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MORFOLOGIA URBANA
Conceitos e aplicações 



MORFOLOGIA URBANA  X FORMA URBANA

Forma Urbana: Refere-se aos principais elementos físicos que estruturam e 
moldam a cidade – os tecidos urbanos, as ruas, as parcelas urbanas (ou lotes), os 
edifícios, entre outros. Análise estática 

Morfologia Urbana: O estudo das formas urbanas e dos atores e processos
responsáveis pela sua transformação. Demanda a habilidade de detectar um 
vasto sistema de sinais estruturais que permitam, dinamicamente, ler, 
compreender um organismo urbano em todas as suas escalas (MARETTO, M, 2013) 

Análise dinâmica



Fórum comum para pesquisas sobre a forma urbana. Expansão de pesquisas 
após a Segunda Guerra Mundial.

MORFOLOGIA URBANA

Escola Inglesa Escola Italiana

MRG CONZEN SAVERIO MURATORI

Abordagem Histórico Geográfica Abordagem Tipológica Projecual





ESCOLA INGLESA DE MORFOLOGIA URBANA 
(CONZENIANA)



ESCOLA INGLESA

CONZEN desenvolveu seu
método a partir das investigações
sobre assentamentos urbanos no
Nordeste da Inglaterra, entre 1950
e 1960, depois de imigrar para a
Inglaterra durante a Segunda
Guerra Mundial.

Principal: Alnwick – fundamentos
do seu trabalho

A abordagem Inglesa focaliza na
análise da evolução urbana,
demostrando ênfase fundamental na
paisagem urbana e no tempo.



ANÁLISE MORFOLÓGICA DA PAISAGEM URBANA: O estudo da estrutura 
física e espacial das cidades que permita sua leitura e análise conforme os processos 
de formação e transformação.

“o desenvolvimento das cidades junto com a história cultural da região na qual 
está assentada está profundamente escrito no arranjo físico e nas áreas edificadas 
(PEREIRA COSTA, 2015).”

ESCOLA ESCOLA INGLESA (geográfica processual)

PALIMPSESTO: O padrão edilício é um
produto geográfico resultante dos
processos funcionais na história da
cidade (MRG CONZEN). Algumas
evidências se apagam, exigindo análise
morfológica mais cuidadosa. Restam
indícios.

HISTORICIDADE: expressividade
histórica. Atributo da paisagem
capaz de refletir materialmente as
permanências de vários períodos ,
ou seja, a acumulação das formas ao
longo do tempo. (LAP, 2013)

GENIUS LOCCI(“espírito da sociedade”)

PERMANÊNCIA X DINÂMICA DA TRANSFORMAÇÃO
É necessário eleger o que deve ser preservado. A tendência à 
transformação é inerente a qualquer paisagem urbana.

ACUMULAÇÃO <-> TRANSFORMAÇÃO  <-> SUBSTITUIÇÃO 

Permanência             adaptação funcional             apagamento



ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DE ESTUDO DA FORMA URBANA:

• Forma: sítio e sua geomorfologia, sistema viário, padrão de parcelamento
das quadras e dos lotes, edifícios e espaços abertos correlatos às formas
construídas

• Resolução (escala): o edifício e seu lote; a rua e o quarteirão, a cidade e a
região

• Tempo: Períodos morfológicos (períodos históricos + períodos evolutivos):
fatos históricos e inovações materializadas,

HIERARQUIA DA FORMA NA PAISAGEM URBANA (VISÃO
TRIPARTIDA):

• Plano urbano: o sistema viário e o padrão de parcelamento do solo
associado

• Tecido urbano: quadras e lotes com os tipos edilícios semelhantes
• Uso e ocupação do solo: o lote, o edifício e o uso associado



PLANO URBANO
• Lógica de ocupação do território, organização do espaço em relação à topografia e às 

características naturais do sítio. 
• Ideologia de ocupação do território refletida no sistema viário. 

Fonte: Google Earth, 2017



TECIDO URBANO

Os agrupamentos de 
edificações, com características 
semelhantes,  formam manchas 
que configuram os tecidos 
urbanos. 
Podem ser homogêneos ou
heterogêneos.

