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Diferentes abordagens no estudo da forma urbana 
 

1. Clássicos em Morfologia Urbana 

 

2. Abordagem histórico-geográfica 

 

3. Abordagem tipológica projetual 

 

4. Análise sintática 

 

5. Análise espacial 



1. Clássicos em Morfologia Urbana 

 
Anos 50 

Studi per una operante storia urbana di Venezia 

Saverio Muratori 

 

Anos 60 

Alnwick Northumberland. A study in town plan analysis 

M.R.G. Conzen 

 

The image of the city  

Kevin Lynch 

 

Townscape 

Gordon Cullen 

 

The death and life of great American cities 

Jane Jacobs 

 

L’ architettura della cittá  

Aldo Rossi 

 

Anos 80 

The social logic of space  

Bill Hillier e Julienne Hanson 



2. Abordagem histórico-geográfica 

 

2.1. O trabalho fundador de M.R.G. Conzen 
 

Os três elementos básicos da paisagem urbana 
 

O ‘plano’ (ou planta) da cidade – elemento bidimensional 

 O sistema de ruas 

 O sistema de parcelas 

 O sistema de edifícios (a implantação dos edifícios) 

O volume edificado – elemento tridimensional 

Os usos do solo 

Figura 1. M.R.G. Conzen (fonte: Conzen, 2004)  



Conceitos sobre o processo de desenvolvimento urbano 
 

Ciclo da parcela burguesa / burgage cycle 

Progressiva ocupação edificada da parte traseira da parcela, terminando na eliminação dos 

edifícios e num período de pousio urbano que antecede um novo ciclo de desenvolvimento.  

 
Cintura periférica / fringe belt 

 

Constituída por parcelas com uma grande variedade, ao nível da forma e das dimensões  

 

A criação das cinturas periféricas está associada a quebras na construção de habitação em 

momentos em que o preço do solo assume valores muito elevados.  

Estas dinâmicas, combinadas com obstáculos geográficos à expansão da área construída, 

dão lugar a uma área urbana em que zonas de crescimento residencial alternam com 

cinturas periféricas.  

Figura 2. Cintura periférica de Berlim, em 1936, e de Newcastle upon Tyne, em 1967. 



Figura 3. Regiões morfológicas de Alnwick em 1960 (fonte: Conzen, 1960). 

Quadro morfológico / Morphological frame 

 

O modo como as formas urbanas são criadas sobre o solo, particularmente o processo em que o 

solo rural é convertido em solo urbano, sendo que o modo como se desenvolve esta transformação 

vai atuar a longo prazo como uma condicionante para transformações subsequentes.  

 

Região morfológica / Morphological region 

 

É uma área que tem uma unidade, no que diz respeito à sua forma, que a distingue das áreas 

envolventes. No entanto, as fronteiras entre regiões variam em termos de robustez.  

 

O mapa das regiões morfológicas é um elemento compósito de diferentes mapas identificando 

diferentes áreas em termos de tipos de plano, tipos de tecido edificado e tipos de usos do solo.  

 

Esse mapa é o produto de um método concebido para revelar o desenvolvimento histórico de uma 

área urbana.  



2.2. O Urban Morphology Research Group  (UMRG) 
 

Universidade de Birmingham 

http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/urban-morphology/index.aspx 

 

 
Investigação recente: 

 

Micromorfologia 

Relação entre períodos morfológicos e processo tipológico 

Ligação entre os processos de tomada de decisão e a forma urbana 

 

Aplicação do conceito de região morfológica na prática profissional. 

Figura 4. Membros do UMRG:  

Jeremy Whitehand, Terry Slater, Peter Larkham, Ivor Samuels, Karl Kropf  



Estudo de Barnt Green.2005  

Jeremy Whitehand 

Figura 5. Regiões morfológicas de Barnt Green em 2005 (fonte: Whitehand, 2009, e 

http://www.urbanform.org/images/BarntGreen_large_map.html). 



Figura 5. Regiões morfológicas de Barnt Green em 2005 - Hewell Road:  

regiões de primeira, segunda, terceira e quarta ordem 

(fonte: http://www.urbanform.org/images/BarntGreen_large_map.html). 



3. Abordagem tipológica projetual 
 

Saverio Muratori (1910-73) 

 

Leciona nas universidades de Veneza e Roma. 

 

A importância do contexto (espacial e temporal). 

 

Estudos sobre Veneza (1959) e Roma (1963). 

 

 

Gianfranco Caniggia (1933-87) 

 

Leciona nas universidades de Roma, Reggio Calabria, Génova e Florença. 

 

Estudo sobre a cidade de Como (1963). 

Figura 6. Saverio Muratori e Gianfranco Caniggia  



Muratori define e desenvolve um conjunto de conceitos, intimamente ligados entre si, que 

são fundamentais para o entendimento do território: ‘tipo’, ‘tecido’, ‘organismo’ e ‘história 

operativa’.  

