser humano, a satisfação do Eu, este atrela suas necessidades psíquicas e físicas ao 
meio, se perdendo no cotidiano e unindo traços da vida à sua própria personalidade, 
ideologias, sentimentos e paixões. Isso acontece devido ao caráter próprio da vida 
cotidiana de estar no centro da história, criando-se, assim, uma constante dualidade, 
onde as particularidades e as generalidades da sociedade se confrontam. A cidade 
engoliu o verde e determinou o que seria aceitável no urbano, mas este se manifesta em 
resistência, surgindo nessa como “manchas” não planejadas, sendo necessário então 
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compreender a manifestação e a intenção da natureza no espaço público urbano, de 
modo a relacionar as correntes filosóficas ecológicas com o surgimento do verde não 
planejado na cidade, visto que o espaço público é social e contém as representações 
das relações de produção que, por sua vez, enquadram as relações de poder. Investigar 
a resistencia verde seria uma forma de investigar a cultura e a ecologia nas cidades, 
de modo a incluir a natureza como uma forma de pensar a urbanidade e os espaços 
públicos urbanos e, consequentemente, as políticas sociais e as relações de poder, que 
são as principais estruturadoras da formação do espaço urbano.

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

Andrea Agda Carvalho de Sousa Arruda (UNIFOR); Gabriela Feitosa 

Palavras-chave: ecologia; paisagem; forma ubana.

Nos encontramos num presente paradigmático, época de mudar a forma de fazer as 
coisas, de encarar de forma diferente o ambiente ao nosso redor. Como uma disciplina 
harmonizadora das estruturas construídas pelo homem e as estruturas ambientais o 
urbanismo tem se ocupado de arquitetar os mais diversos ambientes humanos. São 
bastante conhecidas intervenções urbanísticas que conformam a paisagem agregando 
valores ambientais e culturais à imagem das cidades, no entanto existem também 
aqueles planos que nunca se realizaram, fazem parte da história da cidade mas nunca 
saíram do papel. Nessa pesquisa teremos como foco da investigação o plano urbanístico 
de Adolfo Hebster para a cidade de Fortaleza, desenvolvido no final do século XIX.  Em 
uma das primeiras plantas exatas da cidade o engenheiro arquiteto oficial da província 
já evidenciava a presença do Riacho Pajeú na forma urbana da cidade, concatenado 
com as ideias de Olmstead realizadas em Boston e NY. A conclusão ou o desfecho 
da presente pesquisa abre possibilidades para vislumbrar como tal Plano poderia ter 
influenciado na forma urbana que temos hoje. Poderia o Pajeú ser uma espécie de colar 
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de esmeraldas para a cidade de Fortaleza? Propomos uma análise crítica da evolução 
da urbana, identificando os possíveis caminhos e obstáculos da proposição de uma 
infraestrutura verde e de um pensamento ecológico de vanguarda. Traçados esquecidos 
pelos anos que trazemos à tona com o objetivo de estudar a natureza e a forma urbana.

Aplicação da Infraestrutura verde no tratamento da interface urbano-
ambiental: um estudo de caso nas cidades de Teresina (PI) e Timon 
(MA) 

Antônio Rubens Fernandes Chaves (Universidade Federal do Piauí); José Mário 
Pacheco Junior; Pedro Marcelo de Sousa Ferreira; Dennys Esrom Nery Cavalcante 
Uchôa

Palavras-chave: infraestrutura verde; áreas de relevante interesse ambiental; interface urbano-
ambiental; Teresina (PI); Timon (MA).

O presente trabalho discute a infraestrutura urbana verde e apresenta estratégias 
de projeto urbano nesta área que possibilitem a requalificação urbana quando do 
tratamento das dimensões urbana e ambiental, enquadrando-se na temática da Ecologia 
das Cidades. A partir de discussões no âmbito da forma urbana, questiona-se como 
estratégias de infraestrutura verde podem ressignificar áreas de relevante interesse 
ambiental que se estabeleceram como paisagens de conflito entre as dimensões 
urbana e ambiental. A princípio, são apresentados os aspectos teóricos da pesquisa, 
discutindo a infraestrutura verde, seus princípios e estratégias de projeto. Toma-se 
como caso de estudo uma porção territorial entre as cidades de Teresina (PI) e Timon 
(MA), vizinhas, relacionando como as características do sítio moldaram a forma urbana 
e os conflitos na interface urbano-ambiental vigentes. Adiante, é argumentado como 
intervenções pautadas sob a inserção da infraestrutura verde podem ressignificar o 
local, apresentadas possíveis aplicações da infraestrutura em termos de projeto urbano 
e possibilidades para contornar conflitos entre as dimensões urbana e ambiental. O 
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trabalho discute soluções de projeto que permitam o tratamento de áreas de relevante 
interesse ambiental em consonância com a manutenção estrutura urbana presente. É 
observado que as estratégias de infraestrutura verde aplicadas à intervenção da cidade 
abrangem diferentes escalas e podem melhorar as condições do ecossistema urbano, 
permitindo que a urbanização seja desenvolvida fazendo uso dos benefícios ambientais 
em meio urbano, integrando as dimensões urbana e ambiental e reduzindo conflitos por 
meio de projetos urbanos ambientalmente sustentáveis.

Convergências entre as contribuições da natureza para as pessoas 
(NCP), e processo de projeto da arquitetura da paisagem 

Ariel Pinto (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul); Lara Louise Corte 
Mattos; Jéssica Rabito Chaves; Eliane Guaraldo 

Palavras-chave: serviços ecossistêmicos; processo de projeto; arquitetura da paisagem.

Na última década houve um aumento nas produções relacionadas ao âmbito de estudo 
denominado “serviços ecossistêmicos”, popularizada pela Avaliação do Marco do 
Milênio (2005), pautados principalmente no desenvolvimento de conhecimento das 
ciências naturais e da economia, no entanto este desenvolvimento segregou disciplinas 
de outros campos como as ciências sociais e humanidades, além de visões de mundo 
fundamentais. (Díaz, 2018). Ainda que haja um aumento na produção de literatura sobre 
serviços ecossistêmicos, ainda existem uma diversidade de dificuldades para integrar 
sistematicamente os serviços ecossistêmicos no planejamento, gerenciamento e projeto 
paisagístico, por parte de planejadores, arquitetos, urbanistas e outros profissionais 
da área ambiental, entre outros (Mooney, 2015). Este trabalho, portanto, visa fornecer 
um registro sistêmico dos campos, a partir de revisão bibliográfica e de reflexões 
teórico-metodológicas que integram aspectos dos serviços ecossistêmicos versus as 
metodologias da arquitetura da paisagem, onde queremos nos questionar sobre as 
iterações entre ambas as disciplinas. Primeiro, conduziremos uma revisão sobre a 
“Teoria Geral dos Sistemas” evidenciando seu relacionamento com o design, as relações 



21

entre concepção e ambiente de projeto, além de promover uma atualização dos métodos 
em Arquitetura da Paisagem (Alpak, 2017). Em segundo, apresentaremos a definição, 
conceitos e classificações dos serviços ecossistêmicos, seguido da atualização referente 
ao campo chamado (NCP) “contribuições da Natureza para Pessoas” (Díaz, 2018) 
onde apresentaremos as classes que o compõe e os pontos de convergência com as 
metodologias em Arquitetura da Paisagem. Finalmente discutiremos as possibilidades e 
nuances relativas à inclusão das contribuições ecossistêmicas no planejamento e projeto 
da Arquitetura da Paisagem, além dos desafios envolvidos na aplicação da avaliação 
dos serviços ecossistêmicos ao design ambiental e as aproximações metodológicas 
para incluir as estruturas práticas.

A teoria geral dos sistemas como suporte ao planejamento ecológico 
da paisagem 

Aviter Bordinhon Ribeira (PPU-Universidade Estadual de Maringá); Karin Schwabe 
Meneguetti

Palavras-chave: abordagem sistêmica; planejamento da paisagem; sistemas de espaços livres; 
conectividade; ecologia da paisagem.

O contexto das agendas internacionais sobre mudanças climáticas, sustentabilidade e 
meio ambiente, tem exigido das atividades de planejamento a tentativa de minimizar 
os impactos negativos da urbanização, buscando estabelecer uma melhor relação das 
ações humanas com o ambiente. Consequentemente, o planejamento ecológico surge 
como estratégia para responder a estas questões. A Teoria Geral dos Sistemas (TGS), 
segundo Bertalanffy (1975), é o conjunto das relações entre elementos e seus atributos, 
onde todos os elementos se interagem com o objetivo de alcançar uma determinada 
finalidade. Os principais conceitos da TGS, entre eles a matéria, a energia e a homeostase 
ocorrem quando há constante interação entre os elementos que compõem o sistema, ou 
seja, é a partir das relações na paisagem que a abordagem de sistemas se estabelece. 
Neste sentido, fica evidente a aproximação conceitual da Teoria Geral dos Sistemas 
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com o planejamento da paisagem e seu sistema de espaços livres. Os sistemas de 
espaços livres, portanto, desempenham uma série de funções sobrepostas, como 
espaços para circulação, para lazer, para atividades culturais e sociais e também para 
que os processos naturais ocorram, muitas vezes formando uma rede interconectada de 
espaços livres cuja conectividade é capaz de trazer benefícios para a sustentabilidade 
ambiental (QUEIROGA, 2011).
A pesquisa que aqui se apresenta tratou de compreender a correlação entre os conceitos 
da teoria e sua aplicação na forma urbana a partir de um estudo de caso aplicado à 
cidade de Maringá-PR. Considerada uma cidade nova planejada, cuja forma urbana 
carrega os princípios da cidade-jardim inglesa, com um amplo sistema de espaços livres 
definido por grandes parques, praças, ruas e avenidas arborizadas (MENEGUETTI, 
2009). 
Ao analisar a cidade à luz da ecologia da paisagem, foi possível evidenciar os conceitos 
sistêmicos na paisagem, entre eles: as inter-relações entre os elementos através da 
conectividade, a matéria que constitui os elementos que percorrem o sistema, a energia 
que está presente nos processos ecossistêmicos e a homeostase que depende dos 
conceitos anteriores para manter um ciclo de equilíbrio do sistema.
Deste modo, verificou-se que a abordagem conceitual de sistemas tem aplicação prática, 
assim, a forma urbana pode contribuir para que os conceitos sistêmicos se estabeleçam 
de forma satisfatória, em especial a conectividade, responsável para que as relações 
na paisagem ocorram dando suporte ao planejamento da paisagem urbana visando a 
manutenção dos processos ecossistêmicos e a redução da fragmentação da paisagem.
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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

Diogo Isao Santos Sakai (Universidade de Brasília); Liza Maria Souza De Andrade

Palavras-chave: planejamento e gestão; paisagem; bacia hidrográfica; cidade sensíveis a água; 
Ribeirão João Leite em Nerópolis - Goiás.

A recorrência de eventos hídricos críticos no planeta transcendem as problemáticas que 
recaem sobre o meio ambiente ou sobre a sociedade, questões tratadas, na maioria 
das vezes, isoladamente. Esses eventos são o resultado de fatores que, articulados 
entre si, compreendem todas as dinâmicas e processos naturais e sociais e, cujo o 
desenvolvimento se dão sobre o território e necessariamente sobre a formação de uma 
Bacia Hidrográfica. Destaca-se assim, a associação entre a disponibilidade de água e a 
preservação do meio ambiente com o desenho da paisagem sobretudo acerca do uso e 
ocupação, cujas ações impactam os diferentes estágios do ciclo hidrológico. Nesse sentido, 
compreender as minúcias da interação das atividades humanas e da forma de ocupação 
do território, seja ele na cidade ou no campo, com os processos naturais sobretudo com 
o do fluxo da água, representa uma das questões chaves (SPIRN; 2011). A alternativa 
seria o planejamento urbano que utiliza os fluxos de água integrados ao desenho da 
paisagem no processo de ocupação do território. Esse modelo de planejamento tem 
se tornado uma ferramenta eficiente de controle da ação antrópica sobre os recursos 
hídricos em muitas partes do mundo a partir da ocupação ecologicamente sustentável 
como pode ser observado no programa de governo australiano Water Sensitive Urban 
Design – WSUD (ANDRADE, 2014). Dessa maneira, o presente artigo tem como objeto 
a relação entre a gestão e planejamento do território e a demanda de oferta de água 
a partir do desenho da paisagem urbana e rural, ou seja, pretende compreender os 
efeitos do manuseio do elemento água nos diferentes estágios do seu ciclo em uma 
bacia hidrográfica, utilizando como parâmetros a ocupação ecologicamente sustentável. 
Nesse sentido o objetivo configura-se a relação do desenho da paisagem com o 
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impacto nos recursos hídricos geridos e planejados pela legislação pertinente a uma 
Bacia Hidrográfica. Como base de analise utilizou-se Andrade (2014) que investigou 
e discutiu a relação do desenho urbano e o ciclo da água urbano, na perspectiva de 
promover o pensamento holístico transdisciplinar para “cidades sensíveis à água”, 
considerando as necessidades complexas do desenvolvimento urbano sustentável, 
frente às desigualdades sociais, às mudanças climáticas, à poluição e escassez dos 
recursos naturais. Para tanto foi escolhida a Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite, 
afluente da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Nela encontra-se a barragem Henrique 
Santillo ou barragem do João Leite cuja a meta é assegurar o abastecimento de água 
tratada até 2040 para Goiânia e seu entorno, região mais populosa do Estado e do bioma 
Cerrado em Goiás. Juntos seus afluentes e eixos principais somam uma área ocupada 
de 751,51 km², ocupados por municípios e áreas de municípios que possuem contrates 
que variam tanto em porte quanto em população, sendo eles os municípios de Campo 
Lindo de Goiás e Teresópolis, parte dos Municípios de Anápolis, Nerópolis, Goianápolis, 
Ouro Verde de Goiás e da capital, Goiânia.

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

Homero Marconi Penteado (Universidade Federal do Espírito Santo)

Palavras-chave: corredor ecológico; espaço livre urbano; biodiversidade; onça parda.

A urbanização é uma importante causa de perda e fragmentação de habitats para a 
fauna nativa. Entretanto, espaços livres urbanos podem proporcionar habitat e abrigo 
para certas espécies, mas indivíduos de espécies de maior porte são raramente 
avistados em áreas urbanas. Recentemente, uma onça parda (Puma concolor) foi 
capturada em vídeo dentro da área urbana de Piracicaba, SP. Despertou-se o interesse 
em investigar quais padrões de paisagem possibilitaram deslocamentos da zona rural 
para o interior de uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes. Assim, o objetivo 
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deste trabalho é analisar os espaços livres (forma, dimensões, relações espaciais, 
estrutura, vegetação etc.) para compreender como padrões paisagísticos possibilitaram 
os deslocamentos da onça. Tais aprendizados podem ser incorporados em planos que 
incluam preocupações com biodiversidade. Considera-se, também, que elementos 
podem ter repelido o felino de seus habitats naturais e o atraído para a zona urbana, 
como a perda de habitats e de fontes de alimentos, expansão de atividades humanas 
e urbanização, ou mesmo a abundância de alimentos no perímetro urbano. Utilizou-
se imagens aéreas para identificar os padrões de paisagem e as relações espaciais 
entre os elementos estruturais da paisagem – corredores e fragmentos de habitats. 
Visitas foram documentadas com fotografias e croquis interpretativos. Os dados 
obtidos foram confrontados com as características do ciclo de vida do felino – habitats, 
território, deslocamentos, dieta, entre outros (de Azevedo et al 2013, Dotta e Verdade 
2011). A análise fundamenta-se em teorias da ecologia da paisagem, cada vez mais 
utilizadas como fundamento para planejamento paisagístico. Uma paisagem pode 
variar de hectares a quilômetros quadrados, compreendendo áreas heterogêneas onde 
ecossistemas se repetem e interagem de forma similar composta por comunidades 
(fragmentos e corredores) rodeadas por uma matriz com uma estrutura ou composição 
distinta (Forman 1995). A paisagem analisada compreende matrizes urbanas e rurais. A 
onça foi avistada em uma região permeada por corredores naturais e construídos, em 
dois pontos próximos. Foram traçadas possíveis rotas a partir desses pontos adotando 
as distâncias médias percorridas em seus movimentos diários para identificar possíveis 
percursos e refúgios diurnos. A análise demonstrou que espaços debaixo das linhas de 
transmissão de energia elétrica, cercados pelos muros dos condomínios, e as matas 
ciliares ao longo de córregos e do rio Piracicaba, tornaram-se corredores ecológicos 
permeando a cidade e conectando a matriz urbana com áreas rurais, onde remanescentes 
de mata e plantações propiciam refúgios diurnos para a onça. Especula-se também que 
elementos centrífugos – habitats reduzidos, atividades agrícolas, urbanização – atuando 
em conjunto com elementos atrativos – estrutura das comunidades vegetais, proteção 
e disponibilidade de alimentos (capivaras, animais domésticos) próximos aos corpos 
d’água contribuíram para suas incursões na cidade. Conclui-se que a presença de um 
felino de grandes proporções em uma área urbana decorre, portanto, de condições que 
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o expulsaram de seu habitat, bem como de elementos atrativos e padrões paisagísticos 
que propiciaram seus deslocamentos, neste caso por um sistema de espaços livres que 
inclui corredores arborizados nas zonas ripárias, corredores protegidos sob as linhas de 
transmissão de eletricidade, fragmentos de mata e cerrados próximos às franjas urbanas 
e áreas agrícolas.

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

Leandro Letti da Silva Araújo (PUC Minas - Poços de Caldas); Evandro Ziggiatti 
Monteiro, Isabella Granato de Almeida, Larissa Maria Bardi

Palavras-chave: infraestrutura verde; análise morfológica; MSPA; sensoriamento remoto; Poços 
de Caldas.

Este artigo integra estudo interdisciplinar que visa propor a construção de infraestrutura 
verde no município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais. Como projeto, a 
infraestrutura verde representa o aproveitamento e ou reabilitação dos potenciais de 
um mosaico paisagístico, organizando e adequando escalas de atuação e relações 
ecológicas, espaciais e sociais. Vegetação, recursos hídricos, solo, substrato rochoso, 
relevo e elementos culturais são exemplos que devem ser identificados, caracterizados 
e relacionados. Entre a gama de métodos para estudos, a disciplina Ecologia de 
Paisagens fornece ferramentas que permitem análises de paisagens baseadas nas 
características estruturais, funcionais e dinâmicas, com viés em sua morfologia, dentre 
os quais, os estudos sobre a forma dos fragmentos de vegetação como um indicador 
de qualidade ambiental. Nesse sentido, o uso de métricas para análise da estrutura 
vegetacional permite a interpretação das condições de fragmentação e as implicações 
possíveis das formas, expressas em valores que podem ser espacializados em ambiente 
SIG. Vogt et al. (2007) desenvolveu algoritmo de classificação de pixels denominado 
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Análise Morfológica de Padrões Espaciais – MSPA, que permite a identificação de 
sete padrões de vegetação, baseado em conceitos de conectividade e adjacência e no 
modelo fragmento-corredor-matriz de Forman (1986). No caso de Poços de Caldas, a 
cidade está inserida no bioma Mata Atlântica, onde existem fragmentos remanescentes 
de Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombófila Mista e Campos de Altitude. 
As duas fitofisionomias florestais possuem importância na conservação de fluxo gênico 
e proteção de recursos hídricos, ocorrendo em talvegues, serras e matas ciliares. As 
áreas de campo de altitude, mais vulneráveis à expansão urbana pela fisionomia similar 
à pastagens, ocorrem em morros isolados com rochas afloradas, possuindo flora e 
fauna endêmica. Assim, o objetivo deste trabalho consiste em fornecer informações 
sobre as condições de fragmentação e forma dos fragmentos de vegetação nativa 
remanescente. Para isso, propõe-se o mapeameanto de fitofisionomias nativas e a 
análise de suas condições espaciais e morfológicas. O mapeamento foi realizado por 
meio de sensoriamento remoto e levantamento de campo, sendo utilizada composição de 
imagens do satélite CBERS 4 e imageamento por VANT para conferência de amostras. 
Após o mapeamento, é realizada MSPA, resultando na caracterização da estrutura dos 
fragmentos de vegetação nativa que compõe a paisagem do município. Como resultado, 
espera-se obter informações espacializadas que servirão de subsídio para integrar um 
banco de dados ambientais e futuramente, indicar os potenciais para incremento da 
resilência municipal além de identificar os riscos a que os ecossistemas possam estar 
submetidos.
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Bairro do Restelo: bairro(s) lisboeta que anuncia um somatório de 
experiências de urbanismo (sustentável) 

Patrícia Bento d’Almeida (Instituto Universitário de Lisboa ISCTE-IUL, DINÂMIA’CET-
IUL); Teresa Marat-Mendes

Palavras-chave: cidade Jardim; cidade moderna; torres habitacionais; cidade tradicional; 
sustentabilidade.

O território que hoje denominamos de Restelo, é testemunho de distintos ensaios 
urbanísticos ocorridos ao longo do século XX, num só lugar de Lisboa. O “Bairro”, 
resultante do somatório várias “partes de bairros”, representa mais de cinquenta anos 
de oportunidades oferecidas a urbanistas e arquitectos Portugueses para colocarem 
em prática modelos de cidade criados além-fronteiras, sendo uns teóricos e outros já 
previamente experienciados. Assim, na encosta tardoz ao Mosteiro dos Jerónimos, é 
possível identificar a influência da Cidade Jardim, por via do arquitecto-urbanista João 
Guilherme Faria da Costa e do Institut d’Urbanisme de Paris, onde se diplomou, mas 
também se reconhecem boulevards de inspiração Parisiense, enquadrados pelo Rio Tejo 
e por um número de Monumentos Nacionais, e a vontade de ensaiar a Modernidade 
trazida por de Le Corbusier e pela Carta de Atenas. A partir dos aos sessenta, com 
o advento da investigação científica em Arquitectura e Urbanismo no Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, vários foram os contactos estabelecidos entre os seus 
investigadores e homólogos centros de investigação internacionais. A influência que estes 
tiveram sobre os arquitectos-investigadores Portugueses refletiu-se nos subsequentes 
trabalhos desenvolvidos em profissão liberal, particularmente no próprio Restelo, 
pela mão do arquitecto Nuno Portas que, com Nuno Teotónio Pereira, desenvolveu o 
plano de pormenor de “um dos bairros”. Referimo-nos em concreto à experimentação 
volumétrica de diferentes soluções urbanas como resposta ao problema da densidade. 
Designadamente um regresso à cidade tradicional, à substituição da construção em 
“altura” por uma construção de “baixa altura”, dando resposta ao contemporâneo 
diagrama de Fresnel de Lionel March e Leslie Martin. O Restelo integra visivelmente uma 
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mão cheia de contributos da História da Arquitectura, do Urbanismo e da Investigação 
Científica em Arquitectura e Urbanismo em Portugal.
Passados 80 anos da primeira intervenção urbana, o Restelo representa hoje um dos 
bairros mais carismáticos do urbanismo Português do século XX, pois testemunha ainda 
hoje problemas que afetam muitas outras cidades e colocam em causa a sustentabilidade 
socioeconómica e ambiental. Esta apresentação identifica e analisa os modelos urbanos 
aplicados na evolução do Restelo e consequentemente promove uma leitura sobre os 
eventuais impactos que estes têm ao nível das questões socioeconómicas e ambientais 
na atualidade, no sentido de promover uma leitura de soluções para a sua desejável 
sustentabilidade urbana.

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

Tamires de Cássia Barreto Berton (PPU-Universidade Estadual de Maringá); Higor 
Ribeiro da Costa; Simone Reis Roque Gallette; Louize Grapégia Dal Vesco; Karin 
Schwabe Meneguetti

Palavras-chave: expansão urbana; sustentabilidade ambiental; infraestrutura verde.

Neste artigo, discute-se como o contexto natural pode balizar a expansão urbana, 
tendo como caso a cidade de Maringá-PR. Relacionando sustentabilidade ambiental, 
morfologia urbana e planejamento, propõem-se alternativas para o crescimento das 
cidades a partir dos elementos naturais do sítio. Estuda-se ainda como perímetros 
urbanos e zoneamentos podem considerar a forma urbana como resultante do contexto 
natural, aproveitando suas potencialidades. Diante do espraiamento das cidades e da 
degradação dos recursos naturais, como expandir, então, os limites urbanos garantindo 
a integração das funções ecológicas e a unidade da forma da cidade? A partir da análise 
da área, elementos da infraestrutura verde, como green wedges e greenways, são 
associados às características morfológicas do sítio. Assim, por meio de diretrizes para 
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novos traçados e zoneamento de usos e ocupação do solo nas áreas rurais em vias de 
urbanização, propõe-se uma alternativa de expansão urbana delimitada pelos elementos 
naturais e integrada à matriz ambiental do território.

O escoamento de águas pluviais nas cidades do Porto e de São Paulo 

Thaís de Biasi Cuevas (Pontifícia Universidade Católica de Campinas); Jonathas 
Magalhães Pereira da Silva

Palavras-chave: águas pluviais; Porto; São Paulo.

Esta pesquisa visa analisar fatos históricos e verificar que medidas podem ser tomadas 
para mitigar a situação crônica de enchentes e alagamentos enfrentada pela capital 
paulista na temporada de chuvas. O trabalho pode ser considerado de natureza 
qualitativa. Foi realizado levantamento bibliográfico sobre o escoamento de águas 
pluviais na cidade de São Paulo e pesquisa sobre a urbanização da região. Além da 
pesquisa bibliográfica, foi realizado também estudo comparativo sobre a situação nas 
cidades de São Paulo e do Porto, para entender as características que resultam no 
problema de escoamento de águas pluviais e as medidas que podem ser tomadas para 
mitigar esta situação, além da relação com a morfologia urbana, a partir da análise das 
transformações sofridas ao longo do tempo (Rego; Meneguetti, 2011), em ambas as 
cidades. 
São Paulo cresce desordenadamente desde o século XIX. Inicialmente uma província, 
atualmente, é uma das maiores cidades do mundo. Entretanto, as necessidades urbanas 
não acompanharam tal crescimento (Teixeira, 2010). A vila tinha relação particular com 
os rios: por um lado, fertilizavam terrenos agrícolas, forneciam alimento e transporte, 
mas por outro, dificultavam a ocupação urbana (Oliveira, 2008). Fundada em topo de 
colina e circundada por muralhas e várzeas, a ocupação era o resultado de referências 
trazidas pelos colonizadores, assemelhando-se às cidades lusas (Oliveira, 2008). Em 
quase todos os processos de transformação da paisagem ocorridos em São Paulo, a 
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vegetação foi praticamente extinta e os rios sofreram descaracterizações (Stuermer, 
2008). 
O início da urbanização ocorreu na década de 1920, com a mudança da economia 
baseada na cafeicultura para a indústria. A consolidação do sistema ferroviário motivou 
a ocupação das planícies no entorno e as várzeas dos rios, processo que resultou na 
impermeabilização das áreas próximas aos cursos d’água (Gouvêa, 2016), causando 
o desenvolvimento vertiginoso da cidade e o consequente aumento da demanda por 
infraestrutura de água, transporte, moradia e saneamento (Kako, 2013). Estas ações 
intensificaram o volume de enchentes. Os rios Tamanduateí, Tietê e Pinheiros foram 
canalizados e tiveram suas margens urbanizadas (Gouvêa, 2016). Na década de 30, 
com o Plano de Avenidas, de Prestes Maia, a ampliação do sistema viário urbano 
transformou o sistema hídrico e trouxe complicações para as questões de drenagem do 
território (Stuermer, 2008).
Em paralelo, na cidade do Porto, as cheias do rio Douro são frequentes, de modo que a 
população que vive às suas margens aprendeu a lidar com tais eventos (Velhas, 1997). 
Entre 2000 e 2001, a região paralisou devido aos rios que transbordaram, causando 
desabamento de pontes, afogamentos, entre outros prejuízos, sendo que a explicação 
para tal catástrofe foi o clima e a intensidade da precipitação (Monteiro, 2001). Entretanto, 
ações são tomadas para prevenir danos, tais como sistema de aviso de cheias e plano 
de emergência. Apesar disto, as áreas sujeitas à inundação aumentaram, especialmente 
em espaços urbanizados (Velhas, 1997). Assim, observa-se a necessidade de análise 
da morfologia com o objetivo de reverter situações insustentáveis, focando em soluções 
para o escoamento de águas na gestão dos espaços (Velhas, 1997), em ambos os 
casos.
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Canais fluviais em área urbana: proposta de infraestrutura verde como 
alternativa à canalização no córrego Canivete em Rondonópolis/MT 

Victor Bruno Gonçalves dos Reis (PPU-Universidade Estadual de Maringá); Karin 
Schwabe Meneguetti; Denise Souza da Costa; Eloá Marconi Zago Ferreira

Palavras-chave: rios urbanos; infraestrutura verde; Rondonópolis

A canalização de rios é uma das práticas mais utilizadas para “conciliar” os rios e a 
ocupação urbana, ainda que a prática apresente grandes impactos socioambientais 
por desconsiderar a base biofísica e geomorfológicas. Pesquisas recentes, a exemplo 
Ahern (2010), Mell (2010) e Pellegrino (2017) apontam o uso da infraestrutura verde 
como estratégia na manutenção dos processos ecológicos. Diante deste contexto, 
como mediar os processos urbanos e naturais no intuito de garantir o funcionamento 
dos processos ecossistêmicos e da geomorfologia dos cursos hídricos? Compreender 
a maneira adequada de gerir os conflitos entre os rios e as cidades e seus aspectos 
formais podem auxiliar arquitetos urbanistas, engenheiros, gestores públicos entre 
outros profissionais a atingirem maior eficácia na qualidade ambiental e urbana, fazendo 
assim a substituição do uso da canalização. Este trabalho tem como objetivo propor o 
uso da infraestrutura verde em um caso onde é possível comparar a abordagem adota, 
o uso da canalização e a proposição de uma infraestrutura verde. O caso em questão 
é o Córrego Canivete, localizado na cidade de Rondonópolis-MT, o qual tem toda a sua 
extensão canalizada, desde a nascente até o encontro com o Ribeirão Arareau. Ele está 
situado em área urbana consolidada, permeando bairros residenciais e apresentando 
uma ligação alternada com o sistema viário. Foi realizado levantamento na área do curso 
hídrico canalizado, analisando os seus impactos socioambientais e suas características 
formais. Com a proposta de infraestrutura verde (figura 2-b) foi possível identificar 
as diferenças formais em comparação com a realidade canalizada (figura 2-a), bem 
como os visíveis proveitos das áreas de várzeas fluviais para reconstituição da zona 
ripária e a conexão aos espaços livres e a estrutura existente. Foi possível observar as 
vantagens da infraestrutura verde sobre a canalização em função do ciclo de nutrientes, 
da circulação de espécies, proteção as águas e ao solo, manutenção da história cultural, 
além de prover áreas com potencial para o lazer e a educação ambiental.
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EIXO TEMÁTICO
Expansão Urbana
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O aglomerado urbano de Pará de Minas, Itaúna, Igaratinga, Itatiaiuçu 
e Florestal 

Alfio Conti (Universidade Federal de Minas Gerais); Gustavo Adolfo Tinoco 
Martínez

Palavras-chave: espaço perimetropolitano; cidades médias; aglomerado urbano.

Esse trabalho insere-se na linha de pesquisa sobre o espaço perimetropolitano e trata 
de uma parte específica do espaço perimetropolitano de Belo Horizonte, sendo essa 
a sub-região Leste da região Centro Oeste. Tal sub-região é polarizada pelas cidades 
de Pará de Minas e de Itaúna, e é importante porque essas cidades pertencem na 
categoria de cidades médias e porque fazem divisa com a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte - RMBH, funcionando como elemento de amortecimento entre a região Centro 
Oeste e a RMBH, especialmente no que diz respeito aos processos de desconcentração 
metropolitana.
O objetivo principal desse trabalho é responder à pergunta se existe, nessa região, um 
aglomerado urbano chefiado pelas duas cidades principais, mencionadas anteriormente, 
já que as cidades são próximas entre si e conectadas por uma rodovia estadual, a MG 
431, que existe desde o começo da década de 1970. Para responder a essa pergunta, o 
trabalho se compõe em três partes. 
Na primeira, é inicialmente apresentado o espaço perimetropolitano de Belo Horizonte e 
as regiões que dele fazem parte, focando, sucessivamente, a atenção na caracterização 
da região Centro Oeste da qual são apresentadas as características mais importantes 
e são detalhadas as sub-regiões que dela fazem parte. Ao final desta primeira parte, 
é apresentada a sub-região Leste onde encontram-se as cidades de Pará de Minas e 
Itaúna das quais apresenta-se as principais características morfológicas e funcionais e 
a base econômica. 
Na segunda parte, após a definição dos limiares da região polarizada pelas duas cidades 
principais que incorpora também boa parte dos territórios dos municípios das pequenas 
cidades de Igaratinga, Florestal e Itatiaiuçu, definição essa que foi feita graças a um amplo 
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trabalho de campo, são apresentadas suas características ambientais, morfológicas, 
funcionais e socioeconômicas. Para cada aspecto analisado são detalhadas as 
características predominantes, os arranjos e os padrões existentes, assim como os 
processos em curso. No seu conjunto, o retrato obtido é aquele de um espaço estratégico, 
dominado pelas cidades principais que exercitam sua polarização nas cidades menores 
e nos espaços rurais, no qual o processo de descontração metropolitana se associa 
à desconcentração em âmbito urbano, manifestada na ausência de número de novas 
urbanizações que estruturam os espaços periurbanos com a presença, para as cidades 
menores, de processos de associação entre núcleos urbanos sede de municípios e 
urbanizações próximas.
Na terceira e última parte responde-se, inicialmente, à questão que norteia esse 
trabalho. Utilizando os critérios definidos por Conti e Martinez (2017) é confirmada a 
existência do aglomerado urbano chefiado pelas cidades de Pará de Minas e Itaúna do 
qual fazem parte, também, as pequenas cidades de Igaratinga, Florestal e Itatiaiuçu. 
Sucessivamente é detalhando o estágio de evolução dos eixos do aglomerado urbano, 
utilizando o trabalho de Conti e Vieira (2015), operação necessária para entender o grau 
de maturidade do conjunto, e finaliza-se com a indicação de possíveis novos caminhos 
de investigação para esse espaço regional. 

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

Ana Cláudia Duarte Cardoso (Universidade Federal do Pará); Luly Rodrigues 
da Cunha Fischer; Letícia Ribeiro Vicente; Rafaela Carolina Bulhões de Oliveira; 
Thales Barroso Miranda

Palavras-chave: matriz cabocla; cinturões periféricos; Belém; arranjos espaciais; área de várzea.

Este artigo procura identificar correlações entre uma matriz espacial cabocla e a formação 
de cinturas periféricas ao longo do processo de evolução da cidade de Belém. Esta 
matriz teria sido introduzida na cidade pela população migrante da zona rural, chamada 
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de cabocla e formada pela miscigenação entre  indígenas, portugueses, africanos e 
nordestinos.  Esse camponês recém-chegado à capital ocupou as áreas de várzea - 
evitadas pelos grupos sociais que compunham a elite urbana e que a modernizavam 
segundo padrões europeus - espaço de ocupação rarefeita, onde havia rios e vegetação, 
suporte para sua inserção na cidade (CARDOSO, FERNANDES, LIMA, 2015). A matriz 
cabocla foi composta de um repertório de arranjos espaciais adaptados ao contexto 
biofísico (relevo, hidrografia, clima) e socioeconômico da região: práticas agrícolas e 
extrativistas de baixo impacto ambiental, ocupação de baixa densidade ao longo de 
cursos d’água que eram utilizados para produção e lazer. Contudo, a migração contínua, 
a busca por sítios para construção de conjuntos habitacionais e o fortalecimento de 
um mercado privado de terras a partir da extinção do sistema enfitêutico na cidade, 
triplicaram a uma taxa de crescimento de Belém em relação à média de crescimento 
urbano brasileira na década de 1980, e criaram um desvanecimento dessa matriz 
cabocla, rapidamente substituída pela ocupação precária e informal típica do capitalismo 
periférico. Mais populosa, a cidade passou a eliminar os usos rurais praticados nas áreas 
várzeas e a intensificar a realização de aterro, canalização de cursos d’água, supressão 
vegetal e homogeneização espacial no continente e nas ilhas, elevando os índices de 
impermeabilização do solo, ilhas de calor e também de exclusão social. Nos ciclos 
recentes de expansão da cidade, observa-se a transferência das cinturas periféricas 
(CONZEN, 2008) para áreas mais afastadas do espaço metropolitano, a mudança nas 
condições de uso e ocupação não somente para produção de assentamentos precários, 
mas também de tipologias de luxo. A partir da análise de cartografia e imagens de satélite, 
e de estudos de caso localizados, investiga-se uma correlação entre a supressão das 
cinturas periféricas e pressão sobre grupos remanescentes de quilombos, ribeirinhos, e 
agricultores urbanos, cada vez mais invisibilizados, apesar do seu saber histórico sobre 
como ser resiliente na várzea. Essa tendência reduz a capacidade de adaptação da 
cidade às mudanças climáticas globais, e o repertório de práticas portadoras de justiça 
ambiental e social (ONUBR, 2015), disponível para as cidades brasileiras, visto que esse 
mesmo processo acontece em outras regiões do país (PEREIRA, MENEGUETTI, REGO, 
2011), e agora está bastante intensificado nas cidades amazônicas, face à apropriação 
pelo setor imobiliário desse tipo de cintura periférica que era mantida por respeito às 
imposições do sítio e às tradição de articulação entre campo e cidade da região. 
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Da vila operária ao setor urbano: a incorporação do bairro Primeiro de 
Maio ao tecido urbano da expansão de Belo Horizonte 

Bruna Montes Souza (Universidade Federal de Minas Gerais); Gisela Barcellos de 
Souza

Palavras-chave: expansão urbana; crescimento urbano; setor urbano; urbanização dispersa; 
micro-história.

As formas urbanas resultantes de processos de expansão urbana acelerada e de 
metropolização desafiam, frequentemente, muitos dos preceitos e construtos dos estudos 
tipo-morfológicos. Exige-se, amiúde, a utilização de novos olhares e o desenvolvimento 
de novos conceitos e instrumentos. Desde os trabalhos de leitura urbana coordenados 
por Saverio Muratori na década de 1950, os estudos tipo-morfológicos reafirmaram o 
quarteirão como unidade de análise do tecido edilício. Buscando evidenciar as lógicas 
de crescimento urbano próprias à urbanização dispersa, David Mangin (2006) definiu, no 
entanto, o Setor Urbano como unidade de análise deste tipo específico de tecido urbano. 
Na definição de Mangin (2006), o Setor Urbano tem na barreira conformada por vias 
expressas o seu fato urbano original. Trata-se de espécie de exoesqueleto assume papel 
duplo, ao mesmo tempo que fomenta e direciona a ocupação urbana – visto que a partir 
da constituição de cruzamentos de vias expressas configuram-se novas localizações – 
condiciona esta expansão como limite externo. 
Se por um lado, as conclusões de Mangin se apoiam em um amplo estudo sobre a 
urbanização recente na França, por outro, fica o questionamento sobre a relação entre as 
preexistências e o processo de incorporação de novos territórios pela dispersão urbana. 
Tal questão pode não ser tão premente em um país com longa tradição de planejamento 
urbano e regional, em que a inserção de novas infraestruturas regionais vem acompanhada 
de amplos estudos. Contudo, ela torna-se particularmente importante em um contexto 
em que não há uma coordenação estatal clara e um conjunto de intervenções díspares 
se acumulam no território, conduzindo a resultados nem sempre previsíveis. O presente 
trabalho visa demonstrar as implicações da transformação progressiva em um Setor 
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Urbano de um bairro – o Primeiro de Maio – que surgiu como parte de uma vila autônoma 
ao norte de Belo Horizonte. Trata-se, portanto, de uma pesquisa que analisa a expansão 
urbana da capital mineira a partir de um fragmento periférico. Trabalha-se, portanto em 
um diálogo entre a micro-história e a morfologia urbana.
O bairro Primeiro de Maio não surgiu da lógica rodoviarista. Juntamente com o Bairro 
São Paulo, surgiu a partir um equipamento urbano: o Matadouro Municipal. O processo 
de expansão da urbanização da capital resultou na incorporação da antiga Vila à “Zona 
Urbana” da cidade e trouxe, como consequência, o retalhamento do tecido urbano 
já consolidado e o distanciamento dos bairros. Ou seja, o Primeiro de Maio e o São 
Paulo surgem como um único núcleo urbano autônomo, com o Matadouro como espaço 
articulador da sociabilidade local, e progressivamente têm suas relações rompidas por 
uma sucessão de obras e alterações viárias. 
Neste contexto, destacam-se, para além do desaparecimento do fato urbano original dos 
dois bairros – o Matadouro –, dois aspectos principais: a marginalização e apartamento 
do Primeiro de Maio e o acirramento do conflito entre a ocupação urbana e os ciclos 
naturais com a canalização do Ribeirão Pampulha e a progressiva impermeabilização 
do solo.

Os reflexos das recentes dinâmicas imobiliárias nas bordas das 
cidades médias metropolitanas: o caso de Sarandi e Maringá

Caroline Gomes Gonçalves (PPU - Universidade Estadual de Maringá); Beatriz 
Fleury e Silva

Palavras-chave: mercado imobiliário; urbanização; metropolização; novos produtos imobiliários.

A produção do espaço urbano é resultado das relações sociais sobre o território. 
Assim sendo, modificações na estrutura laboral, política e econômica de um país ou 
região, resultam na dinâmica do modo de produzir e expandir as cidades. No Brasil, a 
industrialização tardia da década de 1950 fortaleceu o processo de metropolização dos 
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principais centros urbanos, marcado pela ilegalidade no uso do solo, especialmente nas 
bordas dos municípios, e na ampliação da capacidade de atuação do mercado imobiliário 
na cidade legal, por meio da figura do incorporador. A partir da década de 1990, a 
abertura econômica brasileira ao mercado internacional, alterou novamente o modo de 
produção do espaço urbano no país, alcançando os aglomerados urbanos nucleados 
por cidades médias. Os novos instrumentos financeiros voltados ao setor imobiliário, 
bem como a abertura de capital das empresas construtoras e incorporadoras no 
mercado internacional, provocaram um ciclo de produção imobiliária que se estabeleceu 
nas periferias das cidades. Desse modo, o objetivo deste trabalho é apresentar os 
reflexos das recentes dinâmicas imobiliárias nas bordas conurbadas de cidades médias 
metropolitanas, no que se refere às atuações de agentes públicos e privados, produtos 
imobiliários e normativas urbanísticas. Para tanto, a pesquisa desenvolveu-se a partir 
de um estudo de caso, sobre o qual foram levantados os empreendimentos imobiliários 
para fins de moradia situados na borda urbana conurbada que apresentou maior 
dinamismo dentro do aglomerado urbano entre 1995 e 2016. Além disso, foi levantado 
o arcabouço legislativo urbanístico de modo a identificar alterações que viabilizaram a 
produção do espaço no período analisado, possibilitando a formação de uma panorama 
histórico-interpretativo. A partir do estudo, soube-se que, diante das dinâmicas do 
setor imobiliário das últimas décadas, as bordas das cidades médias receberam novas 
tipologias de produtos imobiliários para fins de residência, como os condomínios-clube 
e condomínios verticais fechados, afastados das centralidades urbanas. Tal área, 
anteriormente destinadas a conjuntos e loteamentos populares, arranjou-se de modo 
heterogêneo no que diz respeito a seus produtos, formas urbanas e composição social. 
Além disso, tendo em vista o processo de conurbação, identificou-se a influência do 
mercado imobiliário da cidade polo sobre a regulamentação urbana dos municípios de 
sua área metropolitana, exposta por alterações na legislação urbanística dos mesmos 
como ampliação do perímetro urbano, diretrizes viárias e zoneamento do solo, de modo 
a adequar-se às necessidades dos empreendedores locais. Compreendeu-se também 
que, apesar das dinâmicas imobiliárias decorrentes em todo o país, a forma de produção 
não apresentou modificações em sua estrutura local no que diz respeito aos agentes 
rentistas que produzem o espaço urbano. Esses agentes, adequados às demandas por 
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novos produtos e apoiados pelos subsídios e financiamentos governamentais, utilizaram 
de sua influência sobre o poder local para a consolidação de estratégias que permitiram 
maior especulação imobiliária, extrapolando os limites políticos de seu município, o que 
intensificou o processo de espraiamento urbano deficiente de infraestrutura urbanística, 
tal qual ocorreu em décadas anteriores.