(PEREIRA COSTA;GIMMLER NETTO, 2013)
NETTO, , 2017



PADRÃO DE USO E OCUPAÇÃO

O uso determina a forma da 
edificação e suas dimensões. As 
edificações produzem indícios 
materiais que permitem definir a 
época em que foram construídas por 
estarem imbuídas pelos aspectos 
culturais de sua sociedade. 
Susceptíveis às transformações, 
voláteis 

(PEREIRA COSTA;GIMMLER NETTO, 2013)



• As primeiras modificações se dão no uso, que demandam
alterações no tipo edilício, fachadas e ocupações no lote.

• Transforma o desenho das quadras e o tecido urbano.

• Os elementos do plano urbano, expressos no sistema
viário, tendem a maior permanência no tempo.

PROCESSO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA URBANA
(historicidade x palimpsesto)



MÉTODO DE ORGANIZAÇÃO TEMPORAL: 

• Períodos Históricos - são demarcados por fatos, nos quais é possível a 
delimitação de datas. 

• Períodos Evolutivos - baseiam-se nas inovações formais introduzidas na 
paisagem urbana. Estas traduzem características econômicas, sociais, 
políticas e culturais. 

Períodos Morfológicos: 

• É necessário ajustar a delimitação de datas de um período morfológico, 
convencionando seu inicio e fim.  

• Cada período morfológico representa a síntese entre os fatos históricos e 
as inovações materializadas na paisagem urbana, determinando 
características formais.

A aplicação do método da visão tripartite, em cada período 
morfológico, conduz à compreensão da evolução da paisagem 
urbana (PEREIRA COSTA et al., 2013)



ESTUDO DE CASO APLICAÇÃO MÉTODO ESCOLA INGLESA

Estudo em um trecho da paisagem urbana
de Belo Horizonte – cruzamento Av.
Contorno e Av. Nossa Senhora do Carmo
(PEREIRA COSTA;GIMMLER NETTO, 2013)

Os periodos morfológicos são estudados com enfoque na paisagem urbana de Bh
como um todo e exemplificados no trecho apresentado



• Este período inaugurou a implantação da 
capital. Os quarteirões da zona urbana eram 
destinados ao uso residencial e seguiam o 
traçado do plano urbanístico, dentro do 
perímetro do anel do contorno.  

• Na zona suburbana, foi previsto um 
desenho com lotes maiores, dispostos em 
grandes quarteirões. É importante realçar 
que o córrego do Acaba-Mundo, afluente do 
ribeirão Arrudas, corta o grande quarteirão, 
objeto de análise

O PRIMEIRO PERÍODO MORFOLÓGICO:  Implantação da capital -
1897 A 1921 



• A cartografia corresponde ao ano de 
1922.  

• Início da ocupação da zona 
suburbana, com subdivisão do 
grande quarteirão pela rua Alfenas, 
atual avenida Nossa Senhora do 
Carmo.  
• A rua Alfenas ainda não configura o 
caminho de ligação com outras 
localidades e o Rio de Janeiro.  

• A implantação da rua Outono, que 
apresenta a mesma forma do córrego, 
evidenciando sua canalização.  

• Os cursos de água foram 
retificados, lançados nos eixos das 
vias e tampados, fato que até hoje 
contribui para as inundações na época 
das chuvas. Modelo higienista

O SEGUNDO PERÍODO MORFOLÓGICO:  Ocupação da zona 
suburbana - 1922 A 1929 



O TERCEIRO PERÍODO MORFOLÓGICO:  
Consolidação urbana - 1930 A 1939 

• O ano de 1930 corresponde à consolidação das 
paisagens urbana e suburbana. 

• Os lotes ainda se apresentam pouco adensados, 
possuindo amplas áreas livres intraquadras.  

• Na periferia da área urbana, o parcelamento 
aparenta características típicas de chácaras, tradição 
de origem portuguesa e caráter semi-rural.  

