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 DEPARTAMENTO: 
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 IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 

CÓDIGO NOME (T - P)  

DAU 1073 MORFOLOGIA URBANA (2-0) 

 
   OBJETIVOS - ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

Compreender a evolução das cidades e formas urbanas características, 

centralidade e dispersão, concentração de atividades, usos, fluxos e 

acessibilidade. As relações entre concentração espacial e densidades. O arranjo 

dos elementos da paisagem urbana e tipologia habitacional enquanto geradores da 

morfologia urbana. Técnicas de leitura dos ambientes urbanos. 

 

  
   PROGRAMA: 

TÍTULO E DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES 

 

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO À MORFOLOGIA URBANA 

 
1.1 - A forma urbana 
1.2 - Forma e contexto 
1.3 - Forma e função 
1.4 - Forma e figura 
1.5 - Relação entre as funções da cidade e sua forma 
  1.5.1 - Funções produtivas: economia de escala, consumo e circulação 
  1.5.2 - Funções reprodutivas: serviços e suporte social 
1.6 - Definição da estrutura urbana pela forma 
 

UNIDADE 2 – TEORIAS DA MORFOLOGIA URBANA 

 
2.1 - A cidade como sistema 
2.2 - Linguagem da forma espacial, distância, direção, conectividade 
2.3 - Estrutura urbana e seus componentes espaço 
2.4 - Fluxos espaciais, localizações, espaço público aberto, unidades de formas 

      construídas; topologia, teoria dos grafos 
2.5 - Conceitos de centralidade  

2.6 - Sistema descritivo 

2.7 - Propriedades espaciais: Axialidade, Permeabilidade  

2.8 - Conceitos de acessibilidade 

 

UNIDADE 3 – ANÁLISE MORFOLÓGICA 

 

3.1 - Abordagem objetual ou figurativa 

3.2 - Descrição da forma urbana, indicadores analíticos da forma urbana, análise 

      da forma urbana  

 

(SEGUE) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   PROGRAMA: (continuação) 

 

3.3 - Sistemas configuracionais: conceitos, decomposição axial, modelos 

      espaciais urbanos 

3.4 - Abordagem processual: configuração, tipologia e forma urbana, lógicas 

      locacionais, competição e cooperação, permanência, mudança e inovação 

 

UNIDADE 4 – PERCEPÇÃO AMBIENTAL E ANÁLISE DO ESPAÇO URBANO  

 

4.1 - Introdução à Percepção Ambiental e Análise do Espaço Urbano 

4.2 - Investigação das relações entre usuários e o ambiente construído: 

      processos de percepção e cognição ambiental 

4.3 - Análise do efeito das características físico-espaciais definidoras da 

      estética e qualidade urbana 

4.4 - Análise dos níveis de territorialidade, segurança, legibilidade e 

      acessibilidade sobre as atitudes e comportamentos dos indivíduos 

4.5 - Desenvolvimento de análises empíricas e avaliações de desempenho através 

      de métodos de avaliação pós-ocupação e métodos de descrição e análise 

      espacial 

Data: ____/____/____ 

                 

                     ______________________ 

                       Coordenador do Curso 

Data: ____/____/____ 

 

                ___________________________ 

                     Chefe do Departamento 

 