Expansão urbana e sistema hídrico 

Flavio Almansa Baumbach (Universidade Federal de Pelotas)

Palavras-chave: expansão urbana; crescimento urbano; planejamento urbano; autômato celula.

Mais da metade da população mundial vive nas cidades (PASARESI ET AL, 2016). No 
Brasil, foi na década de 70 que a população urbana ultrapassou a população rural e, 
atualmente, 76% da população brasileira encontra-se em áreas predominantemente 
urbanas (IBGE, 2017).
Com esse aumento demográfico, prover habitação e infraestruturas como transportes, 
energia, saneamento, além de serviços básicos como educação e saúde, é, além 
de necessidade, um desafio para as cidades. Em muitas áreas urbanas brasileiras 
a disponibilidade de infraestruturas não acompanhou a expansão populacional, e 
conglomerados baseados na autoconstrução se tornaram características das cidades.
Outro confronto que a cidade enfrenta é a conciliação entre as atividades antrópicas e 
as questões ambientais. O homem, constantemente negligenciando o meio ambiente 
pelo meu uso do solo e do manejo de dejetos, detritos e rejeitos das suas atividades, 
levou à degradação os sistemas ambientais. Dentro dos sistemas ambientais, o sistema 
hídrico destaca-se como o que mais sofre alterações físico-ambientais pelas atividades 
humanas (NIR, 1983; DREW, 1989; PASCHOAL, 2015).
Conforme Santos (2004), toda superfície terrestre faz parte de uma bacia hidrográfica, 
não existindo território desassociado do sistema hídrico. A cidade ao se expandir, 
então, avança sobre esse sistema modificação as dinâmicas e morfodinâmicas fluviais. 
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Segundo Peloggia (1997) é nas concentrações urbanas que a ação humana tem maior 
capacidade de modificação das características naturais.
Com base na problemática de conciliar planejamento urbano e planejamento ambiental, 
este trabalho propôs uma análise de crescimento urbano para cidades objeto de estudo. 
Apoiado na teoria de autômatos celulares através da plataforma CityCell (SARAIVA e 
POLIDORI, 2014), foram realizadas simulações de cenários futuros para a expansão 
urbana de três cidades que possuem rios. O modelo urbano, ferramenta analítica, 
calibrado a partir de inputs é observado no output, possibilitou a avaliação de diferentes 
variáveis que influenciam na dinâmica urbana e na relação de expansão urbana destas 
cidades com os seus rios.

Área urbanizada e urbanizável: o incentivo à morfologia dispersa em 
cidades médias brasileiras 

Gisela Cunha Viana Leonelli (UNICAMP - FEC); Amanda Carvalho Maia, Maria 
Angélica Mocc

Palavras-chave: expansão urbana; perímetro urbano; área urbanizada; cidades médias, área 
urbanizável.

A ampliação do perímetro urbano em cidades médias brasileiras tornou-se uma das 
principais estratégias para a promoção da expansão urbana no início do século XXI. 
Contrariando os princípios do Estatuto da Cidade de aproveitamento da infraestrutura 
existente e crescimento urbano sustentável, muitos municípios utilizam da lógica de 
crescimento da área urbanizável e retenção de terra especulativa como forma de produzir 
cidade. Neste viés, neste trabalho objetivou-se investigar e demonstrar exemplos 
deste paradaxo. Inicialmente, são discutidos teoricamente os impactos morfológicos 
e urbanísticos da oferta de grandes áreas urbanizáveis para o planejamento e gestão 
das cidades. Metodologicamente, a proposta foi de mensurar a relação entre a área 
da mancha urbana existente com a área urbanizável estitpulada pelo perímetro urbano 
e de expansão urbana. Aplicou-se a metodooogia em seis cidades médias brasileiras 
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(Uberlândia - MG, Ribeirão-Preto-SP, Montes Claros-MG, Cascavel-PR, Chapecó-SC, 
Araraquara-SP e Ipatinga-MG) através da relação entre perímetro urbano e mancha 
urbana.  Foram coletados e analisados levantamentos de dados espaciais contidos 
nos planos diretores, leis de zoneamento e nas secretarias municipais sucedidos pela 
elaboração de infográficos e a comparação entre a área urbanizável (limitada pelo 
perímetro urbano) e a malha urbana (área urbanizada). Como resultado, verificou-se 
que a área urbanizável da maior parte dos municípios excede a malha urbana existente, 
oferecendo mais que o dobro da área existente para a expansão urbana. Como conclusão, 
foi discutida a morfologia da malha urbana estimulada por esta permissividade da área 
de expansão: fragmentada, dispersa e descontínua a partir do resultado das cidades 
investigadas. 

Rio de Janeiro: quatro séculos de transformações urbanas 

Juliane Porto Cruz de Medeiros (Universidade de Brasília); Valério Augusto Soares 
de Medeiros

Palavras-chave: Rio de Janeiro; transformações urbanas; sintaxe espacial.

O artigo explora a leitura morfológica diacrônica do Rio de Janeiro (Brasil) para o 
período de 1567 a 2017. Fundada em 1565, a cidade é a segunda maior do Brasil e 
a 17ª do mundo em termos populacionais (United Nations, 2015). Capital do país de 
1763 a 1960, a paisagem cultural carioca foi inscrita como Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela UNESCO em 2012. Espacialmente, o Rio apresenta uma diversidade 
de traçados urbanos marcados por distintas características de relevo, temporalidade 
histórica e ocupação social. Por aliar em seu território paisagens de robusto contraste 
urbano, a cidade converte-se em um profícuo objeto de estudo configuracional. A 
Sintaxe Espacial ou Teoria da Lógica Social do Espaço é o aporte eleito para o estudo 
por correlacionar aspectos da forma urbana à estrutura social vigente (Medeiros, 2013). 
Proposta por Hillier e Hanson na década de 1980, a abordagem procura compreender 
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os padrões de movimento na cidade por meio do sistema espacial, entendendo que as 
decisões arquitetônicas na organização do espaço, embora não determinantes, afetam 
a sociedade (Hillier & Hanson, 1984). O método aplicado na pesquisa consiste na 
construção de mapas a partir dos eixos de deslocamento na cidade, representativos de 
todas as possibilidades de movimento no espaço público em cada momento selecionado 
da história urbana. Para a investigação diacrônica, 30 mapas foram modelados 
considerando a) a base cartográfica histórica disponível na plataforma ImagineRio©, 
b) imagens de satélite da plataforma GoogleEarth© e c) os programas computacionais 
QuantumGis© e Depthmap©, para as análises. Os resultados apontam que a estrutura 
espacial do Rio de Janeiro historicamente reforça o caráter segregador do assentamento 
e reflete os planos urbanos que, em geral, excluíram as populações mais pobres das 
áreas centrais. As variáveis geométricas e topológicas de investigação (área do sistema, 
compacidade, tamanho de ruas, tamanho de quarteirões, conectividade, integração, 
sinergia, inteligibilidade, NAIN, NACH, distribuição da população, distribuição de renda 
e localização das favelas) revelam a fragmentação e heterogeneidade do tecido urbano 
desde a fundação, mas, quando lidos em uma perspectiva comparativa, indicam a 
emergência, nas últimas décadas, de uma mudança positiva nos valores, levando a 
algumas conclusões sobre o cenário urbano futuro. 

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

June Elaine Minomi (Universidade Federal de Minas Gerais); Henrique Vianna 
Lopes Teixeira; Staël De Alvarenga Pereira Costa

Palavras-chave: morfologia urbana; escola inglesa; São Sebastião das Águas Claras.

O trabalho propõe apresentar apontamentos das transformações e permanências dos 
elementos morfológicos no período de 2004 até 2018 do núcleo colonial São Sebastião 
das Águas Claras, conhecido como Macacos, pertencente ao município de Nova 
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Lima – MG, sob a ótica da Escola Inglesa de Morfologia Urbana. Visa complementar a 
investigação já desenvolvida por Pereira Costa (2004), que identifica e analisa quatro 
períodos morfológicos nos anos de 1693 a 2004 do referido núcleo colonial.
O método utilizado baseia-se na abordagem da Escola Inglesa de Morfologia Urbana 
que utiliza o conceito da visão tripartite como elemento principal de análise morfoógica 
no período estabelecido. Inclui análise de mapas antigos, imagens aéreas e fotografias 
disponibilizadas pelo Arquivo Público de Minas Gerais e Prefeitura de Nova Lima, 
ferramentas Google Earth e Google Street View, além de levantamentos em campo.
Os resultados apontam que o período temporal compreendido entre os anos de 2004 a 
2018 é uma continuidade do período morfológico anterior de 1987-2004, já identificado 
por Pereira Costa (2004), quando a forma de ocupação do núcleo e seu entorno começa 
a apresentar mudanças significativas, caracterizadas pelo crescimento da atividade 
turística e imobiliária na região. Além disso, a atividade mineradora que esteve presente 
no núcleo desde a sua formação inicial, permanece até hoje nos arredores, ocupando 
grandes áreas geridas por empresas de grande porte.
No entanto, em fevereiro de 2019, a empresa mineradora Vale informou que parte do 
núcleo e adjacências estão sob o risco de rompimento da barragem B3/B4 (Mina Mar 
Azul), obrigando moradores e funcionários localizados na área de risco a deixarem suas 
casas e empregos para permanecerem em local seguro, o que impactou fortemente a 
atividade turística no local. Tal medida de segurança foi tomada após o rompimento da 
barragem de rejeitos de minério de ferro da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho 
(MG), pertencente à mesma empresa. Acredita-se que caso a atividade turística de 
Macacos permaneça por médio a longo prazo estagnada e/ou houver a remoção de 
ocupações em áreas de risco, o período morfológico iniciado em 1987 se encerrará 
em 2018, dando lugar a um novo período caracterizado pela estagnação e decadência 
econômica da região.
Espera-se que o trabalho contribua com a atualização do registro morfológico de São 
Sebastião das Águas Claras e com apontamentos de possíveis repercussões futuras 
para o núcleo colonial em decorrência de uma nova e abrupta situação econômica e 
social, causada pelos riscos colocados pela atividade mineradora no local. 
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Transformações socioambientais em pequenas cidades na Amazônia 
brasileira após a instalação de empreedimentos hidroenergéticos 

Katrícia Milena Almeida Corrêa (Universidade Federal do Amapá)

Palavras-chave: pequenas cidades; hidrelétricas; Amazônia brasileira.

A pesquisa discorre sobre as novas realidades socioambientais ocorridas no meio 
urbano de pequenas cidades da Amazônia brasileira, resultantes da instalação de 
empreendimentos hidrelétricos de grande porte, que estão localizados em trechos 
estratégicos destinados à geração hidroenergética. Especificamente, nesta abordagem, 
tomou-se como estudo de caso o município de Ferreira Gomes, Estado do Amapá, 
ao Norte do Brasil, cuja cidade está situada na bacia hidrográfica do rio Araguari e 
que sofre a influência da hidrelétrica Ferreira Gomes, devido à proximidade entre a 
cidade e o empreendimento. A pesquisa é motivada pela necessidade de apresentar 
e compreender as dinâmicas socioambientais atuais, incidentes em pequenas cidades 
da Amazônia brasileira, decorrentes das ações do setor energético, como verificado em 
Ferreira Gomes, Amapá. O estudo busca relatar o surgimento de novas realidades que 
dinamizam o meio urbano, dentro de uma perspectiva socioambiental, manifestadas em 
pequenas cidades, quando consideradas as implicações decorrentes da instalação de 
hidrelétricas próximas ao ambiente urbano. Os objetivos específicos colocados nesta 
investigação são os seguintes: discorrer sobre o empreendimento hidrelétrico de Ferreira 
Gomes, considerando as ações destinadas à sua instalação no referido município e; 
apresentar as novas dinâmicas no meio urbano em Ferreira Gomes, após a instalação 
do empreendimento hidrelétrico, diante dos realidades recentes observadas no uso e 
ocupação do solo, ao longo do perímetro urbano, e que foram impulsionadas, de alguma 
forma, pela presença da hidrelétrica naquela localidade. Metodologicamente, a pesquisa 
utilizou o levantamento bibliográfico sobre a temática de pequenas cidades na Amazônia 
brasileira e sobre as implicações de empreendimentos hidroenergéticos de grande porte 
nesses espaços; além da pesquisa descritiva-explicativa, com estudo de caso em Ferreira 
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Gomes, Amapá, que reune dados quantitativos e qualitativos por meio de instrumentos 
cartográficos, levantamento fotográfico e outros, que corroboram ao entendimento 
da problemática em questão. Assim, a partir da reunião dos dados sobre o objeto da 
pesquisa é que serão analisadas e discutidas as possíveis implicações decorrentes do 
fenômeno, que podem representar ou refletir as influências de hidrelétricas na dinâmica 
de pequenas cidades na região amazônica. 

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

Luiza Helena Ferraro (Universidade do Estado de Santa Catarina); Lucas de Mello 
Reitz

Palavras-chave: aterros; urbanização; expansão; Laguna; Florianópolis.

Atualmente, questões como o aumento demográfico, o déficit habitacional, o crescimento 
desordenado e as ocupações irregulares são algumas discussões associadas ao tratar 
das cidades e das suas expansões urbanas. Entre os modos de crescimento, o aumento 
territorial por meio de aterros marítimos aparece como alternativa em muitas cidades 
litorâneas. As justificativas para a execução são diversas e a formas de apropriação nos 
diferentes contextos também. O objetivo deste trabalho é entender o processo histórico 
e a resultante da expansão territorial no contexto recente em duas cidades no estado de 
Santa Catarina, Florianópolis e Laguna. Para isso, recorre-se à pesquisa documental, 
cartográfica e iconográfica como método de leitura e interpretação da conformação 
processual e da configuração morfológica das paisagens urbanas de ambos os casos.
Os primeiros aterros, em diferentes regiões na costa das duas cidades, tinham como 
justificativa as adequações nas áreas de porto e cais para atender as embarcações e 
assim suprir as demandas da população local. Com o passar do tempo outras razões 
são determinantes para adotar essa alternativa de expansão territorial. Enquanto em 
Florianópolis, o principal aterro da cidade, o Aterro da Baía Sul, foi construído com as 
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premissas de inovação, desenvolvimento da capital do Estado e novas possibilidades 
urbanas, em Laguna, cidade 100km ao sul da Capital, tem um significativo aumento 
territorial, em decorrência da retificação do Rio Tubarão que desemboca na Lagoa de 
Santo Antônio dos Anjos. De maneira distinta, ambas cidades modificaram sua trama 
urbana original por meio do aterramento de corpos d`água. Florianópolis hoje abriga no 
aterro uma importante seção estruturante viária da cidade, e alguns equipamentos de 
uso institucional, resultando em uma área valorizada, mas também ainda subutilizada. 
Enquanto Laguna, ao contrário, na sua extensa área aterrada conhecida como Alagamar, 
testemunhou-se a ocupação desordenada que ainda é motivo de indefinições e conflitos 
políticos e urbanos no munícipio. Essa região representa uma área desvalorizada no 
contexto urbano, no entanto, de grande potencial. A pesquisa, portanto, busca entender 
e correlacionar como se configuram essas novas áreas frutos de expansão urbana, 
interpretando estas como uma expansão física, por meio do olhar da morfologia urbana, 
e como uma expansão social, no sentido desta como produto dinâmico da sociedade, 
refletido na paisagem destas duas cidades catarinenses. 

Paisagem metropolitana contemporânea 

Maria Manoela Gimmler Netto (Universidade Federal de Minas Gerais); Staël de 
Alvarenga Pereira Costa

Palavras-chave: processos urbanos; formas dispersas; resiliência ambiental.

As paisagens metropolitanas contemporâneas apresentam uma tendência de crescimento 
urbano acelerado, por meio da expansão física dos limites das cidades, manifestando-se 
em formas dispersas. Essas novas características produzem uma alteração das noções 
conceituais que envolvem o sentido do que é o urbano e rural nas bordas das cidades. 
E configuram uma transformação sem precedentes nas regiões metropolitanas de modo 
semelhante em todo o mundo, consituindo um processo urbano em escala global e local 
simultâneamente. 
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As causas desse processo de crescimento incessante das cidades são relacionadas, 
principalmente, ao papel que cada metrópole desempenha em um sistema 
socioeconômico globalizado. E consequentemente, da atração de capital e de população 
que determinada paisagem metropolitana é capaz de exercer em uma dinâmica mundial. 
Esse intenso processo de urbanização como reflexo da performance econômica das 
cidades, imprimi fortes marcas de degradação ambiental em todo o planeta. 
É perceptível que cidades, de diferentes níveis de riqueza, afetam o ambiente de forma 
diferente. Nos países em desenvolvimento, a degradação ambiental é mais significativa 
na escala local, na qual é possível constatar a poluição do solo e das águas, devido a 
escassez de soluções adequadas de saneamento e de drenagem urbana, que se agravam 
com a sucessiva supressão vegetal para a construção de um modelo impermeável 
de ambiente urbano. À medida que suas economias se tornam mais prósperas, com 
padrões de consumo e produção mais amplos e diversificados, os passivos ambientais 
também crescem em nível global. Em termos de emissões de carbono, de consumo de 
energia e água, da adoção de padrões de habitação e de transporte mais desenvolvidos, 
da produção de resíduos e de poluentes do ar, afetando o clima em escala planetária. De 
acordo com essa análise, a metrópole contemporânea pode ser, então, compreendida 
como um metabolismo vivo, em constante interação. E nesse sentido, a sociedade 
contemporânea encontra-se diante de uma crise sem precedentes. Mas quais respostas 
podem surgir da crise? Esta questão sucita muitas outras. 
No entanto, o presente trabalho não busca fornecer respostas e sim elaborar uma 
aproximação de determinadas abordagens que contribuam para o entendimento das 
transformações a que estão submetidas às metrópoles no século XXI. Como estudo de 
caso, são apresentados aspectos da paisagem metropolitana de Belo Horizonte, em Minas 
Gerais, para materialialização de uma narrativa concreta. E para isso, propõe-se integrar 
a investigação interdisciplinar dos processos urbanos contemporâneos aos estudos 
interescalares da forma urbana, observados em função da dinâmica espaçotemporal, 
contribuindo para o desenvolvimento de soluções urbanas ambientalmente resilientes 
a longo prazo. 
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Do lado de lá do Poti: análise morfológica/configuracional comparativa 
de dois bairros da cidade de Teresina – PI a partir de suas formações 
históricas 

Mariana Alves Adão (Universidade de Brasília)

Palavras-chave: morfologia urbana; expansão urbana; zoneamento; sintaxe Espacial.

Na década de 1960, o mundo inteiro ainda vivia uma grande “ressaca” Pós 2º Guerra 
Mundial (1939-1945). A Europa tentava se reerguer negando o passado caótico da cidade 
industrial pré-guerras e visando uma nova estrutura de sociedade rumo ao futuro. Nos 
Estados Unidos, a “política urbana do trator” passava por cima da população de baixa 
renda, obrigando as pessoas a se afastarem cada vez mais das áreas com potencial 
de valorização das cidades. O pensamento modernista em voga no pós-guerra era 
destruir o caos em busca da ordem no ambiente urbano. O Brasil vivia um momento de 
integração com investimentos volumosos em construção de estradas que contatavam os 
pontos mais longínquos do país. A empolgação da construção da nova capital, Brasília, 
dentro dos parâmetros de planejamento modernista, consolidou no país o modelo de 
controle absoluto do solo via setorização através de Planos Urbanísticos elaborados 
sob orientação do SERFHAU (Serviço Federal de Habitação e Urbanismo). Começa no 
país uma agressiva política habitacional do Banco Nacional de Habitação (BNH) para 
a construção de residências urbanas, numa tentativa de diminuir o déficit habitacional 
que se alastrava pelo país, resultando em forte expansão urbana. Proliferam conjuntos 
habitacionais nas periferias urbanas, cujas terras eram mais baratas, formados a partir 
de loteamentos desconectados do tecido urbano consolidado, o que gerou reflexos na 
forma em que as cidades brasileiras são utilizadas hoje pelos seus habitantes. Este 
artigo tem como objetivo fazer uma análise morfológica comparativa entre dois bairros 
da cidade de Teresina, estado do Piauí, sob a ótica da Teoria da Sintaxe Espacial. O 
critério de seleção dos bairros foi a diferença em sua formação: apesar de ambos terem 
surgido a partir da segunda metade do século XX, o bairro São Cristóvão na Zona Leste 
da cidade, foi se consolidando a partir de demandas de mercado, sem interferência do 
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poder público, voltado para a população abastada; já o bairro Itararé surgiu a partir de 
conjuntos habitacionais financiados pelo BNH. Ambos os bairros surgiram nas bordas do 
perímetro urbano teresinense, porém, desenvolveram-se de formas bastante diferentes 
partir dos seus “públicos-alvo”. Os resultados mostram que, apesar de formados no 
mesmo período, mas a partir de atores distintos, os dois bairros apresentam diferenças 
quanto aos desempenhos morfológicos/ configuracionais, inclusive na quantidade de 
equipamentos públicos e suas localizações. Hoje o São Cristóvão passa por um processo 
de verticalização acelerada e especulação imobiliária, enquanto o Itararé se consolida 
como um bairro de classe média-baixa adensado e horizontal. 

Morfologia urbana em uma cidade portuária 

Marina Gabriela Barbosa Rodrigues Mercadante (Universidade Federal de Santa 
Catarina); Adriana Marques Rossetto

Palavras-chave: morfologia; porto; cidade.

A conformação das cidades ao longo do tempo é resultado de diferentes variáveis. Esse 
processo forma distintas morfologias urbanas e, assim, uma diversidade de espaços e 
relações em uma região. Nesse contexto, as cidades portuárias caracterizam-se pela 
forte interação não só econômica, mas também social, ambiental, cultural e urbana 
com a atividade dos portos e afins. Dessa forma, a partir de uma contextualização das 
transformações das relações entre porto e cidade no contexto global e nacional, e da 
definição de períodos históricos e evolutivos de uma região portuária, este artigo realiza 
uma análise das morfologias urbanas resultantes da interação entre um porto e uma 
cidade específica. 
Como resultado, identificam-se informações essenciais sobre esse processo, como o 
direcionamento das manchas de ocupação, a conformação de caminhos, formatos de 
lotes e de edificações, caracterizando, além dos impactos típicos dessa relação, as 
singularidades relacionadas aos aspectos locais ao longo da história. Essas informações 
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podem servir como referência para identificar os potenciais impactos da relação entre 
porto e cidade num cenário futuro e, assim, subsidiar o planejamento e a intervenção em 
cidades portuárias com o fim de qualificá-las. 

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

Mayara Henriques Coimbra (PPU-Universidade Estadual de Maringá); Gislaine 
Elizete Beloto

Palavras-chave: modelo de expansão urbana; novas centralidades; ordenamento territorial; 
cidades médias.

A cidade de Londrina, estado do Paraná - Brasil, inicialmente foi fundada a partir de um 
plano de colonização regional que determinava sua forma urbana de maneira compacta 
com apenas um centro de comércio e serviços. O processo de expansão extensiva 
da mancha urbana de Londrina, composta por esta e mais as cidades de Cambé e 
Ibiporã, teve início a partir da transformações de propriedades rurais em loteamentos 
urbanos, no qual a compacidade da forma urbana foi mantida até a grande expansão 
ocorrida entre as décadas de 1970 e 1990.  Durante este período, o centro acompanhou 
o crescimento territorial da cidade se expandindo para além de seu núcleo inicial. A 
partir de então, a configuração fragmentada da forma urbana proporcionou um processo 
de dispersão da cidade, concomitante a  formação de novas áreas de centralidade. 
Partindo da hipótese de que há uma dinâmica urbana através da conjugação entre 
os equipamentos urbanos (shoppings centers, universidades, hipermercados, áreas 
de interesse paisagístico como os parques públicos) e a verticalização de setores 
da cidade, temos que os equipamentos e a verticalização podem definir vetores de 
expansão urbana tanto intensiva quanto expansão urbana extensiva. Sendo assim, o 
presente trabalho tem como objetivo principal analisar a relação da expansão urbana 
com a criação de novas centralidades, e um objetivo secundário de mostrar como as 
novas centralidades impactam no modelo de expansão urbana. O escopo da pesquisa 
estrutura-se numa linha temporal que se inicia em 1945 – início de implantação dessas 
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cidades – até o ano 2018. Metodologicamente será apresentado um estudo de caso, a 
partir do qual a hipótese será demonstrada através da triangulação entre a implantação 
de equipamentos potencializadores de centralidades, as características morfológicas de 
setores da cidade onde esta implantação ocorre, e a configuração da forma da mancha 
urbana de Londrina. 

Impactos morfológicos dos shopping centeres na metrópole do Rio 
de Janeiro 

Monica Infante de Oliveira de Souza (PROURB – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro)

Palavras-chave: metrópole; centralidade; permeabilidade; shopping center.

Este artigo tem como objeto de estudos o conceito de Shopping Center e sua relação 
com o tecido urbano da metrópole do Rio de Janeiro. São analisadas as potencialidades 
deste tipo de espaço comercial com relação à geração de novas dinâmicas urbanas e 
imobiliárias assim como seu impacto morfológico no tecido urbano. Essa pesquisa tem 
como origem parte da dissertação de mestrado defendida pela autora em 2018. 
Na primeira parte do artigo, investiga-se a relação do shopping center com o entorno 
urbano, desde os primeiros exemplares, construídos durante as décadas de 1960, até o 
período atual. Busca-se avaliar  mudanças das relações de centralidade e permeabilidade 
entre shopping center e metrópole em diferentes períodos de inauguração.
Na segunda parte serão apresentadas um panorama geral da avaliação da forma urbana 
dos atuais 51 shoppings da metrópole fluminense. As principais qualidades investigadas 
são os potenciais de centralidade e permeabilidade exercidos por cada shopping em 
relação a seu contexto urbano. Os shoppings são classificados em cinco principais 
atributos formais: shoppings inseridos na malha urbana (aqueles que apresentam 
fachada de lojas para o espaço público e edifício alinhado ao limite do lote); shoppings 
rodoviários (aqueles que apresentam protagonismo dos espaços para estacionamento 
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de veículos e edifício isolado no lote); shoppings expandidos (aqueles que apresentam 
passarelas de conexão que permitem a expansão do Shopping para além de sua parcela 
fundiária); shoppings abertos (aqueles que oferecem espaços externos de encontro); 
shoppings Multiuso (aqueles que apresentam incorporação de novos usos, tais como 
a adição de edificações coorporativas, de serviços, educacionais etc.). Esses atributos 
citados podem ocorrer simultaneamente em um mesmo shopping center.
A metodologia de análise, busca articular a teoria mais recente sobre o objeto de estudos 
à observação empírica das dinâmica urbanas existentes nos shoppings da metrópole 
do Rio de Janeiro. Destaca-se ainda, como de especial importância para a análise do 
objeto de estudos, o potencial liberado pelo processo de  cartografia, e pela elaboração 
de notações gráficas para a apreensão de questões espaciais. 
Compreende-se que o debate sobre a dimensão pública de um espaço de propriedade e 
gestão privadas e que tenha como principal razão de existir a sua exploração comercial 
carrega contradições imediatas. Não se pretende, nesta pesquisa, explorar ou remediar 
essas contradições, que em muitos aspectos vão além do campo do urbanismo. Busca-
se, no entanto, analisar os limites e potencialidades do conceito de shopping center, 
através do entendimento das particularidades deste tipo de espaço na metrópole do 
Rio de Janeiro. A relação shopping center e metrópole apresenta potencialidades ainda 
não exploradas, defende-se que a observação das lógicas urbanas existentes possa 
contribuir para a criação de novas abordagens e estratégias projetuais. 
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Experiência didática no ensino da morfologia urbana: São Sebastião 
das Águas Claras 

Staël de Alvarenga Pereira Costa (Universidade Federal de Minas Gerais); Maria 
Cristina Villefort Teixeira; Gisela Barcellos de Souza

Palavras-chave: morfologia urbana; ensino de pós-graduação; experiências didáticas; 
urbanização contemporânea.

A prática didática da Morfologia Urbana requer a aplicação de seus métodos de 
análise e verificação de seus conceitos básicos em distintos sítios urbanos. Este tem 
sido o procedimento habitual nos cursos ofertados no Programa de Pós-Graduação 
em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (PACPS) da EAUFMG. Nas 
várias modalidades de ofertas, houve modificações e adaptações, visando melhor 
compreensão dos conceitos e possibilitar futuras aplicações, tanto na prática projetual 
quanto na acadêmica. Nos anos iniciais os conceitos operacionais das escolas inglesa 
e italiana eram apresentados alternadamente, em cursos optativos de 30 horas. Nos 
últimos anos optou-se pelo cotejamento teórico entre ambas as escolas, o que possibilita 
estudos comparativos ou a adoção simultânea de seus conceitos. A disciplina busca 
instrumentar, trabalhar conteúdos e habilidades para que o aluno de pós-graduação seja 
capaz de interpretar situações que envolvam identificação da forma urbana implantada 
em pequenos núcleos urbanos do Estado de Minas Gerais nos séculos XVIII, XIX, 
XX e XXI. Pretende também, empregar abordagens com ênfase nos impactos sobre 
a estrutura tradicional da paisagem urbana. Espera-se que o aluno seja capaz de 
lidar com conceitos e intervenções em conjuntos urbanos de preservação cultural que 
envolvam a sua utilização relacionadas ao patrimônio histórico e cultural. E finalmente, 
que sejam capazes de apresentar de forma clara, objetiva e criativa suas estratégias, 
ideias e propostas de intervenção urbana. O objeto de estudo proposto em 2019 foi o 
núcleo de São Sebastião das Águas Claras, Macacos, localizado no município de Nova 
Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. (RMBH). Originário do século XVIII, este 
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núcleo se encontra em processo de transformação acelerada; aspectos morfológicos 
referentes à sua formação cultural estão sob risco pela introdução de novas tipologias, 
pela dispersão da forma urbana da RMBH e pela atividade mineradora na região. Esta 
situação urbana específica constituiu-se, portanto, no ponto de partida para a exploração 
do tema. O núcleo urbano em questão foi analisado desde sua origem, evidenciando-se 
suas influências, perpassando o modo como tem se delineado cada modificação urbana. 
Considerando a formação dos assentamentos dos núcleos urbanos coloniais mineiros, 
entre eles, São Sebastião das Águas Claras, poder-se-ia pressupor que este local seria 
um bom caso para a aplicação dos conceitos muratorianos sobre territórios.  Após as 
leituras e análises, observou-se que, as dinâmicas territoriais acumuladas no século XX 
alteraram significativamente a estrutura urbana e a configuração do tipo básico. 

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

Tomas Antonio Moreira (IAU - Universidade de São Paulo); Larissa Cunha Martins 
Rodrigues; Anna Laura Pereira Rossi

Palavras-chave: área central; expansão urbana; vazios urbanos; atuação do Estado.

As dinâmicas causadas pela expansão urbana no cenário metropolitano da Grande 
Florianópolis tem acarretado o processo de transformação do centro principal, com seu 
esvaziamento habitacional, ao mesmo tempo em que vazios são mantidos em áreas 
centrais de aterro, nas porções periféricas da Ilha e nos demais municípios que compõem 
a região metropolitana. Assim, a região metropolitana enfrenta uma contradição: a 
reserva imobiliária vazia em áreas previlegiadas do município-Sede enquanto há o 
déficit habitacional crescente ea expulsão da porção menos favorecida da população 
para os municípios limítrofes. A conurbação se desenvolveu baseada nadesigualdade 
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dos níveis de vida, onde há uma dupla segregação: uma entre Ilha e Continente, e outra 
intraurbana no espaço de cada município. A retenção imobiliária especulativa afirma a 
injustiça de desperdício de infraestrutura e gasto público que foi custeada por toda a 
população em prol da geração de mais-valia para o proprietário privado. Implica, ainda, 
em uma maior extensão da cidade, que reforça a desiguldade urbana, ao passo que 
sua valorização impulsiona o consumo de áreas periféricas a menor custo. O Estado 
submetido aos preceitos neoliberais assumiu o papel de facilitador da reorganização do 
espaço urbano paraa garantia da acumulação privada. Dessa, todos os elementos da 
estrutura urbana são passíveis de serem mercantilizados e apropriados para o avanço 
do capital,particularmente o imobiliário-financeiro. Nesse contexto, o poder público 
municipal atua como sancionador da expansão urbana ao  privilegiar políticas que 
gerem a valorização do solo urbano periférico por meio da expansão de infraestrutura 
ao mesmo tempo em que garante aos incorporadores e promotores de investimentos 
imobiliários a reserva das melhores porções da cidade para o ganho especulativo, sem 
a obrigatoriedade de sua ocupação. Esse trabalho buscou compreender o fenômeno 
da expansão urbana na Região Metropolitana de Florianópolis aliada a existência 
de vazios urbanos e vacância imobiliária no centro principal da cidade-Sede e nos 
municípios periféricos. Para isso, utilizou-se a metodologia de Estudo de Caso, que 
alia a utilização da pesquisa histórica da ocupação do território, a pesquisa bibliográfica 
sobre a definição de vazios urbanos e vacância imobiliária e as dinâmicas de produção 
do espaço metropolitano. Os resultados apontaram que o poder público, ao se eximir 
do papel de mapear os vazios urbanos e a vacância imobiliária, ao mesmo tempo em 
que aponta o déficit habitacional como um problema a ser enfrentado demonstra que o 
Estado no âmbito municipal define a estruturação do espaço ao não restringir as ações 
do capital privado. Os aparatos legislativos de ordenamento, como visto em Florianópolis, 
expressam o desinteresse público em promover a justa ocupação do solo por meio 
do cumprimento da função social da propriedade. Isso demonstra uma fragilidade de 
estratégias de desenvolvimento urbano frente ao poder de pressão econômica da 
iniciativa privada, interferindo diretamente em como a expansão periférica organiza o 
meio urbano. 
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Diferentes modais de transporte e seus reflexos no modelo de expansão 
urbana. O caso de uma mancha urbana compacta e centralizada 

Valdinei de Souza Castro (PPU - Universidade Estadual de Maringá); Mayara 
Henriques Coimbra; Gislaine Elizete Beloto

Palavras-chave: expansão urbana; urbanização norte-paranaense; ordenamento territorial; 
transporte coletivo.

Este artigo analisa a relação entre o sistema de transporte público coletivo e o processo 
de expansão da mancha urbana de Maringá, composta pelas cidades de Maringá, 
Paiçandu e Sarandi, situadas no estado do Paraná, Brasil. A pesquisa estrutura-se 
numa linha temporal de 1945 – início de implantação dessas cidades – até o ano 2019. 
Considerando que o sistema de transporte coletivo é capaz de direcionar e dar suporte 
ao processo de expansão urbana, o trabalho objetiva identificar de que maneira essas 
duas variáveis atrelaram-se ao longo do tempo na mancha urbana em questão. O 
estudo tem como objetivo secundário identificar os efeitos da substituição dos modais 
de transporte no processo de expansão e no tecido urbano das cidades abordadas. 
Metodologicamente, o trabalho apresenta-se como um estudo de caso sustentado pela 
hipótese de que a susbtituição da lógica do sistema de transporte coletivo modificou 
as características de expansão urbana, prevalecendo uma mancha urbana compacta e 
articulada por uma estrutura de transporte coletivo centralizada. Para tanto, a pesquisa 
se divide em duas etapas: (1) a abordagem das duas variáveis – expansão urbana e 
transporte coletivo – separadamente, a fim de identificar suas particularidades, e (2) uma 
analogia entre ambas de forma a apresentar qual a configuração territorial resultante. 
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Expansão urbana X ordenamento e gestão do território: o caso da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

Vicente de Paula Loureiro (Universidade de Lisboa)

Palavras-chave: expansão Urbana; ordenamento do território; planejamento urbano e regional.

O presente artigo destina-se a identificar alternativas mais eficazes de gestão, controle 
e governança do território da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que ao longo 
das últimas 4 décadas, vivenciou um processo extensivo e precarizado de expansão 
de sua área urbana. Esta prática, de produção e reprodução do ambiente urbano, 
gerou passivos urbanísticos, sociais e ambientais localizados principalmente nas áreas 
fragilizadas, ocupadas por favelas e loteamentos irregulares e clandestinos, presentes 
principalmente nas bordas periféricas da região.
São objetivos do presente artigo apontar mecanismos de planejamento e governança 
metropolitana, capazes de contribuir na promoção de um desenvolvimento urbano 
mais coeso e integrado social, urbanístico e ambientalmente; identificar procedimentos 
de gestão e ordenamento do território habilitados a aumentar, de fato, capacidade de 
orientar o processo de expansão urbana presente na região. E ainda indicar referências 
de ações de desenvolvimento urbano, indutoras de políticas setoriais de transporte, 
saneamento, habitação e ordenamento do território mais sinérgicas entre si.
Para tanto, serão recolhidas, selecionadas, analisadas e sintetizadas informações 
sobre o fenômeno da expansão urbana em regiões metropolitanas, e como ele vem 
ocorrendo especificamente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro; também acerca 
dos instrumentos de planejamento, gestão e controle do território aplicáveis à produção 
e reprodução de cidades metropolitanas; e verificando quais modelos de governança 
são mais efetivos na orquestração de processo de desenvolvimento urbano mais coesos 
e integrados.
Deseja-se dimensionar mais precisamente o tamanho de tal expansão urbana no território 
metropolitano do Rio de Janeiro, demográfica quanto territorialmente, delimitando as 
áreas expandidas de acordo com a os dados cartográficos e estatísticos disponíveis, 
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procurando apontar os vetores de expansão urbana, destacando os mais recentes e 
aqueles que tendem a permanecer atuantes no futuro próximo. 
Espera-se que os contributos do presente artigo possam ajudar, sobretudo os gestores de 
desenvolvimento urbano dos governos locais e da instância metropolitana a aperfeiçoar 
os instrumentos de planejamento gestão e controle do território e orientarem melhor os 
investimentos em infraestrutura e equipamentos urbanos tanto na remissão de passivos 
urbanísticos sociais e ambientais, quanto no melhor aproveitamento da infraestrutura já 
disponível, sobretudo as destinadas à mobilidade e ao saneamento.
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EIXO TEMÁTICO
História e Patrimônio
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O plano urbano da Villa do Pinheiro e a exploração gomífera na 
Amazônia Oriental (1869-1906)

Alberto Patrick Cassiano Lima (Universidade Federal do Pará); José Júlio Ferreira 
Lima; Leonardo Gabriel Braga Arruda

Palavras-chave: história urbana; escola inglesa de morfologia urbana; plano urbano; Belém; Villa 
do Pinheiro.

Este trabalho tem por objetivo associar a morfologia da Villa do Pinheiro com a 
mercantilização da terra urbana ao longo do processo de urbanização ocorrido Na 
Villa do Pinheiro, localizada no Município de Belém, estado do Pará. Atualmente a 
Villa do Pinheiro corresponde a dois bairros, Cruzeiro e Ponta Grossa), localizados a 
20 km do centro de Belém no Distrito de Icoaraci. A formação morfológica é analisada 
a partir do traçado, malha, quadra e o lote. A associação da abordagem histórica ao 
estudo de análise morfológica conzeniana (CONZEN, 1960) desses elementos inclui a 
análise de documentos históricos e cartográficos produzidos entre a segunda metade 
do século XIX e início do século XX, com o objetivo de identificar como os processos 
sociais e econômicos influenciaram na forma urbana da área de estudo. O processo de 
estruturação socioespacial da Villa do Pinheiro se conforma com a dinâmica de ocupação 
do espaço amazônico como forma de proteção do território contra invasões estrangeiras 
desde o início do século XVII, baseada em fortins, aldeias missionárias e na mão-de-obra 
indígena. A partir da década de 1850, com a descoberta do processo de vulcanização da 
borracha, que permitiu a vasta exploração gomífera pela Amazônia (SANTOS, 1980) e 
a Lei de Terras de 1850 que instaurava a propriedade privada no Brasil Império (SMITH, 
1990), a intenção de transformar a fazenda Pinheiro em povoação surge como uma 
possível forma de especulação da terra, que seria eminentemente transformada em terra 
urbana a partir da decisão do governo provincial. Há informações históricas da formação 
fundiária detém um protagonismo sobre a formação urbana, ainda, incipiente e restrita a 
área central de Belém. O traçado da Villa Pinheiro segue o padrão de malha ortogonal, 
respeitando os limites naturais para com os cursos d’água na sua orla ribeirinha. Além 
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disso, a determinação de ocupação próximo a cursos d’água, por motivos militares e 
econômicos; e a demarcação de área a serem implantados edifícios institucionais, civis ou 
religiosos – como no caso da Villa do Pinheiro –, reforçam a influência de características 
morfológicas de origem portuguesa no traçado da área de estudo (TEIXEIRA, 2004). 
Supõe-se que as consequências dos processos econômicos e sociais promovidos pela 
exploração gomífera entre o Império e República – como a movimentação populacional 
masculina para a floresta em busca da extração da borracha, a crise de abastecimento 
de produtos alimentícios essenciais e a conexão fluvial e ferroviária – interferiram na 
forma, no uso e no valor da terra urbanizada na Villa do Pinheiro. 

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

Ana Catarina Serra Nevado (DINÂMIA’CET-IUL / ISCTE-Instituto Universitário de 
Lisboa)

Palavras-chave: regeneração urbana; Lisboa; zona ribeirinha oriental de Lisboa; história; 
património urbano.