• A frequente ocupação dos espaços livres 
intraquadras é observada a partir deste período,
produzindo alterações no micro clima da região .  

• A rua Alfenas foi ampliada e já configura um 
caminho de transposição na direção sul.



O QUARTO PERÍODO MORFOLÓGICO:  Legislação 
desenha a paisagem - 1940 A 1969 

• Código de Obras de 1940 permitiu a ocupação do lote em 
40%, com no máximo três pavimentos. 

• A partir de 1960, começam as substituições de edificações 
unifamiliares por moradias multifamiliares.

A primeira grande transformação no tecido urbano do
bairro: demolição das casas dos funcionários e a construção
dos primeiros prédios residenciais

• Surgem os comércios de apoio a estas residências.  

• A cartografia do ano de 1953 mostra a consolidação da 
estrada Belo Horizonte – Rio de Janeiro, a BR-3. 

• Novos tipos arquitetônicos como os galpões e grandes 
edificações especializadas (TIPOS ESPECIAIS)



• No final dos anos 1970, intensifica-se o processo 
de transformação do tecido urbano, com 
substituição de tipologias por edificações 
verticalizadas.  

• Adaptação à mudança de uso residencial para 
comercial nas antigas edificações. Porões das 
casas: bares e butiques.  

• Substituição por edifícios de maior porte, por 
meio do remembramento dos lotes, verticalizando
e adensando a paisagem urbana.  

• No Mapa da Lei de Uso e Ocupação do Solo 
(LUOS) de Belo Horizonte, foi definido o 
zoneamento, e os quarteirões em estudo foram 
classificados como zonas comerciais.  

• A região da Savassi firmou-se como centro 
comercial de Belo Horizonte na década de 1980.

O QUINTO PERÍODO MORFOLÓGICO:  O processo de verticalização -
1970 A 1989 



• O ano de 1996 consolida a centralidade e a verticalização, 
com a implantação de escritórios de serviços. A Savassi é 
agora o lugar dos escritórios, com ocupação total do lote, 
que conduz à supressão dos espaços livres no interior das 
quadras. 

• O aumento no número de pavimentos formou zonas de 
sombreamento e fluxos de vento e ruídos desconfortáveis, 
gerando perda da qualidade ambiental urbana.  

• O sistema viário é impactado pelo crescente movimento 
populacional. O cruzamento entre as avenidas do Contorno 
e Nossa Senhora do Carmo apresenta a solução em 
trincheira para organizar o trânsito no local. 

• O zoneamento lei de 1996 passa de ZA – Zona Adensada 
para ADE – Áreas de Diretrizes Especiais, criando o 
shopping Pátio Savassi e outros grandes equipamentos 
urbanos.

O SEXTO PERÍODO MORFOLÓGICO:  Centralidade - 1990 A 2014 



PERÍODOS MORFOLÓGICOS

1º Implantação da capital 
- 1897 a 1921 

2º Ocupação da zona 
suburbana - 1922 a 1929 

3º Consolidação urbana -
1930 a 1939 

4º Legislação desenha a 
paisagem - 1940 a 1969 

5º O processo de 
verticalização -1970 a 
1989

6° Centralidade - 1990 a 
2014 



SÍNTESE DA EVOLUÇÃO URBANA DE OURO PRETO

Fonte : PEREIRA COSTA e 
GIMMLER NETTO (2015). 
Elaboração: Laboratório da 
Paisagem EAU/UFMG



URBAN FRINGE BELTS (HIATOS URBANOS)

Fonte: MRG CONZEN (1969)



ESCOLA ITALIANA DE MORFOLOGIA URBANA 
(MURATORIANA)



ESCOLA ITALIANA (tipológica projectual)

MURATORI desenvolveu as abordagens
da escola , entre 1933 e 1973.
Preocupações com a propagação dos
ideais modernistas na Europa.

Planejar novas edificações em
continuidade com a cultura
edilícia local. O projeto
arquitetônico utilizado para a
reinterpretação das influências
culturais.

Escola Romana de Morfologia Urbana -
Escola Italiana de Morfologia Urbana -
Escola Italiana de Planejamento
Tipológico.