 

Segundo este arquiteto, o conceito de tipo não se individualiza senão numa aplicação 

concreta, isto é no tecido;  

o tecido não se individualiza senão na sua envolvente que é o organismo urbano; 

 e, por fim, o valor do organismo urbano só se concretiza na sua dimensão histórica, 

numa construção temporal que parte sempre das condições sugeridas pelo passado.  

 

Para Muratori, a crise arquitetónica e urbanística que se vivia nos anos 50, quando ele 

desenvolveu os elementos fundamentais da sua abordagem, baseava-se na presunção de se 

poder operar na cidade com maior eficácia, dividindo os fenómenos urbanos em aspetos 

cuja validade dependia de cada contexto concreto.  

 

Esta abordagem (construída a partir do trabalho de Muratori e Caniggia) desenvolvida ao 

longo da segunda metade do século XX e da primeira década deste século por arquitetos 

como Gian Luigi Maffei ou Giancarlo Cataldi, tem como ideia central, a história como 

processo de recuperação do sentido de continuidade na prática arquitetónica.  



Figura 7. Veneza: Quartiere di S. Bartolomio: séculos XI-XII, século XX 

(fonte: Google Earth, Muratori, 1959). 

Muratori, S. (1959) Studi per una Operante Storia Urbana di Venezia  



4. Análise sintática (space syntax)  
 

Anos 70 

Inicio desta linha de investigação na Unit for Architectural Studies, University College 

London. 

 

1984   

Publicação do livro The social logic of space, de Bill Hillier e Julienne Hanson, propondo 

uma teoria do espaço enquanto dimensão da vida social. 

 

1996 

Publicação do livro Space is the machine de Bill Hillier. 

Figura 8. Bill Hillier, Julienne Hanson, The social logic of space e Space is the machine. 



Uma teoria do espaço enquanto dimensão da vida social. 

 

Um enfoque no sistema de espaço público (nas ruas e praças) de uma cidade. 

 

O sistema onde as pessoas se movimentam e interagem 

 como é que as pessoas se movimentam pelo espaço urbano? por onde se movimentam? 

 

Conceitos-chave: 

 

Configuração espacial – as relações entre dois espaços de um sistema tendo em 

consideração todos os outros espaços desse sistema (relação parte-todo) 

 

Instrumento de representação e análise: mapa axial – mapa constituído pelo menor conjunto 

de linhas axiais que cobrem um sistema, de modo a que cada espaço convexo seja 

atravessado por uma dessas linhas 

 

Linha axial – a linha mais longa (representando visibilidade e movimento) que pode ser 

desenhada num ponto do sistema 

 

 

Critério fundamental: acessibilidade, estruturado num conjunto de medidas sintáticas: 

integração (global e local), conectividade… 



A investigação desenvolvida por diversas pessoas em várias partes do mundo tem vindo a 

mostrar que: 

 

i) os padrões de movimento são fortemente influenciados pelo espaço urbano (forma e 

estrutura) 

ii) os padrões de segurança e de insegurança são influenciados pelo espaço urbano  

iii) esta relação influencia a evolução (e localização) dos centros e sub-centros de uma 

cidade 

iv) a segregação espacial e a segregação social estão associadas. 

Figura 9. Mapa axial de Nova Iorque (integração global). 



5. Análise espacial (spatial analysis) 
 

Michael Batty como figura central na promoção e desenvolvimento desta abordagem. 

 

Teorias e métodos 

Fractais 

Autómatos Celulares 

Modelos baseados nos agentes 

Teoria da complexidade 

 

Publicações chave  

Batty, M. e Longley, P. (1994) Fractal cities: a geometry of form and function  

Batty, M. (2005) Cities and Complexity 

Environment and Planning B: Planning and Design (http://www.envplan.com/B.html) 

 

Centro de investigação 

Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) 

http://www.bartlett.ucl.ac.uk/casa 

Figura 10. Michael Batty, Fractal cities e Cities and complexity. 



Fractais 
 

Objetos geométricos que podem ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao 

objeto original.  

Os fractais são auto-similares e independentes da escala. São gerados por um padrão 

repetido (um processo recorrente ou iterativo).  

 

Autómatos Celulares 
 

Origem do conceito nos anos 40. 

Simulação das dinâmicas de crescimento das cidades. 

 

Modelo de autómatos celulares:  

i. uma grelha de células (representam a estrutura física e social das cidades), 

ii. uma ‘vizinhança’ à volta da célula,  

iii. um conjunto de regras de transformação (espacial e/ou temporal). 

Figura 11. a. Fractal; b. crescimento regular através de células. 



Modelos baseados nos agentes 
 

Os agentes  representam as ‘unidades’ humanas e sociais que fazem com que a cidade 

funcione.  

Ao contrário das células, os agentes movem-se. 

Como é que o comportamento individual pode ser usado para simular padrões e estruturas 

urbanas? 

 

Teoria da complexidade 
 

Cidade e complexidade 

As cidades resultam de um processo  de formação ‘de baixo para cima’ (do local para o 

global) e a ordem espacial que vemos em padrões a escalas mais agregadas só pode ser 

explicada desta forma. 

Figura 12. Cidades e complexidade (fonte: Batty). 
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