A cidade de Lisboa é composta por paisagens e áreas urbanas diversificadas, 
sobrepondo-se em layers que traduzem temporalidades e características únicas, dignas 
de preservação na contemporaneidade. Embora o conceito de regeneração urbana 
seja vasto e complexo (Roberts et al, 2017), consiste na chave da intervenção e gestão 
urbanas contemporâneas, visando a articulação de temporalidades, escalas e recursos na 
cidade contemporânea. Não recusando a mudança, mas antes aceitando-a e adaptando 
as pré-existências às transformações (geopolíticas, socioeconómicas, urbanas, etc.), a 
regeneração urbana insere-se num universo lato de planeamento e de gestão urbana 
(Roberts et al, 2017). As questões do Património são também abrangentes e despoletam 
desafios relativos à seleção de elementos a preservar, conservar, reabilitar e regenerar 
(Choay, 2011). Perante as céleres transformações atuais, consideramos o conhecimento 
histórico urbano como fator fundamental à intervenção contemporânea, assim como a 
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alteração e modernização de usos urbanos, partindo do Património existente (André, 
Nevado e Luís 2018; Colavitti, 2018; Veldpaus, 2013; Terán, 2009; Smith, 2006). Porém, 
não nos cingimos à consideração do património antigo, como também recente (i.e.: 
industrial e pós-industrial) e dito “banal” (i.e.: habitação, autoconstrução, arquitetura 
sem autor conhecido; etc.). A zona ribeirinha oriental de Lisboa (ZROL) é um conjunto 
urbano diverso, com núcleos distintos e paisagens que revelam a história da sua 
própria evolução urbana, destacando a relevância da frente ribeirinha pós-industrial 
como motor socioeconómico (André, Nevado e Luís 2018; Terán, 2009). Perante o 
estado geral de degradação/declínio da ZROL mas também as recentes intervenções 
espontâneas de reabilitação e de regeneração urbana nesse território, o objetivo geral 
deste trabalho é focar o caso da regeneração urbana - endógena e espontânea - da 
ZROL, particularmente nas áreas históricas existentes no eixo ribeirinho Beato-Poço 
do Bispo. Considerando que o passado poderá contribuir para a redefinição do futuro 
(Veldpaus, 2013), metodologicamente, recorremos: a) à análise empírica do caso de 
estudo (mediante visitas ao local, levantamentos fotográficos e análise cartográfica); b) 
à sistematização das temporalidades presentes em cada núcleo urbano da ZROL; c) 
ao suporte teórico-bibliográfico relativo ao tema e ao caso de estudo; d) à proposta 
de procedimentos de análise e de intervenção de regeneração urbana, com escassos 
recursos, privilegiando a preservação da História e do Património. Como conclusões, 
salientamos: a) a possibilidade e a relevância de regenerar as cidades atuais com recursos 
endógenos, espontâneos e originais, partindo das pré-existências; b) a relevância do 
caso de estudo selecionado, enquanto testemunho histórico e determinante, quer para 
a vivência da cidade, quer para o conhecimento do passado urbano; c) regenerar e 
planear com História no âmbito da gestão urbana contemporânea (Colavitti, 2018) 
representa uma alternativa estratégica face às opções camarárias/municipais atuais; d) 
a regeneração urbana de áreas urbanas históricas em processo de declínio – como 
a ZROL -, beneficiará da participação das populações locais, como agentes ativos na 
(re)construção e (re)definição da(s) identidade(s) do território (Terán, 2009); e) a re-
funcionalização de espaços e edificado pré-existentes é vantajosa nos casos urbanos 
como o da ZROL, perpetuando o património – temporal, conceptual e culturalmente - 
para as gerações vindouras (Smith, 2006).
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Permanências no tecido urbano: um estudo de caso na cidade de 
Nova Odessa - SP.

Cauana Lemes Conde Nandin (Pontifícia Universidade Católica de Campinas); 
Renata Baesso Pereira

Palavras-chave: região metropolitana de Campinas-SP; morfogênese; tecido urbano; análise 
fundiária; elementos da forma urbana.

A cidade de Nova Odessa-SP, atualmente um dos 20 municípios que compõe a Região 
Metropolitana de Campinas-SP (RMC), foi fundada como um Núcleo Colonial em 1905, no 
contexto das políticas de incentivo à imigração europeia para compor a mão de obra nas 
lavouras paulistas, no final do século XIX. Nova Odessa integra uma rede urbana formada 
por outros municípios que compõe o Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC e que 
se relacionam historicamente a uma rede de caminhos: o Caminho dos Goiases (ou 
caminho do Anhanguera, aberto no século XVIII), um dos ramais da Companhia Paulista 
de Ferro (no final do século XIX) e a Rodovia Anhanguera (no século XX). O presente 
artigo tem por objetivo demostrar a formação e expansão do tecido urbano do município 
de Nova Odessa – SP, a partir da identificação de fontes primárias (textuais, cartografia 
histórica e iconográficas). O artigo reconstitui a morfogênese do tecido urbano, em sua 
relação com o território, identificando as rotas e caminhos que estruturam a ocupação 
da região, além dos aspectos fundiários ligados à fundação do núcleo colonial e a 
transformação de glebas rurais em tecido urbano. Como a formação de Nova Odessa 
e sua ocupação inicial estão vinculadas à criação de um Núcleo Colonial, com um 
planejamento e parcelamento documentado desde seu início, foi possível construir uma  
análise fundamentada em documentação primária. A metodologia adotada permitiu a 
sistematização dos mapas históricos, desde a formação do núcleo Colonial de Nova 
Odessa em 1905, em sobreposição ao território atual, sendo a análise feita em duas 
escalas: a metropolitana e a intraurbana, reconstituindo permanências como a rede de 
caminhos, o traçado urbano e os processos de divisão fundiária. A análise evolutiva 
do tecido urbano do estudo de caso parte da identificação do conjunto de elementos 
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primários que fazem parte de sua origem (as glebas rurais, os caminhos que ligavam 
o núcleo colonial a uma rede urbana), bem como da identificação de elementos que se 
sobrepõe a estas preexistências, como o traçado viário, e o parcelamento das glebas 
rurais na forma de novos loteamentos. O trabalho apresenta uma  contribuição para a 
discussão sobre métodos e ferramentas para análise da gênese e expansão do tecido 
urbano, através do cruzamento de fontes de caráter distinto, em bases cartográficas, 
ampliando a compreensão sobre os processos da formação urbana e territorial do Vetor 
Noroeste de Expansão Urbana da RMC.

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

Dirceu Piccinato Junior (IMED - Faculdade Meridional)

Palavras-chave: Saturnino de Brito; urbanismo sanitarista; traçado sanitário; história da forma 
urbana; Santa Maria/RS.

O objetivo do presente trabalho é discutir acerca do traçado sanitário da cidade de 
Santa Maria, cidade do estado do Rio Grande do Sul, sob a perspectiva da forma urbana 
sanitarista articulada pelo Engenheiro Saturnino de Brito em 1918. O processo de 
urbanização que aconteceu a partir das primeiras décadas do século XX foi determinante 
para o crescimento das cidades brasileiras em condições socioambientais inadequadas. 
A concentração populacional e as precárias condições de salubridade urbana permitiram 
a ocorrência de epidemias. Com os avanços da microbiologia, surge a figura de um 
profissional que tinha domínio para atuar frente a essa realidade: o engenheiro 
sanitarista. Francisco Saturnino Rodrigues de Brito foi um desses egenheiros, expoente 
ao analisar e propor planos de melhoramentos urbanos que não somente adequavam a 
estruturação sanitária das cidades, bem como idealizava uma nova forma urbana para 
elas, ou seja, cidades modernas e que refletiam a lógica progressista da época. Angelo 
Bertoni (2015) elucida que a compreensão do urbanismo sanitarista de Brito tinha como 
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desígnio dois temas: os problemas de salubridade na transformação dos espaços 
urbanos e a construção das cidades. Ele acrescenta ainda que Saturnino demonstra 
uma profunda sensibilidade e experiência quando discute a questão da linha reta e 
curva das vias lembrando que os efeitos pitorescos não podem ser considerados em 
detrimento da eficácia sanitária.  Outro aspecto a ser ressaltado é que a preocupação 
com a salubridade acabou por induzir a introdução de novos espaços arborizados e 
livres na configuração da forma física dos espaços urbanos, considerados de suma 
importância para a saúde da população. No sentido de associar materialmente esta 
preocupação, acabaram emergindo diferentes programas de conservação dos parques 
existentes e obras de reforma viária das áreas centrais, que imprimiram novos cenários, 
novos usos e novas sociabilidades no espaço intraurbano das cidades. Abrir largas ruas 
e criar avenidas, elementos até então incompatíveis com o desenho irregular das cidades 
antigas, era condição preponderante. As necessidades postas pela vida moderna não 
poderiam mais, segundo o Engenheiro, se adaptar aos traçados irregulares da maioria 
das cidades antigas, pelo menos, nos novos bairros. Além de planejar, embelezar e 
sanear as cidades assoladas ou sob ameaça de epidemias, o urbanismo sanitarista 
de Brito conferiu um novo padrão estético, progressista, cuja implantação se tornou, 
durante a primeira República brasileira, um dos pilares do Estado Novo. André Lopes 
(2013) complementa ao considerar que a partir desta nova ordem republicana, as 
principais cidades brasileiras passaram por um processo de modernização e urbanização 
relacionados ao novo projeto político das elites no poder. Esse rearranjo espacial e social 
estava baseado em novos paradigmas de higienização, saneamento e embelezamentos, 
sobretudo, franceses. Para Saturnino de Brito o deliamento da forma urbana sanitarista 
parte da associação entre a técnica racional da engenharia sanitária para retificar e 
endireitar as ruas e o aspecto artístico, isto é, o efeito do cenário natural  e do traçado, 
de modo a compor o embelezamento da cidade. “L’idéal résulte de l’harmonie réalisée à 
ce double point de vue” (BRITO, 1943, p. 90).
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Abordagem tipo-morfológica no estudo da paisagem comercial da 
Avenida Duque de Caxias em Londrina-PR

Elisa Roberta Zanon (Universidade Estadual de Londrina); Eloísa Ribeiro Rodrigues; 
Ana Cláudia de Souza Santos

Palavras-chave: paisagem urbana; abordagem tipo-morfológica; via comercial.

Este artigo apresenta estudos sobre as transformações e permanências da paisagem 
comercial da Avenida Duque de Caxias (Londrina-PR), no trecho delimitado no plano 
inicial de 1932. A indagação desta pesquisa parte da discussão da continuidade da 
forma urbana como elemento estratégico para as políticas de preservação do patrimônio 
histórico. Para este estudo optou-se pela abordagem tipo-morfológica baseada nas 
contribuições de Saverio Muratori seguido por Gianfranco Caniggia, Gian Luigi Maffei 
e Giancarlo Cataldi no decorrer da segunda metade do século XX e da primeira década 
deste século (OLIVEIRA, 2014). 
Torna-se importante o estudo tipológico tendo em vista que, de acordo com Martinez, 
Fernandes, Vieira & Gorghi (2016), a “edificação é compreendida, como determinação 
histórica (espácio-temporal)”, pois pode-se inferir que o estudo do edifício ao longo 
de sua permanência revela um processo tipológico relacionado à própria dinâmica da 
cidade. Assim, a forma conjugada ao edifício serve como instrumento de compreensão, 
“podendo ser analisada por tempos ou momentos cronológicos, em que a chave 
de leitura nos é dada pelo seu processo tipológico e / ou respetivas morfologias 
identificadas” (MARTINEZ,  FERNANDES, VIEIRA & GORGHI, 2016, p. 60). Mudanças 
econômicas e estruturais no setor de varejo provocam, entre outros fatores, importantes 
alterações na configuração de tecidos urbanos tradicionais, em especial naqueles 
compostos significativamente por atividades comerciais. Constantes substituições e 
adaptações realizadas para abrigar novas atividades têm implicado na alteração dos 
tipos de edificações. Nota-se que o senso de utilidade frente às questões econômicas, 
à dinâmica urbana e a facilidade de adequação torna-se a chave da persistência de 
antigas áreas históricas que, geralmente, são envoltas pelas bruscas transformações 
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da cidade. A história da Avenida Duque de Caxias traz consigo a vocação comercial 
desde a fundação da cidade, passando pela consolidação do centro de Londrina ao 
mesmo tempo em que tem acompanhado a expansão urbana nas direções norte e sul. 
As edificações comerciais encontradas na porção central mostram, pela classificação 
tipológica, o desenvolvimento econômico e social de cada época, e constituem o traço 
mais perceptível da paisagem urbana deste segmento. Para o entendimento do trecho 
estudado da Avenida Duque de Caxias foi realizada a compilação de um banco de dados 
quanto à recomposição do mix comercial identificada pelo Informador de endereços de 
1955 comparado ao levantamento das atividades atuais, e assim, combinados com a 
base de projetos arquitetônicos arquivados no Setor de Cadastro Imobiliário da PML. A 
partir destes procedimentos foi possível identificar a presença de  tipologias comerciais 
definidoras da paisagem urbana, sendo que a maior parte dessas construções 
permaneceu até os dias atuais como testemunho da durabilidade das cidades, embora 
muitas tenham buscado a adaptação para novas funções. Os resultados obtidos 
mostram a viabilidade do uso combinado dos procedimentos metodológicos adotados, 
contribuindo para o avanço dos estudos de Morfologia Urbana e Comércio.

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

Eloísa Ribeiro Rodrigues (PPU - Universidade Estadual de Londrina); Beatriz Maia 
Rodrigues; Letícia Cabrera

Palavras-chave: morfologia urbana; processo tipológico; paisagem urbana histórica; comércio 
urbano.

A recorrente transformação de construções nos centros urbanos tradicionais, sem critérios 
adequados de preservação dos elementos que garantem a integridade da paisagem 
urbana histórica, constitui um problema atual para muitas cidades (novas) brasileiras. A 
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atividade comercial pode ser considerada responsável por este problema, pelo menos 
em parte, uma vez que a dinâmica do comércio provoca mudanças num ritmo acelerado, 
e muitas adaptações são feitas nos edifícios para responder aos requisitos de mercado, 
ou para se adaptar às exigencias impostas pelo padrão de consumo contemporâneo 
(CACHINHO & SALGUEIRO 2010). O processo tipológico, definido por Gauthiez (apud 
GOKCE & CHEN 2018, p.4) como sendo a substituição de um tipo dominante por outro, 
por meio do acúmulo de pequenas mudanças realizadas ao longo do tempo, tem sido 
citado em diferentes pesquisas como uma ferramenta eficiente para oferecer orientações 
práticas ao design urbano. Para diferentes autores apontados por Gokce & Chen (2018, 
p.4) e Kropf (2017), o estudo do processo tipológico permite entender ‘como’ e ‘por que’ 
o ambiente construído muda, revelando a robustez de alguns tipos ou características 
históricas em termos de seu uso contemporâneo e sua sustentabilidade sócio-cultural. 
Neste contexto, o presente artigo se propõe a refletir a questão teoricamente, abrindo 
novas perspectivas metodológicas no campo da Morfologia Urbana, e demosntrar, com 
base em estudo empírico, em que medida as transformações induzidas por necessidade 
de adaptação a um novo uso comercial, podem, sistematicamente, alterar a paisagem 
urbana, interferindo ou não, no caráter histórico dos centros tradicionais. 
O objeto de estudo abrange 41 quadras (num total de 693 lotes) situadas no quadrilatero 
histórico de Londrina (PR), e observadas no vôo de 1949. A verificação realizada até 
dezembro de 2018 apontou a permanência de 248 construções residenciais oriundas 
das décadas de 1940-1970, entre as quais 195 (78%) já teriam sido adaptadas ao 
comércio, uma ou mais vezes. A avaliação do processo tipológico se deu neste conjunto 
específico, cuja observação teve como base procedimentos metodológicos de pesquisas 
recentes (GOKCE & CHEN 2018, RODRIGUES et al, 2018), os quais sugerem a 
adoção de escalas articuladas (por ex. edifício, rua e vizinhança) e a observação 
das transformações dos diferentes níveis da forma urbana em três graus, a saber: 1) 
continuidade; 2) continuidade parcial; 3) mutação. Da observação realizada na área de 
estudo pode-se inferir que predomina a continuidade total ou parcial da forma urbana, 
contudo a falta de parametros adequados de design urbano por parte do poder público 
têm resultado em adaptações de baixa qualidade arquitetonica e/ou urbanistica, com 
comprometimento considerável do cárater histórico da área em questão. As principais 
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contribuições da pesquisa foram, além da documentação histórica, o que por si só já 
é relevante ao patrimonio cultural, a verificação da aplicabilidade dos procedimentos 
metodológicos em pesquisas empíricas e contextos de cidades muito jovens, como 
Londrina. O estudo ainda esboçou recomendações no nível do Design Urbano, visando 
a manutenção da integridade da paisagem urbana histórica, considerando em especial 
o conjunto das 53 casas originais, e outras, cuja adaptação anterior respeitou o carater 
histórico dos edificios.

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

George Alexandre Ferreira Dantas (Universidade Federal do Rio Grande do Norte); 
Ana Beatriz Targino Campos de Azevedo; Julia Andreza da Silva Dias

Palavras-chave: cartografia histórica; urbanismo; Giacomo Palumbo; análise iconográfica; 
representações.

O Plano Geral de Sistematização, elaborado pelo arquiteto Giacomo Palumbo, entre 
1929 e 1930, durante a gestão do prefeito e engenheiro Omar O’Grady, foi um importante 
ponto de inflexão nos debates e no processo de modernização urbana de Natal nas 
primeiras décadas do século XX. Articulou várias ações e planos anteriores, a partir da 
lógica de um “master plan”, prevendo áreas de expansão, novos bairros e reorganização 
territorial dos dois bairros originais: a Cidade Alta e a Ribeira (a cidade baixa, portuária e 
comercial). Contudo, o que ficou do Plano? O que foi realizado? Além da criação de uma 
segunda ligação entre os dois bairros (com o prolongamento da avenida Rio Branco), 
da construção de parte do boulevard de contorno e do desenho urbano de canteiros e 
calçadas arborizadas para a Cidade Nova (os bairros de Petrópolis e Tirol), realizados nos 
anos seguintes, as propostas de reforma para a Ribeira (com demolições, retificações e 
expansões) foram as mais ambiciosas concretizadas. O objetivo deste artigo é analisar 
as transformações na forma e paisagem urbanas pelas quais a Ribeira passou a partir 
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do Plano Geral de Palumbo. Considerando as poucas peças gráficas restantes do plano, 
assim como a escassa iconografia e documentação dos arquivos de Natal, buscamos, por 
meio de uma metodologia de análise gráfica, reconstruir o processo de transformação e 
construção do bairro da Ribeira. Para tanto, cruzamos os fragmentos cartográficos do final 
do século XIX, os levantamentos topográficos, cartas de aforamento, descrições textuais 
de contratos e matérias jornalísticas, as fotografias, a historiografia urbana e urbanística 
mais recente, buscando compreender o que permaneceu da estrutura morfológica dos 
séculos anteriores e o que foi alterado a partir do Plano. Assim, analisamos inicialmente o 
ciclo de transformações importantes que foram articuladas entre 1870 e 1920, a partir da 
abertura de linhas férreas, instalação de pátios ferroviários e obras do porto, comparando 
os levantamentos técnicos mais pontuais ao esquema gráfico da cidade presente no Atlas 
do Império do Brasil (1868). Depois, analisamos a cidade documentada nos anos 1920, 
comparando dados demográfico-sanitários, fotografias e memórias ao primeiro grande 
e extensivo levantamento topográfico-cadastral de Natal, realizado pelo engenheiro 
Henrique de Novaes em 1924. Essa base é fundamental para entender o alcance das 
reformas propostas pelo master plan de Giacomo Palumbo, como se discute na terceira 
parte. Por fim, comparamos e discutimos a cidade resultante, à luz do levantamento do 
Serviço Geográfico do Exército, de 1945. Esse conjunto gráfico antigo foi normalizado 
e balizado (com aproximações georreferenciadas, corrigindo dentro do possível as 
distorções dos mapas históricos) pelo levantamento aerofotogramétrico mais recente e 
digitalizado (Semurb, 2006). Dessa forma, a análise gráfica detalhada, cruzando fontes 
históricas diversas a partir da leitura e problematização das peças cartográficas, permitiu 
entender o processo de construção da histórica cidade baixa (hoje quase toda abrangida 
pela poligonal de tombamento do IPHAN/RN). Impulsionada pelo comércio e atividades 
portuárias desde o século XVIII, a configuração da forma e paisagem urbanas da Ribeira 
“systematizada” é antes de mais um resultado das ações urbanísticas do século XX.
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A Vila Real da Praia Grande

José Simões de Belmont Pessôa (PPGAU - Universidade Federal Fluminense); 
Pedro Silveira Camara

Palavras-chave: história; cartografia; morfologia urbana; Vila Real da Praia Grande; Niterói.

A cidade de Niterói (RJ) origina-se da ocupação das terras na baía de Guanabara que 
ficavam defronte do Rio de Janeiro, denominadas pelos portugueses como Bandas 
d’Além. Parte destas terras foram dadas em sesmaria ao chefe indígena temiminó 
Araribóia, no ano de 1573, em reconhecimento pela sua participação na luta para a 
expulsão dos franceses. Além da aldeia, o território era ocupado por engenhos e 
povoações de pescadores. No século XIX a presença de Dom João VI, que passa a 
frequentar a região, leva a criação da Vila Real da Praia Grande, registrada em planta 
(projeto de 1819) e texto (plano de edificação de 1820). O desenho da nova vila, é 
um registro único da lógica do urbanismo português no Brasil, pois apresenta o projeto 
sobreposto ao registro da ocupação espontânea existente, permitindo-nos entender o 
que o projeto incorpora da estrutura antrópica precedente.
Apesar do plano ter sido desenhado pelo francês Pallière, a malha ortogonal demonstra 
uma clara continuidade das experiências portuguesas no século XVIII, assim como a 
previsão de rocio e largos em localizações específicas e de critérios estabelecidos para 
composição de fachadas em determinadas ruas tornando claro que o Plano (quando 
considerado no conjunto de sua parte gráfica e textual, chamada de “Plano para regular a 
edificação da Vila Real da Praia Grande”) derivava da tradição do urbanismo português.
A rigidez ortogonal vai se adaptar no processo de implementação do projeto, as condições 
do terreno e a permanência de trechos do tecido espontâneo pré-existente. O resultado 
da implantação do Plano pode ser observada através do estudo da cartografia histórica 
em especial o mapa de 1833 e do tecido urbano  do atual centro Niterói. 
O confronto da análise comparativa dos mapas históricos com informações 
geomorfológicas da região dá interessantes frutos àquele que pesquisa. É possível 
entender, por exemplo, o que havia e, em determinados casos, o que há, nos locais 
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onde foram feitos aterramentos, o que não foi raro em se tratando de Niterói. 
A adaptação de um plano originalmente em malha quadrada e simétrica à realidade 
morfológica do terreno e suas consequentes modificações são testemunho da história 
dos processos de urbanização realizados no Brasil. 
A superposição da cartografia histórica na cidade atual, utilizada como ferramenta da 
pesquisa em morfologia urbana, potencializa o conhecimento histórico sobre a cidade, 
em muitas das suas diversas vertentes. Com o desenho podemos transcrever para a 
cidade atual, as permanências da cidade histórica, gravadas nos mapas de época.  Isto 
nos permitirá avançar na análise da cartografia histórica considerando a partir do modo 
como o tecido urbano se consolidou, as métricas do traçado e as matrizes tanto da 
compartimentação do solo urbano como dos tipos arquitetônicos relacionados a estas.
O presente estudo, partindo da análise morfológica pretende contribuir para o 
conhecimento das invariantes urbanísticas da tradição portuguesa do século XVIII, na 
fundação e expansão das cidades brasileiras do século XIX.  Estes estudos pretendem-
se também ser instrumentos de identificação de valor patrimonial de áreas urbanas, lidas 
como documentos dos processos de ocupação do território brasileiro.

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

Kátia Savaris Dametto (IMED - Faculdade Meridional); Dirceu Piccinato Junior

Palavras-chave: forma urbana; parcelamento agrícola; desenho urbano; Lei de Terras de 1850; 
Caxias do Sul/RS.

O presente artigo tem como objetivo analisar o processo de transformação do 
parcelamento agrícola em urbano da Colônia de Caxias na primeira metade do século 
XIX. Tendo em vista a necessidade de povoar as extensas áreas de terras disponíves 
no século XIX e a criação de imperiosas políticas governamentais que facilitariam o 
acesso da população estrangeira ao Rio Grande do Sul, o governo federal determinou 
em 1875 a fundação da primeira colônia de imigrantes italianos, a Colônia de Caxias, 
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denominada inicialmente como “Fundos de Nova Palmira”. A Lei de Terras de 1850, ou a 
Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, dispunha de regulamentações que normatizavam 
o modo de inserção do colono em terras nacionais, a distribuição de terras públicas e 
a transformação da terra em mercadoria, ou seja, as terras devolutas não mais seriam 
doadas, como até então acontecia. A partir desta lei cada gleba de terra devoluta seria 
vista como mercadoria, só possuiriam as terras aqueles com poderes aquisitivos para a 
compra (SILVA, 1996). As terras agrícolas da Colônia de Caxias foram delimitadas em um 
primeiro momento pelos responsáveis da administração de terras devolutas que faziam 
parte da Comissão de Terras do Império em dezessete léguas quadradas, divididas entre 
travessões e lotes. Para Roberto Nascimento (2009) o primeiro mapeamento urbano 
delineando a divisão de lotes e a expansão urbana da sede da colônia, local destinado 
ao recebimento, hospedagem e ecaminhamento de imigrantes a seus respectivos lotes 
agrícolas, ficou a cargo do engenheiro Antônio Francisco Gonçalves no ano de 1876. 
Passados três anos, em 1879, a configuração da forma urbana da Colônia de Caxias ficou 
a cargo do engenheiro Luiz Manoel de Azevedo. O mapa, com um novo traçado urbano, 
demonstrava  que a sede urbana da colônia agrícola, sede essa que viria a se tornar a 
cidade de Caxias do Sul, se caracterizava por nove quadras no sentido norte-sul e leste-
oeste. Esse mapa ainda especificava que os quarteirões deveriam ser retangulares. O 
plano de organização urbana do engenheiro previa que a cidade (sede) deveria estar 
dividida em oitenta e uma quadras transpassadas por oito ruas. Em um primeiro momento 
os moradores receberiam lotes urbanos divididos em proporções iguais, fazendo com 
que o desenho ubano representasse a forma de tabuleiro de xadrez. Possivelmente a 
maior virtude de uma cidade ser espacilizada dessa forma é o fato de se estabelecer 
diferenças locais, o que significa que se o desejado for uma distribuição imparcial de 
propriedade, dificilmente outro plano seria o mais adequado. A malha retangular pode 
estender-se indefinidamente sem alterar o padrão fundamental da unidade orgânica 
da cidade. Outro aspecto desse desenho urbano é a sua facilidade de ser desenhado 
com instrumentos de medida pouco sofisticados à época (STANISLAWSKI, 2006). Uma 
outra vantagem indubitável da cidade em tabuleiro de xadrez é o controle. Algum tipo de 
controle centralizado estava indicado nessa forma de cidade, provavelmente a partilha 
controlada dos lotes urbanos.
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Leitura dos vestígios da paisagem etnográfica do Patrimômio de 
Heimtal

Larissa Casaril da Fontoura (PPU - Universidade Estadual de Londrina); Milena 
Kanashiro, Humberto Yamaki

Palavras-chave: paisagem etnográfica; patrimônio; preservação; morfologia da paisagem; Norte 
do Paraná.

O Patrimônio de Heimtal foi o primeiro núcleo colonial implantado pela Cia de Terras 
Norte do Paraná (CTNP), em 1929, e fez parte de um articulado plano de organização 
territorial do Norte do Paraná, ao lado de Londrina, planejada em 1932. Considerando 
a crescente expansão urbana da cidade de Londrina e a aproximação dos conjuntos 
habitacionais aos limites do Heimtal, que é atualmente um bairro da Zona Norte da 
cidade, observa-se um processo de descaracterização da paisagem deste núcleo 
histórico. A partir do entendimento de paisagem etnográfica como sendo uma área 
de espaço geográfico, portadora de significados culturais especiais ou específicos 
associados à comunidade daquele local (EVANS et al., 2001), o objetivo geral desta 
pesquisa é interpretar a paisagem etnográfica do Heimtal, identificando seus vestígios 
e a relação entre seus elementos, a fim de embasar o desenvolvimento de critérios 
de intervenção sensíveis. Assim, pretende-se discutir de que maneira é possível 
reestabelecer e preservar os vestígios culturais da paisagem, considerando a expansão 
urbana da cidade. Mais especificamente, esta pesquisa visa identificar as camadas 
formadoras da paisagem, a partir da análise dos seus elementos e suas interrelações, 
para apontar as transformações e permanências ao longo do tempo e, assim, reconhecer 
os elementos a serem recuperados ou preservados. Para isso, foram realizadas análises 
em duas abordagens, uma espacial e outra cultural, e a sobreposição dessas análises 
permitiu apontar as permanências e transformações da paisagem do Heimtal. Neste 
sentido, o Diagrama de Metodologia de Identificação e Avaliação da Paisagem Cultural 
desenvolvido por Yamaki (2011 apud FRANK, 2014) sistematiza a análise de paisagens 
culturais em um contexto local e disseca a paisagem em: componentes,  atributos e 
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estrutura, que combinados resultam na definição do caráter da paisagem. As análises 
foram fundamentadas nas categorias do método de Yamaki (2011 apud FRANK, 2014) 
e do Landscape Character Assessment (SWANWICK, 2002), um manual que abrange o 
processo de caracterização da paisagem. Com base nisso, a análise espacial apontou 
que muitos dos elementos definidores da ordenação e implantação do Patrimônio estão 
sendo fragmentados nas novas características espaciais, como a linha em zigue-zague 
do limite oeste e a divisão dos lotes. Por outro lado, a leitura dos aspectos socioculturais 
identificou fortes traços da cultura alemã nos processos de ocupação e ordenação do 
território e, apesar do grupo alemão ter enfraquecido, suas marcas permanecem na 
toponímia dos lugares e no cemitéro. Características como relevo, linha do espigão, 
bifurcação, dimensões dos lotes, agrupamentos familiares em vilas, edificações térreas 
e bosque são elementos que fazem do Heimtal um lugar único. A leitura dos vestígios dos 
traços iniciais do Patrimônio de Heimtal possibilitou revelar os significados registrados 
pelos imigrantes na transformação da natureza em expressão cultural, contribuindo 
para a discussão de preservação da paisagem cultural e de elaboração de critérios de 
intervenção em espaços simbólicos. 

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

Leonardo Rodrigues Pereira (Universidade Federal Fluminense)

Palavras-chave: paisagem; Alto da Boa Vista; Rio de Janeiro; Floresta da Tijuca; história urbana.

A pesquisa busca compreender alguns aspectos relevantes da paisagem e do ambiente, 
tendo como estudo de caso o bairro do Alto da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro, 
delimitando e avaliando as várias etapas de processo de desenvolvimento da localidade, 
desde sua criação até hoje. Como objetivo geral, o trabalho apresenta o estudo das 
relações existentes entre o elementos arquitetônicos e urbanísticos e o patrimônio 
natural, considerando suas contribuições para a formação de uma paisagem urbana. 
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Para alcançá-lo pretende-se partir do reconhecimento de nexos entre o espaço urbano 
e natural, configurados, principalmente, em uma concepção de natureza vinculada às 
idéias de civilização e nacionalidade presentes, no Rio de Janeiro do século XIX. Neste 
momento pode-se destacar o reflorestamento da Floresta da Tijuca – uma das maiores 
florestas urbanas do mundo, localizada no bairro - promovido pelo Major Archer entre 
1861 e 1874, que recupera uma significativa área prejudicada pela monocultura comercial 
escravista, como um evento histórico fundamental para a evolução da paisagem na área. 
Baseado em referencial teórico de análise de Augustin Berque (1984), e sua visão 
sobre a geografia cultural, atuando sobre os conceitos de paisagem-marca e paisagem-
matriz, pretende-se abarcar uma interpretação dos significados da paisagem em sua 
constituição, ao longo dos diferentes tempos históricos, assim como sua relação com 
a sociedade e a cultura até os dias atuais. Na sistematização e agrupamento dos 
estudos das paisagens, serão caracterizados os grupos a partir dos períodos distintos 
da história que marcam diferentes relações entre civilização e natureza, na construção 
da paisagem urbana do bairro, no entorno imediato ou inserida na Floresta da Tijuca. A 
partir destes períodos, procura-se dissecar os significados das paisagens caracterizadas 
pelas marcas dos distintos períodos, sob condicionantes socioeconômicos, ambientais 
e culturais, iconizadas em edificações peculiares, que foram historicamente vivenciadas 
por plantio de monocultura comercial, por reflorestamento e por organização espacial 
para sua utilização pela sociedade.
 

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

Lis Dourado Pamplona (PROARQ – Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Palavras-chave: Centro Cultural do Carandá; reconversão; fragmentos; memória; cidade.

A crítica ao espaço moderno e sua utopia progressista foi amplamente elaborada por 
teóricos e arquitetos que deflagraram a crise desse sistema de valores a partir de 
pontos de vistas múltiplos e muitas vezes divergentes. Características do momento 
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pós-moderno, essas discussões circulavam em eventos e publicações especializadas 
determinando uma mudança decisiva nas relações entre teoria e prática - arquitetura 
e cidade, como categorias a serem revisadas na busca de uma refundação disiciplinar. 
Nesse ambiente de profunda reflexão crítica podemos destacar os papéis de Aldo 
Rossi e Colin Rowe como pontos chaves para a discussão sobre uma cidade oposta 
à ideia de tabula rasa. Essa linha estruturalista que permitiu à arquitetura se voltar 
para as formas urbanas foi tratado posteriormente por teóricos como Alan Colquhoun 
e Sòla-Morales, que tensionaram o racionalismo revisionista das décadas de 1960-70 
para provocar perguntas sobre os significados contemporâneos na arquitetura face as 
novas experiências urbanas e trato com as pré-existências. Portanto, conduzidos pelas 
reflexões desses autores, o artigo irá se debruçar sobre o projeto de reconversão de uso 
do Mercado de Braga para Centro Cultural, onde o arquiteto português Eduardo Souto 
de Moura se dispôs a uma leitura da pré-existência observando a estrutura da cidade em 
suas fases de consolidação. Inspirado no livro Arquitetura da Cidade, Souto de Moura 
considerou a transformação do Mercado de Braga partindo de uma comparação com 
o Palácio Diocleciano (estrutura histórica incorporada indistintamente pela cidade de 
Split), vendo na pré-existência do seu projeto a condição de fato urbano, que permitiu 
o reconhecimento da estrutura edificada em sua vocação de conexão e passagem. 
Calcados no movimento que o arquiteto faz ao voltar-se para Rossi, podemos seguir 
em reflexões sobre a intervenção na pré-existência e sua abrangência para a vitalidade 
urbana do entorno, que no caso foi interiorizada nas decisões projetivas. Vale ressaltar 
que ambos os projetos, do Mercado e do Centro Cultural, foram de sua autoria, marcando 
a passagem entre uma vontade de espaço moderno para a produção de um lugar que 
incorpora a pré-existência em suas múltiplas camadas de significação. No novo projeto, 
encontrou-se o movimento de vida e morte, natureza e artifício, no ato de destruir a 
laje do mercado deteriorada. Assim, inverteu as relações de cheios e vazios, o que 
permitiu a consolidação da rua-jardim marcada pelos pilares da edificação parcialmente 
demolida. Consolidando o eixo pricipal do projeto em sua dimensão pública, o jardim de 
passagem se tornou expressão artística para a memória do lugar. Logo, entre um projeto 
moderno de mercado e a nova arquitetura, que inclui os fragmentos da história em sua 
dimensão pública, o artigo levantará reflexões sobre as estruturas urbanas e o convívio 
entre os fragmentos de diferentes tempos e circunstâncias, perpassando  a ideia do 
natural e artificial na mediação entre construir e demolir. Sobretudo, estarão presentes 
os movimentos que circulam entre a história, a memória e o esquecimento na formação 
de significados da arquitetura e da cidade contemporânea.
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As políticas públicas municipais incoerentes nas intervenções na 
paisagem do centro histórico de Oliveira/MG: Coqueiro-Abraçado

Luciana Rattes Máximo de Castro (Universidade Federal de Minas Gerais); Gisela 
Barcellos de Souza

Palavras-chave: patrimônio natural; patrimônio material e imaterial; Oliveira/MG; tombamento e 
preservação.

Tombado pelo IEPHA em 2013, o centro Histórico de Oliveria teve o início de sua 
formação no segundo quartel do século XVIII e atingiu desenvolvimento maior durante 
produção cafeeira. Algumas particularidades no processo de tombamento de Oliveira a 
singularizam em relação às demais cidades históricas mineiras: este ocorreu de forma 
impositiva e coetânea a uma intervenção do Ministério Público no Município. Ambos os 
atos constituíram-se como reações de organismos estatais à dilapidação deliberada e 
orquestrada de seu Patrimônio Material. Simultaneamente ao conturbado processo de 
tombamento, em janeiro de 2013, o principal cartão postal da cidade, a árvore nomeada 
Coqueiro-Abraçado, morre, cai e gera grande comoção entre os moradores. Inscrito no 
Inventário de Proteção ao Acervo Cultural de Minas Gerais (IPAC-MG), tratava-se de 
uma figueira e um coqueiro entrelaçados um ao outro, na qual a população identificava 
o gesto de um abraço. Cinco anos após sua perda devido à falta de políticas para sua 
preservação, em junho de 2018, outro exemplar de uma figueira entrelaçada a um 
coqueiro, foi replantado no antigo local, em meio a uma grande cerimônia. O comunicado 
da prefeitura a destacou como “importantíssimo resgate do patrimônio de nossa cidade” 
(Prefeitura Municipal de Oliveira, 2018).
Poder-se-ia analisar a questão como mais um simples exemplar de que “o tombamento 
não garante a preservação” (Castriota, 2007). Contudo, o engajamento das classes 
dominantes na destruição de seu patrimônio material, por um lado, e a comoção pública 
com a perda de um exemplar arbóreo por outro, colocam em evidência a importância 
do Patrimônio Natural. A identificação simbólica de uma determinada comunidade a 
uma espécie arbórea não é, certamente, fato singular de Oliveira. A título de exemplo, 
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lembremos o carvalho conhecido como “Árvore de Guernica” – símbolo das liberdades 
bascas – ou mesmo da árvore como o cruzeiro suspenso em frente à Igreja do Rosário 
de Diamantina. Nestes casos, a relação entre a árvore simbólica e fatos urbanos originais 
daquelas cidades é clara. O mesmo não ocorre de forma tão evidente em Oliveira, visto 
que o Coqueiro-Abraçado encontra-se fora do perímetro tombado pelo IEPHA.
O presente artigo pretende demonstrar a importância do Coqueiro-Abraçado na 
história da forma urbana de Oliveira e evidenciar as contradições nos processos que, 
à despeito da resistência da população local ao tombamento e da ausência de políticas 
de preservação do patrimônio material e natural de Oliveira, levaram a buscar o resgate 
do símbolo perdido. Para tanto, o texto se estrutura em três partes. A primeira reinsere, 
por meio morfogênese de seu tecido urbano (Pereira Costa e Netto, 2015), o lugar do 
Coqueiro-abraçado na constituição do Patrimônio Material de Oliveira. A segunda parte 
descreve e analisa a comoção pública ao vazio deixado pela perda do Coqueiro-Abraçado 
e contrasta-a à reação coletica contrária ao processo de tombamento. A terceira parte 
do trabalho enfoca reconhecimento do discurso de seus agentes, suas interpretações e 
representações (Certeau, 1998) sobre o patrimônio material e imaterial de Oliveira por 
meio da combinação de métodos da análise em grupos focais e de mapas mentais.

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

Simone Marques de Sousa Safe (PUC Minas); Staël de Alvarenga Pereira Costa

Palavras-chaves: sistema de parques; evolução urbana; escola inglesa de morfologia urbana; 
paisagem urbana histórica; Rabat.

Considera-se relevante na contemporaneidade a reflexão sobre os valores que embasam 
o planejamento urbano na atualidade, destacando a importância de considerar o suporte 
geográfico, inserir os espaços livres como elementos constituintes do planejamento 
original, consolidando uma paisagem que reflita singularidade, ajustando-se à identidade 
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de um lugar e de uma cultura. Acredita-se no valor da referência como contribuição 
desta investigação , desejosos de poder construir, de forma mais consciente, para que 
a natureza torna-se mais presente na vida de todos e que se constitua como importante 
diretriz para o planejamento e desenho urbanos. O artigo trata da análise do organismo 
urbano de Rabat, capital do Marrocos, em busca do significado dos espaços livres como 
estruturantes da formação urbana no conjunto paisagístico da cidade. A Escola Inglesa de 
Morfologia Urbana embasa a metodologia de investigação pelos períodos morfológicos 
que compõem a evolução urbana da cidade. Busca-se analisar a evolução urbana a 
partir dos períodos morfológicos que configuram a formação de Rabat, destacando 
a função dos espaços livres e o papel da natureza em cada período. A partir daí são 
extraídas as características positivas do sítio de forma a ressaltar o valor da paisagem 
no contexto urbano, ampliando o olhar sobre a mesma como elemento norteador de 
planejamento e intervenções para projetos no futuro. O momento atual pede uma nova 
conduta, a renovação de uma postura para formação de uma sociedade mais justa e 
mais harmônica. 
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EIXO TEMÁTICO
Padrões Morfológicos
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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

Alex Assunção Lamounier (Universidade Federal do Rio de Janeiro); Humberto 
Yamaki (UEL); Thereza Christina Couto Carvalho

Palavras-chave: atmosferas atrativas; morfologia urbana; sistemas de espaços livres; Londrina; 
Rio de Janeiro.