Consciência Expontânea: atitude que um sujeito toma ao incorporar à sua obra
a herança cultural do lugar em que vive sem pensar duas vezes
Consciência Crítica: agir com conhecimento de sua própria herança, passando
a dominar essa bagagem cultural e decidindo agir sobre ela em conformidade
com o ambiente ao qual pertence.

TIPO – SÉRIE – TECIDO - ORGANISMO

ESCOLA ITALIANA: tipológica projetual

Fonte : PEREIRA COSTA e GIMMLER NETTO (2015). Elaboração: Laboratório da Paisagem 
EAU/UFMG



TIPO (pensamento) : conceito não desenhado, a síntese da cultura edilícia de
um lugar e de uma era, inerente à mente do indivíduo de uma época

TIPO ORIGINAL (organismo edilício construído): materialização do TIPO.
Geralmente uma construção espontânea, fruto da consciência espontânea.

TIPO EDILÍCIO BÁSICO: unidade edilícia mais representativa. Expressa o
conceito da habitação historicamente estabelecida.

TIPOS EDILÍCIOS ESPECIALIZADOS: são aqueles que se diferenciam na
malha urbana da cidade, constituindo marcos de referência da cidade.
Associados a centralidades ou nodalidades: igrejas, palácios, shoppings,
centros comerciais.

ESCOLA ITALIANA: tipológica projetual



2ª – séries: formação dos quarteirões e dos tecidos;
Copresença
Derivação

Variações do processo tipológico:

1ª – análise por meio da pesquisa tipológica : organizar, selecionar
e classificar.

ESCOLA ITALIANA: tipológica projectual

1. DIACRÔNICA (tempo)
2. DIATÓPICA (espaço)
3. SINCRÔNICA (ajuste ao tecido)

3ª – tecidos: tecido tradicional

4ª – estruturação do território



ESTUDO DE CASO APLICAÇÃO MÉTODO ESCOLA ITALIANA

Kasbah dos Oudayas, Marrocos (SAFE, 2015)

Fonte: Relatório ICOMOS, 2011. Disponível em: <http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1401.pdf>.



Fonte: Atualização feita pela autora através de

pesquisa a campo e apresentação coreldraw sobre

base fornecida pela Agence du Bouregreg, base

georeferenciada autocad 1995. Março, 2014.

1. CLASSIFICAÇÃO
Tipos Especializados na Kasbah 
dos Oudayas.
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8



1. CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE TIPOLÓGICA
Definição do tipo básico / variação diacrônica

Fonte: Produzido pela autora com base em levantamento de campo em dezembro de 2013/janeiro 2014.



PROCESSO TIPOLÓGICO DIACRÔNICO

O processo tipológico diacrônico é o 
que apresenta diversidade cronológica
dos tipos numa mesma área cultural, 
sem que haja mudança substancial no 
conceito de tipo básico. É, portanto, uma
ANÁLISE SOBRE A 
TRANSFORMAÇÃO NO TEMPO. 

(CANNIGIA; MAFFEI, 2001). 

Fonte: Produzido pela autora com base em mapa

georeferenciado autocad, 1995 e levantamento de campo em

dezembro de 2013/janeiro 2014. Janeiro, 2015.



Princípio de desenvolvimento do tipo básico

Fonte: Croquis produzidos pela autora. Janeiro, 2015.
Fotos da autora em levantamento a campo realizado em dezembro, 2013.



PROCESSOS DIATÓPICO E 
SINCRÔNICO

O processo tipológico diatópico:
transformações do tipo original em
básico em locais e contextos
diferentes 1.

O processo tipológico sincrônico
adaptações e inserções com
ajustes do tipo básico a um tecido
urbano já consolidado.
Preenchimento: 3

Fonte: Mapa e croquis produzidos pela autora. Janeiro, 2015.

3

1



2ª ESCALA – SÉRIES: FORMAÇÃO DOS QUARTEIRÕES

Os edifícios ao longo de uma rota podem formar uma série completa. Ao
longo dos anos ocorre a derivação que pode resultar em copresença
harmônica (edificações do mesmo processo tipológico) ou desarmônica.



