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Patterns of local streets and corridors in the district of Mooca, São Paulo 

 

Abstract. This analysis of the urban fabric of the so-called Mooca district, in the city of São Paulo, 

Brazil, involves the consideration of streets, street-blocks, plots and buildings taken in isolation, and also 

of two other composite elements: ‘corridors’ crossing each city sector and corridors within each sector. 

The corridor is understood as the articulation between the street, the plots on both sides of the street and 

the buildings erected in these plots. Each corridor contains different information on the urban tissue 

varying according to the scale of analysis: region, municipality and neighborhood. Each part of the city 

contained inbetween corridors is a subarea. The paper offers an analysis of corridors in the formation of 

traditional residential fabrics. 
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ISUF Italia 2017: Learning from Rome – historical cities and 

contemporary design 
 

A 3ª conferência do ISUF Italia (a rede italiana 

associada ao International Seminar on Urban 

Form / ISUF, presidida por Giuseppe Strappa, e 

promotora da Escola Muratoriana), com o título 

Learning from Rome: historical cities and 

contemporary design, terá lugar na Faculdade de 

Arquitetura na Piazza Borghese, Roma, entre 23 e 

24 de Fevereiro de 2017.  

O objetivo fundamental da conferência é 

recolher contributos da academia e da prática 

profissional no âmbito da arquitetura e do 

planeamento em contextos históricos, dirigindo 

esses contributos para a definição de ferramentas

 

operacionais com utilidade para a intervenção 

contemporânea. 

Os chairs de Learning from Rome, à frente de 

duas vastas comissões, uma científica (com uma 

composição de grande abrangência geográfica) e 

outra organizadora, são Paolo Carlotti, Anna Irene 

Del Monaco e Dina Nencini (três académicos da 

Sapienza Università di Roma). 

Mais informações no website do ISUF Italia 

2017,    em    http://rome2015.isufitaly.com/index. 

php?conference=rome2017&schedConf=rome201

7, ou através do endereço electrónico 

rome2017@isufitaly.com. 

 

 

 

 

Rede Lusófona de Morfologia Urbana (PNUM), 2015-16     
 

O presente relatório da Rede Lusófona de 

Morfologia Urbana (PNUM) apresenta um 

resumo das principais atividades desenvolvidas 

pelo PNUM entre Julho de 2015 e Julho de 2016, 

onde se inclui a indicação de conferências,

  

workshops e publicações, e ainda uma breve 

reflexão sobre futuras ações a promover. 

Teve lugar entre 15 e 16 de Julho a quinta 

edição da conferência promovida pelo PNUM, 

‘Os espaços da morfologia urbana’. Esta
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conferência teve lugar no centro histórico de 

Guimarães, Portugal, mais precisamente no 

Centro Cultural Vila Flor. O número de 

inscrições efetivadas ao PNUM 2016 é 

significativo e corrobora as expectativas da 

equipa organizadora do evento, coordenada por 

Jorge Correia e Miguel Bandeira, da 

Universidade do Minho. Na edição do PNUM 

2016 regista-se a presença de um número 

significativo de jovens investigadores e 

estudantes, entre os vários palestrantes, o que 

constitui um contributo muito positivo para o 

assegurar da continuidade de conhecimento no 

âmbito da morfologia urbana, entre diferentes 

gerações de investigadores. 

Imediatamente a seguir ao PNUM 2016, entre 

19 e 23 de Julho, teve lugar em Vila Nova de 

Cerveira, na Escola Superior Gallaecia, o 2º 

Workshop promovido pela Rede Lusófona de 

Morfologia Urbana, com o tema ‘Forma urbana e 

dinâmicas transfronteiriças’. À semelhança do 1º 

Workshop, o programa do workshop de 2016 

incluiu a análise e a aplicação de um conjunto de 

abordagens metodológicas específicas – 

abordagem Histórico-Geográfica da Escola 

Conzeniana, abordagem Tipológica Processual da 

Escola Muratoriana, Space Syntax e Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) – em casos de 

estudo em concreto, Viana do Castelo e Tui. Está 

também prevista a realização de um e-book com 

os resultados do workshop de 2016. 

No que diz respeito à atividade editorial 

realizada no âmbito do PNUM, a Revista de 

Morfologia Urbana, editada por Vítor Oliveira, 

tem continuado a assegurar a publicação de 

perspetivas e artigos na área da morfologia 

urbana. Traduções portuguesas de trabalhos 

seminais originalmente publicados em inglês na 

revista Urban Morphology continuam a ser 

disponibilizados pela Revista. 

Em 2016 foi publicado o e-book resultante do 

1º Workshop do PNUM, com o título ‘Diferentes 

Abordagens no Estudo da Forma Urbana’ 

(Oliveira e Monteiro, 2016), contribuindo para a 

difusão dos resultados do workshop e da 

divulgação das metodologias de análise da forma 

urbana promovidas no workshop junto de uma 

comunidade estudantil mais alargada. 

Sem qualquer desrespeito pelas várias 

publicações entretanto disponibilizadas por 

outros membros do PNUM, no último ano de 

atividades, gostaríamos de indicar aqui duas 

publicações que merecem a nossa atenção no 

âmbito do estudo da forma urbana. 

Designadamente, o livro ‘Urban Morphology. An 

Introduction to the Study of the Physical Form of 

Cities’, de Vítor Oliveira (Oliveira, 2016) e 

‘Fundamentos de Morfologia Urbana’ de Staël

 

Pereira da Costa e Maria Manoela Gimmler Netto 

(Costa e Netto, 2015), sobretudo pelas suas 

perspetivas pedagógicas. Finalmente, é de se 

salutar a continua divulgação de publicações 

realizadas por membros do PNUM na revista 

Urban Morphology, na secção book reviews e 

que inclui os livros ‘Urbanismo na composição 

de Portugal’ de Luísa Trindade (Coelho, 2015) e 

‘Os elementos urbanos’, de vários autores e 

coordenado por Carlos Dias Coelho (Dufaux, 

2015). 

É desejo do PNUM continuar a promover o 

estudo da forma urbana junto da comunidade 

lusófona, mas também internacional. Foi nesse 

sentido que em Setembro de 2016, no ISUF 

Council que teve lugar na 22ª Conferência do 

ISUF, em Roma, foi proposto por Teresa Marat-

Mendes, conselheira deste órgão a necessidade de 

se promover uma Task Force no ISUF que 

visasse estudar e implementar uma articulação 

entre as várias Local Networks do ISUF, das 

quais o PNUM é uma delas. O objetivo seria: i) 

proporcionar um maior cruzamento das várias 

redes existentes dentro do ISUF; ii) contribuir 

para o reforço da identidade multicultural do 

próprio ISUF, dando-lhe contudo maior 

visibilidade; e ao mesmo tempo iii) proporcionar 

uma identificação de eventuais linhas de 

abordagem morfológica partilhadas quer 

historicamente ou na contemporaneidade pelas 

várias Local Networks do ISUF. Caberá neste 

sentido ao PNUM procurar como melhor 

contribuir também para este desafio. 
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