Este trabalho objetiva discutir o papel da morfologia urbana, especialmente espaços 
livres públicos, na manutenção de atmosferas atrativas em diferentes escalas e 
contextos – são analisados o Conjunto Habitacional do Café, em Londrina-PR, e o Largo 
do Machado, no Catete, Rio de Janeiro-RJ. Aproximando-se das ideias de “Genius 
Loci” (NORBERG-SCHULZ, 1980) e “sentimento de amor à cidade” (KUROKAWA, 
1994), Griffero (2013, p. 02-03) define atmosfera como “uma ‘presença’ influente”, 
resultante da combinação entre configuração urbana, estímulos sensoriais e aspectos 
socioculturais. Envolve vitalidade, planejamento urbanístico e arquitetônico, construção 
continuada, durabilidade, resiliência e “familiaridade” (ibidem). Conforme Thibaud 
(2015), atmosfera resulta da experiência que determinada situação pode proporcionar, 
envolvendo múltiplos aspectos tangíveis e intangíveis. Sua permanência pode ser 
favorecida por determinadas configurações morfológicas e relações com escala e 
contexto. Construído nos anos 1960, o Conjunto do Café possui quadras retangulares 
em torno de seis pequenas praças e ruas bastante estreitas. Ruas externas largas 
concentram o maior tráfego. Praças e ruas internas com dimensões reduzidas resultam 
da Lei 133/51 (LONDRINA, 1951), então em vigor. Junto ao traçado ‘poroso’ e ao mesmo 
tempo hermético, propiciaram uma atmosfera intimista, com forte senso de comunidade 
e apego ao lugar. As praças definiram micro comunidades integradas no contexto do 
bairro. Brincadeiras infantis, cadeiras improvisadas complementando o mobiliário 
original, a manutenção das praças pelos moradores integram apropriações cotidianas. 
Entre as edificações homogêneas, constituem fator de atratividade, numa escala mais 
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íntima, e de manutenção da atmosfera. Já os espaços livres no Catete são importantes 
à configuração de uma escala mais ampla e diversificada de atratividade. O Largo do 
Machado, praça central nesse sistema de espaços livres públicos, surgiu como vazio 
dominante nas margens do antigo “Caminho da Praia Vermelha” (CRULS, 1965, p. 91) – 
atual Rua do Catete – essencial na expansão centro/zona sul do Rio. Permanece como 
ponto nodal importante na cidade. Com o surgimento de novos parques e praças no 
entorno – Palácio do Catete, Praças São Salvador e José de Alencar, Parques Guinle e 
Flamengo – o Largo assume papel central na configuração de uma atmosfera atrativa 
em escala considerável de abrangência e intensidade. Com grande diversidade de usos 
e possibilidades de fruição, esse conjunto exerce forte atratividade no contexto do Rio, 
desde a fruição descompromissada até as rotinas de trabalho cotidianas, mesclando 
vínculos ‘funcionais’ e afetivos. No Conjunto do Café, a atratividade relaciona-se a 
um senso de pertencimento mais intimista, relacionado ao uso quase exclusivo pelos 
moradores. No Catete, está ligada à movimentação intensa de pessoas, vitalidade 
e diversidade. Sejam integrados por pequenas praças homogêneas ou por praças 
com tipologias diversificadas, sistemas de espaços livres parecem conferir força à 
configuração e à permanência de atmosferas com diferentes níveis e abrangências de 
atratividade. Frente às transformações inevitáveis, a permanência desses componentes 
pode propiciar a continuidade de qualidades como vitalidade e segurança, bem como 
da atribuição de múltiplos significados, aspectos importantes ao reconhecimento de 
atmosferas. Além da configuração morfológica, essa força, responsável pela capacidade 
de resiliência, relaciona-se, ainda, à conjugação de diversos fatores, destacadamente 
escala e contexto de evolução.
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Sistema de espaços livres: análise por meio de modelos 
configuracionais

Alice Rauber (Universidade Federal do Rio Grande do Sul); Karina Krein

Palavras-chave: sistema de espaços livres; modelos configuracionais urbanos; análise espacial; 
desempenho urbano

Os Sistemas de Espaços Livres (SEL) são essenciais ao equilíbrio ecológico e 
sustenabilidade das cidades, dado seu caráter multifuncional, atendendo necessidades 
cognitivas, estéticas, funcionais, sociais e ambientais. Espaços livres são os espaços não 
edificados, públicos ou privados, incluindo vazios urbanos, ruas, parques, praças, rios 
e cemitérios, entre outros (MAGNOLI, 2006), que formam um sistema com relações de 
conectividade, mesmo que não tenham sido planejados como tal. Este trabalho aborda 
o sistema de espaços livres públicos, muito embora  as cidades brasileiras também 
contem com um significativo sistema de espaços livres privados (MAGNOLI, 2006).
Mesmo não havendo políticas setorais específicas para os sistemas de espaços livres, 
torna-se cada vez mais urgente pensar no seu planejamento e qualificar metodologias 
de análise. Nos últimos anos houve significativo avanço no conhecimento teórico, 
metodológico e empírico sobre os sistemas de espaços livres das cidades brasileiras. 
Destaca-se os esforços empregados principalmente pelo Laboratório Quadro do 
Paisagismo no Brasil – QUAPÁ-SEL – no mapeamento dos espaços livres e identificação 
de padrões nas cidades brasileiras (MACEDO et al, 2018). 
Esse rico banco de dados construído pelo grupo, no entanto, ainda não foi plenamente 
explorado em todas as possibilidades de análise espacial. O foco tem sido a identificação 
de padrões, como, por exemplo, a porcentagem de espaços livres por quarteirão e 
sua relação com a verticalização (MACEDO et al, 2018). Tratam-se de indicadores de 
proporção, ou seja, indicadores baseados em verificações de estado, que não avaliam 
o caráter sistêmico da morfologia urbana (NETTO e KRAFTA, 2014). Esse tipo de 
indicador não captura com precisão se os espaços livres estão bem distribuídos, se 
estão conectados ou se há boa acessibilidade a eles e entre eles. Assim, pode-se dizer 



87

que há uma certa lacuna a respeito de metodologias de análise dos espaços livres por 
meio de indicadores espaciais e sistêmicos. 
Parte-se do pressuposto de que a cidade deve ser entendida como um sistema, onde 
cada espaço livre público faz parte de uma rede de elementos interconectados. Tal  
abordagem abre margem para a incorporação de métodos desenvolvido no campo 
de estudo dos estudos configuracionais (KRAFTA, 2014), que permitiriam avançar em 
direção a uma avaliação de desempenho, como sugerido por Netto e Krafta (2014) e 
Gheno (2009).
Assim, o presente trabalho se propõe a contribuir na qualificação das metodologias de 
análise dos SEL. Para isso, é feito um uso combinado de Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG) com modelos configuracionais urbanos. Ao passo que os SIG são úteis 
para sistematizar informações, os modelos configuracionais favorecem e possibilitam 
o cálculo de medidas que levem em consideração a configuração da rede de ruas, a 
acessibilidade aos espaços livres e conectividade entre eles. Tomando o município 
de Lajeado/RS como estudo de caso, o trabalho apresenta um esboço de um sistema 
de indicadores para o SEL, discutindo categorias analíticas e modos de descrever e 
analisar os espaços livres. Ao final são relatadas as principais vantagens e dificuldades 
da incorporação de modelos configuracionais urbanos ao estudo dos espaços livres.

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

Amaro Francisco Corrêa de Araújo Mendonça (MDU-Universidade Federal de 
Pernambuco); Cristiano Nascimento e Lucy Donegan

Palavras-chave: sintaxe espacial; segregação, morfologia urbana.

O artigo apresenta uma análise morfológica do empreendimento Reserva do Paiva 
(RP), um chamado “bairro planejado” parcialmente construído e inserido na Região 
Metropolitana do Recife (RMR) numa faixa de terra entre uma reserva ambiental e a 
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orla marítima do município do Cabo de Santo Agostinho, estado de Pernambuco, Brasil. 
O objetivo é  descrever como a segregação socioespacial entre o bairro e o território 
em que está inserido ocorre e é viabilizado por aspectos sua morfologia. A discussão 
é realizada a partir de uma comparação entre os padrões de acesso às áreas públicas 
de ruas, praias e praças das orlas marítimas das cidades vizinhas da RMR e na RP, 
observando valores similares de mercado imobiliário dos tecidos urbanos comparados 
de Boa Viagem (Recife) e Piedade (Jaboatão).
Lançada como produto imobiliário em um contexto de crescimento econômico nacional 
na primeira década dos anos 2000, alavancada pelo Complexo Industrial e Portuário 
de Suape, a RP ocupa um território estratégico entre os municípios de Jaboatão dos 
Guararapes (situado logo ao Sul do Recife) e do Cabo. A única conexão litorânea entre 
os dois passa pelo território do empreendimento, por uma nova ponte construída sobre 
o rio Jaboatão e uma via pedagiada, parceria público-privada entre o estado e os grupos 
empresariais e imobiliários responsáveis pelo RP. (SOUZA e BITOUN, 2015).
Apesar disso, a área pública proposta no quadro de áreas da RP é de 37,89%, das quais 
são 24,06% de “áreas verdes” de reserva ambiental, restando pouco mais de 14% de 
área pública livre - portanto, o novo bairro planejado possui uma relação de ambiente 
público/privado distinta do tecido urbano pré-existente. 
Chama atenção a sua via principal de acesso, que é pedagiada e distribui o fluxo 
de veículos e pedestres entre as glebas privadas dos condomínios residenciais, 
equipamentos urbanos privados e passagens de “servidão” (termo usado no memorial 
descritivo do projeto) de acesso de pedestres à praia do Paiva. 
A literatura da geografia urbana analisa casos similares de surgimento de centralidades 
dentro do fenômeno denominado segregação socioespacial (CALDEIRA, 2003; CORRÊA, 
PINTAUDI, LAGO, 2000; VASCONCELOS, et al, 2013; VILLAÇA, 2001), tendo alguns 
autores especificado o movimento de isolamento das elites econômicas em territórios 
distantes dos centros urbanos principais como de “autossegregação” (SPOSITO, 2013). 
As análises morfológicas são embasadas no instrumental da Sintaxe Espacial, tal 
como proposto na Teoria da Lógica Social do Espaço (HILLIER e HANSON, 1984), que 
compreende o espaço construído (edificações e espaços públicos) como um sistema 
de barreiras e permeabilidades que não apenas é resultado do contexto social, mas 
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também é gerador de relações entre os sujeitos, facilitando ou dificultando co-presença 
em espaços produzidos.
Por meio dos mapas axiais da RMR e da RP, as investigações dos níveis de integração 
local e global dos espaços analisados permitem demonstrar como as diferentes 
disposições das malhas urbanas interferem em possibilidades de movimento e acesso 
aos espaços de destino (HILLIER, 1993). Desta forma, destacando implicações diretas 
da configuração espacial nos processos de segregação socioespacial. 

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

Ana Paula Pavelski de Mello (Universidade Positivo); Arthur Ribas de Souza

Palavras-chave: calçadões; space syntax; morfologia urbana; topologia; configuração-urbana.

Analisar a cidade em relação a qualidade de seus espaços pedestrializados, significa 
também entender a própria sociedade. Ou seja, a cidade, suas conexões, ruas, espaços 
públicos, revelam a identidade da sociedade. Este artigo compara a posição topológica 
da Rua XV de Novembro (calçadão) na configuração urbana de Curitiba com outras 
duas ruas peatonais. Estabeleceu-se como critério de escolha a densidade populacional 
de cidades pólo e suas regiões metropolitanas, além da presença de ruas pedonais já 
consolidadas e conhecidas. Curitiba possui 1.751.907 habitantes segundo censo IBGE 
2010 e sua região metropolitana possui 3.572.326 habitantes, a partir disso identificou-se 
que Lisboa (504.718 mil habitantes na cidade pólo e uma soma de 2,821milhões na região 
metropolitana) e Barcelona (1,6 milhão na cidade e 3.218.071 na área metropolitana) 
possuem números semelhantes, além de possuírem calçadões com fama mundial 
sendo eles a Rua Augusta em Lisboa e a Las Ramblas de Barcelona. A metodologia 
aplicada fundamenta-se na utilização da Space Syntax Logic (Hillier e Hanson, 1984; 
Hillier, 1996), especialmente nas medidas locais, com o objetivo de investigar a posição 
topológica das vias pedonais e a estrutura de ocupação destas cidades, investigando 
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conformidades e dissonâncias.  O artigo foi estruturado em dois momentos: inicialmente, 
foi entendido o contexto onde se inserem cada uma das vias pedonais; e depois disso, a 
posição topológica dentro do sistema urbano. A comparação das três situações permitiu 
compreender as mensagens inerentes a cada configuração espacial.

Estudo das tipologias residenciais e suas interfaces nas fachadas 
térreas

Andréia Ramos Pinheiro (Universidade de Brasília); Gabriela de Souza Tenorio, 
Valério Augusto Soares de Medeiros, Monica Fiuza Gondim

Palavras-chave: espaços de transição; fachadas térreas; uso residencial; elementos urbano; 
interfaces.

Os espaços públicos desempenham um papel fundamental no espaço urbano e sua 
apropriação por parte dos usuários traz diversos benefícios para a vitalidade e a 
segurança da cidade (Jacobs, 2000; Gehl, 2011). O primeiro contato das ruas e espaços 
públicos com as edificações é feito nos espaços térreos, que estabelecem a conexão 
e delimitam os limites da propriedade privada. Chamados “espaços de transição”, 
conformam a interface entre os espaços internos e externos do edifício, desempenhando 
uma forte função social e proporcionando oportunidades para interação. Contudo, os 
espaços privados cercados ou murados são grande maioria nos empreendimentos 
residenciais anunciados e produzidos nas cidades brasileiras nos últimos anos. Este 
cenário ocorre principalmente nas zonas residenciais devido aos problemas relativos à 
segurança e privacidade, o que resulta em interfaces térreas negligenciadas. Na maioria 
dos casos, as articulações são eliminadas e os moradores passam diretamente da área 
privada para a pública. Desta forma, entende-se que garantir boas cidades ao nível dos 
olhos é um importante desafio arquitetônico na atualidade e, para tanto, o tratamento 
das interfaces térreas é peça chave. A partir destas premissas, por meio do estudo dos 
elementos morfológicos básicos urbanos (tais como: edifício, lote, quarteirão, interface, 
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logradouro e rua) e seus padrões preestabelecidos, o artigo procura compreender 
quais foram as transformações urbanas ocorridas no que diz respeito às interfaces. 
Para tanto, elaborou-se uma análise bibliográfica comparativa a respeito do tema, 
tendo como resultado uma categorização esquemática geral dos principais elementos 
urbanos, identificando problemáticas gerais relativas às delimitações físicas dos lotes, às 
diretrizes urbanísticas e aos instrumentos legais de parcelamento do solo – em especial 
o remembramento, que, a partir da fusão de dois ou mais terrenos, pode alterar de 
forma significativa a ocupação da quadra e, consequentemente, o número de conexões 
com a rua. Por fim, com o objetivo de classificar diferentes formas de permeabilidades 
e barreiras visuais que interferem na percepção do usuário, o estudo é concluído 
oferecendo uma visão sistemática de análise das soluções tipológicas das interfaces 
residenciais. Apresentam-se padrões e características-chave adotadas ao longo do 
tempo e suas diferentes formas de relação com a via. A partir do estudo, depreende-
se que as decisões arquitetônicas individuais das interfaces influenciam diretamente 
na problemática urbana da desarticulação da rua e da dissociação com os demais 
elementos urbanos no nível do quarteirão, o que compromete a vitalidade.

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

Andressa Ivo Oliveira da Silva (Proarq – Universidade Federal do Rio de Janeiro); 
Andreia Santos Pagano; Dora Nathália de Oliveira Mesquita Teixeira; Karina 
Martins de Souza; Thereza Christina Couto Carvalho

Palavras-chave: morfologia urbana; análise urbana; bordas; botafogo. 

Este artigo trata, no âmbito da morfologia urbana, da relação entre características físicas 
da forma urbana, processos ocorridos no meio e decisões de agentes organizadores do 
espaço urbano (REGO, MENEGUETTI, 2011). Adota técnicas de observação e análise 
das dinâmicas urbanas nas bordas da Praça do Metrô (Praça Nelson Mandela) do bairro 
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de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. O foco nas bordas privilegia o exame das 
margens de espaços e equipamentos projetados, que são reconhecidos como áreas 
possíveis de ocupação para usos não previstos no seu planejamento, associados a 
múltiplas iniciativas individuais cumulativas, com repercussões coletivas no espaço 
(CARVALHO, 2017). O bairro de Botafogo situa-se na zona sul do Rio de Janeiro, onde 
se insere a Enseada de Botafogo, famoso cartão-postal da cidade. Possui grande número 
de escolas, clínicas médicas, opções de lazer e cultura, além de comércio intenso, o que 
faz com que a localidade seja cada vez mais valorizada, apesar do seu intenso fluxo 
viário nas principais ruas em qualquer horário do dia. Ademais, o bairro extrapola suas 
fronteiras, após uma sucessão de intervenções facilitadoras da comunicação com os 
bairros vizinhos, servindo como corredor de passagem. Essa vocação se afirma com 
a presença da Estação do Largo dos Leões, para bondes, com a criação do Túnel 
Velho, Túnel Novo e passagem dos bondes elétricos, até à implantação do metrô. 
Atualmente as bordas da Praça do Metrô, situadas entre duas das ruas originárias do 
Bairro, convergem herança histórica, memória, cultura, serviços e moradias. Este artigo 
aborda, através do subtema Padrões Morfológicos, o estudo aprofundado deste recorte 
espacial pela ótica da sua gênese. Busca contribuir com o reconhecimento do processo 
de ocupação e de estruturação desse território, suas camadas e seus reflexos nas 
dinâmicas atuais de um bairro considerado o mais interessante do Brasil, segundo o site 
americano TimeOut (2018).  Estrutura-se em quatro partes. A primeira, fundamentada 
nos autores Roger Trancik, Spiro Kostof, Henri Lefebvre e Philippe Panerai, apresenta 
a concepção de espaço adotada. A segunda, aponta os resultados da visita exploratória 
do território obtidos a partir do embasamento teórico, aplicando as categorias analíticas 
desses autores no campo. Na sequência, é realizado um levantamento dos principais 
marcos histórico de formação dessa localidade, destacando-se os marcos normativos 
e as legislações edilícias; a evolução do traçado viário; as intervenções urbanísticas; 
e os equipamentos e a infraestrutura viária. A análise das relações da Praça com as 
suas bordas abrange as repercussões no espaço desse conjunto de fatores, os velhos e 
novos parâmetros de ocupação dos pavimentos térreos das novas edificações das ruas 
que delineiam seu perímetro, assim como os múltiplos usos que não atendem a esses 
parâmetros mas cumprem funções importantes para diferentes grupos sociais. Esse 
processo de configuração é aqui entendido como gênese morfológica em andamento. 
Nessa perspectiva, esse texto finaliza identificando as contribuições dos autores citados 
para a compreensão de possíveis processos de desenvolvimento e crescimento do 
recorte territorial escolhido.
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Forma urbana e o destino da cidade: estudo comparativo entre 
Presidente Prudente e Presidente Venceslau, São Paulo, Brasil

Arlete Maria Francisco (Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - 
FCT)

Palavras-chave: urbanidade; morfolgia urbana; Presidente Prudente/SP; Presidente Venceslau/
SP.

Presidente Prudente e Presidente Venceslau são cidades constituídas a partir da união 
de dois loteamentos implantados em torno das estações homônimas da Estrada de 
Ferro Sorocabana, na região Alta Sorocabana, no extremo Oeste do estado de São 
Paulo, cuja ocupação esteve ligada à expansão das fronteiras agrícolas e da ferrovia, 
no início do século XX. São cidades que apresentam o mesmo processo de ocupação 
do território e cujos desenhos originais obedecem a mesma estratégia: tabuleiros 
de xadrez implantados paralelamente à linha férrea, um defronte e outro posterior à 
estação – esta considerada o marco edificatório. Atualmente, desempenham papéis 
diferentes na rede urbana, sendo a primeira, com cerca de 220 mil habitantes, é sede 
de região administrativa do estado e a outra, com cerca de 40 mil habitantes, exerce 
certa influência apenas na sua microrregião. Em que pese estas diferenças e a extensão 
de suas malhas urbanas, dados os portes de ambas, o centro principal corresponde 
a seus núcleos originais. Em trabalho anterior, observou-se que, em Presidente 
Venceslau, há forte integração entre os dois lados, enquanto em Presidente Prudente 
reduzida integração. O objetivo deste trabalho foi investigar de que modo os elementos 
relativos à forma contribuem para o destino urbano destas cidades. Para tanto, pautou-
se no método histórico-geográfico da morfologia urbana (COSTA, 2015; WHITEHAND, 
2013), analisando os planos, os tecidos urbanos e o uso do solo da área central e a sua 
relação com a esplanada ferroviária. Observou-se que, apesar do encerramento das 
atividades da ferrovia, em Presidente Prudente, a linha férrea permanece como forte 
elemento segregador, reforçado pela presença de um viaduto e pelos vazios existentes 
na área da antiga esplanada, cujo parcelamento não considerou a continuidade das vias 
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existentes. Os principais edifícios e a maior parte do comércio e serviços estão dispostos 
na porção defronte à estação onde há uma via pedonal, enquanto na outra porção, 
prevalecem as residências, colaborando para a diferença entre os tecidos urbanos 
nos dois lados. Em Presidente Venceslau, os trilhos podem ser lidos como cicatrizes 
urbanas e a esplanada como elo de ligação entre os dois lados. A forma do parcelamento 
desta área permitiu a continuidade das vias existentes e a disposição de áreas para 
a construção dos principais edifícios públicos da cidade. Os tecidos urbanos dos dois 
lados se assemelham, com equilíbrio entre comércio, serviços e residências. Apesar 
do pouco cuidado com o desenho dos espaços públicos em Presidente Venceslau, 
esta apresenta maior grau de urbanidade que Presidente Prudente, considerando os 
critérios de acessibilidade, continuidade espacial, densidade e diversidade (OLIVEIRA; 
SILVA, 2013), com maior dinâmica urbana. Isto nos leva a refletir sobre a importância da 
diversidade de usos e da presença de espaços públicos na cidade contemporânea; no 
potencial das áreas ferroviárias para o incremento do sistema de espaços livres (SEL); 
no planejamento da habitação em áreas centrais de cidades médias e na preservação 
dos critérios de urbanidade presentes em cidades de pequeno porte, os quais não se 
apresentam, necessariamente, como condição almejada, mas que resulta de seu menor 
crescimento territorial.

Além-mar: a herança açoriana na forma urbana de Florianópolis, Brasil

Bruna da Cunha Kronenberger (Universidade de Brasília); Valério Augusto Soares 
de Medeiros; Monica Fiuza Gondim; Frederico Rosa Borges de Holanda

Palavras-chave: morfologia urbana; sintaxe espacial; cidades de origem portuguesa.

Completados mais de dois séculos do início da imigração açoriana no sul do Brasil, 
muito ainda se discute e se tem a compreender acerca da herança açoriana em 
Florianópolis. Partindo de contextos geográficos semelhantes – a condição insular e o 
relevo montanhoso, e da colonização portuguesa, que influenciaram o desenvolvimento 
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da forma urbana do Arquipélago dos Açores e de Florianópolis, surge o questionamento 
quanto à permanência da herança açoriana na forma urbana da atual capital catarinense, 
mais especificamente da Ilha de Santa Catarina. O objetivo do presente artigo, portanto, 
é identificar aspectos característicos da forma urbana dos Açores ainda presentes 
em Florianópolis. A partir do aparato teórico, metodológico e ferramental da Sintaxe 
Espacial ou Teoria da Lógica Social do Espaço, analisamos a morfologia urbana de 
Angra do Heroísmo e de Ponta Delgada, no Arquipélago dos Açores – Portugal, e da 
Ilha de Santa Catarina, Florianópolis – Brasil, em períodos distintos, desde o início do 
processo de formação dessas cidades até recentemente. A análise comparativa de 
caráter exploratório permite identificar semelhanças e diferenças no processo diacrônico 
de formação das cidades analisadas, observando se ainda existe, ou mesmo se existiu 
em algum momento, características comuns a elas e que estão presentes na forma 
urbana das cidades de origem portuguesa. Entre os resultados, verificamos que algumas 
características morfológicas dessas cidades apresentam comportamentos semelhantes 
ao longo do tempo, como conectividade (número de conexões entre os percursos), 
integração (acessibilidade geral) e inteligibilidade (legibilidade associada à percepção) 
– todas elas relacionadas a um processo histórico semelhante de divisão de terras.  No 
entanto, surge outra questão que deve ser respondida com o aprofundamento desse 
artigo: as semelhanças aqui observadas são marcas da herança açoriana ou são comuns 
a tantas outras cidades ao redor do mundo?

A urbanidade na forma física dos centros de cidades

Bruno Augusto Hasenauer Zaitter (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); 
Vítor Manuel Araújo de Oliveira

Palavras-chave: urbanidade; morfologia urbana; centros urbanos

Os centros de cidades formam-se como espaços simbólicos por possuírem monumentos 
históricos, traçados e edificações com variados usos que, juntos, encenam para o 
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grande fluxo de pessoas. Consolidados dentro da malha urbana, tradicionalmente esses 
centros possuem um ambiente favorável para a promoção do sentido da urbanidade. 
De pequenas cidades com poucos habitantes até aquelas com milhares deles, todas 
possuem em seus centros atividades urbanas onde é possível fornecer o diálogo de 
diferentes tipos humanos em distintas tipologias arquitetônicas num espaço multifuncional 
de proporções relativamente reduzidas. No entanto, a literatura sobre o tema mostra 
que nas últimas décadas houve um esvaziamento da população residente dos centros 
de algumas cidades, sobretudo de metrópoles brasileiras (Maricato, 2001; Ultramari e 
Duarte, 2006). Desse processo de abandono surgem espaços inseguros, deteriorados 
e desconfortáveis para os transeuntes, revelando em certas cidades o surgimento da 
desurbanidade em seus centros.
Diante desse cenário dicotômico, essa comunicação apresenta uma pesquisa de pós-
doutorado que possui o objetivo de analisar a relação da forma física de um conjunto 
de vias públicas de centros de cidades com o sentido da urbanidade desses espaços. 
A hipótese lançada é a de que existe um paralelo entre o crescimento ou redução da 
população residente do centro da cidade com o nível de urbanidade desses núcleos 
urbanos. Para realizar essa análise toma-se como método o Fòllia Urbana, o qual 
analisa componentes morfológicos existentes na via pública urbana que, sobrepostos, 
influenciam no sentido da urbanidade (Zaitter e Oliveira, 2018). O método será aplicado 
num polígono com cerca de 1,5km2 que compreende o centro de cidades selecionadas 
para o estudo, pois mesmo que exista grande variação da população entre um grupo 
de cidades, muitos centros urbanos mostram-se uniformes com uma área de 1-1,5km2 
(Gehl e Svarre, 2018).
Num primeiro momento, se realizará uma classificação dos centros das cidades onde se 
revelará, sob a ótica do Fòllia Urbana, aqueles centros com maior nível de urbanidade e 
aqueles com menor nível de urbanidade. A partir dessa classificação, se construirá um 
quadro com principais qualidades e problemas físicos desses centros. Após essa análise, 
com base em informações de institutos de pesquisas demográficas num recorte temporal 
entre 1970 e 2020, se conhecerá, do grupo de cidades selecionadas, os centros urbanos 
que foram esvaziados pela população residente nos últimos anos. Assim, os níveis de 
urbanidade dos centros analisados pelo Fòllia Urbana serão confrontados entre cidades 
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que tiveram seus centros esvaziados pela população residente, com cidades que não 
experimentaram esse fenômeno. Desse estudo comparativo, se revelará se elementos 
físicos ligados à urbanidade do conjunto de vias públicas urbanas - formadoras dos 
centros de cidades - influenciam na saída ou permanência da população residente 
desses espaços centrais.

A cidade na civilização Inca – conquistas e padrões

Caroline Silva de Albergaria (Universidade de Brasília)

Palavras-chave: incas; morfologia urbana; padrão; Cusco; centro.

O Império Incaico é conhecido pela sua grande área de domínio conquistada por uma 
sequência de governantes considerados deuses, filhos do Sol e habitada por uma 
sociedade complexa e hierarquizada. No entanto, o Império passou por três séculos 
como uma pequena tribo no Vale do Cusco e, apenas um século antes da conquista dos 
espanhóis, sua área de domínio se estendeu e formou “o Império mais vasto de toda 
América pré-colombiana” (FERREIRA, 1988, p. 39).
O período de expansão foi capaz de englobar tribos e civilizações com culturas 
diferentes e dar diversidade às cidades espalhadas pelos Andes. Por muito tempo, as 
pesquisas sobre o tema retratavam o modo de vida, a história da civilização e por vezes, 
as características da arquitetura. Na vasta bibliografia sobre os Incas, o urbanismo é 
apresentado de maneira pontual e em sua maioria, de forma descritiva. O estudo mais 
detalhado do planejamento urbano das cidades sob administração inca apareceu na 
década e 60, com os trabalhos de Jorge Hardoy.
O presente artigo tem o objetivo de estudar os aspectos gerais da composição da 
sociedade incaica e assimilar as formas urbanas, tanto àquelas incorporadas à civilização 
no período de conquistas, quanto às cidades erguidas pela própria civilização, ou seja 
visa discutir os padrões morfológicos. 
Para tal propósito, o trabalho será conduzido primeiramente por uma pesquisa 
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exploratória e bibliográfica contrastando a análise de estudiosos sobre a organização 
da sociedade inca, seu surgimento, crescimento e a descrição das cidades, bem como 
o planejamento urbanístico. No segundo momento, a pesquisa será dirigida de maneira 
explicativa, no qual visa entender a evolução urbana das cidades incaicas construídas 
ou reconfiguradas e dispor as semelhanças e diferenças sobre o tecido urbano.
Dessa forma, os questionamentos são:
1.Quais os aspectos socioculturais nortearam o planejamento das cidades?
2.Quais são as características da malha viária dos assentamentos escolhidos?
3.De que forma os cheios e vazios estão dispostos nas cidades sob domínio inca?
4.Qual o tamanho das cidades, praças e dimensões das vias?
Cinco cidades sob domínio inca serão estudadas morfologicamente: Cusco, Machu 
Pichu, Huanuco Pampa, Chan Chan e Pachacamac. As três primeiras são cidades 
construídas pelos incas e as últimas duas, cidades conquistadas. 
A hierarquia viária não apresenta grande distinção entre ruas locais e principais. No geral, 
há uma similaridade entre as construções, porém são dispostos de forma aleatória no 
conjunto. Dessa forma, os limites originais dos assentamentos se distinguem do entorno 
com padrão em malha, típicos das colônias espanholas. Observa-se a importância 
da praça em todos os assentamentos, com características similares no formato e na 
disposição dos edifícios ao redor.
Percebe-se a importância de Cusco como a capital do império em que se organizava a 
vida político-administrativa e religiosa, dessa forma representa o centro ativo, morfológico 
e histórico do império.
O crescimento do império se intensificou no último século antes da conquista espanhola, 
e os diversos governantes que se sucederam no poder tinham a missão de conquistar 
novos territórios, totalizando um império com mais de 1.5 milhões de quilômetros 
quadrados.
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A formação da Região Noroeste de Goiânia: morfologia, paisagem e 
centralidade

Daniela Braga Santos (Universidade de Brasília); Mayara Dayanne Sousa Rezende; 
Pedro Henrique Máximo Pereira

Palavras-chave: Região Noroeste; Goiânia; expansão urbana; padrões morfológicos; território.

Nesta proposta apresentamos a Região Noroeste de Goiânia, em Goiás, a partir de uma 
nova interpretação. Derivada da expansão urbana em direção aos rincões limítrofes do 
município, esta Região encontra-se, a partir do início deste novo milênio, numa acelerada 
concentração de equipamentos urbanos e infraestruturas que, progressivamente, 
conferem-lhe características de uma centralidade urbana. Portanto, sua história, em 
grande parte marcada pelo estigma de uma região periférica e pela dualidade centro-
periferia passa, nestas duas últimas décadas, por uma mudança de curso. Portanto, 
analisaremos o processo de formação da Região Noroeste, de suas origens na década 
de 1970 até sua consolidação como centralidade após a virada do milênio. 
Para o cumprimento de tal objetivo, estabeleceremos a seguinte metodologia: 1) revisão 
da literatura; 2) identificação e mapeamento da evolução do processo de ocupação; 3) 
estabelecimento de um recorte por bairros nela criados a partir de estratos temporais em 
décadas (1970,1980,1990 e a partir de 2000); 4) criação de recortes de 500 metros x 500 
metros a fim de analisarmos sua ocupação; 5) análise da morfologia da paisagem dos 
trechos selecionados. Assim analisaremos, por estratos espaço-temporal, ou seja, por 
camadas, o processo de estabelecimento desta centralidade urbana.
A abordagem conceitual/teórico de alguns autores como Saquet (2015) em “Por uma 
geografia das Territorialidades e das temporalidades”, Milton Santos (1998) com 
“Território: Globalização e fragmentação; Flávio Villaça (1998) “Espaço intra-urbano no 
Brasil”; Aristides Moysés (2004) Goiânia metrópole não planejada; Jean Marc-Besse 
(2014) “O gosto do mundo exercícios da paisagem”; Panerai (2006) “ Análise urbana” e 
Carl Sauer (1998) “Morfologia da Paisagem”, possuem o intuito de fomentar uma reflexão 
crítica da produção, reprodução do território da Região Noroeste e o seu reconhecimento 
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como urbano. Desse modo, compreendendo as camadas temporais que marcaram o 
processo de construção da sua história de maneira mais significativa e que demarcam 
pela paisagem urbana os momentos temporais as mudanças e permanências ocorridas 
no espaço-tempo em sua apropriação e transformação que a conformaram em uma 
unidade regional. 

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

Dhyogo Santis Delfino (Pontifícia Universidade Católica de Goiás); Sandra 
Catharinne Pantaleão; Deusa Boaventura

Palavras-chave: morfologia urbana; análise urbana; urbanismo moderno; paisagem urbana; 
Goiânia.

A Avenida Anhanguera é considerada uma importante via de estruturação urbana da 
cidade de Goiânia, Goiás, sendo também eixo de ligação com outras partes do Estado, 
cortando a capital no sentido leste-oeste. O desenvolvimento urbano da capital provocou 
mudanças em suas caraterísticas iniciais, cujo cenário é predominantemente constituído 
por um eixo de transporte, prevalecendo como centro de comércio popular, na região 
central da cidade. Esse trabalho tem por objetivo analisar a transformação paisagem da 
Avenida Anhanguera em Goiânia, notadamente no trecho localizado entre o perímetro 
histórico da capital e o bairro histórico de Campinas. 
Para análise das transformações da paisagem urbana no contexto da Avenida 
Anhanguera, foram utilizados conceitos e métodos da escola inglesa de morfologia 
urbana, fundamentadas por M.R.G. Conzen (1960), sintetizados por Rosanelli (2011) 
e Oliveira (2016). Para demonstrar o desenvolvimento histórico da área foi empregado 
a delimitação de regiões morfológicas, baseadas em Gu (2010). A área de análise 
manipulada por programa de Sistema de Informação Geográfica (SIG), utilizou como 
base cartográfica o Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia - MUBDG v.25. 
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Foram analisados fatores morfológicos e agentes que levaram à condição atual do 
espaço, como a transição da Avenida Anhanguera em eixo de transporte em massa. 
A mudança nos usos do Setor Central e retirada do canteiro central da Av. Anhanguera 
causaram deterioração visual e econômica com a inserção de novas dinâmicas, 
modificando a paisagem ao longo do tempo.
Foi possível identificar no Setor Central de Goiânia a persistência de elementos 
morfológicos baseados no urbanismo moderno, alterações morfológicas e paisagísticas 
que ocorreram desde a fundação da capital aos dias atuais. Baseados nas influencias 
francesa e anglo-saxã na concepção urbanística de Goiânia, presentes conceitos do 
urbanismo modernismo no desenho de uma cidade nova, com o papel de abrigar as 
funções administrativas do estado, além de alinhar à política nacional de integração do 
país, por meio da fundação de cidades novas. O espaço entre Goiânia e Campinas se 
sustenta como uma transição do urbanismo moderno e a cidade tradicional.

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

Fernanda Careta Ventorim (Universidade Federal Fluminense); Fernanda Pacheco 
Dias; Jefferson Tomaz de Araújo; Rachel Maciel Corrêa

Palavras-chave: espaço público; apropriação social; percepção do espaço; cidade 
contemporânea; Rio de Janeiro.

Os espaços públicos urbanos são elementos essenciais na composição da morfologia 
das cidades. Ruas, praças, parques e jardins são caracterizados por suas diferentes 
categorias morfológicas, contudo, convergem semanticamente na atribuição de sentido 
e signos ao uso social do espaço urbano. Em suas dependências, manifestações da 
vida pública das mais variadas dimensões os significam como palco da diversidade 
nas cidades. Nesse cenário, as dinâmicas inerentes à cidade contemporânea, a forma 
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urbana e os usos do solo despontam como indicadores de diversidade, atratividade e 
vitalidade. A diversidade e multiculturalidade das cidades contemporâneas tendem a se 
potencializar cada vez mais na busca por espaços urbanos inclusivos e multifacetados. 
Os usos e apropriações sociais, espaciais e sensoriais do espaço urbano se apresentam 
com as mais diversas formas de signos e simbolismos característicos. Nesse sentido, 
a heterogeneidade e complexidade da cidade contemporânea inspiram novos desafios 
às ciências sociais à luz de novos métodos investigativos. Vários autores têm estudado 
os impactos do desenho urbano nos campos sensoriais e psicológicos dos habitantes 
urbanos na apropriação dos espaços públicos. Do mesmo modo, diversos estudos 
têm relacionado a composição da forma urbana, seus usos e desdobramentos na 
apropriação da cidade. Em linhas gerais, a morfologia urbana relacionada à vitalidade 
apresenta-se no estado da arte como um tema necessário à experiência empírica. 
Nesse campo, uma tendência internacional caminha para pesquisas quantitativas e 
dados coletados em rede. Essa busca por uma metodologia que possa ser ampliada 
e replicada em diversas cidades revela, sobretudo, uma atenção à possibilidade de 
comparar resultados. Entretanto, a natureza uniforme do tipo de análise que resulta 
destas pesquisas é preocupável, conquanto compreende-se que a cidade se assemelha 
muito mais a uma força heterogênea e complexa. Sendo assim, este artigo tem como 
objetivo avaliar a diversidade do bairro Botafogo, inserido na cidade do Rio de Janeiro, e 
a distribuição espacial das suas concentrações e descontinuidades de vitalidade urbana 
a partir da leitura do espaço sob a ótica dos autores da corrente percepcionista nos 
estudos da morfologia urbana. Baseado nas dimensões investigativa e descritiva de 
uma análise qualitativa, este artigo explora os modos de apropriação social do espaço 
público com o auxílio das teorias urbanísticas de análise sensível do espaço. Em função, 
primordialmente, dos estudos de Gehl & Svarre (2018), Jacobs (2000) e Lynch (1982), 
este trabalho debruça-se em uma análise empírica a partir de observação participante em 
recorte espacial definido. Por fim, esta pesquisa traz ao debate o fomento da vitalidade 
urbana por meio das diferentes formas de apropriação social do espaço e propõe 
questionamentos a respeito da heterogeneidade, das concentrações e descontinuidades 
da cidade contemporânea.
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Taxonomia tipomórfica - um método para classificar a diversidade 
morfológica urbana

Fernando Gomes (Centro Universitário Belas Artes de São Paulo); Leonardo 
Loyolla Coelho

Palavras-chave: padrões morfológicos urbanos; dendogramação; complexidade morfológica.

Como as ciências biológicas, as cidades são problemas de complexidade organizada. 
Jacobs (1961) aponta que elas apresentam “situações em que meia dúzia ou várias 
dúzias delas variam simultaneamente e de maneira sutilmente inter-relacionada” (p. 
482). No último capítulo do seu livro, a autora deixa uma sugestão para quem quiser 
continuar estudando cidades, definindo o tipo de problema que elas são e sugerindo 
que as ciências biológicas possuem métodos análogos para abordá-las cientificamente. 
Nessa mesma época (1961), o arquiteto, urbanista e matemático Cristopher Alexander 
descreve as cidades em seu artigo The City is Not a Tree como sendo entidades 
complexas e sugere uma linguagem de padrões como uma boa forma de descrevê-las e 
prescrevê-las (ALEXANDER et al., 2013) 
O objetivo deste trabalho é demonstrar um método matemático e algorítmico de taxonomia 
tipomórfica para estudar a cidade sob premissas da complexidade, identificando padrões 
morfológicos por meio da taxonomia numérica. De maneira análoga à fenética na biologia, 
tal método é usado para classificar espécies por suas similaridades, definindo grupos e 
relações hierárquicas. Esse modelo matemático foi descoberto pelo matemático Sokal 
(SOKAL & SNEATH, 1963), e é capaz de classificar elementos pelos seus aspectos 
multidimensionais. Ele transforma características observadas em números (dimensões) 
e mensura a distância entre elementos no espaço n-dimensional, resultando em uma 
matriz cruzada de proximidade, na qual os mais próximos vão se agrupando e formando 
um dendograma. 
Neste trabalho busca-se adaptar tais métodos ao estudo da forma da cidade na escala 
do lote e suas edificações. No modelo propõe-se mais de uma dezena de dimensões que 
vão desde índices urbanísticos usuais - tais como coeficiente de aproveitamento (CA) e 
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taxa de ocupação (TO) - até elementos menos utilizados e suas derivações. O princípio é 
levantar números que possam de algum modo diferenciar os tipos e lhe conferir alguma 
identidade.  
O estudo usa como recorte o distrito da Vila Mariana na cidade de São Paulo, que tem 
47% de sua área destinada a Eixos de Estruturação e Transformação Urbana (EETU), 
de acordo com o Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2014. 
Os resultados preliminares da classificação mostram que alguns poucos grupos com 
muita similaridade acabam concentrando a maioria dos 17.857 lotes edificados, tornando 
possível agrupamentos por meio da taxonomia tipomórfica. Os padrões classificados 
estão espalhados de forma heterogênea e descontinuada, apesar de apresentarem 
algumas concentrações, não sendo possível delimitar grandes áreas contíguas 
uniformes, como usualmente a cidade tem sido descrita e prescrita. Para exemplificar, 
simulou-se o adensamento construtivo proposto pelo PDE para os EETU. Os resultados 
dão conta que apenas 15,09% dos lotes são viáveis para adensamento construtivo. 
Porém, a grande maioria dos outros padrões (78,86%) tem pouca viabilidade para atingir 
o coeficiente máximo proposto sem que haja remembramentos. Pode-se perceber 
evidências de que alguns agrupamentos encontrados tenham relações com o período 
de construção da edificação, o que pode abrir novas frentes de pesquisa. O método aqui 
proposto pretende ensejar uma discussão sobre a complexidade e diversidade como 
elementos qualitativos e identitários da morfologia urbana, tanto na sua descrição quanto 
no seu planejamento.

As peças de um quebra-cabeças chamado Novo Arrabalde

Flavia Ribeiro Botechia (Prefeitura de Vitória); Heraldo Ferreira Borges

Palavras-chave: Novo Arrabalde; Saturnino; loteamento; morfologia; elementarização.