Fonte: Mapa e croquis produzidos pela autora. Janeiro, 2015.

FORMAÇÃO 
TECIDOS URBANOS

ROTA MATRIZ

ROTA EDILÍCIA 
PLANEJADA

ROTA DE CONEXÃO

NODALIDADE 
(CENTRO)

ANTINODALIDADE 
(PERIFERIA)

(ROTA DE 
TRANSPOSIÇÃO)



3ª escala – tecidos: tecido tradicional (Kasbah dos
Oudayas + Medina)

Fonte: Mapa produzido pela autora com base 

em foto aérea extraída do Google earth, 

imagem @ 2014, Digital Globe. Outubro, 2014. 



O aspecto que sofreu alterações no tempo
prejudicando a qualidade do ambiente
construído na Kasbah dos Oudayas foi a
supressão das espécies arbóreas dos pátios
das casas. Este elemento paisagístico deve
ser incorporado nas diretrizes políticas
locais.
Fonte: Croquis produzidos pela autora com base em fotografia de e EL-EUCH, Monia e BEKRI, Mohamed – La Casbah des Oudaias: Sauvegarde et mise en

valeur. Étude comparative: cas de Sidi Bou Said. Trabalho de fim de curso – orientação de FADILI TOUTAIN, Rima. ENA: 1999-2000. E fotografia de LabHAUT

(laboratório do habitat, arquitetura e urbanismo do território). La réhabilitation culturelle de la Qasbah des Oudayas de Rabat: projet de requalification

architecturale de l’habitat. Data desconhecida. Janeiro, 2015.

REFORÇAR OU INIBIR AS TRANSFORMAÇÕES OU AS PERMANÊNCIAS)



Acréscimos com descaracterização de estilo.

Fonte: Fotografia da autora em levantamento de campo realizado em
dezembro de 2013.

Infrações: construção sobre
vestígio do século XII e muralha
protegida do século XVII.

Fonte: Fotografia da autora em levantamento de campo realizado em dezembro de 2013.  



Incentiva-se prever uma demarcação especial para os pontos nodais
(cruzamentos das principais rotas de circulação) da estrutura viária, como parte
dos percursos de transição entre os espaços públicos e privados. Estes espaços
são polos atrativos para usos diferenciados, potencializando adensamento
nestes locais. As nodalidades podem também abrigar equipamentos de
referência para a comunidade, tornando-se centralidades, a partir das quais a
estrutura urbana se desenvolve.



Worshops em arquitetura e morfologia urbana – WAM
Marco Maretto, Luisa Bravo, Estanislau Roca, Miquel Martì. 



Uma cidade não é uma “máquina de assentamentos  
com emissão zero” (MARETTO, 2014).

ATRIBUTO: AUTENTICIDADE

Uma estrutura é autêntica quando é reconhecida pela 
sociedade que a produziu;

quando a cultura dessa sociedade é capaz de entendê-
la e tomá-la para si; 

quando a tecnologia apropriada por essa cultura é 
capaz de reproduzi-la e, se necessário, aperfeiçoá-la 
(MARETTO, 2014).

SUSTENTABILIDADE E MORFOLOGIA URBANA



ANÁLISE DE NODALIDADES E HIERARQUIA DE ROTAS 





ELABORAÇÃO DE MAPA MORFOLÓGICO DO SÍTIO DE INTERVENÇÃO



ESTUDO TIPOLÓGICO PROPOSITIVO



ANÁLISE DAS SUPERFÍCIES: SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA



MAPA MORFOLÓGICO DO PROJETO



TECIDO URBANO PROPOSTO





• Análise de processos morfológicos em tecidos 
urbanos contemporâneos

• Traçado de políticas de preservação de 
paisagens culturais e históricas

• Preservação e valorização de traços de uma 
paisagem urbana relacionados à  historicidade

• Reconhecer o que é culturalmente autêntico em 
uma paisagem urbana
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