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Este trabalho apresenta uma aplicação da teoria e prática de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) em análises 
espaciais com o objetivo de entender a morfologia urbana, no que concerne aos terminais de transportes públicos 
coletivos de Curitiba e municípios pertencentes ao Núcleo Urbano Central (NUC) da Região Metropolitana de Curitiba 
(RMC). Entende-se morfologia urbana como o estudo das características formais do espaço urbano relacionando a 
arquitetura com a estrutura urbanística, condições físicas, socioeconômicas, políticas e culturais (LAMAS, 2000), sendo 
seu estudo importante para a compreensão das formas de ocupação do solo que vem a subsidiar o planejamento urbano 
e regional. Um dos aspectos estruturantes da análise do uso e ocupação do solo envolve o transporte coletivo e o sistema 
viário que o incorpora. Para tal, foram escolhidas três áreas amostrais, nomeadamente: Boqueirão, Cabral e Praça Rui 
Barbosa, cuja metodologia foi implementada no software Spring 5.2.3. Os procedimentos metodológicos adotados 
foram divididos em quatro etapas: a delimitação das áreas geográficas, o entendimento e classificação da densidade da 
ocupação urbana, a verificação e classificação dos usos existentes e identificação do zoneamento existente conforme a 
legislação de uso do solo - Lei nº 9.800 de 3 de janeiro de 2000.  Para as análises espaciais foram utilizadas as seguintes 
informações geográficas: arruamentos, quadras, lotes, edificações, setores censitários e zoneamento. Para a delimitação 
geográfica de cada área amostral, foram poligonizados os terminais e, a partir destes, gerado um buffer de 250 metros. 
Assim, criou-se um recorte das informações espaciais considerando as quadras atingidas pelo buffer. A partir deste, fez-
se os recortes para todas as outras informações geográficas. Feitos os recortes, as informações geográficas foram 
editados e exportados, para um banco de dados de cada terminal e, criou-se um projeto com as categorias temáticas, 
cadastrais e suas respectivas classes e atributos de acordo com as análises realizadas. Para o entendimento e 
classificação da densidade da ocupação urbana foram realizadas quatro tipos de análises espaciais: densidade espacial, 
taxa de aproveitamento, densidade populacional e tipologia de quadras. Foi feita uma relação do espaço construído com 
o espaço livre, através da visualização de figura-fundo para a análise da densidade espacial. Para a taxa de 
aproveitamento foram tabulados e classificados os dados do número de pavimentos das edificações. Fez-se a estimativa 
da população por quadra proporcionalmente à área que esta atinge do setor censitário para o entendimento da densidade 
populacional. No que concerne à tipologia das quadras, fez-se uma análise visual comparando a figura-fundo com base 
no modelo proposto por RODRIGUES (1986). Para a verificação e classificação dos usos existentes nas áreas 
amostrais, foi possível com a inclusão dos dados tabulares levantados em campo, determinar quais os usos das 
ocupações urbanas existentes nas três áreas amostrais em estudo sendo residencial, comercial, industrial, institucional, 
serviço e somatório de usos atribuídos aos lotes. A classificação feita anteriormente sobre lotes forneceu dados da 
porcentagem de usos por quadra e por amostra e a relação entre usos dentro da amostra. A legislação mencionada 
anteriormente forneceu dados sobre o zoneamento e os usos permissíveis a cada um dos três terminais, o tamanho do 
lote padrão e número máximo de pavimentos. Com este estudo, foi possível caracterizar os usos predominantes nas 
áreas amostrais, sendo no Cabral o uso residencial, com algum uso comercial, na Praça Rui Barbosa, o uso comercial 
com algum uso residencial, de serviço e institucional, e no Boqueirão usos diversificados entre residencial, comercial e 
industrial. Em relação à densidade espacial, a Praça Rui Barbosa possui suas edificações ocupando quase 100% da área 
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do lote, restando pouca área livre e tendo uma média de 3 a 4 pavimentos, com alguns edifícios residenciais com mais 
de 10 pavimentos. No Cabral e Boqueirão, as edificações ocupam uma média de 60% a 70% do lote, sendo que no 
Cabral encontram-se diversos edifícios com uma média de 20 pavimentos e no Boqueirão de 3 pavimentos. Esses usos e 
densidades espaciais diferenciadas configuram uma concentração populacional onde o Cabral é o mais populoso em 
termos absolutos, contudo o Boqueirão possui a maior média de habitantes por domicílio. Quanto à tipologia de quadra, 
a Rui Barbosa configura um tipo fechado-fechado, onde as edificações ocupam o alinhamento predial e o miolo da 
quadra como um todo, o Cabral e Boqueirão aberto-aberto, onde as edificações estão dispersas e ainda existe área livre 
no miolo de quadra. A metodologia adotada permitiu desenvolver um projeto de SIG adequado para resolver o 
problema de entendimento da morfologia urbana das áreas em estudo. 


	APLICAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS PARA A ANÁLISE DA MORFOLOGIA URBANA