O objetivo deste artigo é apresentar o conteúdo parcial de uma investigação acerca dos 
processos morfológicos que incidiram, no tempo, sobre os lotes que compõe o Novo 
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Arrabalde - projeto urbanístico elaborado em 1896 pelo engenheiro sanitarista Francisco 
Saturnino Rodrigues de Brito para expansão da cidade de Vitória (Espírito Santo, Brasil) 
- a partir do redesenho e comparação de diferentes documentos cartográficos que ora se 
sobrepõe e ora se complementam.
Este projeto de expansão da cidade existente sobre terrenos rurais e naturais, contratado 
pelo então presidente de Estado José de Melo Carvalho Muniz Freire, foi entregue a 23 
de Maio de 1896 como um documento composto por um memorial descritivo/ justificativo 
e 25 peças gráficas (intituladas Chapas) com desenhos, em diferentes escalas, 
abrangendo desde a planta geral de implantação até detalhes de pavimentação, dos 
sistemas de drenagem e esgotamento sanitário. 
Diante de um projeto tão estudado a nível local, foram duas as motivações e justificativas 
que embasaram  a pesquisa e o artigo. Primeiro: apesar do conteúdo deste conjunto 
documental conter descrições e indicativos acerca da dimensão, forma ou mesmo da 
distribuição dos lotes 2.129 lotes propostos, não faz parte do conjunto uma prancha 
com representação da planta de loteamento. A inexistência da referida planta, por 
consequência, leva a pergunta: por que uma parte tão importante de qualquer projeto 
de loteamento não foi apresentada? Em segundo lugar, embora bastante estudado 
verificou-se que na maioria das vezes a abordagem dos estudos publicados sobre o 
Novo Arrabalde deu-se pela perspectiva da história urbana, das ideias e dos ideários, 
da paisagem urbana, sendo com isso raramente estudado do ponto de vista técnico e, 
menos ainda, com referencial teórico da morfologia urbana. 
Diante da inicial inexistência da planta como parte do conhecido conjunto e na sequência 
da descoberta de não só de 1 como de 4 plantas com representação da distribuição de 
lote, descoberta esta feita durante o desenvolvimento da pesquisa Atlas urbanístico de 
Vitória, no ano de 2017, verificou-se uma lacuna teórica acerca dos aspectos formais do 
projeto, métricas, processos e proporções a partir do referencial teórico-metodológico 
da morfologia urbana. Esta pesquisa contemplou, basicamente, três fases: redesenho 
por meio dos softwares de desenho assistido por computador (CAD) e de sistemas 
de informação geográfica (GIS), comparação entre as quatro pranchas e comparação 
destas com os dados cartográficos atuais e referências textuais constantes no memorial 
descritivo.
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Neste artigo apresentam-se os avanços e desdobramentos interpretativos diante 
do desenvolvimento da primeira etapa de pesquisa realizada, aquela referente ao 
georeferenciamento, com explicitação e comparação que envolvem um faseamento dos 
processos morfológicos e das etapas intermediárias que levaram a forma atual dos lotes, 
que não param de se metamorfosear.

Desenho de aglomerados rurais no Pará: simulacros do planejado no 
espontâneo

Giselle Fernandes de Pinho (Universidade Estadual de Campinas); Evandro 
Ziggiatti Monteiro; Silvia Aparecida Mikami Gonçalves Pina

Palavras-chave: morfologia urbana; MORPHO; aglomerados rurais; urbanismo rural; Amazônia.

A rápida ocupação da Amazônia a partir da década de 1970 se deu em grande parte 
devido aos fluxos migratórios espontâneos em resposta à propaganda do Governo Militar 
(BECKER, 1990). Pressupõe-se, então, encontrar uma rede de aglomerados rurais de 
formação espontânea cujos padrões espaciais diferem daqueles encontrados em áreas 
de ocupação planejada. No entanto, análises superficiais utilizando-se imagens de 
satélite apontam justamente para o contrário, uma morfologia que tem mais semelhança 
com um desenho mais planejado do território.. Este artigo visa determinar se ocorre na 
rede de aglomerados rurais da rodovia estadual PA-150, trecho no município de Moju-PA, 
um simulacro do Urbanismo Rural (projeto oficial de colonização da Amazônia na década 
de 1970). A análise espacial avaliou seis características: as quantidades hierárquicas; as 
tipologias de serviços de cada hierarquia; o padrão de abertura das vicinais; distâncias 
para áreas de cultivo; o padrão de distâncias entre os níveis hierárquicos; e tamanho 
dos núcleos. O artigo conclui que há de fato um simulacro parcial do Urbanismo Rural na 
rede de aglomerados da PA-150, resultante de um aprendizado prático espontâneo, que 
por sua vez decorrente da forma de ocupação da rodovia. Essa organização territorial 
se mostrou eficiente ao dar condições de permanência na área rural, no entanto, as 
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características virtuosas encontradas na área não devem ser indiscriminadamente ou 
diretamente reproduzidos. A análise do simulacro deve ser efetuada e considerada como 
um instrumento de aferição da realidade local para o entendimento da dinâmica das 
comunidades a fim de posteriormente se determinar diretrizes em um planejamento 
capaz de melhor abrigar essas dinâmicas.

Atlas morfológico de São Paulo

Heraldo Ferreira Borges (Universidade Presbiteriana Mackenzie)

Palavras-chave: morfologia urbana; estudos quantitativos e qualitativos; Atlas; São Paulo.

São Paulo é o Leviatã da América do Sul.
Fundada por jesuítas portugueses em 1554, hoje seus 12.176.866 habitantes ocupam 
uma área de 1.527,40 km² (densidade de 7.972 hab / km²). Seu PIB em 2015 foi de 
cerca de US$ 167 bilhões. Se fosse uma nação, seria a 57ª maior economia do mundo, 
superando países como Israel, Cingapura, Egito e Chile. O mais impressionante é que 
tudo isso foi alcançado a partir dos anos 60 do século passado, uma vez que, até então, 
São Paulo era uma cidade pequena sem grandes problemas.
Apesar dessa evolução radical em tão pouco tempo que se traduziu números 
astronômicos em uma força social, econômica, cultural e política, existem poucos 
estudos de morfologia urbana, como Moudon e Kropf a definem.
A pesquisa intitulada “Atlas Morfológico de São Paulo” coordenada pelo autor e 
desenvolvida com os alunos do componente pedagógico “Forma Urbana” do curso 
de graduação em Arquitetura e Urbanismo da [omitido para avaliação] tem como 
objetivo principal contribuir para a compreensão da gênese e das transformações que 
nos trouxeram para São Paulo de hoje, começando a preencher a lacuna apontada 
anteriormente em relação aos estudos morfológicos.
Por meio da associação de análises qualitativas e quantitativas, na esteira dos trabalhos 
desenvolvidos por Oliveira & Monteiro (2016), cada aluno investiga os principais 
elementos de morfologia urbana (contexto natural, traçado, lote, rua e edifício) de uma 
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área de 1km2 ao redor da sua residência.
Apesar da suposta noção de caos e falta de planejamento, a análise morfológica identifica 
e revela padrões e lógicas tanto na gênese quanto na transformação dos tecidos urbanos. 
Os primeiros resultados corroboram a hipótese de que as transformações ocorridas nas 
últimas cinco décadas, ao invés de caóticas e sem planejamento, seguiram lógicas e 
padrões morfológicos identificáveis. 

Rendimento e morfologia urbana

Higor Ribeiro da Costa (PPU-Universidade Estadual de Maringá); Renato Leão 
Rego

Palavras-chave: cidades novas; forma urbana; traçado urbano.

Neste artigo, o conceito de ‘rendimento’ da escola italiana de morfologia urbana é 
apresentado a partir de suas origens, definições e aplicações. Desenvolvido por Caniggia 
e seus discípulos, esse conceito expressa uma ideia de adaptação, aproveitamento e 
eficiência, e foi empregado na leitura de conjuntos edificados e territórios. Porém, o 
‘rendimento’ ainda não foi aplicado na análise e proposição de novos traçados urbanos. 
Como transpor, então, tal conceito para a língua portuguesa e associá-lo diretamente à 
escala da cidade? O que se faz aqui é, portanto, considerar a aplicação do ‘rendimento’ 
no estudo da forma física das cidades e apresentar, ao fim, uma definição lusófona 
específica para o termo.
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A ocupação portuguesa no extremo sul do Brasil: a Colônia do 
Sacramento e o hibridismo configuracional 

Ivan Oliveira de Grande (Universidade de Brasília); Valério Augusto Soares de 
Medeiros

Palavras-chave: colonização portuguesa; colonização espanhola; Colônia do Sacramento;  
padrões morfológicos.

A investigação das contínuas transformações espaciais ocorridas na antiga Aldeia de 
Manuel Lobo (fundada em 1680), atual Colônia do Sacramento, no Uruguai, associa-se às 
pesquisas que procuram interpretar os modos de construção e consolidação das cidades 
de origem colonial portuguesa ao redor do mundo. Com base nesta premissa, o artigo 
procura compreender as transformações morfológicas experimentadas pela cidade, do 
centro antigo às áreas de expansão, tendo por base a leitura configuracional segundo 
a Teoria da Lógica Social do Espaço ou Sintaxe do Espaço (HILLIER; HANSON, 1984; 
MEDEIROS, 2013). Por meio de estratégias teóricas, metodológicas e ferramentais 
associadas à abordagem, o sistema urbano é analisado diacronicamente em seus 
aspectos formais, consoante variáveis vinculadas a três categorias de interpretação: a) 
concentração/dispersão da mancha urbana, b) grau de regularidade da malha viária e c) 
topologia/geometria da rede de caminhos. Busca-se compreender o quanto esta cidade 
de apelo patrimonial (cujo núcleo pioneiro é resultado do assentamento português) 
mantém as características iniciais de implantação. Os resultados obtidos apontam que, 
durante décadas como palco de disputas entre as coroas portuguesa e a espanhola, 
o núcleo urbano experimentou diversas mudanças, de modo que hoje a estrutura do 
assentamento muito se distancia da configuração setecentista. A sobreposição de tipos 
morfológicos e o padrão resultante produz um distanciamento entre as características 
do centro antigo, classificado como Patrimônio Cultural da Humanidade pelo UNESCO 
em 1995, e o sistema urbano atual, relegando o primeiro a um apêndice da Colônia 
contemporânea. 
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Análise tipo-morfológica em uma cidade nova planejada. O caso de 
Maringá-PR 

Izabela Bombo Gonçalves (PPU – Universidade Estadual de Maringá); Karin 
Schwabe Meneguetti (UEM)

Palavras-chave: morfologia urbana; ambiente construído; tradição; Muratori; Caniggia.

Vertente dedicada a compreender a forma urbana por meio da interpretação do processo 
transformativo evidenciado na arquitetura, a Escola Italiana de Morfologia Urbana, apoiada 
nos conceitos de consciência espontânea, tipo e derivação tipológica desenvolvidos 
por Saverio Muratori, busca identificar transformações e permanências expressas nas 
edificações de diferentes períodos, verificando a existência de características comuns 
que indiquem a manutenção de vínculos culturais ao longo de sua evolução no tempo, 
constituindo um processo tipo-morfológico (Cataldi, 2003; Pereira Costa, Gimmler Netto, 
2015). Os conceitos e método que sustentam a abordagem foram desenvolvidos a partir 
de estudos realizados inicialmente em cidades históricas, caracterizadas por ocupações 
orgânicas e de conformações espontâneas. Com base neste contexto, questiona-se se 
a abordagem da Escola Italiana de Morfologia Urbana seria eficiente na compreensão 
da forma urbana de cidades novas planejadas, cidades conformadas previamente a 
partir de um plano e diretrizes que antecedem suas ocupações, onde as edificações 
são inseridas em um traçado urbano já instituído. Pautando-se nos conceitos italianos 
e o método de interpretação tipológica desenvolvido por Caniggia e Maffei (2001), 
propôs-se a identificação do processo tipo-morfológico em uma cidade nova planejada, 
sendo realizado um estudo na cidade de Maringá-PR. Conforme as escalas de 
aplicação do método, foi feita uma análise a partir da primeira etapa de leitura, referente 
a interpretação das estruturas edilícias, em que analisou-se os tipos residenciais 
unifamiliares recorrentes na cidade, delineando sua progressão no tempo e verificando a 
existência de conformações derivativas entre os tipos, reconstituindo, assim, o processo 
tipo-morfológico recorrente. A partir das análises foi possível observar que existe um 
processo derivativo evidente na cidade de Maringá, demonstrando o estabelecimento 
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de vínculos formativos que acompanham as ocupações desde seu período inicial até 
as mais recentes, caracterizando a existência de um processo de transmissão cultural 
ao longo do tempo. Conforme as leituras realizadas e os resultados alcançados, foi 
possível concluir que o método de análise da Escola Italiana de Morfologia Urbana se 
mostra eficiente na leitura da forma urbana de cidades novas planejadas, possibilitando 
compreender e delinear um processo detalhado das transformações e permanências 
evidenciadas ao longo de suas ocupações, permitindo, além da compreensão do processo 
tipo-morfológico expresso em sua arquitetura, evidenciar que, mesmo em cidades 
onde o traçado urbano antecede as ocupações, é possível reconhecer a existência de 
vínculos formativos e aspectos culturais que acompanham as edificações ao longo sua 
evolução no tempo. A pesquisa vem como uma oportunidade de expansão da escala de 
abrangência do método italiano, mostrando que a análise tipo-morfológica não se limita 
apenas a compreensão de cidades históricas ou espontâneas, sendo também benéfica 
na compreensão da forma urbana de cidades novas planejadas. A análise do processo 
tipo-morfológico permitiu reconhecer os vínculos tradicionais expressos na forma urbana 
destas cidades, demonstrando ser uma ferramenta que contribui na maior compreensão 
de seu desenvolvimento e características, podendo subsidiar futuros planos e legislações 
urbanas para que se alinhem a existência destas expressões culturais, incentivando 
ocupações mais eficientes e que garantam a manutenção de costumes e práticas 
culturais vinculadas a identidade local. 

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

Jacy Soares Corrêa Neto (Universidade Federal do Amapá)

Palavras-chave: morfologia urbana; estrutura urbana; pequenas cidades; várzea estuarina; 
bioma Amazônia.

Esta pesquisa propôs-se identificar tipos morfológicos na produção de espaços cotidianos, 
a partir da ação direta da população e da administração urbana local, na tomada de 



PADRÕES MORFOLÓGICOS

112

decisões acerca da moradia e ambiente urbano amazônico. Para tanto, o delineamento 
utilizado foi o estudo de caso, de caráter exploratório, em que se elegeu como objeto 
de estudo a cidade de Afuá (Pará, Brasil), por situar-se no bioma Amazônia e em área 
de várzea estuarina do rio Amazonas, fatores que influenciam sua estruturação em 
palafitas de madeira. A metodologia de coleta e análise de dados se baseia na aplicação 
e adaptação da proposta metodológica de Kapp (2012), que realiza leitura socioespacial 
através de aspectos construtivos edilícios, adensamento urbano, usos do solo, formas 
de produção da estrutura do espaço (infraestrutura e serviços urbanos), presença de 
espaços públicos e padrões de adequação urbanística. A adaptação metodológica à 
realidade de pequenas cidades amazônicas considerou aspectos regionais e locais do 
bioma: a presença de vegetação nativa; a utilização de corpos d’água como espaços 
coletivos ou públicos de lazer, recreação e subsistência, e; o grau de interferência do 
bioma sobre a estrutura urbana –condicionamento da ocupação urbana a partir de 
restrições naturais (clima, vegetação, orografia e hidrografia). Os intrumentos de coleta 
consistiram em documentos oficiais (planos urbanos e mapas cadastrais), registros 
fotográficos (históricos e atuais), imagens aéreas de Veículos Aéreos Não Tripulados 
e observação em campo (direta e estruturada).  Após a coleta dos dados, os espaços 
observados foram classificados em zonas morfológicas atinentes a aglomerados 
(históricos, consolidados e frágeis) e parcelamentos (grandes, médios e pequenos lotes). 
Os resultados evidenciaram a existência de seis tipos de espaços coditianos, a saber: 
(i) aglomerados históricos, localizados em áreas de orla ribeirinha (‘centro histórico e 
comercial’) com morfologia densa e irregular; (ii) aglomerados consolidados, em áreas 
de expansão urbana gradativa ao longo de igarapés (pequenos riachos), com morfologia 
irregular que se adequa às restrições hídricas; (iii) aglomerados frágeis, autoconstruídos 
e situados em vetores de expansão, localizados às margens de pequenos igarapés 
e vegetação densa, sua ocupação é dispersa e precária; (iv) parcelamentos de lotes 
grandes, que abrigam equipamentos urbanos ou lotes públicos com áreas de vegetação 
nativa; (v) parcelamentos médios, que designam áreas loteadas pela gestão pública com 
infraestrutura e serviços instalados, e; (vi) parcelamentos pequenos, localizados em áreas 
periféricas e ambientalmente frágeis, incluem áreas produzidas pela administração local, 
mas com estrutura urbana autoconstruída, sem a devida instalação de infraestrutura 
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básica. Observou-se que, quando a produção autônoma (comunitária ou individual) do 
espaço é mais presente na estrutura urbana do que àquela exclusivamente realizada 
pela gestão pública, há maior tendência de condicionamento ou interferência dos 
atributos ambientais do bioma Amazônia sobre a estrutura urbana, principalmente em 
virtude dos aspectos da hidrografia e vegetação, e que, por vezes, se relaciona com 
situações de precariedade urbanística. Outrossim, essa metodologia de leitura espacial 
pode ser aplicada e adaptada às investigações do planejamento de pequenas cidades 
para compreender cenários morfológicos da produção da estrutura urbana aliada à 
dimensão socioambiental. 

Convergências, divergências e paralelos entre a morfologia urbana e 
a ecologia da paisagem: método, elementos e processos

Janaína Schmidel Baptista (Prefeitura Municipal da Serra)

Palavras-chave: ecologia; morfologia; método; elementos; processo.

A proposta deste artigo consiste em evidenciar as convergências, divergências e 
paralelos entre os métodos de análise empregados tanto na Morfologia Urbana quanto 
na Ecologia da Paisagem, com o intuito de debater estas duas esferas de conhecimento, 
principalmente sobre o que as aproxima e distância em termos operacionais de 
investigação. A Ecologia da Paisagem enquanto ciência que estuda a relação entre os 
processos naturais e a interferência antrópica sobre o sitio, quando aplicada ao meio 
urbano está diretamente ligada a forma como a humanidade construiu as cidades, e como 
esta se relaciona, ou não, com os demais elementos naturais. Portanto, visa correlacionar 
as noções de forma, de disposição, de tamanho, de quantidade, de conexão entre todos 
os elementos para avaliar a qualidade do ecossistema. Se tomarmos que o estudo da 
Forma Urbana está centrado na análise dos componentes que configuram os espaços 
de alguma maneira manipulado pela humanidade, (como por exemplo o parcelamento, 
uso e ocupação do solo, a infraestrutura, a identidade do lugar, e a relação entre os 
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espaços edificados e os espaços não edificados), em outras palavras a interferência 
antrópica sobre o sitio. Nota-se que em síntese as duas esferas de conhecimento 
trabalham sobre a mesma base, porém, com enfoques diferentes: a ecologia no estudo 
dos seres vivos em suas relações mútuas e com o meio onde habitam (TRICAD, 1977); 
e, a morfologia que inicialmente foi designada como ciência que lida com a essência 
das formas na biologia, mas que por seu sentido abstrato a aplicação no estudo da 
cidade passaria necessariamente pelo estudo da paisagem mais abrangente onde ela 
se insere (OLIVEIRA, MONTEIRO, 2014). Portanto, o objetivo específico consiste no 
levantamento, na sistematização e na comparação dos métodos analíticos relativos à 
Morfologia Urbana e à Ecologia da Paisagem, enquanto processos de investigação, e, 
consequentemente nos enfoques atribuidos aos elementos analisados por estes dois 
campos científicos. Busca-se, prioritariamente, uma reflexão sobre qual o papel dos 
elementos naturais no meio urbano (os aspectos e as influências dos elementos naturais 
na qualidade ambiental), além de evidênciar a necessidade de uma visão multidisciplinar 
para as analises que são subsidio a ações projetuais e de planejamento. Desta maneira, 
será realizada uma revisão bibliográfica de autores que conceituam e/ou sistematizam 
os elementos que compreendem a cidade e como estes relacionam a ecologia e forma 
urbana, como por exemplo Dramstad e Formam (1996), Carl Steinitz (1990 e 2012), e 
Leonel Fadigas (1993 e 2010). 

Territórios negros brasileiros: o urbanismo de matriz africana em 
Codó (MA) 

José Mário Pacheco Júnior (Universidade de Brasília); Valério Augusto Soares de 
Medeiros

Palavras-chave: urbanismo de matriz africana; quilombos; favela; terreiro de umbanda; Codó 
(MA).

Os povos africanos trouxeram consigo influências refletidas no Brasil de diferentes 
maneiras ao longo dos séculos de escravidão. Com base nesta premissa, o presente 
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trabalho explora o quadro da organização espacial dos territórios brasileiros buscando 
influências da matriz africana em suas variações, enquadrando-se na temática de padrões 
morfológicos. Com base em uma leitura morfológica, são analisadas as características 
espaciais das comunidades da África Central Ocidental datadas dos séculos XVII e XVIII, 
especialmente as produzidas pelos povos de origem bantu, e desenvolvido um paralelo 
com as organizações territoriais brasileiras coloniais e contemporâneas. São tratadas 
as primeiras comunidades de matriz africana em território brasileiro – os quilombos – 
seguindo com os espaços mais emblemáticos à imagem do negro que posteriormente 
surgiram – os terreiros de umbanda e as favelas. Como estudo de caso, é abordado o 
caso de Codó (MA), cidade maranhense remanescente de quilombos e que apresenta 
vestígios da matriz africana em sua malha urbana. O trabalho não pretende discutir todas 
as contribuições da matriz africana à forma urbana brasileira, mas as mais recorrentes 
soluções a ela associada, objetivando, a partir de uma perspectiva configuracional, 
identificar características dos espaços de matriz africana encontrados no Brasil. Os 
resultados obtidos permitiram compreender relações entre a estrutura social das 
comunidades negras e seus modelos de organização espacial, e reconhecer como estes 
modelos são também reflexo do status de segregação socioespacial do negro no Brasil, 
desde o período colonial até a atualidade. 

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

Juliana Rammé (Universidade Estadual de Campinas); Silvia Aparecida Mikami 
Gonçalves Pina

Palavras-chave: habitação; padrões morfológicos; Vilas de Itaipu.

As cidades podem ser lidas e compreendidas a partir de diferentes perspectivas, sendo 
a Morfologia Urbana uma delas. De acordo com Moudoun (2015), a morfologia urbana 
centra-se nos resultados tangíveis das forças sociais e econômicas e na maneira como 
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elas tomam forma no solo urbano ao longo do tempo, moldando a paisagem urbana. 
Segundo Conzen (1960), os elementos que compõe a paisagem urbana são divididos 
em três complexos: o plano (composto pelo traçado viário, pelo parcelamento do solo e 
pela implantação dos edifícios), o tecido edificado (composto pela estrutura do edifício) e 
o uso do solo. Segundo o autor, o plano é o principal elemento da paisagem urbana, pois 
ele forma a estrutura para os outros recursos feitos pelo homem e fornece a ligação física 
entre eles. A compreensão do plano urbano passa pela classificação de seus elementos 
semelhantes, chamados de padrões morfológicos, e sua análise só é possível a partir 
de uma perspectiva histórica. Nos municípios de Foz do Iguaçu (BR) e de Cidade do 
Leste (PY), a implantação da Usina Hidrelétrica de Itaipu a partir de 1974 impulsionou 
uma série de modificações nos planos urbanos, sobretudo, nos territórios habitacionais. 
Entre os anos de 1974 e 1984 foram construídas onze vilas habitacionais destinadas 
aos trabalhadores da barragem, que somavam em 1978 aproximadamente 40.000 
funcionários. Três dessas vilas foram construídas no Brasil, em Foz do Iguaçu, enquanto 
as outras oito vilas foram construídas no Paraguai, divididas entre as cidades de Franco, 
Cidade do Leste e Hernandarias (SOUZA, 1998). As Vilas de Itaipu foram construídas 
com diferentes padrões morfológicos de acordo com as categorias funcionais dos 
empregados dentro da Usina. Sendo assim, o objetivo deste artigo é identificar os padrões 
morfológicos das Vilas de Itaipu, sobretudo, aqueles relacionados ao traçado viário e ao 
parcelamento do solo urbano, a partir da compreensão dos processos históricos que 
formaram e ainda transformam estes territórios habitacionais e seu entorno. Este estudo 
possui uma abordagem qualitativa e classifica-se como uma pesquisa exploratória. Aliado 
a isso, vale-se de um estudo de caso as Vilas implantadas em Foz do Iguaçu (BR) e 
Cidade do Leste (PY), devido à sua intensa relação de fronteira e importância no cenário 
regional de nacional. O estudo parte da hipótese de que a segregação sócioespacial 
gerada pelas Vilas de Itaipu em Foz do Iguaçu influenciou a expansão e o padrão urbano 
das décadas posteriores, onde a boa qualidade espacial existente em parte delas não 
foi suficiente para contaminar os novos territórios. Por outro lado, a concentração e a 
proximidade das Vilas de Itaipu implantadas em Cidade do Leste (PY) e a padronização 
das características relacionadas ao seu desenho urbano deram condições para que os 
territórios habitacionais que foram construídos posteriormente mantivessem a qualidade 
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espacial inicial e se integrasse ao entorno. Os resultados do estudo permitem identificar 
as forças de conservação e de ruptura que atuaram nos processos de conformação 
destes territórios e que persistem até hoje, podendo com isso, fornecer subsídios para 
elaboração e revisão de políticas públicas urbanas e habitacionais. 

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

Kamila Diniz Oliveira (Universidade Federal do Pará); Ana Cláudia Cardoso

Palavras-chave: morfologia; assentamento tradicional; Baixo Tocantins.

As políticas federais dirigidas para a Amazônia desde os anos 1960 promoveram a 
exploração de recursos naturais, a geração de energia, produção agropecuária e a 
integração física da região ao resto do Brasil por via terrestre. Desde sua implantação 
tais fatores favoreceram processos migratórios, o surgimento e adensamento de vilas 
e localidades, a expansão das cidades e a completa transformação do meio natural e 
social existente, sob à égide de uma urbanização extensiva que transcende as cidades 
(MONTE-MÓR, 2013). Este texto aborda a realidade de assentamentos considerados 
rurais na região do Baixo Tocantins, mas que em conjunto ilustram o padrão de 
distribuição original da população da região – em localidades dispersas desde o estuário 
de rios e igarapés menores até a terra firme (platôs mais elevados), habitada por grupos 
de matrizes étnicas tradicionais (cablocas e quilombolas), que embora tenham seus 
assentamentos em processo de transformação por ação de políticas públicas, como o 
PMCMV, se constituem em laboratório de registro de atributos da ocupação tradicional 
que também podem ser identificados, ainda que já descaracterizados, nas periferias 
das grandes cidades da região, seja por migração desses grupos, seja por conta da 
assimilação dessas comunidades pelas cidades. O texto caracteriza o espaço de vida 
de seis localidades habitadas por populações tradicionais, a partir do vínculo com o 
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rio, da gestão do espaço cotidiano e da influência do ritmo da natureza, para ilustrar 
que o acesso à terra inclui necessariamente o acesso a recursos naturais (água limpa, 
biodiversidade e terra). A compreensão do modo de vida de populações tradicionais, por 
meio das vivencias nas comunidades, auxiliou no entendimento da apropriação e no uso 
dos espaços e assim estruturar a morfologia dos assentamentos estudados. A pesquisa 
evidencia o uso da Antropologia na contribuição para a construção de ferramentas 
de análise para o estudo morfologia urbana. A compreensão das interrelações entre 
elementos naturais e organização espacial destaca as pressões sofridas pela barragem 
da Usina Hidrelétrica (UHE) de Tucuruí e pelo avanço da monocultura do açaí na área 
de estudo, e a forte tendência de desestruturação desse componente espacial do 
urbano amazônico (a rede de vilas e localidades rurais) que sempre complementaram 
as funções e práticas das cidades mais próximas. A pesquisa destaca a necessidade de 
articulação de escalas de análise do território (local e regional) para evidenciar: que os 
arranjos espaciais entre cidade e localidades rurais são complementares; que no Baixo 
Tocantins ainda há clara leitura espacial da interdependência entre cidade e natureza, 
e entre população e recursos naturais (formas de uso e de apropriação dos espaços 
para produção e reprodução da vida); e que é possível apreender padrões espaciais 
na área de estudo para compor repertório espacial mais adequado às políticas urbanas 
destinadas à Amazônia.. 

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

Luana Campos Pinheiro (Universidade Federal do Pará); Ana Cláudia Duarte 
Cardoso

Palavras-chave: Amazônia brasileira; morfologia; assentamento flutuante.

Este artigo investiga o espaço da comunidade do Lago Catalão, espaço autoconstruído 
e autogerido sobre as águas, destacando a resiliência e capacidade de adaptação ao 
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longo do tempo, principalmente aos regimes dos rios, que apresentam cheias e estiagens 
cada vez mais intensas no contexto de mudanças climáticas. Prevalece na comunidade 
uma consciência espontânea (PEREIRA COSTA; GIMMLER NETTO, 2015), por meio 
da qual são (re)produzidas tipologias flutuantes e arranjos espaciais sobre as águas. O 
assentamento localiza-se próximo ao encontro dos rios Negro e Solimões, no município 
de Iranduba, na periferia da Região Metropolitana de Manaus. Os arranjos espaciais, 
que se adaptam ao regime de cheias e vazantes dos rios, e dependem dos serviços 
estendidos da terra firme, são sazonais e não reconhecidos por cadastros oficiais, apesar 
desse tipo de comunidade flutuante ser histórico na região, com registros de tentativa 
de erradicação desde os anos 1960. O recurso às técnicas de análise morfológica 
associadas aos levantamentos e uso de imagens de satélites, permitiu a codificação de 
como essa comunidade se relaciona com o ecossistema, e como se estruturou ao longo 
dos anos (ALENCAR; SOUZA, 2016). A habitação flutuante constitui um tipo vernacular, 
definido por Castelnou et al. (2003) pelo modo característico de construção, a partir de 
materiais encontrados na região e da utilização de técnicas transmitidas de geração em 
geração, baseado na experiência humana cotidiana. As evidências produzidas a partir 
do estudo de arranjos morfológicos, do relacionamento das edificações e estivas com o 
sítio, dos gradientes da transição entre o domínio público e privado, de modo a explorar a 
simbiose estabelecida entre a população ribeirinha e seu meio construído, e a relevância 
dessa capacidade de adaptação para a subsistência e sociabilidade dessa população. 
A apropriação das águas para moradia no Lago Catalão está relacionada à busca de 
acesso à moradia, mas também aos recurso naturais (biodiversidade) e à capacidade 
de adaptação aos ciclos da natureza, aspectos negligenciados sob a perspectiva da 
Zona Franca, mas de grande relevância para a compreensão da condição de vida de 
comunidades mantidas fora da concepção de cidade formal brasileira, mas tão comum 
no contexto amazônico. 
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Estudo da morfologia urbana de um bairro-jardim fechado: Chácara 
Flora em Santo Amaro

Luciana Monzillo de Oliveira (Universidade Presbiteriana Mackenzie); Maria Pronin

Palavras-chave: cidade-jardim; Santo Amaro; morfologia urbana; Chácara-Flora.

Nas grandes cidades brasileiras o tecido urbano é composto por uma conjunção de 
fragmentos com diferentes padrões morfológicos que se conformaram em distintos 
momentos de ocupação do território no qual está inserido. O tecido urbano de acordo 
com Panerai (2006) compreende as redes de vias, os parcelamentos fundiários e as 
edificações com suas tipologias diferenciadas, correspondendo à escala intermediária 
dos elementos constitutivos da cidade. O objeto do presente estudo é o Condomínio 
Chácara Flora, enclausurado e apartado do contexto urbano no qual se insere, com área 
aproximada de 900.000 metros quadrados, loteado em 1924. Está localizado na porção 
sul do Município de São Paulo, próximo ao Largo 13 de maio, sob a administração da 
Prefeitura Regional de Santo Amaro. O objetivo dessa pesquisa é explicar a origem e a 
permanência de um fragmento do tecido urbano, conformado dentro de determinados 
princípios de Cidade–Jardim, elaborados por Ebenezer Howard (Ottoni, 1996). Segundo 
Rego e Meneguetti (2011) as pesquisas de morfologia urbana podem ser dividas 
em estudos cognitivos e normativos. Os estudos cognitivos procuram encontrar as 
origens e explicações para a forma urbana, enquanto os estudos normativos vão além, 
buscando prescrever as diretrizes para o planejamento e construção das cidades. 
Os autores destacam que a diferença de abordagem é uma das características que 
permite compreender as diferenças metodológicas entre as escolas inglesa e italiana 
de morfologia urbana. Costa e Netto (2015) concordam com essa diferenciação entre as 
duas escolas e apontam que a escola inglesa tem como objetivo estabelecer uma teoria 
sobre a construção do território urbano, a partir das transformações ocorridas e a escola 
italiana, por sua vez, investiga o estudo da forma urbana como um modelo projetual para 
ser utilizado no desenho e projeto urbano. Portanto, esta investigação utiliza do estudo 
cognitivo de morfologia urbana, e a metodologia da pesquisa apresentada faz uso de 
duas abordagens que se aproximam da escola inglesa de morfologia urbana, a saber, a 
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reconstituição do contexto histórico do período de conformação do fragmento urbano e 
a análise da forma urbana contemplando as questões referentes à implantação no solo 
urbano, que são: o traçado das vias e das quadras, a divisão dos lotes e a ocupação 
das edificações dentro dos lotes. Os procedimentos metodológicos de pesquisa 
empregados compreenderam: levantamento dos dados históricos do antigo Município 
de Santo Amaro (Berardi, 1981) e da ocupação das terras do condomínio Chácara 
Flora; estudo dos princípios inerentes ao tema dos bairros–jardins e utilizados por Barry 
Parker na implantação dos bairros Jardim América, Pacaembu e Alto da Lapa, em São 
Paulo, para traçar um paralelo com o objeto de análise; estudo da forma urbana do 
condomínio, com o auxílio da elaboração e leitura de cartografias auxiliares, assim como 
cruzamento e interpretação dos dados. Espera-se que os resultados obtidos auxiliem 
o reconhecimento da relevância da compreensão da gênese dos fragmentos urbanos, 
com seus diferentes padrões morfológicos, como meio de contribuir para a leitura do 
cenário atual e contemporâneo da morfologia urbana das cidades, principalmente de 
grande e médio porte. 

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

Lucimara Albieri De Oliveira (Universidade Federal do Tocantins); Pedro Igor 
Galvão Gomes; Bruno Picoli Lopes; Douglas Patrick da Silva Tavares; Julia Akemi 
Motoshima

Palavras-chave: urbanidade; apropriação; análise espacial; SIG; Palmas-TO.

Este artigo visa explorar as possibilidades de investigação sobre a urbanidade por meio 
do software ArcGIS e suas ferramentas de análise espacial levando-se em conta a 
configuração da malha urbana, uso do solo, densidade populacional, nível de atratibilidade 
do comércio e serviços, permeabilidade visual das fachadas, microacessibilidade das 
calçadas, iluminação pública e conforto ambiental. Estes aspectos foram elencados 
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por implicarem na apropriação dos espaços públicos (parte essencial da esfera de vida 
pública afirmado por Queiroga (2012)) e, consequentemente, no nível de urbanidade, 
abordado sob o “[...] modo como os espaços da cidade acolhem as pessoas” (AGUIAR, 
2012, p.61), isto é, em sua materialidade, assim como pela concentração e atratibilidade 
de pessoas, um desejo de coexistência e de comunicação (NETTO, 2014).
Moura (2014) alerta quanto a utilização de SIG apenas como ferramenta de manipulação 
de dados cartográficos e alfanuméricos, sendo que a principal potencialidade do sistema 
é a análise espacial. A coleta e manipulação dos dados gerou a conversão da base vetorial 
em matricial, proporcionando a espacialização das variáveis em mapas cartográficos 
através da sobreposição e cruzamento dos diferentes aspectos de qualidade urbanística.
Tais aspectos receberam pesos seguindo a lógica de Fuzzy em uma escala de valores 
para os níveis de qualidade urbanística. Optou-se pela aplicação da lógica de Fuzzy por 
sua natureza continua, já que a natureza binária se caracteriza por respostas exatas, e, 
portanto, possui pouca adaptabilidade a situações e subjetividade das relações reais. Tal 
lógica se aproxima mais da realidade tendo em vista que as pessoas não se expressam 
a todo tempo por respostas exatas. Assim, a atribuição de pesos caracteriza o objetivo 
de análise segundo o grau de pertinência de uma variável no conjunto (MOURA, 2014).
A aplicação do método se deu em uma unidade de vizinhança na área central de 
Palmas-TO, a última capital planejada brasileira, que nasceu de um projeto urbanístico 
de 1989 para abrigar uma população de 3.000.000 habitantes (GRUPOQUATRO, 1989). 
Atualmente, o município de Palmas conta com apenas 291.855 habitantes (IBGE, 2018) 
e a população de sua sede ocupa praticamente toda a área prevista no projeto original, 
evidenciando uma cidade espraiada, com baixíssima densidade e acentuada segregação 
socioespacial (BAZOLLI, 2007). Isto se deve à gestão pública que atendeu a interesses 
capitalistas e deturpou o plano de ocupação original, o qual previa a implementação da 
cidade por fases subsequentes.
Neste sentido, as unidades de vizinhança não se consolidaram como previsto pelo seus 
autores, isto é, como partes da cidade que resgatariam os aspectos positivos das cidades 
antigas por meio de uma atmosfera acolhedora atendendo a escala gregária no cotidiano 
(GRUPOQUATRO, 1989). Ao contrário, apresentam baixa dinâmica na apropriação dos 
espaços públicos. 
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Investiga-se, portanto, as qualidades urbanísticas existentes (ou ausentes) em uma 
parcela urbana originada de um projeto urbanístico contemporâneo, levando-se em conta 
o planejado e o executado, e em que nível elas proporcionam urbanidade. A investigação 
contribui para o avanço da utilização de ferramentas computacionais no planejamento 
urbano, podendo ser aprimorada e/ou replicada em outras porções de Palmas e em 
outras cidades. 

Análise tipo-morfológica de Bento Rodrigues 

Maria Cristina Villefort Teixeira (Universidade Federal de Minas Gerais); Mirelli 
Borges Medeiros (UFMG); Ana Beatriz Mascarenhas Pereira; Ana Maria Ferraz; 
Vívian Rezende; Elieth Amélia de Sousa

Palavras-chave: Bento Rodrigues; morfologia urbana; escola italiana; análise tipo-morfológica.

Em novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão provocou o desastre 
ambiental que produziu impactos de ordem econômica, social e cultural ao longo de 
toda a bacia do Rio Doce. O primeiro povoamento a ser atingido pela lama de rejeitos 
foi Bento Rodrigues, localizado no distrito de Santa Rita Durão, município de Mariana, 
Minas Gerais. Situado às margens da Estrada Real, surgiu com a exploração aurífera e 
permaneceu pouco alterado desde a sua fundação, no final do século XVII, até a década 
de 1960. As atividades minerárias, principalmente a extração de minério de ferro, foram 
retomadas a partir dos anos 1970, gerando transformações no tecido urbano. A herança 
cultural de formação do povoado, transmitida entre as gerações, pode ser identificada 
por meio do ambiente construído. O presente artigo apresenta a análise tipo-morfológica 
de Bento Rodrigues, utilizando a metodologia da Escola Italiana, cujo processo de 
ampliação das escalas examina o desenvolvimento da forma urbana em quatro etapas 
sucessivas, de um elemento isolado ou tipo edilício à identificação de séries, ampliando 
aos tecidos urbanos. O tipo edilício básico é o representante mais comum de uma 
cultura, que deriva da “consciência espontânea” de determinada sociedade. Em vista 
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disso, são investigadas as transformações das edificações, dos parcelamentos e dos 
espaços livres para fins da aplicação da metodologia da Escola Italiana. Foram usadas 
ortofotos e imagens de satélite além da tecnologia Street View do Google Earth, imagens 
feitas a partir de drones e desenhos feitos por alguns moradores. O estudo de caso de 
Bento Rodrigues demonstrou a relevância da análise tipo-morfológica como instrumento 
para a compreensão do desenvolvimento da cidade ao longo do tempo, podendo servir 
de base para intervenções urbanas, mesmo em casos de necessidade de reconstruções 
pós-desastres

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

Maria Eliza Alves Guerra (Universidade Federal de Uberlândia); Glauco de Paula 
Cocozza; Patrícia Pimenta Azevedo Ribeiro

Palavras-chave: espaços livres; forma urbana; análise urbana; cidades médias; legislação 
urbana.

Este artigo se propõe a discutir os resultados de pesquisa realizada sobre espaços livres 
em novos loteamentos residenciais (aprovados pela Prefeitura no período de 2000 a 
2016) em uma cidade de porte médio em Minas Gerais. Para atingir esse objetivo o 
procedimento metodológico preliminar, partindo de um recorte temporal, baseou-se na 
análise das características espaciais e morfológicas dos loteamentos que se encontravam 
georeferenciados, selecionados conforme padrões tipológicos e sistematização 
das legislações pertinentes. Num segundo momento foram desenvolvidas análises 
dos percentuais dos espaços livres dos loteamentos estudados, através de gráficos, 
mapas e tabelas. Para o mapeamento quantitativo foi utilizado o programa QGIS, para 
definição das categorias espaciais e características morfológicas. Na sequência dos 
trabalhos buscou-se compreender a estrutura espacial e como se articula a forma de 
cada loteamento utilizando-se macro categorias espaciais formadas pelo sistema viário, 
quadras e espaços livres. As macro categorias foram subdivididas em subcategorias de 
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acordo com legislações, funções e características morfológicas. No sistema viário foram 
definidas quatro subcategorias: via estrutural, coletora, local e marginal. De acordo com a 
função, as quadras foram reconhecidas como residencial ou institucional. Por sua vez os 
sistemas de espaços livres - SELs foram definidos em três características morfológicas: 
espaços livres contidos na quadra, espaços livres independentes e espaços livres 
associados a APPs. A estrutura hierárquica e relacional destes elementos espaciais foi 
indicada em diagramas e em uma tabela síntese, o que permitiu visualizar e analisar, de 
forma comparativa, as categorias de espaços livres encontradas e como foram inseridas 
nos loteamentos analisados. Como resultado percebe-se que somente a exigência legal 
de um percentual, com a implantação de espaços livres, não potencializa os mesmos 
como um sistema urbano integrado ao local. Os espaços encontrados muitas vezes 
são resíduos sem qualidade espacial, sem projeto paisagístico adequado e com pouca 
relação sistêmica. Através da amostragem dos loteamentos percebe-se que a legislação 
não distingue densidades previstas pelo zoneamento e, não esclarece se os espaços 
livres propostos atendem a população residente. A análise do quadro indicou outras duas 
reflexões. A primeira diz respeito a compreensão do SEL como processo constituído ao 
longo do tempo incorporando novos padrões morfológicos e uso. A segunda diz respeito 
as características do SEL em cidades de porte médio e sua importância na rede urbana 
brasileira, configurando um mosaico de diferentes tamanhos, formatos e características. 
Outro fator percebido e analisado diz respeito aos agentes produtores dos espaços 
livres urbanos, agentes privados, principalmente empreendedores imobiliários e o poder 
público, que redesenham a cidade sem um conceito espacial para as áreas verdes como 
um todo. Esta pesquisa revelou ainda a necessidade de ampliação de seus objetivos 
quanto a inserção dos loteamentos estudados relacionando-os na estrutura urbana afim 
de localizá-los e quantificá-los, contribuindo para potencializar os espaços livres como 
um todo, considerando seu importante papel na cidade contemporânea.
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Conjuntos habitacionais em Barreiros - PE 

Maria Isabel Imbronito (Universidade São Judas Tadeu); Adilson Costa Macedo; 
Luiza Martins de Souza

Palavras-chave: conjunto habitacional; morfologia urbana; Programa Minha Casa Minha Vida; 
projeto reconstrução Mata Sul.

O transbordamento do rio Una, em 2010, afetou vários municípios na Mata Sul em 
Pernambuco, Brasil, e causou a destruição de estradas, pontes, escolas, hospitais e 
grande número de moradias. Os municípios da Mata Sul receberam, desde então, cerca 
de 20 mil novas unidades habitacionais através do Programa Minha Casa Minha Vida. 
Os conjuntos habitacionais construídos em Barreiros, PE, para atender à demanda 
decorrente da grande inundação que afetou a região, são objeto de análise em nossa 
pesquisa. São eles: Barreiros, Santa Clara 1 e 2, Baeté e São Francisco. Foca-se na 
leitura morfológica e descritiva dos conjuntos Santa Clara 1 e 2. As análises pautam-se 
nos elementos tradicionais da morfologia urbana (rua, quadra, lote e edifício, com análise 
da unidade habitacional). Além dos elementos clássicos da morfologia urbana, busca-
se verificar a relação com a cidade existente e o contraste que o conjunto estabelece 
com ela, bem como a relação com a topografia, uma vez que fortes movimentos de 
terra foram realizados para a implantação desses conjuntos. A metodologia utilizada na 
pesquisa incluiu levantamentos em sites e reportagens da época, consultas à prefeitura, 
construtoras e sites do governo, bem como visitas ao local para registro fotográfico e 
coleta de dados, realizadas em 2015 e 2017. O material coletado presta-se à discussão 
de critérios de qualidade do espaço urbano em conjuntos habitacionais, utilizando-se 
fundamentação para fazer essa discussão a partir de bibliografia adequada. 
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Padrões morfológicos em cidades novas de frentes colonizadoras: 
uma abordagem sobre a evolução do tecido urbano

Mariana Pizzo Diniz (PPU – Universidade Estadual de Maringá); Adson Cristiano 
Bozzi Ramatis Lima

Palavras-chave: lotes longo; forma urbana; Marechal Cândido Rondon; colonizadora Maripá;  
Oeste do Paraná.

Investigando a evolução morfológica do tecido urbano, o presente trabalho analisa o 
espaço urbano como um produto da ocupação, vivência e transformação dos grupos 
sociais. A pesquisa leva a cabo o estudo da cidade de Marechal Cândido Rondon, no 
Oeste do Paraná, Brasil, um dos quinze centros urbanos implantados pela empresa de 
colonização privada Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná S / A - MARIPÁ de 
propriedade originalmente britância. Trata-se de um contexto específico da história do 
Brasil do século XX, quando o governo de Getúlio Vargas incentivou a ocupação das 
fronteiras ocidentais do país. 
Considerando o contexto histórico exposto, a presente pesquisa estruturou-se a partir 
de dois queationamentos. Primeiramente, quais são as características da expansão 
do tecido urbano desta Cidade Nova implantada em meados da década de 1940 pela 
Colonizadora Maripá. E, em segundo, questiona-se se, com o processo de extensão 
da área urbana, a configuração do tecido urbano de Marechal Cândido Rondon foi 
influenciada por seu parcelamento rural original. 
Quanto à fundamentação teórica para responder tais questionamentos, a investigação 
pauta-se no viés cognitivo e explicativo da morfologia urbana a qual, de acordo com 
Moudon (1997, p. 7), entende que “a cidade pode ser lida e analisada através de 
sua forma física”, se tratando de uma composição histórica, que está em constante 
transformação. Corroboram para esta constatação Panerai, Depaule e Demorgon 
(1999, p. 54), ao afirmarem que “l’état actuel [ de la ville] n’est qu’un instant précaire de 
l’évolution”, além do seguinte corpo teórico: Panerai (2004), Rego e Meneguetti (2011), 
Carlos Dias Coelho (2015) e Oliveira (2016). 
A cidade de Marechal Cândido Rondon, município foco da pesquisa, localiza-se na 
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Região Geográfica Intermediária de Cascavel no Oeste do Estado do Paraná, Brasil. Dos 
quinze núcleos urbanos implantados pela Companhia, a Vila de General Rondon, que 
posteriormente recebeu o título de cidade, foi projetada para ser a sede da Colonizadora 
Maripá, um status transferido para Toledo devido a questões geográficas. A formação 
de Marechal Cândido Rondon ocorreu em período concomitante aos demais núcleos 
urbanos, e entre os anos de 1949 e 1950 foram vendidas as primeiras terras aos colonos 
gaúchos e catarinenses que usufruíram de incentivos devido a políticas nacionalistas, 
segundo consta no relatório do Plano de Colonização em 1955 elaborado pela MARIPÁ.   
Para a efetivação da pesquisa, as questões investigadas foram abordadas de acordo com 
um método indutivo e histórico-interpretativo, sendo assim estruturada: primeiramente, 
foram introduzidas informações gerais e históricas sobre o município, na sequência 
apresentaram-se as características da expansão do tecido urbano de Marechal Cândido 
Rondon entre as décadas de 1950 e 2010 a partir dos critérios morfológicos selecionados. 
Assim, como resultado e em resposta aos questionamentos iniciais, constataram-se quais 
foram as forças e elementos reguladores da expansão da Cidade Nova de Marechal 
Cândido Rondon que delimitaram certos padrões morfológicos do tecido urbano. Além 
disso, verificou-se que se trata de uma cidade produzida pelo campo, não apenas em 
referência ao seu parcelamento rural original, mas também em um viés econômico, 
geográfico, social e histórico. 

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

Marlos Hardt (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); Brenda Brandão 
Pontes; Giovanna Cardena Silva

Palavras-chave: tecido urbano; vegetação urbana; morfologia urbana; áreas verdes urbanas.

O crescimento das cidades contemporâneas tem provocado configurações urbanísticas 
diferenciadas, ora como ocupações espontâneas, ora como resultado do processo de 
planejamento e decorrente desenho de novos assentamentos. Apesar de Rogers e 
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Gumuchdjian (2001) defenderem determinadas vantagens da configuração morfológica 
de adensamento do espaço urbanizado, dentre as quais destacam a diminuição de 
percursos e a redução da dependência de veículos automotores, essa configuração 
acarreta, segundo Strømann-Andersen e Sattrup (2011), uma série de efeitos negativos, 
relacionados à atenuação de serviços ecossistêmicos fundamentais para a vida urbana, 
relacionados a microclima, paisagem, saúde, entre outros. Muitos desses impactos 
adversos podem ser minimizados pela presença da vegetação no meio urbanizado, 
em função dos seus benefícios para a melhoria da qualidade ambiental e de vida nas 
cidades (HARDT, 2013). Entretanto, a relação entre expansão urbana e quantidade 
de áreas verdes têm sido inversamente proporcional (MASCARÓ; MASCARÓ, 2010), 
com sistemática redução da vegetação no meio urbano em decorrência da forma da 
cidade. Partindo dessas premissas e entendendo que a presença da vegetação possui 
relação direta com a morfologia do espaço construído, esse estudo busca entender se as 
decisões que determinam a presença da vegetação estão alinhadas ao tipo de tecido em 
que estão inseridas, que por sua vez é consequência de princípios estabelecidos quando 
de sua implantação e também de seu contexto local. Para tal, buscou-se quantificar a 
vegetação disposta em diferentes tipos de tecido urbano, classificados entre ortogonal, 
irregular, concêntrico, radial e linear. Foram selecionadas duas cidades nacionais e duas 
internacionais, representantes de cada um dos cinco tecidos escolhidos, totalizando 20 
casos analisados. Adotou-se, então, três classes de vegetação – viária, áreas públicas 
e miolos de quadra – e por intermédio de análises sobre imagens aéreas extraídas do 
software Google Earth – análogas ao mapeamento de uso do solo – e imagens do nível 
do observador obtidas do Google Street View – baseadas no fator de visualização da 
vegetação –, quantificou-se a vegetação distribuída entre as classes de tecido e de 
tipo de vegetação. Como resultado, nota-se o predomínio da vegetação viária e de 
miolo de quadra, ainda que haja diferenças significativas entre as cidades brasileiras 
e internacionais. O tecido que apresentou maior quantidade de arborização viária foi 
o linear, sendo também aquele com maior quantidade geral de vegetação. Nos casos 
internacionais, percebe-se é possível a identificação do tipo de tecido urbano visualizando 
apenas a distribuição da cobertura verde nas cidades. Pode-se afirmar, ainda, que a 
presença da vegetação em casos internacionais é reflexo do planejamento e de iniciativas 
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públicas, e não por consequência de falta de manutenção, como identificado em alguns 
casos nacionais, aonde a disposição de vegetação ainda é decorrente da presença de 
vazios urbanos, além de áreas públicas e cursos d’água. Conclui-se, portanto, que há 
indícios claros da relação direta entre a quantidade de vegetação e o tipo de tecido 
urbano. 

Padrões morfológicos dos ecossistemas urbanos: a dimensão da 
sustentabilidade ambiental da infraestrutura ecológica na ocupação 
Dorothy Stang

Mateus Marques Rangel (FAU - Universidade de Brasília); Sacha Quintino Pereira; 
Fernanda Campos Fernandes Soares; Liza Maria Souza de Andrade

Palavras-chave: processo participativo; dimensões da sustentabilidade; infraestrutura ecológica.

O conceito de ecossistemas urbanos aplicado à forma urbana é utilizado aqui em duas 
vertentes: uma adotada por pesquisadores do Cary Institute of Ecosystems Study dos 
EUA, abrange os componentes do ambiente construído, sociais, biológicos e físicos, a 
outra, utilizada por pesquisadores espanhóis, como “desenho social urbano”, trabalha o 
desenho de espaços ambientais e dinâmicos na busca pela melhoria da auto-organização 
dos cidadãos, interação comunitária e suas relações com o meio ambiente. 
Assim, entende-se que o processo participativo no planejamento urbano e regional 
permite reforçar que os cidadãos se reconheçam em seu bairro e em sua cidade bem 
como tenham uma noção melhor dos processos ambientais e da paisagem. O objetivo 
deste artigo é apresentar o processo de projeto urbanístico participativo emergente para 
a Ocupação Dorothy Stang, localizada no Distrito Federal, com ênfase na dimensão 
da sustentabilidade ambiental, quanto à forma urbana e os padrões morfológicos dos 
ecossistemas urbanos de infraestrutura ecológica, desenvolvido pelo grupo de pesquisa 
no âmbito da extensão urniversitária, visando contribuir para o processo de regularização 
fundiária. 
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A forma urbana auto-organizada pela ocupação de 606 famílias, foi sendo autoconstruída  
em barracos de madeirite com lotes de 120m2. Mesmo com a informalidade, houve 
a preocupação em causar menos impactos no meio ambiente, com normas pré-
estabelecidas quanto aos materiais de construção, o tratamento de esgoto com fossas-
bananeiras e a manutenção da vegetação nativa. Entretanto, ainda requer cuidados 
quanto ao manejo de resíduos e de águas pluviais. As prinicpais ruas são intransitáveis 
devido às erosões promovidas pelas chuvas, alguns pontos apresentam entulho, sendo 
o mais crítico na mina d’água localizada no centro do assentamento.
O processo de projeto foi desenvolvido partindo-se das demandas e vocações levantadas:  
análise do problema e da identidade local, os saberes existentes, os padrões espaciais 
e de acontecimentos de acordo com as dimensões da sustentabilidade, social, cultural 
e emocional, econômica e ambiental (ANDRADE E LEMOS, 2015). Os padrões foram 
sistematizados para estabelecer uma linguagem com a comunidade, aumentando a sua 
participação no processo, na forma de  “códigos geradores” de soluções para o processo 
de desenvolvimento dos projetos os padrões (ALEXANDER et al., 1977) e padrões dos 
ecossistemas urbanos (ANDRADE, 2014).
Desta maneira, foram realizadas algumas oficinas para estabelecer uma comunicação 
mais direta com a população local: (1) identificação de situações positivas ou negativas por 
meio de ícones (2) elaboração de padrões que respondessem aos problemas apontados. 
Posteriormente, foi elaborado um estudo preliminar levando-se em consideração os 
príncípios da dimensão ambiental: proteção ecológica e agricultura urbana; infraestrutura 
verde, gestão d’água,drenagem natural e tratamento de esgoto alternativo; conforto 
ambiental; promoção dos sistemas alternativos de energia e diminuição da pegada 
ecológica; saúde; e, redução, reutilização e reciclagem de resíduos. 
Os resultados da forma urbana apresentados, considerando o saber popular, tiveram 
como principal preocupação o desenho urbano sensível à água com padrões de 
infraestrutura ecológica: o traçado urbano foi ajustado para acompanhar as curvas 
de nível e as águas, bem como a configuração das quadras, com uma área verde 
comunitária ao centro, espaços livres públicos e ruas, servidos com canais de infiltração, 
jardins de chuva e pracinhas de infilltração. 
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Datas de terra no parcelamento urbano colonial e seu impacto na 
morfologia urbana: o caso de Campinas-SP 

Rodolpho Henrique Corrêa (Universidade Estadual de Campinas); Silvia Aparecida 
Mikami Gonçalves Pina; Evandro Ziggiatti Monteiro

Palavras-chave: morfologia urbana; datas de terra; parcelamento; arruamento.

Dentre os diferentes elementos morfológicos que compõe a dinâmica de permanências e 
apagamentos na morfologia urbana de uma cidade podemos destacar a parcela urbana e 
o sistema de parcelamento correspondente como importantes elementos estruturadores 
do plano urbano (CONZEN, 1960). O urbanismo de matriz portuguesa é marcado pela 
interdependência entre parcelamento e hierarquia viária resultantes (TEIXEIRA, 2012), 
mas inclui também a distribuição de Datas de Terra, procedimento pelo qual as Câmaras 
Municipais concediam uma porção da terra do rossio para ser edificada, mediante a efetiva 
ocupação pelo interessado (ROLNIK, 2013). A distribuição e arruamento destas datas de 
terra estabeleciam o uso urbano do solo na medida em que a edificação se iniciava 
após o arruador demarcar o local e suas dimensões. Com as primeiras concessões, 
o processo materializava não apenas parcela e edifício, mas também quadra e rua, 
efetivando um plano urbano em geral marcado pela regularidade e intencionalidade da 
ocupação. Diante disto, este trabalho busca compreender a dinâmica de ocupação do 
território e formação da morfologia urbana baseada nos procedimentos de parcelamento 
e arruamento luso-brasileiros. Para tanto, apresenta resultados parciais de um estudo 
de caso realizado no núcleo central da cidade de Campinas-SP, Brasil – correspondente 
ao rossio da vila demarcado em 1797 (LAPA, 2008; PUPO, 1969) – no período 1815-
1859, coincidente com os registros de distribuição das datas de terra pela Câmara. 
Tais registros – ainda não-transcritos, não-publicados e não-editados – conservados 
em dez volumes manuscritos pelo Arquivo da Câmara Municipal de Campinas foram 
analisados, sendo compilados os dados relativos aos processos de petição, doação e 
arruação das parcelas, que permitissem identificar, entre outros, o nome do requerente, 
a data, localização e dimensões da parcela concedida. Deste processo foram obtidos 
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1612 registros, distribuídos entre 1817 e 1859, dos quais 1375 estavam completos, 
possibilitando localizar ao menos a região do rossio em que se situava a parcela. Estes 
registros têm diversas particularidades, como a forma de se localizar a parcela – baseada 
nas relações de proximidade entre vizinhos, edifícios marcantes, eixos de deslocamento 
e marcos geográficos em um período marcado pela ausência de nomenclatura oficial 
para as vias da cidade; a distribuição de parcelas próximas para grupos familiares; a 
tendência de se evitar áreas de difícil ocupação ainda que isso implicasse na abertura 
de novas vias; a distribuição de datas para ambos os gêneros, com alta presença de 
mulheres como solicitantes. Da análise e cruzamento dos dados obtidos foi possível 
identificar as dinâmicas de ocupação do território; relações de proximidade e vizinhança; 
sistema de orientação dos habitantes; deslocamentos prioritários; toponímia popular das 
vias e regiões do rossio, informações que, juntamente à identificação das características 
do parcelamento, permitiram identificar a dinâmica de formação da morfologia urbana do 
núcleo central de Campinas, sugerindo que a análise deste tipo de registro pode contribuir 
para o campo de estudo da morfologia urbana das cidades de matriz portuguesa e das 
cidades do período colonial brasileiro. 

O tecido urbano de Toledo-PR a partir do Frigorífico Pioneiro S/A 

Sabine Rosa de Campos (Universidade Paranaense Campus Toledo); Sílvia Regina 
Pereira

Palavras-chave: morfologia Urbana; usos do solo; plano urbano.

Para Michel P. Conzen, a Morfologia Urbana é “[...] o estudo da forma edificada das 
cidades, cujo estudo busca explicar o traçado e a composição espacial de estruturas 
urbanas e espaços abertos [...] à luz das forças que a criaram, expandiram, diversificaram 
e as transformaram” (Apud PEREIRA COSTA; GIMMLER NETTO, 2015, p. 31). Diante 
disso, apresenta-se aqui uma leitura morfológica de Toledo, cidade no Oeste do Paraná, 
considerando a implantação do Frigorífico Pioneiro S/A, adquirido pelo Grupo Sadia e 
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cuja estrutura integra hoje a BRF S/A. A partir dessa leitura, é possível identificar “[...] as 
práticas dos habitantes e a materialização dessas práticas no espaço construído, uma 
vez que as disposições materiais que constituem o contexto, o suporte ou o estímulo para 
a ação dos habitantes são também produto dessas práticas” (PANERAI, 2014, p. 14). 
Assim, a análise considerou a situação atual do tecido urbano a partir da organização 
dos diferentes usos, das características do plano urbano e da regulamentação do espaço 
urbano, observando as influências da planta industrial existente. Essas informações foram 
organizadas em mapas temáticos e complemantadas pelo levantamento fotográfico. 
Conforme observa Roncayolo (1997), a ideia de morfologia urbana convém quando ela 
não se reduz à descrição racional dos objetos urbanos e sua organização, mas trata 
também da separação das funções e dos grupos sociais. Logo, foram também utilizados 
dados de distribuição da população conforme a renda, identificando os processos 
sociais que influenciaram a forma espacial, bem como os agentes que atuaram nesses 
processos, segundo conceitos definidos por Corrêa (1999) e Capel (2002). As análises 
feitas quanto à organização dos diferentes usos identificou que a indústria polarizou o 
espaço urbano ocupando áreas opostas à localização de moradia dos segmentos de 
maior renda e do centro principal, oposição marcada pela presença do Rio Toledo. Em 
seu entorno surgiram áreas residenciais com uma população de menor renda. Quanto 
às características do plano urbano, elas foram identificadas a partir de três categorias. 
A primeira foi quanto ao conjunto do sistema viário e o parcelamento fundiário, que 
apresentam uma diferenciação de tamanho das ruas e quadras entre os bairros centrais 
e onde mora a população de menor renda. Depois foi observado o conjunto edificado 
nas diferentes áreas da cidade, onde o centro apresenta certa verticalização e a periferia 
se expande horizontalmente a partir da planta industrial. A terceira característica 
analisada foi o padrão das edificações através dos perfis das ruas, sendo constatada a 
diferenciação no padrão construtivo nas distintas áreas da cidade. Essas características 
confirmaram uma diferenciação do plano urbano entre as diversas porções da cidade, 
com destaque para a diferença entre as duas margens do Rio Toledo. Por fim, a análise 
da regulamentação do espaço urbano indicou que as ampliações do perímetro urbano no 
entorno do frigorífico foi feita sem o devido planejamento para permitir a acessibilidade 
dessa população ao centro da cidade. Ficou demonstrada assim a relação direta da 
presença da planta industrial em questão, com a forma urbana da cidade de Toledo. 
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Territórios e fronteiras nos conceitos não concluídos nas escolas de 
Morfologia 

Staël de Alvarenga Pereira Costa (Universidade Federal de Minas Gerais); Maria 
Cristina Villefort Teixeira; Maria Manoela Gimmler Netto; Elieth Amélia de Sousa; 
Vivian Polyana de Andrade Rezende

Palavras-chave: pesquisa; conceitos inclusos; escolas de morfologia urbana.

Esta proposta de comunicação visa apresentar resultados preliminares aferidos na 
pesquisa denominada : Territórios e fronteiras nos conceitos não concluídos nas escolas 
de Morfologia Urbana. Esta surge da constatação de que as abordagens da escola inglesa 
de Morfologia Urbana relativas às regiões morfogenéticas e suas escalas de atuação 
suscitaram reduzidos estudos e aplicações práticas;  que  podem trazer contribuições 
para o tema. Da mesma forma, aspectos referentes aos tipos, tecidos urbanos e o tipo 
territorial, todos integrentes  dos conceitos da escola italiana de Morfologia Urbana têm 
sido objeto de interpretação diferenciada nos estudos brasileiros daquelas apregoadas 
pelos seus fundadores. O conceito de tecido urbano tem sido abordado como tipo e o tipo 
não é caracterizado pelos aspectos de ocupação, como a implantação no lote, número 
de pavimentos e estilo arquitetônico. Contrariamente ao apregoado pelos fundadores 
da escola, os tipos são denominados tipologias, que são identificadas pelos estilos 
arquitetônicos ou como produtos de leis de uso e ocupação do solo. Tem-se então, 
interpretações diferenciadas sobre o conceito básico da escola italiana de Morfologia 
Urbana e suas transformações, como também são observadas incoerências sobre as 
escalas de abordagem.  Os conceitos como as regiões morfogenéticas de MRG Conzen, 
são confrontadas às noções de tipo, quando se amplia para o território, visto como 
paisagem, o que remete aos seus atributos e suas unidades. A escala territorial tem 
sido assumida como uma unidade de paisagem, por vários estudiosos brasileiros, em 
detrimento do seu processo evolutivo. Tem-se, então, o uso dos conceitos e interpretação 
diferenciados por vários usuários do método, o que revela a sua reduzida apreensão.  A 
pesquisa, busca aferir a causa desta fragilidade e as lacunas nos conceitos para que 
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sejam consolidados e bem empregados, tanto na escola inglesa quanto na italiana.  Tem 
como meta permitir o estabelecimento de comparações entre as escalas de regiões 
morfogenéticas apresentadas pela escola Inglesa de Morfologia Urbana às escalas que 
se ampliam na escola italiana de Morfologia Urbana. A investigação em curso busca um 
denominador comum que possa ser aplicado em cada escala de paisagem e permitir 
conhecer e analisar cada um dos seus atributos. O aprofundamento dos conceitos e 
sua absorção têm sido feito por meio de um grupo de estudos que concentra discussões 
sobre noções de paisagens e suas e suas escalas.  A ferramenta Cmap tools tem sido 
na elaboração de análises e sínteses de cada texto estudado semanalmente. A intenção 
desta comunicação é apresentar os resultados preliminares até então consolidados 
para discutir possíveis abordagens, novas possibilidades de investigação visando a  sua 
conclusão e divulgação futuras. 

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

Tatiana Matucita Fabiani (Universidade Federal de Uberlândia); Maria Eliza Alves 
Guerra

Palavras-chave: processos morfológicos; vazios urbanos; agentes transformadores; paisagem 
urbana.

O presente trabalho tem por objetivo analisar a morfologia da cidade de Uberaba/MG e sua 
relação com o surgimento dos vazios dentro do perímetro urbano, oriundos do processo 
de urbanização. Uberaba possui uma área de 4.512 km² sendo que 94% correspondem 
à área rural, indicando a forte influência do setor de agronegócios na cidade. O município 
possui uma população estimada no ano de 2018 de 330.361 habitantes, sendo destes 
289.376 residentes na área urbana (IBGE, 2010). Contabiliza em perímetro total 258 km² 
sendo 128 km² de área urbana e 130km² de área de transição urbana (área destinada 
à urbanização), porém apenas 84km² estão urbanizados (MANNE, 2019). Localizada 
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na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Uberaba foi elevada à condição 
de Freguesia em 1820, e teve suas terras ocupadas principalmente por imigrantes do 
setor rural, formando extensas propriedades. Possui localização geográfica estratégica, 
ficando a aproximadamente a 100km de distância da cidade pólo Uberlândia/MG, e cerca 
de 500km de capitais como Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, Goiânia/GO e Brasília/
DF. Situada em um vale profundo entre sete colinas, suas avenidas se encontram nas 
partes mais baixas do vale, onde deu-se início às aberturas de ruas paralelas, gerando 
ocupação no topo das colinas e evidenciando o contraste da inserção de uma malha 
ortogonal em uma topografia acidentada. A expansão urbana aconteceu a partir de fatores 
influenciadores como a chegada da Ferrovia Mogiana em 1889, da influência da Igreja 
Católica que produzia espaços livres sociais em suas proximidades, o tamponamento de 
córregos, além da indústria que motivava a inserção de empreendimentos periféricos, 
produzindo entre as regiões ocupadas, espaços vazios. Nas últimas três décadas, a 
cidade demonstra notáveis modificações na sua paisagem urbana resultante dos 
processos mercadológicos de grandes indústrias, proprietários de áreas rurais contíguas 
à cidade e a forte atuação do mercado imobiliário, principalmente no que tange a 
inserção de loteamentos fechados para à população de alta, média e baixa renda em 
áreas distantes do centro da cidade. Esses acontecimentos influenciaram em uma nova 
dinâmica social dentro do perímetro urbano, além de novas políticas de uso e ocupação 
do solo, que inseriram a questão das áreas vazias presentes na cidade. Cabe ressaltar 
que o traçado urbano de Uberaba é oriundo do ideal renascentista de racionalidade 
e de uniformização estética, configurado, sobretudo pela quadrícula de 10.000 m². No 
entanto, as legislações que tratam dos espaços vazios em Uberaba consideram como 
vazios urbanos apenas áreas superiores a 20.000,00 m², conforme Art. 4º-A, § 1º item 
IV LEI COMPLEMENTAR N.º 375/07. Devido, as alterações morfológicas nas últimas 
décadas em relação à implantação de novas dimensões da quadrícula no espaço urbano 
e a manutenção de áreas restritas à alguns proprietários, pelo poder público, busca-se 
estabelecer uma análise dos espaços vazios a partir da expansão urbana em diversas 
direções territoriais. Para elaboração deste estudo foram realizadas pesquisas em fontes 
primárias e secundárias, inclusive através de mapas e ferramentas como Google Earth 
e AutoCad. 
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Traços comuns em cidades brasileiras: aspectos de forma e 
configuração 

Valério Augusto Soares de Medeiros (PPG-FAU - Universidade de Brasília)

Palavras-chave: forma urbana; configuração urbana; análise morfológica; sintaxe espacial; 
cidades brasileiras.

A pesquisa tem por objetivo comparar as estruturas de cidades de origem portuguesa ao 
redor do mundo, por meio de sua configuração urbana, com foco em núcleos brasileiros. 
O estudo integra o projeto “Uma herança do ultramar”, que procura: (a) consolidar 
aspectos morfológicos a partir da análise dos assentamentos (b) avaliar o desempenho 
das estruturas espaciais, conforme testes e simulações de medidas selecionadas; e (c) 
ampliar a base de dados sobre forma urbana para Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Adota-se como estratégia de 
investigação a Teoria da Lógica Social do Espaço (Sintaxe do Espaço), relevante para 
a leitura urbana de aspectos geométricos e topológicos, por meio dos mapas axiais 
e de segmentos. Para a pesquisa, as representações foram produzidas no programa 
QuantumGis© associado ao aplicativo Depthmap© para a construção das modelagens 
(representação, revisão e processamento) a partir de imagens de satélite. A amostra, 
para a presente fase do estudo, compreendeu um conjunto de 159 cidades brasileiras, 
de diversos portes, datas de fundação e localizações geográficas, das quais 15 foram 
analisadas diacronicamente consoante pesquisa histórica de aspectos de crescimento 
urbano. Os resultados obtidos auxiliam na compreensão da estrutura de caminhos e seus 
efeitos na organização espacial dos núcleos investigados. Quando analisa-se a amostra 
de acordo com as variáveis selecionadas para o estudo (população, área do sistema, 
compacidade, tamanho de ruas, tamanho de quarteirões, conectividade, sinergia, 
inteligibilidade, NAIN e NACH), percebe-se que as cidades brasileiras possuem algumas 
características em comum, como o padrão da “colcha de retalhos” (em que a cidade é 
produto de diversas malhas reguladas desconexas), resultante de um planejamento que 
não considerou uma perspectiva global, mesmo para pequenos sistemas. Os modos 
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de segregação de partes do tecido e a regularidade onipresente atravessam variações 
de porte e posição geográfica, o que é associado à geografia e à dinâmica política-
econômica geradora. Confrontada com a pesquisa histórica, observa-se que quando 
uma vila ou cidade cresce rapidamente, há uma quebra de sua estrutura espacial não 
amparada por “costuras”, o que leva a uma fragmentação que afeta as qualidades 
urbanas. As análises subsidiam a conclusão de que as modelagens configuracionais 
via Sintaxe do Espaço fornecem uma poderosa estratégia para a decodificação da 
rede de caminhos, ao classificar cada via de acordo com sua acessibilidade potencial, 
relacionada ao movimento e a um conjunto de dinâmicas da cidade. Tendo em conta 
este potencial, para a confecção de planos de ordenamento, é um instrumento coerente 
para tentar prever o funcionamento de intervenções ou no espaço urbano ou no sistema 
viário, além de contribuir para a compreensão do processo de transformação das 
cidades. Os resultados obtidos pela interpretação da amostra traduzem a importância de 
um planejamento que considere relações globais e o quanto a fragmentação acaba por 
influenciar negativamente aspectos da vida urbana e de transportes, legíveis por meio 
da configuração. 

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

Vera Regina Tângari (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Palavras-chave: espaços livres; morfologia urbana; tecidos urbanos; centralidades; Rio de 
Janeiro.

Com superfície de 1,200 km2, população aproximada de 6,3 milhões de habitantes e 
densidade bruta de 53 hab/ha, segundo dados do IBGE de 2011, a cidade do Rio de 
Janeiro tem a ocupação de seu território caracterizada por uma urbanização compacta, 
entremeada por unidades de conservação do domínio montanhoso e limitadas pelo 
oceano e suas baías (TÂNGARI et al., 2012). Seu território se configura por setores 
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urbanos com graus diversificados de consolidação, padrões distintos de ocupação e de 
densidade construída e regiões reservadas para expansão.
Apresenta concentração de população com rendas mais elevadas em determinados 
setores (sul, sudeste, sudoeste e na área central), onde estão situados os bairros 
residenciais com maior valor imobiliário do solo.  As populações com rendas médias se 
distribuem pelas regiões a norte e nordeste, e com menores rendas a noroeste e oeste. 
Devido à pressão por ocupação de setores com elevado índice de valorização da terra 
urbana, localizados em áreas servidas por infraestrutura e dotadas de investimentos 
públicos em transporte, saneamento e serviços, foram crescentes as pressões pela 
alteração de parâmetros da legislação urbanística, especialmente na direção de 
investimentos em mobilidade urbana, em locais disponíveis à urbanização por preços 
acessíveis ao mercado (CARDEMAN, 2014). Além de revisões no Plano Diretor foram 
promulgados diversos Planos de Estruturação Urbana para setores específicos, visando 
à regulamentação urbanística condicionada às características locais de cada setor. A 
partir da década de 1980, os planos locais para conjunto de bairros convivem com o 
zoneamento municipal em vigor desde 1976 e algumas normas específicas de cunho 
federal (lei de loteamento e parcelamento) e estadual (leis de proteção ambiental) 
(SCHLEE; TÂNGARI, 2008). 
A superposição dessas sucessivas alterações normativas e de vetores de expansão, 
adensamento e veriticalização, condicionada pela valoração seletiva do solo, pelos 
processos históricos de segregação social e pelo de suporte físico característico de 
áreas costeiras entremeadas por maciços, manguezais, baías e mangues, gerou a 
conformação de tecidos urbanos em diversos estágios de consolidação, no seu perfil 
horizontal e vertical (MACEDO, 2009). 
A partir desse contexto propõe-se relacionar a configuração dos diferentes sistemas de 
espaços livres públicos e privados e os distintos graus de consolidação da ocupação 
urbana, e apresentar a classificação dos tecidos urbanos, das centralidades que nesses 
se localizam, espacializando os dados levantados para todas as regiões administrativas 
do município, analisadas na escala das quadras urbanas. O objetivo é apresentar o 
estudo comparativo, do ponto de vista qualititivo e quantitativo, entre os setores urbanos 
com distintos graus e formas de ocupação, destacando nessa análise os padrões 
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morfológicos resultantes. 
Estabelecem-se para reflexão as seguintes questões: qual o papel que os sistemas de 
espaços livres urbanos exercem na estruturação dos tecidos urbanos e na configuração 
da paisagem? como a definição de centralidades se relaciona a: aspectos do suporte 
físico, processos de expansão urbana, características socioeconômicas e condições 
de mobilidade? qual a importância da análise sobre padrões morfológicos associada a 
demais questões de infraestrutura urbana, física e social, para o debate sobre decisões 
de planejamento e gestão municipal? 

Territórios ferroviários: análise e projeto do tecido urbano da Zona 
Norte do Rio de Janeiro a partir da infraestrutura ferroviária 

Vinicius Ferreira Mattos (PROURB-Universidade Federal do Rio de Janeiro / 
UNESA/ UNISUAM)

Palavras-chave: infraestrutura ferroviária; tecido urbano; projeto urbano; Zona Norte do Rio de 
Janeiro.

O processo de urbanização da região metropolitana do Rio de Janeiro apresenta como 
um dos elementos estruturantes de sua forma urbana a infraestrutura ferroviária. Desta 
forma, o presente trabalho procura compreender as relações morfológicas geradas entre 
a paisagem, a infraestrutura ferroviária e o tecido urbano, através do método do projeto. 
O objetivo do estudo é gerar reflexões urbanísticas para futuros projetos urbanisticos no 
território. O recorte de estudos é área de planejamento 3 da Cidade do Rio de Janeiro, 
a Zona Norte Ferroviária.
O trabalho tem como objetivos específicos analisar o atual estado do sistema de 
transporte no território de estudo, sua capacidade e seus potenciais, além de desenhar 
padrões de integração entre as linhas, estações ferroviárias e o tecido urbano. Assim, 
busca-se abordar algumas hipóteses do proceso de urbanização do território e da sua 
forma urbana: 1. que a malha urbana do território é resultante das relações paisagísticas 



PADRÕES MORFOLÓGICOS

142

existentes antes do processo de urbanização; 2. que a infraestrutura ferroviária 
representou um dispositivo de intensificação da relação hierárquica entre a região e o 
núcleo da metrópole e estimulador do processo de urbanização do território; e 3. que o 
aumento da utilização dos modais rodoviários, principalmente do automóvel individual, 
não modificou a forma da ocupação urbana, orientadas pela paisagem e pela ferrovia. 
Além de analisar a formação e distruição da hierarquia de centralidades através da 
relação entre paisagem e infraestrutura.
O trabalho apresenta como referencial teórico: A teoria da urbanização articulada à 
estrutura de mobilidade do urbanista italiano Bernardo Secchi através dos conceitos 
de Dutos e Esponjas; A análise da evolução dos artefatos urbanos de Aldo Rossi; e a 
metodologia dos padrões de Christopher Alexander.
Procura-se metodologicamente representar estas relações em dois processos: 1) uma 
sequência morfológica histórica através de levantamentos obtidos em bases cartográfica 
da Cidade do Rio de Janeiro, do fim do século XIX ao início do século XXI; sobrepondo 
os elementos morfológicos obtidos nas fontes em uma base aerofotogramétrica 
contemporânea; e em uma linguagem de padrões, organizando os resultados e 
hipóteses retiradas do estudo anterior em padrões urbanisticos de estruturação do 
território ferroviário.

A evolução da forma urbana 

Vítor Manuel Araújo de Oliveira (Universidade do Porto); Valério Medeiros; João 
Corgo

Palavras-chave: morpho; plano de cidade; Portugal.

Há seis milénios a humanidade começou a viver em cidades. Durante este ‘tempo 
longo’ as cidades têm vindo a demostrar que são capazes de oferecer o melhor layout 
espacial de suporte às diferentes atividades humanas. Se durante grande parte este 
período a evolução das cidades se tinha vindo a fazer através de um equilíbrio entre 
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continuidade e mudança, a partir de meados do século XX (ou seja, 1% deste ‘tempo 
longo’) o processo de construção da cidade começou a fazer-se por ruturas, ignorando 
assim todo um processo de aprendizagem com cerca de 6.000 anos. Sustenta-se que 
estas ruturas levaram a uma desestruturação do espaço urbano, que impede cada 
cidadão de aproveitar de modo eficaz todas as oportunidades que a sua cidade lhe 
oferece, em termos sociais, económicos e ambientais. Esta constatação é tanto mais 
problemática quando se verifica que 55% da humanidade vive atualmente em cidades 
– o número cresce para 75% e 80% se considerarmos apenas a Europa e a América 
Latina, respetivamente. Este número tem vindo a crescer e continuará a aumentar ao 
longo das próximas décadas.
Esta apresentação enquadra-se num projeto de investigação mais vasto que pretende 
dar um contributo para a recuperação de um sentido de continuidade morfológica entre 
passado, presente e futuro das cidades. Para isso propõe-se analisar, em termos 
morfológicos, o passado (selecionando quatro períodos temporais) e o presente de 
um conjunto alargado de cidades. A análise é suportada pela metodologia Morpho 
(Oliveira, 2013; Oliveira e Medeiros, 2016), mais concretamente num desenvolvimento 
da metodologia que se centra nas características fundamentais de quatro elementos 
do ‘plano de cidade’ (Conzen, 2018): a acessibilidade espacial do sistema de ruas, a 
dimensão dos quarteirões, a densidade e dimensão das parcelas e, por fim, a coincidência 
entre fachada dos edifícios e frente das parcelas. A metodologia será aplicada nas 20 
principais cidades Portuguesas – as 18 capitais de distrito do Continente, Funchal 
(Madeira) e Ponta Delgada (Açores). Os resultados da aplicação deverão evidenciar, 
no caso Português, o modo como o processo de evolução ‘longo’ levou à construção de 
tecidos com uma forte urbanidade, e como, pelo contrário, a rutura e ‘confrontação’ com 
este processo tem vindo a produzir tecidos urbanística e socialmente segregados.
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EIXO TEMÁTICO
Sistemas de Espaços Livres
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Conjunto construído e forma urbana: potencializando a vida urbana 
no Altiplano em João Pessoa, Paraíba, Brasil 

Abraão Pinto de Oliveira Nóbrega (Universidade Federal da Paraíba); Lucy Donegan

Palavras-chave: Altiplano Cabo Branco; vitalidade urbana; morfologia urbana; planejamento 
urbano; impacto social.

O bairro Altiplano Cabo Branco – João Pessoa, Paraíba, Brasil – apresenta 
particularidades em sua morfologia, consequência do processo histórico, planejamento 
e de seu sítio natural frente ao processo de expansão da cidade. O Altiplano se situa 
numa planície elevada delimitada ao sul pelo curso de rios e, ao norte, mais próximo ao 
mar, por declives antes de alcançar o bairro litorâneo Cabo Branco. O bairro apresentava 
rígidas restrições de adensamento, transformadas, a partir de 2007, por um conjunto de 
decretos e anexos ao Plano Diretor, endossando meios de organização espacial urbana 
e diferentes produções arquitetônicas – permitindo maior verticalização e adensamento. 
A produção do espaço urbano foi diretamente afetada em respeito ao macrozoneamento, 
principalmente na transição do território ao deixar de ser inserido nas zonas de preservação 
e restrição adicional para adensamento prioritário, interferindo na paisagem e escala. 
Existem pequenas centralidades em subzonas, resultado da aglutinação de serviços, 
comércios, instituições e edificações de usos mistos (LYNCH, 1980). Esta organização 
intensifica o entendimento prático da relação entre vitalidade urbana e a diversidade de 
usos do solo ao comparar com porções de menor variabilidade da ocupação terrestre e 
majoritariamente residenciais (uni ou multifamiliares). O material levantado possibilitou 
a comparação de fluxos em diversas escalas e características sociais no bairro. Nesta 
pesquisa foram avaliadas qualidades da produção arquitetônica na porção noroeste e 
sudoeste do bairro, entendendo a influência da implantação das edificações nos lotes, 
o modo de comunicação entre a via pública e a obra arquitetônica, escalonamento, 
usos e centralidades. Havendo maior detalhamento na região de entorno da praça, 
principalmente em respeito às interfaces e acessos. Nesse cenário a organização da 
malha viária e sua hierarquia também foram avaliadas como possíveis intensificadoras 
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da vitalidade urbana. Através de metodologias práticas de contagem, mapeamento de 
portais (VAUGHAN, 2011) e classificação de modais, os principais fluxos atuais foram 
entendidos. Os usos diurnos e noturnos divergem em termos de apropriação espacial 
dos espaços públicos, também observados durante dias úteis (semana) e dias corridos 
(finais de semana e feriados). Ao compreender o comportamento e fruição espacial na 
porção estudada as primeiras relações puderam ser apontadas como fomentadoras da 
vitalidade urbana. Neste contexto, o impacto da interface de comunicação lote x rua 
indica que em zonas de fachadas mais ativas – tendo elementos com conexão direta – 
há mais pessoas nas ruas e um sentimento de maior segurança se evidencia (JACOBS, 
2011). Há o entendimento do impacto social sofrido graças ao escalonamento de alturas, 
onde edificações multifamiliares ou com grande quantidade de pavimentos favorecem o 
esvaziamento de seu entorno, consequência de sua implantação, quebra de paisagem 
e interface. As centralidades no bairro alimentam os fluxos urbanos, desenvolvidos de 
modo ramificado, havendo influência dos modais coletivos e ativos com a vitalidade nas 
porções menos abastadas, propiciando uma apropriação urbana distinta da gerada pelos 
modais inativos particulares. Por fim, a praça foi entendida como importante marco social, 
dispersor de fluxos internos ao bairro e fomentadora da fruição humana; apresentando 
forte relação com os usos de entorno e proporcionando diversos meios de apropriação. 

Legislação e urbanidade em Florianópolis - SC

Adriano Albino Klein (Universidade Federal de Santa Catarina); Almir Francisco 
Reis;

Palavras-chave: urbanidade; centralidade; sintaxe espacial.

Construir espaços públicos que sejam intensamente apropriados, promovendo a vitalidade 
urbana constitui grande desafio para os urbanistas contemporâneos. Considerando a 
dificuldade de projetos urbanísticos específicos, ganham relevância instrumentos de 
planejamento urbano amplamente disponíveis, principalmente a legislação urbanística 



SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES

148

contida nos Planos Diretores, instrumento legal obrigatório e principal definidor da 
configuração do espaço urbano. Partindo desse pressuposto, a pesquisa trata da 
maneira como a legislação urbanística tem moldado a configuração espacial da cidade, 
em especial as áreas de centralidade e com isso possibilitado condições que promovam 
a urbanidade nos espaços públicos. 
O estudo de caso estabelece parâmetros para definir os atributos espaciais favoráveis à 
urbanidade, verifica se a legislação urbanística tem funcionado como promotora destes 
atributos e em que medida esta situação tem ocorrido. O método utilizado reúne e 
cruza dados de morfologia urbana relacionados às pré-existências como localização, 
parcelamento do solo e tipologia de malha e analisa dados de integração e segregação 
global e local sob a ótica da Teoria da Sintaxe Espacial (Hillier e Hanson, 1984). 
Parâmetros legais de densidade construtiva e usos das edificações  são confrontados 
com resultantes em ambiência urbana e co-presença no espaço urbano. 
O método aplicado em duas áreas de centralidade determinadas no Plano Diretor de 
1997, vigente até 2014 em Florianópolis-SC, aferiu o resultado da aplicação da legislação 
em áreas urbanas submetidas a acelerado processo de densificação.
A comparação das resultantes oferece uma leitura bastante clara sobre o potencial da 
legislação como promotora da urbanidade, revelando quais os parâmetros urbanísticos 
mais relevantes para tal fim.
Os resultados sugerem que os parâmetros legais, como definição de usos e densidades, 
são fundamentais, desde que estejam em sintonia com fatores relacionados às pré-
existências, como a localização da área no contexto urbano e a integração da malha 
viária. Por sua vez, os parâmetros legais relacionados com as tipologias das edificações 
agregam valor quando associados a fatores como parcelamento do solo e histórico de 
ambiência urbana. 
A pesquisa revela que a configuração urbana resultou muito diferente em locais com o 
mesmo Zoneamento determinado pela legislação urbanística. Portanto a legislação teve 
influência restrita como um mecanismo de fomento à urbanidade. 
A conjunção dos parâmetros legais com os fatores pré-existentes adequados revelou-se 
a melhor solução, pois resultou em espaços de centralidade com sucesso na vitalidade 
urbana. Fatores pré-existentes adequados resultaram em espaços de centralidade 
dotados de urbanidade mesmo sem incentivo legal, no entanto apenas parâmetros 
legais não induziram a formação de centralidade vigorosa dotada de urbanidade em 
locais desprovidos de pré-existências adequadas. 
A legislação urbanística possui grande potencial configurador, mas pode avançar para 
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além dos usuais coeficientes de aproveitamento e definição de usos. Para funcionar 
plenamente a legislação deveria efetivamente considerar os elementos pré-existentes, 
propiciando melhores condições de ambiência urbana e urbanidade.

Os equipamentos públicos e a deficiência de espaços livres nas 
unidades de vizinhança de Toledo, PR

Ana Caroline Schreiner (Universidade Paranaense); Sabine Rosa de Campos; 
Bruna Wilhelms França; Leiliane Peixer Alcassa; Gabriela Victória Kuhn; Patricia 
Ariéli Barbian; Tuíse Gabriela Ludwig

Palavras-chave: planejamento urbano; unidades de saúde; centros de educação; espaços de 
lazer.

Neste trabalho serão apresentados resultados de análise da distribuição dos 
equipamentos públicos no espaço urbano de Toledo, Oeste do Paraná. Esses 
equipamentos integram sistemas que compõe a paisagem urbana: sistemas de objetos 
edificados e de espaços livres, suas relações e sobreposições. Assim, analisar sua 
distribuição é considera-los objetos, mas a sua utilização envolve a adequação dos 
espaços livres. Especificamente, foram analisados os equipamentos públicos coletivos 
utilizados pela comunidade infantil, aqueles de educação, saúde e lazer. Conforme 
Aymonino (1981), os equipamentos públicos são as edificações destinadas a satisfazer 
as necessidades evidenciadas pelos serviços públicos, que são aqueles desfrutados por 
um grande número de pessoas, de forma gratuita e de caráter coletivos. Para isso, foram 
elaboradas imagens com a localização dos equipamentos mantidos pelo poder público 
municipal. Esses dados foram analisados a partir de raios de abrangência conforme os 
escalões urbanos definidos por Ferrari (1982) para o planejamento da cidade, basedo 
no urbanismo orgânico norte-americano: unidade residencial, unidade de vizinhança, 
setor e centro urbano. Ademais, foi feita uma verificação da distribuição da população 
conforme a renda e densidade, considerando que “[...] quanto mais baixa a renda dos 
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moradores, mais eles serão dependentes dos serviços da rede pública” (CAMPOS 
FILHO, 1999, p.111). De acordo com Souza (2016), o planejamento urbano busca a 
justiça social, vinculada a melhoria da qualidade de vida, ligada ao acesso a serviços 
urbanos. Com isso, ao serem de caráter gratuito, a organização desses sistemas na 
cidade deve ser feita observando distribuição da população no espaço, priorizando 
aquela mais necessitada. Esse planejamento pode ser feito a partir de um somatório 
de comunidades criadas à base da ideia de vizinhança para suprir as necessidades 
básicas da vida cotidiana de seus moradores (FERRARI, 1982). Na origem do conceito 
de Unidade de Vizinhança (UV), proposto por Clarence Perry em 1920 nos EUA, a área 
residencial estaria organizada no entorno de bens de consumo coletivos, principalmente 
as escolas elementares (BARCELLOS, 2001). Nesse sentido, Ferrari (1982) observa 
que o planejamento por UV obteve sucesso em restituir grupos comunitários à cidade 
no entorno de equipamentos para o público infantil. Para isso, é preciso existir também 
um sistema de espaços livres, adequado à vida cotidiana dessa comunidade, voltados 
à esfera de vida pública, notadamente os bens de uso comum do povo como definidos 
por Queiroga (2011). Os parques e praças, além das escolas primárias e os centros 
de educação infantil, reúnem uma vizinhança, assim como os equipamentos de saúde 
de atendimento básico, visto a vulnerabilidade infantil e a existência de uma política 
nacional de vacinação. O mapeamento realizado levou à percepção de que existe uma 
organização em UV, pois foi observada uma polinucleação no entorno da escola de 
ensino básico, vinculada na maioria dos casos com o equipamento de saúde. No entanto, 
há uma deficiência de praças que permitam a interação maior dessa comunidade. Com 
isso, é possível repensar o sistema de espaços livres para qualificar a paisagem dessas 
unidades, proporcionando espaços abertos de encontro, lazer e contemplação para a 
vida cotidiana, reforçando o caráter comunitário.
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Migração internacional de refúgio e a espacialização do trabalho 
informal na cidade de São Paulo – SP

Bianca Jo Silva (Universidade Presbiteriana Mackenzie); Ruth Verde Zein

Palavras-chave: migração internacional de refúgio; produção e trabalho informais; espaços 
livres; morfologia urbana.

O presente trabalho visa o desenvolvimento de um processo teórico-metodológico 
onde se verificam hipóteses acerca da validade da existência, da dimensão e das 
especificidades com as quais substanciam-se aspectos da morfologia urbana como 
condição estruturadora das atividades econômicas da população em situação de 
refúgio na cidade de São Paulo - SP. Os espaços livres, inseridos no tecido urbano 
como estruturadores das dinâmicas comerciais são, historicamente, catalizadores dos 
processos de desenvolvimento urbano (SINGER, 2002). Na cidade moderna, a lógica de 
produção e trocas, sobretudo o comércio em sua mais ampla definição, orientou a ordem 
de produção morfológica e ocupação do espaço urbano (CACCIARI, 2009). As condições 
periféricas de desenvolvimento fizeram com que, em localidades economicamente 
subalternas, o mercado de trabalho formal convivesse muito intrínsecamente com as 
relações informais de trabalho, onde o comércio de rua possui papel fundamental de 
encontro e realização dos circuitos de produção (SANTOS, 1994). Produção, esta, 
que contribui para a intensificação das dinâmicas urbanas em determinadas regiões 
da cidade e reafirma os espaços livres, sobretudo a rua, como importantes aportes 
das relações comerciais (CACCIAMALI, 2000). A crise migratória de refúgio do século 
XXI, principalmente no que diz respeito ao aumento significativo das migrações sul-
sul (BAENINGER, 2018) - refúgio entre países subdesenvolvidos-, está alterando 
a composição da modernidade definida substancialmente em termos ocidentais e 
disseminando novos enfrentamentos relativos à diferença cultural. Constituem o 
fundamento para um novo tipo de localismo que não é autossuficientemente particular, 
mas que surge do global - levando em consideração o fato de que diferenças de valores, 
cultura e classe, potencialmente afetam hábitos de uso dos espaços livres -, onde 
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ações específicas à escala local se sobrepõem aos processos estruturados em escala 
global (HALL, 2009). É recorrente que a população em situação de refúgio passe por 
dificuldades na comprovação de suas eventuais qualificações profissionais, e, em virtude 
disso, seja necessário submeterem-se à trabalhos precarizados, inflando o mercado 
informal (BÓGUS, 2016). Neste contexto, através de trabalho de campo e levantamentos 
de registros administrativos brasileiros (como dados de entrada/saída no país, registros 
de autorização de trabalho concedidos pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg) 
e registros de emprego formal na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do 
Ministério do Trabalho) serão produzidas cartografias sociais de espacialização da 
população refugiada sob a perspectiva da ocupação profissional. Desta forma, pretende-
se analisar os efeitos sociais decorrentes da conformação morfológica da região 
central da cidade de São Paulo atentando-se para: (i) as especificades das tipologias 
e produtos de comercialização informal relacionadas à territorialidade; (ii) às diferentes 
nacionaldades com as quais estão vinculadas; e (iii) a densidade histórica das regiões 
em que esses produtos são comercializados, referindo-se aos fatores que envolvem um 
sistema de hierarquias sociais estabelecidas e mediadas pelo espaço urbano.

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

Carmem Maria Oliveira Procópio (Universidade Estadual de Campinas); Sílvia 
Aparecida Mikami Gonçalves Pina

Palavras-chave: sistema de espaços livres; habitação coletiva; urbanização de favelas.

Nas metrópoles brasileiras, muitos habitam os assentamentos precários cuja paisagem 
é caraterizada por um tecido irregular densamente construído, sem infraestrutura 
urbana básica, geralmente próximas a corpos hídricos poluídos ou vias de tráfego 
intenso. Iniciativas de urbanização desses assentamentos ou projetos para novos 
conjuntos habitacionais sociais apresentam variação das propostas em relação aos 
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espaços livres. Se num primero momento os espaços livres eram pouco valorizados 
(COMAS, 1983), recentemente têm papel de destaque tanto social quanto ambiental, 
quando as características e fragilidades das áreas onde se localizam estas moradias 
são consideradas (FRANÇA, 2009; CONSTANTINO, 2007). Este artigo apresenta um 
panorama das transformações das propostas para os sistema dos espaços livres e suas 
relações sociais, ambientais e de estruturação do território em conjuntos habitacionais 
verticais e nas urbanizações de favelas no município de São Paulo, entre 1964 e 2014. 
Como forma de estruturação, as informações são organizadas em três períodos: o 
primeiro, assimilado entre 1964 e 1985, está atrelado à política habitacional federal 
financiada pelo SFH/BNH durante o regime militar, com predominância da construção de 
conjuntos habotacionais. O segundo intervalo, entre 1986 e 2000, refere-se ao período 
de redemocratização do país, em que os governos estaduais e municipais ganham 
independência para resolver as questões habitacionais e a urbanização de favelas passa 
a ser mais presente. O último período, entre 2000 e 2014, é caracterizado por uma maior 
estabilidade política e econômica do país, características que entram em declínio no ano 
de 2015. Este ultimo período é marcado também pela maior consideração das implicações 
ambientais e sociais que os espaços livres significavam para as comunidades e também 
para o meio ambiente urbano, uma vez que a grande maioria dos assentamentos se 
localiza próxima ou em áreas de proteção ambiental (PIZARRO, 2016). Aliado às críticas 
difundidas sobre os espaços livres nos conjuntos habitacionais do BNH, este artigo 
pretende contribuir ao expandir a análise para períodos recentes e outras produções 
que podem indicar pistas para novos projetos e políticas urbanas. O cenário preliminar 
indica que, apesar de períodos marcados por retrocesso, houve evolução. Nas 
habitações coletivas projetadas por escritórios de arquitetura ou por Organizações Não 
Governamentais observa-se a tendência de espaços livres hierarquizados  no espaço 
livre intra-lote. Quando projetadas por empreiteiras ou no uso de plantas-tipo, há menor 
tendência desse resultado. Poucos avanços são encontrados externamente, como por 
exemplo a falta de sinergia entre a edificação e a rua que, em muitos exemplos se 
mostrou murada, limitada por grandes taludes e despreocupada com o desenho das 
calçadas. Nas urbanizações de favelas, nos últimos 25 anos, o reconhecimento do 
papel dos espaços livres atrelados com o corpo hídrico como estruturador do território 
foi fundamental, todavia, quando existe a construção de habitações coletivas nessas 
urbanizações, essa intervenção nem sempre se insere nesse tecido e se relaciona com 
os espaços livres existentes e novos.
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Vitalidade urbana e sintaxe espacial: uma análise configuracional da 
localização de atividades econômicas

Catharina Cavasin Salvador (Universidade Federal de Santa Catarina); Laís Caroline 
Bertolino de Almeira

Palavras-chave: vitalidade urbana; sintaxe espacial; uso do solo; diversidade.

A presença de atividades comerciais concorrentes e complementares, associada ao 
fluxo intenso de pedestres e à rotatividade de usuários é visto como ponto essencial 
para a materialização da vitalidade urbana.  Esta dinâmica capaz de concretizar 
a vitalidade urbana não é um produto trivial nas cidades, sendo assim, a busca por 
relações entre características configuracionais e a distribuição de serviços na cidade 
está presente em inúmeros estudos urbanos. Existe um princípio que relaciona a 
estrutura da malha a padrões de movimento por meio de inter-relações entre estrutura 
da malha, usos do solo, densidades, etc. A malha urbana tem o poder de facilitar ou 
incentivar o potencial de contato entre pontos da cidade, além disso, ao deslocarem-
se de um ponto a outro da cidade, as pessoas passam por uma série de espaços ao 
longo do percurso e este subproduto é determinado pela configuração da malha. A 
localização dos pontos de origem e destino pode não ser determinada pela malha, mas 
a configuração espacial tem um papel crucial, aumentando o potencial de contato nos 
espaços e fazendo com que alguns locais tenham mais potenciais que outros, dado 
que têm mais subprodutos. Essas localizações, portanto, teriam mais densidades de 
desenvolvimento, aproveitando as vantagens do movimento, e esse desenvolvimento 
teria um efeito multiplicador, atraindo novas construções e novos usos. Esse processo, 
resultante da relação entre a estrutura da malha e o movimento, é capaz de promover 
a vitalidade urbana. Assim, a pesquisa busca investigar a relação entre o espaço 
configurado e a localização de atividades econômicas a fim de verificar se os conceitos 
apresentados pela bibliografia, quando aplicados em outros contextos, de fato podem 
servir como instrumento de análise da distribuição de economias. Definiu-se como 
estratégia o estudo de casos múltiplos, tendo como critério de seleção: bairros com alta 



155

movimentação de pessoas, formados em diferentes épocas, que apresentassem vias 
centrais formadas pela presença de comércio local e fossem localizados em diferentes 
regiões da cidade (excluindo o centro). Isto levou à análise de três bairros com a intenção 
de verificar se suas vias principais apresentam relação com a sintaxe, explicando a 
presença de atividades econômicas. Para realizar esse exercício, foram processadas 
análises sintáticas de forma métrica e geométrica-angular em softwares habilitados e 
o levantamendo do uso do solo nos bairros. Os resultados mostraram que, das seis 
vias analisadas, cinco tiveram seus usos explicados pelos dados sintáticos. Se isso não 
ocorresse nas outras vias, então poderíamos sugerir que não existem correlações entre 
configuração espacial e centralidades nesse contexto, mas visto que apenas uma via 
não apresentou relação, podemos afirmar que tivemos 83% da análise comprovada 
pela sintaxe. A partir do estudo, busca-se contribuir para a comprovação dos conceitos 
apresentados ou, mais especificamente, para a comprovação da teoria de que fatores 
espaciais desempenham um papel crucial na formação e localização das economias 
dos bairros e, consequentemente, desempenham um papel igualmente importante no 
desenvolvimento da vitalidade desses espaços.

Estudos de morfologia urbana: o papel da rua na cidade

Cecília Pisetta (Universidade Presbiteriana Mackenzie); Valter Luís Caldana Jr

Palavras-chave: morfologia urbana; rua; espaço-público; conjuntos habitacionais.

No contexto da discussão sobre morfologia urbana este artigo discute qual o papel 
da rua na cidade. Entende-se que a rua deve ser compreendida nos projetos de 
arquitetura e urbanismo não somente como um vazio deixado entre os edifícios, mas, 
principalmente, como um espaço a ser explorado, um elemento capaz de integrar, 
interagir e dar vida ao conjunto arquitetônico e seu entorno. Deste modo, considera-
se que os aspectos morfológicos da cidade no século XXI devem ser definidos, desde 
o início, pela importância atribuída à rua no processo de elaboração dos projetos de 
arquitetura e urbanismo, ao acreditar que a rua, espaço público por excelência, tem o 
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potencial de agregar valor ao objeto arquitetônico, indo muito além do parcelamento 
do solo como é comumente encontrada. Para tanto, como metodologia investigativa 
realiza-se uma análise morfológica de dois conjuntos habitacionais implantados na 
cidade de São Paulo, o Residencial Alto de Pinheiros (1968) e o Residencial Natingui 
(1971), viabilizados a partir dos primeiros financiamentos do BNH – Banco Nacional da 
Habitação, a fim de verificar a importância atribuída aos espaços públicos, em especial 
a rua, e as qualidades advindas desta condição. Ambos foram construídos em terrenos 
adquiridos do extinto INPS - Instituto Nacional de Previdência Social, e, apesar de, 
localizados em bairros periféricos ao centro da cidade naquela época, Alto de Pinheiros 
e Vila Madalena, respectivamente, em pouco tempo passaram a integrar a malha urbana 
consolidada. Os resultados da análise permitem verificar que, nos dois casos estudados, 
a rua teria sido a protagonista dos processos de elaboração dos projetos de arquitetura 
e urbanismo, porém, ao partir de diretrizes bastante distintas em relação ao desenho de 
seus espaços públicos, os conjuntos habitacionais em questão estabelecem diálogos 
antagônicos em relação ao seu entorno, à construção do tecido urbano e à cidade de 
modo geral.

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

Cláudia Maté (Universidade Federal de Santa Catarina); Alina Gonçalves Santiago

Palavras-chave: espaços livres; forma urbana; cidade pequena.

Os espaços livres possuem central importância na configuração das cidades e, assim, 
considerados fundamentais no processo de ordenação e qualificação do território 
urbano. Sua análise compreende as superfícies não ocupadas, protegidas por lei ou 
não, de propriedade pública ou privada, vegetados ou não. Conforme Tardin (2008), a 
importância das análises sobre estes espaços se fundamenta no fato de que, por um 
lado, geralmente são áreas cujo valor estrutural não é reconhecido pelo planejamento 
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e que se tornam ameaçadas pelo crescimento urbano, e, por outro lado, são espaços 
promissores pela grande possibilidade de reestruturação e requalificação do território. 
Os espaços livres urbanos são elementos fundamentais da vida citadina (QUEIROGA; 
BENFATTI, 2007), portanto, em qualquer que seja a formação urbana, das menores 
cidades às metrópoles, o reconhecimento sistêmico do conjunto de espaços livres de 
cada uma delas se constitui em importante fator para a análise, diagnóstico, proposição 
e gestão dos espaços livres públicos e privados (QUEIROGA et al, 2011). No entanto, 
os estudos desenvolvidos a respeito do sistema de espaços livres, assim como a 
maior parte das pesquisas relacionadas ao espaço urbano, têm se concentrado nas 
grandes e médias cidades brasileiras. Os processos urbanos, as formas espaciais 
e as problemáticas urbanas das grandes e médias cidades não são equivalentes 
em relação às pequenas cidades (SCHERER, 2009). Cada cidade pode conter um 
sistema bem diverso em comparação à outra, pois a história do lugar, as relações que 
nele se desenvolvem, as necessidades que cada população possui, os valores por 
elas atribuídos, além das características do suporte físico, dotam o sistema de uma 
identidade própria (WEINGARTNER, 2008). Nesse contexto, este artigo objetiva analisar 
o sistema de espaços livres de uma pequena cidade, Pinhalzinho, no estado de Santa 
Catarina, identificando suas particularidades e também as similaridades e diferenças 
existentes com os resultados já encontrados nos estudos de cidades de maior porte. A 
importância das análises sobre os espaços livres das pequenas cidades se fundamenta 
no fato de que estas comumente apresentam maior proximidade com o ambiente rural 
e o natural, realidade distante nos grandes núcleos. Ao mesmo tempo, nessas cidades 
também é frequente a adoção de modelos de planejamento, planos diretores ou padrões 
formais de cidades maiores. Macedo (1995) explica que a reprodução desses modelos 
raramente considera as condições locais e o impacto ambiental, sendo propostas 
soluções inadequadas em relação à morfologia do relevo e ao clima, desvinculadas 
do cotidiano e costumes locais. Nesse sentido, a análise do sistema de espaços livres 
em uma cidade pequena pode identificar suas particularidades, investigando como a 
influência das cidades maiores e a inter-relação entre o rural e o urbano se refletem em 
seu espaço urbano, na forma, nas tipologias e distribuição dos espaços livres urbanos. 
Ao analisar a importância que os espaços livres tiveram na organização das cidades de 
pequeno porte e as consequências que estes sofreram frente à ocupação urbana e à 
maneira como ela se desenvolveu, é possível compreender a realidade urbana desses 
núcleos.
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Parques ribeirinhos como fator de conexão entre o rio e a cidade, em 
Teresina (PI).

Denise Rodrigues Santiago (Universidade Federal do Piauí); Karenina Cardoso 
Matos; Camila Soares de Figueiredo; Wilza Gomes Reis Lopes

Palavras-chave: espaços livres; paisagem ribeirinha; margens dos rios.

Os espaços livres são elementos de grande importância dentro da cidade, e os parques 
urbanos são tidos como um dos principais tipos de espaços livres públicos, que 
abrangem áreas consideráveis dentro do espaço urbano e são constituídos, em sua 
maior parte, de regiões vegetadas (MACEDO e SAKATA, 2002). Áreas como essas são 
relevantes quando inseridas no contexto da crescente urbanização, pois proporcionam 
às pessoas diferentes atividades de lazer e recreação, além de permitir a contemplação 
de paisagens naturais, como é o caso dos parques ribeirinhos. Em Teresina, capital 
do estado do Piauí, os rios Poti e Parnaíba são elementos naturais significativos na 
paisagem da cidade, contribuindo, assim, para a construção de sua imagem urbana 
(MATOS, 2017). Nesse contexto, destaca-se a importância das margens dos rios e dos 
parques ribeirinhos que, além de desempenharem o papel de espaços livres dentro da 
cidade, também estabelecem uma conexão entre ela e o rio (TARDIN, 2008). Dessa 
forma, o estudo se desenvolve acerca das duas frentes ribeirinhas situadas entre as 
Pontes Mestre Isidoro França (2010) - mais conhecida como Ponte Estaiada - e Juscelino 
Kubitschek (1957), localizadas em Teresina, pertencendo à Zona de Preservação 5 
(ZP5), e compreendendo na margem direita os bairros Fátima e Jóquei (situados na 
zona Leste, abrangendo o Parque Beira Rio), e na margem esquerda os bairros Cabral, 
Porenquanto e Morro da Esperança (situados na zona Centro Norte, incluindo o Parque 
Ambiental Rio Poti I). Assim, o estudo tem como objetivo analisar diferentes aspectos 
relacionados à apropriação e uso do solo e como tais aspectos foram mudando ao 
longo dos anos, nas margens ribeirinhas, entre as Pontes Juscelino Kubitschek e Isidoro 
França. Baseou-se em pesquisas bibliográficas, levantamento de dados históricos e 
legais, visitas in loco, entrevistas e análises de fotografias, além da leitura de mapas 
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através de capas urbanas e sobreposição das mesmas. Dentro desse recorte, as duas 
frentes do rio Poti apresentam aspectos diferenciados quanto ao uso, uma vez que, 
enquanto na margem direita o Parque Beira Rio é dotado de uma maior diversidade de 
usos com áreas de lazer abertas ao público, quadras poliesportivas, academia, pista de 
cooper e atividade esportiva de arvorismo, na margem esquerda o Parque Ambiental 
Poti I apresenta uma quantidade mais restrita de atividades, predominando os campos 
de futebol e floriculturas. É importante destacar que em muitos pontos de ambos os 
parques a permeabilidade física e visual dos mesmos com o rio é comprometida devido 
à falta de cuidados necessários à vitalidade da área. Assim, ao analisar o recorte, não 
apenas quanto à aspectos físicos e apropriação do uso do solo, mas também quanto 
às relações sociais, é possível pontuar aspectos positivos, que atraem a comunidade e 
trazem impactos construtivos para o meio urbano, assim como aspectos negativos, que 
estão relacionados a má gestão desses espaços, marcada pela ausência de iniciativas e 
estratégias que aproximem o usuário do rio e o rio da cidade.

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

Eugenio Fernandes Queiroga (FAU - Universidade de São Paulo)

Palavras-chave: sistemas de espaços livres; cidades e metrópoles brasileiras; urbanização 
contemporânea; produção e apropriação.

No Brasil, desde 2006, as pesquisas sobre sistemas de espaços livres (SELs) veem 
se ampliando, deixando de se restringir ao estudo de parques e praças isoladas. A 
partir do abrangente conceito de espaço livre de Miranda Magnoli (1983), bem como 
apoiados na geografia crítica miltoniana (SANTOS, 1996) e na teoria da complexidade 
de Edgard Morin (2002), é possível, e mesmo fundamental, compreender que todos os 
espaços livres das cidades e demais formações urbanas mais complexas (metrópoles, 
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macrometrópoles, megalópoles) são elementos constitutivos de um SEL urbano, seja 
na escala urbana ou regional. Desse modo o sistema de áreas verdes, o sistema de 
unidades de conservação ambiental, o sistema hídrico, o sistema viário, ou qualquer 
outro sistema de espaços livres de caráter setorial se constitui em subsistemas do SEL 
(MACEDO, et al., 2018). Também o conjunto de espaços livres privados de uma cidade, 
metrópole, ou região é parte integrante do SEL da respectiva cidade, metrópole e região 
(QUEIROGA, 2012). Neste trabalho retoma-se discussão conceitual de um processo 
amplo de pesquisa realizada em rede nacional, se apresenta brevemente consequências 
da construção conceitual para o método da pesquisa e discorre-se sobre características 
gerais de SELs de importantes cidades e metrópoles brasileiras. Numa abordagem 
compreensiva e dialética, é impossível isolar o estudo dos SELs sem compreendê-lo 
como parte integrante e intrínseca da produção social do espaço urbano e regional, 
a forma urbana é constituída, portanto, enquanto síntese dinâmica entre o sistema de 
espaços livres e o conjunto de espaços edificados sobre o suporte biofísico. Diante dessa 
perspaectiva teórico-conceitual, discorre-se nesse trabalho sobre processos de produção 
de SELs urbanos brasileiros, sobre características morfológicas de SELs, bem como 
sobre apropriações contemporâneas dos SELs, contradições, conflitos e possibilidades 
que estimulam não apenas a continuidade das pesquisas sobre o tema, bem como a 
reflexão sobre contribuições da pequisa para a formulação de polítcas públicas que 
sejam capazes de ler a potência do SEL para a qualificação socioambiental dos espaços 
urbanos, onde vivem, aliás, cerca de 85% da população brasileira. Seria completamente 
inadequado formular um manual fechado de recomendações para a quailificação dos 
SELs das cidades brasileiras, não se espera, por exemplo, que uma metrópole litorânea 
tropical com mais de 12 milhões de habitantes possua SEL produzido e apropriado da 
mesma maneira que uma cidade média, subtropical, de 150 mil habitantes. Dada a 
natureza geral de análise e interpretação pretendidas nesse trabalho, não cabe aqui 
discorrer sobre especificidades locais, evidentemente são relevantes e merecem a 
atenção de pesquisadores, mas fogem do escopo desse texto.
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Morfologia urbana: espaços públicos abertos de uso coletivo em 
Tijucas - SC

Fábian Grei Machado (Universidade Federal de Santa Catarina); Almir Francisco 
Reis

Palavras-chave: legislação; loteamentos; áreas livres de uso público (ALP); apropriação coletiva.

Este artigo apresenta estudo referente ao sistema de espaços públicos abertos de uso 
coletivo e sua consolidação no tecido urbano. Como recorte espacial do estudo, foi 
escolhida a litorânea e plana cidade de Tijucas, localizada no sul do Brasil, em Santa 
Catarina. Nas análises realizadas destaca-se o parcelamento do solo na modalidade 
loteamento, como o grande definidor dos espaços públicos abertos, na medida em que 
estabelece o traçado viário, as praças e as áreas verdes no tecido urbano. Defende-se 
a relevância das praças e áreas verdes como possíveis viabilizadoras de socialização 
e apropriação coletiva, sendo dessa forma capazes de qualificar experiências de vida 
urbana no cotidiano. 
O objetivo principal consistiu em avaliar a rede de espaços públicos abertos, inserida em 
períodos anteriores e posteriores à legislação de parcelamento do solo. Como objetivos 
secundários, foram analisados os padrões morfológicos de integração: do tecido urbano 
e das áreas livres de uso público (ALP – praças e áreas verdes), provenientes dos 
sucessivos loteamentos no transcorrer do tempo. 
A hipótese trabalhada é a de que, na maioria das vezes, as ALPs ( praças e áreas 
verdes) definidas por estes loteamentos, são inseridas tão somente para atender as 
necessidades e formalidades legais sem, no entanto, existir no processo a preocupação 
de fazê-las locais adequados à utilização coletiva.
A pesquisa transcorreu através de leituras relacionadas à localização e forma das ALPs, 
propostas nos loteamentos aprovados no período de 1979 a 2017 em Tijucas. Nesta 
pesquisa foram utilizados referenciais teóricos, documentais, fotográficos, e provenientes 
das legislações urbanística e ambiental. A metodologia foi desenvolvida através das 
seguintes etapas de trabalho:
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1- Verificação do nível de integração global da cidade, considerando a inserção histórica 
do traçado e dos loteamentos. Para isso, foram utilizadas as técnicas da Sintaxe Espacial 
de Hillier e Hanson (1984) através de programas computacionais específicos (Depth 
map); 
2-  Análise da inserção das ALP provenientes dos loteamentos no contexto da cidade 
como um todo, na atualidade e no transcorrer do tempo. Envolveu aplicação derivada 
das técnicas da Sintaxe Espacial de Hillier e Hanson (1984);
Os resultados obtidos através das análises previstas na metodologia organizaram 
dados conclusivos para a pesquisa. A conclusão geral aponta que a inserção das áreas 
livres de utilização coletiva dos loteamentos vem deixando de contemplar requisitos 
qualitativos de localização. Como possíveis causas para isso, podemos apontar a 
recorrente desconsideração da dimensão social e mesmo um entendimento equivocado 
de aspectos ambientais: ao se buscar prioritariamente a proteção da natureza, as áreas 
livres de utilização coletiva têm sido alocadas em pontos mais distantes e isolados nos 
loteamentos. Outra causa evidente está na busca por um aproveitamento máximo das 
glebas de terra, nas quais se reservam os melhores espaços para os lotes privados e se 
destinam os menos privilegiados para o uso público. Decorrente deste pensamento, os 
prejuízos para o convívio em sociedade e para a cidade são muitos e de difícil reparação.

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

Jefferson Tomaz de Araújo

Palavras-chave: sistemas de espaços livres; espaços livres públicos; periferia; São Gonçalo; 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A diversificação dos espaços livres urbanos é responsável por atender as diversas de-
mandas sociais e ambientais das cidades. Os espaços livres são lugares fundamentais à 
construção da identidade cultural, da articulação política, de uma sociedade democrática 
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e da relação entre homem e natureza. A urbanização brasileira, sob a ótica da produção 
capitalista do espaço, engendrou a produção de cidades marcadas pelos mais diversos 
âmbitos de desigualdades e padrões de segregação socioespacial. Seja na escala in-
traurbana ou metropolitana, esse modelo de desenvolvimento urbano se relaciona dire-
tamente aos diversos problemas sociais, econômicos, políticos, espaciais e ambientais 
enfrentados pelas cidades brasileiras desde sua gênese até a contemporaneidade. Em 
diversas cidades do país a fragmentação e a debilidade dos sistemas de espaços livres 
podem ser vistas como reflexo da ausência de um planejamento urbano integrado com 
potencial de ordenamento da forma urbana. Nesse sentido, os papéis vocacionais iner-
entes à dimensão pública dos espaços livres são comprometidos em função desse fato. 
Em consonância a outros casos brasileiros, o município de São Gonçalo na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro é marcado de forma latente pela desigualdade na con-
formação do seu espaço urbano. As condições históricas da sua urbanização propor-
cionaram uma estrutura urbana fragmentada, espraiada e significativamente imperme-
abilizada, contribuindo dessa maneira, à composição de uma paisagem árida e repleta 
de fragilidades na conformação dos escassos espaços livres públicos da cidade. No 
clímax da industrialização, o desmembramento de fazendas citricultoras à produção de 
diversos loteamentos populares foi responsável pela acentuação das desigualdades in-
traurbanas na cidade. Nesse contexto, inserem-se os bairros Jardim Catarina e Laranjal, 
frutos de um parcelamento do solo regido pelos interesses de acumulação de renda aos 
proprietários fundiários no espaço urbano fluminense. Quanto a sua morfologia urbana, 
os bairros apresentam grandes debilidades no que se refere principalmente à qualidade 
dos espaços livres públicos. Sua escassez e precariedade em ambos os bairros é um 
fator preocupante em face de sua significativa densidade demográfica. Em especial, 
destaca-se o Jardim Catarina, bairro reconhecido como o maior loteamento plano da 
América Latina e carente de espaços livres qualificados ao desfrute da vida pública. Na 
literatura, diversos estudos têm promovido discussões referentes aos sistemas de es-
paços livres de cidades brasileiras em diferentes linhas de abordagem. Entretanto, ainda 
permanecem lacunas referentes à exploração minuciosa de determinadas condiciona-
ntes sociais, econômicas, culturais e políticas na conformação dos sistemas de espaços 
livres e seus desdobramentos na vida pública contemporânea, especialmente no que se 
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refere às periferias urbanas brasileiras. À luz dos processos geohistóricos, este trabalho 
inicia um debate a partir da análise morfológica dos bairros Jardim Catarina e Laranjal 
e seu sistema de espaços livres em função de sua urbanização periférica. Com foco 
na valorização da vida pública e seu papel de articulação coletiva, este artigo aponta 
possíveis desdobramentos dos referidos processos de urbanização nas dinâmicas de 
apropriação social dos espaços livres públicos no caso empírico estudado. Para isso, 
o trabalho debruça-se sobre essas questões fundamentando-se em uma investigação 
teórica diretamente associada ao objeto empírico.

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

Karina Martins de Souza (Universidade Federal Fluminense); Jefferson Tomaz de 
Araújo; Eloisa Carvalho de Araújo

Palavras-chave: espaços residuais; espaços livres; sistemas de espaços livres; urbanismo de 
frragmentação; cidade contemporânea.

Os espaços livres se manifestam de forma intrínseca aos conflitos e contradições presentes 
nas paisagens brasileiras em suas mais variadas formas de expressão nas cidades. Os 
aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos dos lugares urbanos contribuem na 
conformação dos espaços livres e na interação entre estes e os espaços edificados das 
cidades. Diante dos constantes processos de urbanização, diversos resíduos espaciais 
sem características formais e funcionais muito bem definidas emergem na trama 
urbana. Esses espaços residuais podem ser encarados como reflexo das dinâmicas que 
envolvem a composição da cidade capitalista. Na discussão referente aos sistemas de 
espaços livres, a compreensão da manifestação dos conflitos e contradições impressos 
na paisagem é peça fundamental ao planejamento dos espaços urbanos da cidade 
contemporânea. Ao longo dos processos de (re)produção do espaço, a adaptabilidade 
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das funções da forma urbana é determinada muitas vezes pelas ideologias responsáveis 
pela organização da sociedade. No âmbito da urbanização brasileira, a fragmentação 
do sistema de espaços livres de diversas cidades pode ser encarada como um dos 
desdobramentos de um planejamento urbano excludente regido sob os interesses dos 
sujeitos dominantes. Nesse contexto, emergem os espaços residuais como espaços não 
inseridos na vivência urbana, que existem somente aguardando um uso, uma atividade 
ou uma ocupação. Os resíduos se apresentam como produto da sobreposição das 
camadas da cidade ao longo dos anos, formado pela renúncia da unidade da paisagem 
urbana. Nesse sentido, destaca-se o urbanismo de fragmentação como instrumento 
discriminador socioespacial na cena urbana. Diversos estudos têm abordado a cidade 
dispersa, a ausência do planejamento sistêmico dos espaços livres e a gênese e 
intervenções sugestivas dos/nos resíduos espaciais da urbe através de diferentes 
linhas de investigação. Entretanto, os referidos temas ainda são predominantemente 
tratados de maneira isolada entre si. Pouco se tem estudado a respeito dos espaços 
residuais, seus signos e potencialidades na composição de um sistema de espaços 
livres qualificado às necessidades da vida urbana na cidade contemporânea. Por meio 
de uma pesquisa qualitativa com enfoques crítico e analítico, este trabalho explora os 
processos de urbanização produtores dos espaços residuais e as dinâmicas urbanas 
que os apresentam como espaços do possível. Dessa forma, é nessa perspectiva que 
esta pesquisa identifica potencialidades nos espaços residuais inseridos nos sistemas 
de espaços livres da urbe, tecendo possíveis conexões e instigando estudos futuros.

A constituição da borda urbana de Passo Fundo/RS: abordagem sobre 
o sistema de espaços livres

Laércio Stolfo Maculan (IMED)

Palavras-chave: sistema de espaços livres; borda urbana; Passo Fundo/RS.

O trabalho está vinculada a minha tese de doutorado e ao Grupo de Pesquisa Sistemas 
de Espaços Livres do Rio de Janeiro - SEL/RJ, e o objetivo deste estudo é contribuir 
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para discussão a cerca da constituição da forma urbana a partir de uma abordagem 
sobre o Sistema de Espaços Livres (SEL) em diferentes unidades de paisagem (UP) que 
compõem a borda urbana de Passo Fundo/RS. A cidade de Passo Fundo é classificada 
pelo IBGE (2008) como uma capital regional do tipo B, tendo influência e polarizando 
uma agloremação que conta com aproximadamente 1,08 milhões de habitantes.  O 
delineamento metodológico foi estruturado nas seguintes etapas: delimitação da 
borda urbana através de unidades de paisagem (UP); a categorização SEL presentes 
em cada uma das UP, conforme a metodologia adotada pelo SEL/RJ. Os resultados 
obtidos demonstram que os principais SEL públicos presentes na borda são as vias e 
as praças, sendo que estas carecem de urbanidade. Além disso foi observado que as 
praças na sua maioria foram ocupadas por equipamentos públicos e em alguns casos 
por residências unifamiliares. Foi possível observar que algumas UP apresentam menor 
quantidade de SEL intralote, o que por consequencia acarreta maior demanda por SEL 
públicos qualificados, porém isso  acaba não ocorrendo. O trabalho contribui para a 
compreensão da forma urbana presente na borda e corrobora para a busca de uma 
cidade mais igualitária e com SEL que atendam as demandas da sociedade.

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

Lais Caroline Bertolino de Almeida (Universidade Federal de Santa Catarina); 
Catharina Cavasin Salvador

Palavras-chave: sintaxe espacial; renda; viagens; classes sociais; classe de renda baixa.  

Um dos fatores que determinam a localização de moradia da população e a separa 
por classes sociais é o direcionamento dos investimentos públicos. Locais com maiores 
investimentos tendem a se valorizarem mais, concomitantemente, oportunizam a 
seleção dos moradores de determinada área. Essa seleção se dá pela renda, pessoas 
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que apresentam rendas maiores possuem maiores oportunidades de escolha de 
moradia, no entanto, conforme a renda vai diminuindo, começam a surgir limitações na 
escolha desse local. Para a classe social que possuí rendimentos muito baixos, estas 
acabam residindo em locais mais periféricos, com menos infraestrutura e acesso às 
suas atividades obrigatórias, sociais e opcionais. A teoria da sintaxe espacial defende, 
através da configuração, que áreas mais integradas ao sistema urbano possuem a maior 
probabilidade de usos do solo diversificados, consequentemente, pessoas que habitam 
próximo a esses locais possuem mais acesso à comércios e serviços. Por outro lado, em 
áreas menos integradas ao sistema, a proporção de diversidade de usos do solo é muito 
baixa, por causa da dificuldade de acessos. As áreas mais integradas são providas de 
maior diversidade de usos do solo por serem os melhores caminhos de origem e destino, 
sendo o trajeto que liga um ponto ao outro. Neste sentido, pessoas de classe social de 
renda baixa, apresentam limitações tanto na falta de infraestrutura, como na diversidade 
local e no acesso aos usos do solo. Para o entendimento das limitações enfrentadas pela 
classe social de renda baixa, o estudo aborda um olhar para a configuração do espaço 
urbano através da teoria da sintaxe espacial e a renda, tentando identificar as diferenças 
do acesso a oportunidades de viagens por diferentes classes sociais. O estudo aborda 
uma análise exploratória e estatística, identificando a localização espacial das classes 
sociais, a integração no espaço urbano e a relação com as oportunidades de acesso às 
viagens por classe social, respondendo os seguintes questionamentos: Qual a diferença 
do acesso às viagens por diferentes classes sociais? Quão inseridas no sistema urbano 
elas estão e como a configuração urbana favorece na limitação do acesso às viagens? 
As pessoas de classe social de renda baixa realizam viagens para atividades sociais 
e opcionais? A diferença entre a proporção de viagens da classe social de renda alta 
para a classe social de renda baixa corresponde a aproximadamente 50%. No mesmo 
momento em que a opotunidade de acesso às viagens é quase a metade (menos) para 
a classe de renda baixa, este mesmo grupo social apresenta as maiores proporções de 
viagens antes das 6h30, podendo supor que, além de viajarem menos, sofrem limitações 
no tempo, precisando deixar de realizarem outras atividades para se deslocarem.
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O sistema de espaços livres na constituição da forma urbana 
contemporânea: avaliação cartográfica do centro da cidade de Passo 
Fundo/RS.

Laura Campagna Basso; Lauro André Ribeiro, Grace Tibério Cardoso

Palavras-chave: sistema de espaços livres; forma urbana; avaliação cartográfica; Passo Fundo/
RS.

A qualidade do espaço urbano está claramente vinculada à presença de numerosos e 
diversificados espaços livres. Existem muitas formas da cidade atual brasileira, as quais 
derivaram da combinação das influências estrangeiras e características locais, biológicas 
e, principalmente, antrópicas. Alguns estudos já realizados sobre a morfologia urbana, 
denotam que a forma urbana das cidades no Brasil pode ser estabelecida e detectada 
pelas lógicas de produção, padrões e classes específicas de tecido urbano, de sistema 
de espaços livres e de modelos de parcelamento que demonstrem a atual paisagem 
urbana nacional. No entanto, salienta-se que, mesmo em análise de cidades com porte 
similar, é reconhecida a existência de especificidades locais. Desse modo, o presente 
artigo dedica-se a colaborar na busca pelo conhecimento da forma urbana das cidades 
brasileiras e a compreender as relações entre o sistema de espaços livres e a forma 
urbana de Passo Fundo, cidade de porte médio do interior do Estado do Rio Grande do 
Sul, com uma abordagem de destaque para o centro da cidade como área de estudo. 
A escolha da área central justifica-se por apresentar um valor histórico de ocupação, 
pois esta região acomoda as primeiras edificações implantadas na fundação da cidade, 
em meados do século XVII e XVIII e, por conter, desde então, sucessivas e variadas 
formas de ocupação urbana, concentração de imóveis valorizados e por se tratar da 
região mais habitada e com maior densidade construtiva do município. Neste sentido, 
o artigo tem como objetivo avaliar os aspectos tipo-morfológicos e os espaços livres de 
cenários intraquadras localizadas no setor central da cidade de Passo Fundo, a partir da 
elaboração de mapas, sob a técnica de geoprocessamento, mediante o software QGIS. 
A avaliação por meio de arquivos georeferenciados foram realizadas quadra a quadra, 
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a partir de fotointerpretação via satélite dos espaços livres públicos e privados da área 
central. Como realidade concreta, a pesquisa possibilitou constatar que a forma urbana 
da cidade de Passo Fundo como um todo contém um sistema de espaços livres inserido 
em uma mancha urbana compacta e contínua, apresentando na atualidade, significativa 
dinâmica do processo de produção do espaço urbano. Por fim, cabe reconhecer que a 
área central da cidade hoje é caracterizada por uma ocupação consolidada e fornece 
um diverso sistema de espaços livres, característica esta que afirma o potencial para 
maiores áreas destinadas ao lazer e recreação, promovendo, assim, a coletividade e 
cidadania local.

Estratégias de desenho urbano: uma retomada do campo disciplinar 
no contexto brasileiro

Luis Guilherme Alves Rossi (FAU – Universidade de São Paulo); Nicolas A. M. C. 
C. Le Roux

Palavras-chave: desenho urbano; modernismo; instrumentos urbanísticos; transformação 
urbana; São Paulo.

A crise urbana de São Paulo relaciona-se tanto a uma crise profunda do Estado, quanto 
a uma falha das disciplinas da Arquitetura e Urbanismo. A partir da década de 1950, com 
a explosão demográfica e concretização do automóvel como meio de transporte, ocorre 
em São Paulo o chamado “padrão periférico de urbanização”, em que multiplicam-se 
loteamentos residenciais distantes do centro, pouco conectados com a malha urbana 
e ocupados por tipologias autoconstruídas. A própria produção habitacional do Estado 
construiu bairros segundo um modelo de replicação de edifícios. Em 1972, São Paulo 
inaugura a Lei de Uso e Ocupação do Solo, referência para diversas outras cidades, 
e oficializa a edificação monofuncional isolada no lote como padrão de construção e 
adensamento urbano. 
Processos como estes denotam a influência do pensamento modernista que, no contexto 
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latino-americano, contribuíram para o acirramento dos conflitos urbanos e a construção 
de valores que fazem perpetuar um modelo de cidade desigual e insustentável. Do 
ponto de vista disciplinar isto equivale ao esvaziamento do campo do Desenho Urbano, 
que perde sua posição para a arquitetura das edificações e o urbanismo. Enquanto a 
Arquitetura passa a produzir objetos singulares e excepcionais, o urbanismo envolve-
se no parcelamento disciplinar através de temáticas como a mobilidade e a habitação 
social. Isso resultou na crescente ausência do arquiteto dos processos de produção 
da cidade. Em contrapartida, os setores da construção alinhados com a política neo-
liberal assimilaram as formas de regulação urbanística, influenciam fortemente na sua 
manutenção e seguem produzindo o espaço a partir da lógica de exploração do urbano 
como valor de troca.
É necessária uma mudança de paradigmas na maneira como o Estado regula e intervém 
na cidade e como os arquitetos atuam no âmbito acadêmico e profissional. Destacamos 
a necessidade de um olhar integrado para as questões urbanas que devem se apoiar no 
campo disciplinar do Desenho Urbano para criar modelos de regulação urbanística que 
garantam transformações estruturadas em (1) readequar o tecido urbano colocando a 
ruas e o lotes bem dimensionados como protagonistas da nova organização da cidade; 
(2) criar uma regulação tipo-morfológica adequada ao lugar tendo em vista sua situação 
geográfica, histórica e social; e (3) possibilitar a construção de edificações singulares 
pensadas em consonância com o novo desenho dos espaços públicos capazes de 
agregar múltiplas funções e responder a problemáticas específicas. Esse conjunto de 
ações foi pensado como maneira de fortalecer o controle do Estado sobre a cidade, 
garantir a participação da população nas decisões e revalorizar o arquiteto enquanto 
profissional da cidade.
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Praças públicas de Vitória/ES: afinal, que praças são estas?

Michela Sagrillo Pegoretti (Universidade Federal do Espírito Santo); Lorenzo 
Gonçalves Valfré; Eneida Maria Souza Mendonça

Palavras-chave: espaço público; praça; forma; função.

As praças públicas são importantes estruturas morfológicas destinadas à convivência 
social nas cidades. Muitas delas, no entanto, mostram-se fragilmente inseridas no 
contexto urbano, alheias ao tecido urbano e à vida da cidade e vêm apresentando um 
enfraquecimento de seu caráter público, diante dos aspectos mencionados e também, 
das novas formas de apropriação dos espaços e da construção da vida coletiva (Gomes, 
2012; Queiroga, 2001). Estas resultam da própria dinâmica do sistema capitalista o 
qual, entre outros aspectos, vem ocasionando um processo negativo de dissolução, 
fragmentação e privatização, que pode favorecer o desaparecimento do espaço público 
como espaço da cidadania (Borja e Muxí, 2000). Partindo-se do princípio de que as 
praças devem ter função ligada à aspectos de socialização, forma articulada ao tecido 
urbano (Lamas, 2011; Robba e Macedo, 2010) e uso que lhes agucem a ideia de público, 
o artigo aqui apresentado tem como objetivo apreender como se apresentam as praças 
localizadas na cidade de Vitória/ES, como espaço público fidedigno deste território. 
Investiga-se, então, se todas as praças, assim nomeadas, apresentam-se de fato com 
esta função. A estratégia metodológica foi baseada em revisão bibliográfica buscando-
se principalmente a compreensão da origem do termo espaço público (Arendt, 2001; 
Habermas, 2003), e o conceito de praça pública (Robba e Macedo, 2010). O objeto de 
estudo foi investigado na grande escala, inicialmente por meio de imagens de satélite 
disponibilizadas pelo Google Earth, e ocasionalmente, quando julgado necessário, 
também por visitas, buscando-se identificar quais das praças assim nomeadas continham 
esta função. Os dados foram tabelados em planilha Excel para visualização de número 
e percentuais de praças que se mantêm como tal, por região administrativa da cidade. 
Mapas de figura-fundo foram utilizados para auxiliar a identificação de características 
da forma urbana das denominadas praças e analisar o potencial de inserção urbana 
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das mesmas. A partir desta metodologia foi possível identificar espaços que não 
apresentam função e forma de praça. O estudo apontou que do total de 273 praças, 
assim denominadas pela Prefeitura Municipal, 35% continham acesso restrito ou eram 
apenas canteiros, alargamento de passeio, rotatórias ou estacionamento. Das nove 
regiões administrativas do município, a que recebeu maior taxa de redução no número 
de praças, 60%, foi a região da Praia do Canto que abriga população de elevada renda, 
possui boa infra estrutura urbana e paisagística e contém uma enorme quantidade de 
canteiros de divisão de fluxo viário denominados como praça. A despeito da análise 
ter permitido identificar que 35% dos espaços pesquisados não apresentam atributos 
de praça, o estudo aponta a necessidade de investigação futura em pequena escala, 
para verificação mais aprofundada acerca da forma e do uso desses espaços, refinando 
a pesquisa sobre a condição dos mesmos como praça. Por fim, o artigo destaca a 
importância da real função das praças nas cidades, e a perda gerada quando espaços 
denominados como praça não assumem tal identidade. Isso enfraquece sua notoriedade 
como espaço público constituído por ações de ordem comunicativa entre pessoas, 
capazes de fortalecer a experiência urbana e humana.

O espaço livre intraquadra na transformação da forma urbana 
brasileira

Rafael Lopez Pegoraro (FAU – Universidade de São Paulo)

Palavras-chave: sistemas de espaços livres; morfologia urbana; paisagem.

A transformação dos Espaços Livres intraquadra pode estar entre as transformações 
mais silenciosas em processo nas cidades brasileiras. A percepção de alterações das 
massas edificadas ou mesmo dos Espaços Livres de grande acessibilidade é muito 
mais impactante ao transeunte. Ao caminhar pelas cidades podemos ter apenas uma 
noção fragmentada das características dos Espaços Livres no interior das quadras 
urbanas, isto é, Espaços Livres intraquadra, em sua maioria de uso privado, acesso 
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restrito e geralmente cercados por barreiras visuais. Apesar de difíceis de se perceber 
como conjunto, são relevantes dentro do Sistema de Espaços Livres (SEL) urbano, 
correspondem a uma grande parcela de área das cidades, estão relacionados a 
diversas atividades cotidianas de sociabilidade e desempenham um papel ambiental 
significativo. Portanto, expressiva parte da compreensão sobre a transformação das 
cidades brasileiras passa pela investigação da transformação de seus Espaços Livres 
intraquadra.
Para subsidiar essa investigação recorre-se à metodologia em desenvolvimento pelo 
Laboratório QUAPÁ da FAUUSP, através dos projetos QUAPÁ-SEL. Com esses 
projetos, a partir da interpretação de imagens de satélites e a utilização de Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG) o laboratório produziu uma cartografia que permite uma 
visão geral dos SEL de muitas cidades brasileiras entre os anos de 2014 e 2015, traçando 
um panorama inclusive sobre aspectos dos Espaços Livres intraquadra. Entretanto para 
investigar processos de transformação foi necessária a construção de outros mapas 
referenciais, que pudessem ser comparados à cartografia produzida pelo laboratório e 
que representassem apenas as características de áreas recentemente transformadas 
nas cidades. Tal cartografia foi produzida a partir da comparação de duas imagens de 
satélite, de 2005 e de 2015, de cinco municípios brasileiros já estudados pelo QUAPÁ: 
Campinas (SP), Curitiba (PR), Maceió (AL) e Vitória (ES). Buscou-se identificar nessas 
cinco cidades áreas que apresentaram alguma variação da forma urbana no período, 
e interpretar essas áreas a partir dos mesmos critérios da cartografia do Laboratório. 
Quatro aspectos de interpretação dos espaços intraquadra são investigados. Primeiro 
o tipo morfológico, que por si já expressa determinada relação entre espaço edificado 
e livre. São ainda investigados a quantidade de Espaço Livre intraquadra existente, 
a quantidade de arborização intraquadra existente e a quantidade de recuos das 
edificações. 
Tal comparação revelou que as cinco cidades predominantemente horizontais 
apresentaram a tendência de continuar a produzir predominantemente tipos 
morfológicos horizontais, ainda que processos de verticalização tenham se intensificado. 
A quantidade de espaço livre intraquadra tende a diminuir, com edificações que ocupam 
maiores parcelas do solo. A quantidade de arborização no interior dos lotes apresentou 
tendência de diminuição, relacionando-se diretamente com o desempenho ambiental 
desses espaços. Já a quantidade de recuos apresenta a tendência de aumento, com 
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áreas transformadas produzindo predominantemente edificações isoladas nos lotes. A 
comparação entre os mapas QUAPÁ-SEL e  mapas de transformação recente, bem 
como índices provenientes desses mapas constitui um esforço no sentido de constituir 
uma cartografia da transformação da forma urbana brasileira, um instrumento de 
interpretação da paisagem de nossa cidades que permite a compreensão de tendências 
e processos contemporâneos.

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

Renata Michelon Cocco (Universidade Federal de Santa Maria); Luis Guilherme 
Aita Pippi

Palavras-chave: cidades médias; sistema de espaços livres; fragmentação; paisagem;  espaços 
livres potenciais.

Diante do atual cenário de expansão e dispersão urbana das cidades brasileiras, as 
cidades médias em específico, são centros urbanos em crescimento e, portanto, 
morfologicamente em transformação (AMORIM, COCOZZA, 2016). Segundo Corrêa 
(2017, p. 29) “a noção ou o conceito de cidade média é de natureza relacional, 
envolvendo relações com centros menores e maiores do que ela”, como é o caso da 
cidade média de Santa Maria, localizada em um contexto de intermediação regional 
entre a rede urbana existente e os demais municípios da região central do Rio Grande 
do Sul. O significativo crescimento urbano de Santa Maria, de caráter demográfico, 
econômico e espacial, se deu principalmente a partir da metade do século XX pela 
interiorização do ensino superior com a instalação do campus central da Universidade 
Federal de Santa Maria na porção leste da cidade. Além disso, a expansão urbana se 
deu de forma espraiada e fragmentada no sentido leste-oeste, seja pela intervenção 
do Estado através da consolidação de importantes rodovias federais e estaduais neste 
sentido, como também, por grandes investimentos do capital privado na implantação 
de condomínios populares e de loteamentos privados de alto padrão. Dessa forma, em 
decorrência deste processo de reestruturação urbana, há atualmente um grande conflito 
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de interesses e de disputa por territórios entre a gestão púbica municipal e a especulação 
imobiliária perante espaços livres caracterizados como vazios urbanos potenciais para 
a implantação de futuros parques urbanos, os quais, se negligenciados pelos órgãos de 
planejamento, implicam diretamente na desqualificação do SEL urbano, como também 
na utilização dos recursos ambientais como forma de suprir as necessidades dos 
seus habitantes. A partir desta problemática entre a fragmentação da paisagem e do 
SEL urbano pela ação dos agentes de produção e apropriação do espaço, o presente 
trabalho tem por objetivo mapear e analisar quais são os espaços livres potenciais para 
a implantação de futuras áreas de lazer e recreação públicas distribuídas por entre as 
macrozonas da cidade de Santa Maria. O método utilizado para mapear estas áreas 
em potencial foi o de análise multicritério, o qual estabelece uma série de atributos 
pré-estabelecidos para a avaliação das mesmas. A ferramenta utilizada foi o software 
ArcMap por meio de arquivos cedidos pelo Instituto de Planejamento de Santa Maria 
(IPLAN). Logo, conclui-se que, as desigualdades socioespaciais e socioambientais, as 
quais representam as demandas mais urgentes da sociedade, são reflexos da cultura 
local, de decisões políticas e das pressões dos agentes produtores do espaço, sendo 
que é imprescindível ter no planejamento do Sistema de Espaços Livres, o levantamento 
preciso das tipologias de espaços livres intra-urbanos em potencial, seja pelos mais 
variados critérios: lazer e recreação, proteção ambiental, interesse histórico, cultural, 
científico ou então, pela própria carência de espaços livres destinados à apropriação da 
comunidade local (PIPPI et al., 2011).

Análise da produção e configuração dos espaços livres públicos de 
Patrocínio MG

Schirley Cristiane de Oliveira Brandao (Universidade Federal de Uberlândia); 
Glauco de Paula Cocozza

Palavras-chave: espaços livres; forma urbana; morfologia urbana; Patrocinio-MG.

Este artigo apresenta um estudo do processo de produção e configuração do sistema 
de espaços livres públicos da cidade de Patrocínio, Minas Gerais, analisando a 
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evolução dos espaços livres e transformação da forma urbana da cidade, através dos 
conceitos morfológicos. O principal objetivo é compreender a formação e transformação 
da forma urbana da cidade, através da configuração do sistema de espaços livres. 
Inicialmente buscou-se conceituar morfologia urbana, que permite analisar a relação 
existente entre os espaços livres, constituídos de elementos como ruas e praças, e 
os espaços construídos, formados pelas edificações, materializados pela ação social, 
visando compreender a lógica de estruturação da cidade. Ao longo da pesquisa foram 
desenvolvidas metodologias de analise em duas escalas: a da cidade, onde se tem 
uma visão macro do sistema de espaços livres, elaborando uma visão sistêmica da 
estrutura urbana, observando não apenas os conjuntos de espaços livres, mas também 
suas interações e articulações com o edificado, com a sociedade e com a forma urbana; 
e uma escala local, analisando especificamente alguns tipos de espaços livres e sua 
inserção na forma urbana.

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

Silvio Soares Macedo (FAU – Universidade de São Paulo); Eugenio Fernandes 
Queiroga; Vanderli Custódio; Fábio Mariz Gonçalves; Ana Cecília de Arruda 
Campos; Francine Sakata; Helena Napoleon Degreas; Isabela Sollero Lemos; João 
Fernando Pires Meyer; Leonardo Loyolla Coelho; Mayumi Hyrie; Rafael Pegoraro; 
Tiago Regueira; Vera Regina Tângari; Veronica Garcia Donoso

Palavras-chave: sistema de espaços livres; morfologia urbana; transformações urbanas; 
paisagem urbana; tipologia urbana

Este artigo é o resultado dos últimos anos de pesquisas do laboratório e da rede nacional 
de parceiros e pesquisadores,. Destaca os papéis dos SELs na constituição da forma 
urbana, diante da indissociabilidade entre formas dos espaços livres e formas dos 
espaços edificados, constituidores das formas urbanas, dos volumes edificados e dos 
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“volumes” dos espaços livres.
Não apenas os traçados urbanos (o sistema viário), os espaços livres de uso público 
mais típicos (praças e parques), mas também os espaços residuais, os espaços livres 
privados, os espaços livres relacionados às redes de infraestrutura, os espaços livres de 
caráter ambiental e relacionados à atividades produtivas são constitutivos das formas 
urbanas, precisam ser compreendidos sistemicamente, bem como seu papel, estrutural 
ou coadjuvante, aqui ou ali, nesta ou naquela cidade e situação urbana, se desejamos 
efetivamente compreender mais amplamente o papel dos SEL na constituição da 
forma urbana. Não é possível estudar a morfologia das cidades, metrópoles e outras 
aglomerações urbanas brasileiras sem compreender o papel dos SELs na forma urbana.
No período de 2012 a 2018, tivemos a oportunidade de realizar trabalhos in loco em 
32 cidades brasileiras. Além dos dados e elementos reunidos e checados nas oficinas 
outras 19 cidades médias e grandes foram mapeadas e tiveram seus dados levantados, 
totalizando 51 cidades. 
Quinze das regiões metropolitanas brasileiras foram estudadas, o conjunto delas tem 
grande importância na concentração das forças produtivas nacionais, somando 50,3% do 
PIB brasileiro. Das 139 cidades brasileiras com população superior a 190.000 habitantes 
, 23% receberam oficinas. Em números absolutos temos cerca de 45.600.000 habitantes  
das cidades com visitas in loco; com os habitantes das 19 outras somados chegamos a 
56.776.638 habitantes, cerca de 34% da população urbana do país. 
Os conceitos que fundamentam os trabalhos e a cartografia realizadas foram 
aperfeiçoadas ao longo do tempo, ajustados à realidade brasileira e às questões que 
emergiram das oficinas e pesquisas desenvolvidas. Os conceitos de forma e de paisagem 
urbana foram aperfeiçoados; foram identificados os tipos  morfológicos mais recorrentes 
nas cidades brasileiras; os agentes produtores do espaço urbano e dos espaços livres 
foram reconhecidos; a compreensão dos papéis, funções e potencialidades dos sistemas 
de espaços livres foi aprofundada.
A forma urbana observada é a materialização de processos e apresenta formas pretéritas 
ao lado de formas inovadoras. Se há permanências há também transformações, 
tanto nos objetos quanto nos espaços livres, nem sempre diretamente na forma, mas 
permanentemente nos seus usos. Possuindo, portanto, valor ativo nos processos 
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sociais. Magnoli (1982) diria que a paisagem é a síntese, sempre dinâmica de processos 
naturais e de processos sociais. A paisagem é acumulação desigual dos tempos 
(SANTOS, 1978), constituindo-se, portanto, na materialidade que, em parte, caracteriza 
as diferenças entre os lugares.
Considerando as definições e conceitos sobre espaço (SANTOS, 1996), sistema 
(MORIN, 2008) e espaço livre (MAGNOLI, 1982 e 2006) pode-se afirmar que o sistema 
de espaços livres (SEL), independentemente do recorte escalar – um bairro, uma cidade, 
uma metrópole, uma região –, será composto por todos os espaços livres abarcados 
pelo recorte.

Geometria fractal e os vazios urbanos (Euclidianos)

Solimar Mendes Isaac (Centro Universitário Belas Artes de São Paulo); Fernando 
Gomes

Palavras-chave: urbanismo fractal; vazios urbanos; matemática aplicada ao urbanismo.

As questões de entendimento da cidade e principalmente de apropriação do espaço 
público passam impreterivelmente pela observação e análise dos espaços livres ou não 
edificados, que muitas vezes podem acabar levando a culpa ou sendo responsabilizados 
pela qualidade de vida na cidade. Normalmente as discussões sobre os espaços vazios 
da cidades acontecem no campo empírico, filosófico ou teórico. Mesmo quando eles são 
quantificados, são dissociados do edificado, colocados a parte, segmentados por áreas 
descontinuadas, motivado pelo ferramental Euclidiano.
A matemática e a física têm discutido o conceito de áreas livres em diferentes áreas 
como: teoria dos conjuntos, topologia, matéria escura, física quântica, materiais, entre 
outras. Porém, uma teoria em específico, tem promovido grandes avanços nessa e outras 
áreas e pode conter conceitos análogos a complexidade da forma urbana associada aos 
espaços livres com seus cheios e vazios, a geometria fractal.
Muitas vezes quando nos deparamos com um mapa, uma forma, um volume edificado, 



179

um ambiente, abrimos mão do nosso empirismo e tomamos medidas daquela dimensão. 
Mas quando há uma certa complexidade envolvida, como uma nuvem, fluídos, uma 
cidade, a borda de um território, uma multidão; a geometria Euclidiana passa a não 
ser eficaz para descrever, reproduzir, compreender ou analisar. Foi pensando nessa 
inabilidade que em 1975, o matemático francês, Benôit Mandelbrot publicou “Os objetos 
fractais: forma, acaso e dimensão”
Uma das peculiaridades da geometria Fractal está no tratamento das dimensões. Para 
a geometria Euclidiana as dimensões podem ser apenas números inteiros, por exemplo: 
1, 2, 3, 4, …. ∞ dimensões. Já na Fractal, as dimensões são racionais. Por exemplo, o 
triângulo de Pascal de base 3, tem uma dimensão fractal de 1.6309, ou seja, ele é algo 
entre 1 e 2 dimensões, que pode significar muito para a relação entre cheios e vazios. 
É possível desenhar e mensurar o Triangulo de Pascal pela geometria Euclidiana, mas 
seria necessário separar as partes sólidas das vazias. Ou seja, a geometria fractal 
contempla a forma em sua totalidade, como se o vazio fosse constituinte indissociável 
do todo e não coisas distintas. 
Já faz um certo tempo que temos a noção empírica da complexidade e da 
multidimensionalidade da cidade, conforme Jane Jacobs (1961). Na mesma época 
Alexander (1961) começa o seu intento de descrever e prescrever as cidades como 
entidades complexas, fazendo dessa forma a sua crítica a maneira com que o 
modernismo o faz.
Esse trabalho, portanto, levanta a hipótese de que as cidades possam ser descritas, 
analisadas e prescritas pela teoria fractal em detrimento da geometria Euclidiana. A 
princípio levantando a dimensão fractal de alguns padrões de tecido urbano na escala de 
algumas quadras, em seguida simulando computacionalmente uma porção urbana com 
o a mesma dimensão fractal e assim fazendo a análise da sua relevância na identidade 
da morfologia gerada. Sobretudo, o trabalho propõe uma reflexão conceitual sobre as 
áreas livres como parte indissociável e de identidade da cidade, usando a matemática 
como base conceitual o que pode ensejar novas perspectivas e ferramentas para 
planejamento, projeto, legislação e leitura urbana.
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Avaliação de aspectos morfológicos incentivadores de vitalidade 
urbana em legislações urbanísticas: o caso de Joinville - SC

Talita Micheleti Honorato da Silva (Universidade de São Paulo); Fábio Mariz 
Gonçalves

Palavras-chave: vitalidade urbana; política urbana; fatores morfológicos.

Dentre os sistemas que compõem a estrutura morfológica das cidades, os espaços 
livres se destacam por desempenhar papéis significativos em sua estruturação, no 
desenvolvimento da vida cotidiana e na constituição da paisagem urbana. Toda a cidade 
possui um sistema de espaços livres, que está em constante processo de transformação 
e adequação às demandas da sociedade, e cuja formação é simultânea à produção 
da cidade (QUEIROGA, 2012). O poder público é o principal agente do processo de 
produção dos espaços livres, seja de um modo direto através da criação e gestão de 
espaços livres públicos de circulação, conservação e recreação, ou de modo indireto 
pelas ações de regulação derivadas das legislações ambientais e urbanísticas, que 
disciplinam as ações do mercado imobiliário e da população, e agem de modo incisivo 
na construção da forma urbana das cidades (MACEDO, 2012). 
Apesar dessa relação intrínseca entre a forma urbana e o sistema de espaços livres, as 
políticas públicas pouco consideram essa conexão em suas legislações urbanísticas, 
criando cenários que reforçam a necessidade de qualificação da forma urbana e 
especialmente dos espaços livres como meio para promoção da vitalidade urbana 
(MACEDO et. al. 2018). Aliado a isto podemos observar que que mesmo diante da 
extensa literatura sobre desenho urbano e os aspectos morfológicos que incentivam a 
vitalidade urbana (BENTLEY, 1985; SANTOS; VOGEL, 1985; LYNCH, 2007; JACOBS, 
2011; GEHL, 2013; SPECK, 2017), ainda predominam nas cidades contemporâneas 
brasileiras espaços públicos inadequados para apoiar a vida pública, indicando a 
dificuldade do planejamento urbano nacional em incorporar e garantir a aplicação desses 
conceitos (SABOYA; NETTO; VARGAS, 2015).
Nesse contexto, o artigo busca investigar a abordagem dada pelas legislações urbanas 
brasileiras à vitalidade urbana, a partir do recorte piloto da cidade de Joinville-SC, 
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identificando os padrões espaciais resultantes dos instrumentos de controle urbano e 
sua relação com os aspectos morfológicos que incentivam a vitalidade urbana. Para 
isso, propõe leitura sistêmica da legislação urbanística guiada pela verificação dos 
aspectos estabelecidos com base na literatura sobre desenho e vitalidade urbana, a 
partir de chaves temáticas que apontam à demanda por acessibilidade, caminhabilidade, 
diversidade de usos, garantia da escala humana e de permeabilidade física e visual, 
como critérios gerais para o incentivo à vida pública. Dessa forma, procuramos 
compreender como plano diretor, lei de ordenamento territorial, lei de parcelamento uso 
e ocupação do solo, código de obras, planos de mobilidade urbana e demais planos 
setoriais relevantes, atuam através da perspectiva de produção de formas urbanas que 
influenciam diretamente as vitalidades e a qualidade dos espaços livres públicos. 

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

Trícia Caroline da Silva Santana (Universidade Federal Rural do Semi-Árido)

Palavras-chave: jardim; espaço público; sistema; morfologia; paisagismo

Os espaços livres urbanos, conforme Magnoli (1982) definiu, são os espaços livres de  
edificação; todos eles: quintais, jardins públicos ou privados, ruas, parques, rios, mangues 
e praias urbanas, etc. Para Queiroga e Benfati (2007) os espaços livres urbanos formam 
um sistema, apresentando, sobretudo, relações de conectividade, complementaridade 
e hierarquia. Diante do exposto, este artigo irá abordar a inserção do Jardim Carrilho 
Videira no sistema de espaços livres públicos da cidade do Porto/PT. Considerado 
o último jardim romântico da cidade (juntamente com o Jardim de São Lázaro) com 
dimensões modestas e inserido na freguesia de Miragaia, apresenta características 
naturalistas e originais que foram pouco modificadas. Inicialmente nomeado como 
Praça Duque de Beja, foi construído em 1897 pela Câmara do Porto sob a autoria do 
jardineiro paisagista Jerónimo Monteiro da Costa em terras doada pela Santa Casa de 
Misericórdia. O jardim apresenta exemplares de árvores centenárias (sequoias, cedros e 
coníferas), com um lago de contornos irregulares, perpassado por uma ponte de pedra 
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e canteiros de desenho orgânico, forrados com flores multicoloridas e arbustos. No 
que concerne aos espaços verdes públicos do Porto a sua estrutura manteve-se até à 
década de 80 do séc. XX, assente no sistema de espaços públicos herdados dos séculos 
anteriores, como a criação e embelezamento de Alamedas durante o período Filipino, 
destacando-se a do Olival e Lapa, e mais tarde as Alamedas das Virtudes e Fontainhas 
“que constituem autênticas “varandas arborizadas” sobre o rio” (MADUREIRA, 2001-
2002, p.158). Ressalta-se a inserção desses espaços em um sistema de espaços livres 
públicos compostos por arruamentos arborizados, passeios públicos, praças e parques 
de maiores dimensões que compõem a estrutura verde da cidade e que por vezes se 
inserem em rotas pedonais e turísticas que propiciam a vivência na esfera pública nas 
mais diferentes zonas da cidade. Têm-se nesse sistema uma diversidade de espaços 
livres públicos tanto em ternos de localização (voltados ao rio Douro, aqueles próximo 
ao mar), quanto em tamanho (Parque da Cidade e  Parque da Prelada) facultando 
experiência distintas à moradores e turistas. Por fim, percebe-se que o Jardim Carrilho 
Videira, está inserido em um amplo, complexo e diversificado conjunto de espaços livres 
públicos que juntos conformam um sistema de espaços que se interligam e que convidam 
à vida na esfera pública.Trata-se de um processo de intervenções urbanas que têm se 
mostrado dinâmico na criação de novos ambientes e na proposição de outros usos, mas 
que também permite a conservação do patrimônio histórico construído e consolidado na 
rede de espaços livres urbanos.

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

Veronica Garcia Donoso (Universidade Federal de Santa Maria); Wilton de Araújo 
Medeiros; Isabela Sollero Lemos; Francine Gramacho Sakata

Palavras-chave: sistemas de espaços livres; apropriação; práticas cotidianas; áreas periféricas; 
parques urbanos. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns resultados e discussões presentes 
no projeto temático “Os sistemas de espaços livres na constituição da forma urbana 
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contemporânea no Brasil: produção e apropriação”, coordenado pelo Lab QUAPÁ, da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Direcionando 
diversas pesquisas de modo interinstitucional, a rede nacional QUAPÁ-SEL investiga 
os sistemas de espaços livres de diversas cidades brasileiras. Por isso, é possível 
observar análises em diferentes escalas, desde a macroescala regional e interações 
ecológicas da paisagem à escala do usuário do espaço, onde se verificam as práticas 
cotidianas. Perpassando diferentes escalas, a compreensão de “espaços livres” 
como aqueles livres de edificação, e independentes de sua jurisdição ou presença de 
vegetação, os espaços livres, então, abrangem áreas verdes; sistema viário; unidades 
de conservação e preservação; espaços intralote descobertos; e numerosas tipologias 
de espaços públicos como praças, parques, dentre outros. Multiescalares, portanto, os 
espaços livres constituem um sistema complexo, sendo de grande relevância  para um 
amplo leque de possibilidades, que vão desde a configuração de conceitos e categorias 
de análise, até as práticas sociais cotidianas. São diferentes escalas de  análise dos 
espaços livres, a partir dos quais dezenas de cidades e metrópoles brasileiras puderam 
ser estudadas entre 2012 e 2018. Das 33 oficinas realizadas de Norte a Sul na Rede 
QUAPÁ-SEL observou-se similaridades nas relações entre os espaços livres e a 
estrutura da forma urbana, bem como a importância destes para as práticas sociais na 
escala do lugar. Ou seja, similaridades morfológicas significam contribuir para certos 
padrões de apropriação dos espaços livres públicos, emergindo no modo de vida 
urbano. Em relação às práticas sociais, destacam-se as relações cotidianas e diferentes 
formas de apropriação, em diferentes escalas, que ocorrem também em espaços livres 
em contextos de vulnerabilidade social. Assim como ocorrem também em contextos de 
definição de centralidades, seja em cidades médias, grandes ou metrópoles. Portanto, os 
espaços livres de edificação desempenham uma função em processos de constituição 
da forma, na caracterização de tecidos, pois, as atividades em fixos e fluxos sempre 
concentram em torno e ao longo dos espaços livres de circulação e de permanência: 
ruas, avenidas, praças, largos, parques. Além das centralidades e periferias, os parques 
tem se destacado na conformação das cidades contemporâneas. No presente trabalho, 
iremos abordar tais elementos morfológicos a partir de análises das transformações de 
práticas cotidianas que revelam diversidade e novas complexidades na esfera pública 
em São Paulo, Goiânia e Anápolis.



184



185

ÍNDICE REMISSIVO



186

A   Abraão Pinto de Oliveira Nóbrega 146 
Adilson Costa Macedo 126
Adriana Marques Rossetto 51
Adriano Albino Klein 147
Adson Cristiano Bozzi Ramatis Lima 127
Alberto Patrick Cassiano Lima 62
Alex Assunção Lamounier 84
Alfio Conti 41
Alice Rauber 86
Alina Gonçalves Santiago 156
Alina Martins Costa Mesquita 14
Aline da Nóbrega Oliveira 15
Almir Francisco Reis 147, 161
Amanda Burgarelli Teixeira 17
Amanda Carvalho Maia 40
Amaro Francisco Corrêa de Araújo Mendonça 87
Ana Beatriz Mascarenhas Pereira 123
Ana Beatriz Targino Campos de Azevedo 71
Ana Caroline Schreiner 149
Ana Catarina Serra Nevado 63
Ana Cecília de Arruda Campos 176
Ana Cláudia de Souza Santos 68
Ana Cláudia Duarte Cardoso 34, 118
Ana Paula Pavelski de Mello 89
Andrea Agda Carvalho de Sousa Arruda 18
Andréia Ramos Pinheiro 90
Andreia Santos Pagano 91
Andressa Ivo Oliveira da Silva 91
Anna Laura Pereira Rossi 56
Antônio Rubens Fernandes Chaves 19
Ariel Pinto 20
Arlete Maria Francisco 93
Arthur Ribas de Souza 89
Aviter Bordinhon Ribeira 21

ÍNDICE REMISSIVO



187

B  Beatriz Fleury e Silva 37
Beatriz Maia Rodrigues 69
Bianca Jo Silva 151
Brenda Brandão Pontes 128
Bruna da Cunha Kronenberger 94
Bruna Montes Souza 35
Bruna Wilhelms França 149
Bruno Augusto Hasenauer Zaitter 95

C  Camila Soares de Figueiredo 158
Carmem Maria Oliveira Procópio 152
Caroline Gomes Gonçalves 37
Caroline Silva de Albergaria 97
Catharina Cavasin Salvador 154, 166
Cauana Lemes Conde Nandin 65
Cecília Pisetta 155
Cláudia Maté 156
Cristiano Nascimento 87

D   Daniela Braga Santos 99
Denise Rodrigues Santiago 158
Denise Souza da Costa 32
Dennys Esrom Nery Cavalcante Uchôa 19
Deusa Boaventura 100
Dhyogo Santis Delfino 100
Diogo Isao Santos Sakai 23
Dirceu Piccinato Junior 66, 74
Dora Nathália de Oliveira Mesquita Teixeira 91
Douglas Patrick da Silva Tavares 121

E   Eliane Guaraldo 20
Elisa Roberta Zanon 68
Eloá Marconi Zago Ferreira 32
Eloisa Carvalho de Araújo 164
Eloísa Ribeiro Rodrigues 68, 69
Eneida Maria Souza Mendonça 171



188

Eugenio Fernandes Queiroga 159, 176
Evandro Ziggiatti Monteiro 26, 106, 132

F   Fábian Grei Machado 161
Fábio Mariz Gonçalves 176, 180
Fernanda Campos Fernandes Soares 130
Fernanda Careta Ventorim 101
Fernanda Pacheco Dias 101
Fernando Gomes 103, 178
Flavia Ribeiro Botechia 104
Flavio Almansa Baumbach 38
Francine Sakata 176
Frederico Rosa Borges de Holanda 94

G  Gabriela de Souza Tenorio 90
Gabriela Feitosa 18
Gabriela Victória Kuhn 149
George Alexandre Ferreira Dantas 71
Giovanna Cardena Silva 128
Gisela Barcellos de Souza 35, 54, 80
Gisela Cunha Viana Leonelli 40
Giselle Fernandes de Pinho 106
Gislaine Elizete Beloto 52, 57
Glauco de Paula Cocozza 124, 175
Grace Tibério Cardoso 168
Gustavo Adolfo Tinoco Martínez 41

H  Helena Napoleon Degreas 176
Henrique Vianna Lopes Teixeira 42
Heraldo Ferreira Borges 104, 107
Higor Ribeiro da Costa 29, 108
Homero Marconi Penteado 24
Humberto Yamaki 76, 84

    
I    Isabela Sollero Lemos 176, 182

Isabella Granato de Almeida 26

ÍNDICE REMISSIVO



189

Ivan Oliveira de Grande 109
Izabela Bombo Gonçalves 110

J   Jacy Soares Corrêa Neto 111
Janaína Schmidel Baptista 113
Jefferson Tomaz de Araújo 101, 162, 164
Jéssica Rabito Chaves 20
João Corgo 142
João Fernando Pires Meyer 176
Jonathas Magalhães Pereira da Silva 30
José Mário Pacheco Júnior 19, 114
José Simões de Belmont Pessôa 73
Julia Akemi Motoshima 121
Julia Andreza da Silva Dias 71
Juliana Rammé 115
Juliane Porto Cruz de Medeiros 44
June Elaine Minomi 42

K  Kamila Diniz Oliveira 117
Karenina Cardoso Matos 158
Karin Schwabe Meneguetti 21, 29, 32, 110 
Karina Martins de Souza 91, 164
Kátia Savaris Dametto 74
Katrícia Milena Almeida Corrêa 45

L   Laércio Stolfo Maculan 165
Lais Caroline Bertolino de Almeida 166
Lara Louise Corte Mattos 20
Larissa Casaril da Fontoura 76
Larissa Cunha Martins Rodrigues 56
Larissa Maria Bardi 26
Laura Campagna Basso 168
Lauro André Ribeiro 168
Leandro Letti da Silva Araújo 26
Leiliane Peixer Alcassa 149
Leonardo Loyolla Coelho 176



190

Leonardo Rodrigues Pereira 77
Letícia Ribeiro Vicente 34
Lis Dourado Pamplona 78
Liza Maria Souza de Andrade 23, 130
Lorenzo Gonçalves Valfré 171
Louize Grapégia Dal Vesco 29
Luana Campos Pinheiro 118
Lucas de Mello Reitz 46
Luciana Monzillo de Oliveira 120
Luciana Rattes Máximo de Castro 80
Lucimara Albieri de Oliveira 121
Lucy Donegan 87, 146
Luis Guilherme Aita Pippi 174
Luis Guilherme Alves Rossi 169
Luiza Helena Ferraro 46
Luiza Martins de Souza 126
Luly Rodrigues da Cunha Fischer 34 

M  Maria Angélica Mocc 40
Maria Cristina Villefort Teixeira 54, 123, 135 
Maria do Carmo de Lima Bezerra 15
Maria Elisa Leite Costa 15
Maria Eliza Alves Guerra 124, 136 
Maria Isabel Imbronito 126
Maria Manoela Gimmler Netto 48, 135 
Maria Pronin 120
Mariana Alves Adão 49
Mariana Pizzo Diniz 127
Marina Gabriela Barbosa Rodrigues Mercadante 51
Marlos Hardt 128
Mateus de Carvalho Martins 17
Mateus Marques Rangel 130
Mayara Dayanne Sousa Rezende 99
Mayara Henriques Coimbra 52, 57
Mayumi Hyrie 176
Michela Sagrillo Pegoretti 171

ÍNDICE REMISSIVO



191

Milena Kanashiro 76 
Mirelli Borges Medeiros 123
Monica Fiuza Gondim 90, 94
Monica Infante de Oliveira de Souza 53

N  Nicolas A. M. C. C. Le Roux 169 

P  Patrícia Ariéli Barbian 149
Patrícia Bento d’Almeida 28
Patrícia Pimenta Azevedo Ribeiro 124
Pedro Henrique Máximo Pereira 99
Pedro Igor Galvão Gomes 121
Pedro Marcelo de Sousa Ferreira 19
Pedro Silveira Camara 73

R  Rachel Maciel Corrêa 101
Rafael Lopez Pegoraro 172
Rafaela Carolina Bulhões de Oliveira 34
Renata Baesso Pereira 65
Renata Michelon Cocco 174
Renato Leão Rego 108
Rodolpho Henrique Corrêa 132
Ruth Verde Zein 151

S   Sabine Rosa de Campos 133, 149
Sacha Quintino Pereira 130
Sandra Catharinne Pantaleão 100
Schirley Cristiane de Oliveira Brandão 175
Sergio Koide 15
Sílvia Aparecida Mikami Gonçalves Pina 106, 115, 132, 152
Sílvia Regina Pereira 133
Silvio Soares Macedo 176
Simone Marques de Sousa Safe 81
Simone Reis Roque Gallette 29
Solimar Mendes Isaac 178
Staël de Alvarenga Pereira Costa 42, 48, 54, 81, 135



192

T   Talita Micheleti Honorato da Silva 180
Tamires de Cássia Barreto Berton 29
Tatiana Matucita Fabiani 136
Teresa Marat-Mendes 28
Thaís de Biasi Cuevas 30
Thales Barroso Miranda 34
Thereza Christina Couto Carvalho 84, 91
Tiago Regueira 176
Tomas Antonio Moreira 56
Trícia Caroline da Silva Santana 181
Tuíse Gabriela Ludwig 149

V   Valdinei de Souza Castro 57
Valério Augusto Soares de Medeiros 44, 90, 94, 109, 114, 138
Valter Luís Caldana Jr 155
Vanderli Custódio 176
Vera Regina Tângari 139, 176
Veronica Garcia Donoso 176, 182
Vicente de Paula Loureiro 58
Victor Bruno Gonçalves dos Reis 32
Vinicius Ferreira Mattos 141
Vítor Manuel Araújo de Oliveira 95, 142
Vivian Polyana de Andrade Rezende 135

W   Wilton de Araújo Medeiros 182
Wilza Gomes Reis Lopes 158

ÍNDICE REMISSIVO



193



194

Os organizadores desta publicação não respondem pelo conteúdo dos 
trabalhos publicados, que é de responsabilidade de cada autor.



195



ISBN: 978-85-66182-08-8
DOI: 10.4025/9788566182088


	CONFERENCISTAS
	PROGRAMAÇÃO GERAL

