
ÁREA DE ESTUDO 1  

◆ Compõe  a borda urba-
na, rodeada por grandes 
vazios 
◆ Apresenta descontinui-
dade nos percursos, 
sendo o principal acesso 
pela Av. Teodoro Muller

ÁREA DE ESTUDO 4 

ÁREA DE ESTUDO 3  ÁREA DE ESTUDO 6

ÁREA DE ESTUDO 2 

ÁREA DE ESTUDO 5  

◆ Área segregada com o 
restante do município 
 ◆   Zona periférica  
rodeada por grandes 
áreas livres ◆ Acesso 
principal Av. Leopoldo 
Brod

◆ Segregada espacialmen-
te, e configura a borda da 
cidade.
◆ Conexões descontinuas
◆ Limites os bairros 
Dunas, Vasco Pires e 
grandes vazios urbanos

◆ Proximidade com vias 
estruturantes de acesso 
ao município.
◆   Zona de borda, cercada 
por vazios urbanos, e a 
barragem santa barbara 

◆ Localiza-se na periferia 
da cidade tendo como 
divisa o bairro Bom Jesus
◆ A Av. Manoel Antônio 
Peres e uma via estru-
turante que interliga a 
area ao restante da cidade

◆ Região periférica, tem 
limite-se pelo bairro 
Fátima e  vazios urbanos 
◆ Frágil conectividade
◆ Principais  vias  de  
acesso: Av. Bento 
Gonçalves e Av. Cidade 
de Rio Grande

escolha das areas de estudo zona 1 - Setores censitários  33469, 33470, 33473, 33474, 33475 e 33483 (Bairro Santa Teresinha) 
 Este conjunto de setores 
configura uma ocupação urbana 
consolidados na cidade a mais 
de cinco décadas. A região está 
conectada diretamente com Av. 
Fernando Osório, via de alto fluxo e 
importância nas rotas de mobilidade 
de quem se desloca da parte norte 
ao restante da cidade.
 Dentro de sua estrutura destaca-
se a presença de um córrego 
urbano, que apesar de sua relevância 
ambiental, encontra-se em estado 
de degradação pela presença de 
resíduos sólidos e esgoto doméstico. 
Nesta área ele também exerce a 
função de um elemento urbano 
de desconexão que impossibilita a 
continuidade de alguns percursos. 
 As vias coletoras são 
pavimentadas com asfalto e as 
locais em sua maioria são em chão 
batido, tendo as dimensões em 
torno de 7m e 6m respectivamente 
de leito carroçável. A largura 
média das calçadas é de 2,5m. 
Algumas possuem calçamento, 
principalmente próximas as vias 
de maior tráfego, enquanto outras 
são demarcadas com grama e 
vegetações. Todas elas delimitam 
bem área de transição entre 
público da via e privado do lote.
 Os dados do IBGE indicam 
a predominância da população 
branca com média de 81%, a 
população parda 8% e população 
negra 11%, sendo que 40% destes 
moradores que vivem nessas áreas 
tem como renda per capita 
mensal entre um e três salários 
mínimos.

VISTA VIA LOCAL - RUA DR. FRANCISCO FERREIRA 
VELOSO
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VISTA CAMPINHO DE FUTEBOL E CAIXA D’AGUA 
DA PRAÇA AO NORTE
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VISTA VIA LOCAL - RUA SANTA MARIA
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VISTA VIA COLETORA - RUA BARÃO DE 
TRAMANDAHY
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VISTA CÓRREGO URBANO
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VISTA VIA ARTERIAL - AV. FERNANDO OSÓRIO
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Praça Santa Cecília 
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ANÁLISE MORFOLÓGICA
Quadras figura fundo areas verdes e arborizaçãoLOTES

 A malha urbana é formada 
por quadras  que tendem a ser 
retangulares e também  com 
quarteirões trapezoidais, que tem 
com áreas de 1455m² à 15052m².  
 O córrego divide o traçado urbano 
e ordenação da malha pois impede 
que determinados percursos sejam 
contínuos.

 A média da área dos lotes  varia 
de 200m² à 315m² estando localizados 
em sua maioria nas quadras próximas 
as vias locais.
  Os lotes juntos as vias coletoras 
e arteriais, principalmente os do 
perimetro, possuem  áreas que vão 
de 462m² até 4998m² sendo suas 
proporções maiores e mais variáveis.

 A região apresenta uma 
granulometria homogenia e uma 
ocupação de solo que libera os miolos 
de quadras. Na zona ligada a Av. 
Fernando Osório essa granulometria 
cresce. 
 As construções em sua 
maioria  possuem recuo frontal/de 
ajardinamento.

 As vias são bem arborizadas 
Nota-se também a relevacia dentro 
dos lotes.  Na praça Santa Cecília onde 
há um parquinho infantil, a vegetação 
ocorre de foma dispersa, entretando 
na praça ao norte  a vegetação 
acontece de forma mais concentrada, 
o que permite a presença do campo 
de futebol.

ACESSIBILIDADE LOCAL / PROXIMIDADE INTEGRAÇÃO VISUAL ATRATORES URBANOSCENTRALIDADE

 Mede a menor distância 
topológica de cada rua em relação a 
todas as demais dentro da área, e a 
partir do somatório dessas distancias 
mostra os espaços que são alcançados 
mais facilmente.
 Vemos que a vias mais acessiveis 
ocupam uma posição central e fazem 
a  articulação entre os traçados, 
bem como as ruas que  saem  delas 
fazem a conexão com as de menor 
acessbilidade. 
 A rua Dr. Francisco Ferreira 
Veloso é a via de maior acessibilidade. 
 
 

 A medida de centralidade 
detecta as vias sob as quais recaem o 
maior número de possíveis percursos 
considerando todos os deslocamentos 
possíveis. 
 Repara-se que por coincidência 
o via de maior centralidade é 
compatível com a via de maior 
acessibilidade, a rua Dr. Francisco 
Ferreira, localizando-se bem no eixo 
central deste aglomerado.
 Outras vias importantes são a 
rua Dr. Bezerra de Menezes e a av. 
Fernado Osório. Esta última também 
tem altos valores de Centralidade 
quando analizada a cidade como um 
todo. 

 Descreve o grau de abrangência 
dos campos visuais a partir de cada 
porção do espaço. Os espaços que 
compreendem campos de visão 
mais abrangentes são aqueles com 
maior integração visual.
 Aqui destacam-se as esquinas,  
tendo maior relevancia o encontro 
das vias São Jorge e Dr. Francisco 
Ferreiro Veloso. Em algumas vias a 
integração visual é acima do padrão 
da região. A praça norte apresenta 
uma integração visual melhor pois 
dentro da estrutura urbana ela se 
torna mais visível pelas  vias  que  
a   circundam, já  a Praça Santa 
Cecilia essa integração é menor 
principalmente em sua face norte. 

 Apresenta os elemntos  urbanos 
que criam movimentação de pessoas 
no espaço. Assim percebe-se que  
há uma concentração de comercios 
e serviços mais intenso nas bordas 
da zona, enquanto edifícios de uso 
misto e comercio menor estão 
localizados próximos as vias locais, 
mais internas ao bairro. 
 Destaca-se   também   que 
os polos atratores acorrem 
principalmente onde há vias 
coletoras e rota do transporte 
público. 

 A partir do 
agrupamento e análise 
conjunta dos dados 
anteriores observou-
se que alguns setores 
censitários do IBGE 
se destacaram dos 
demais. Neles será 
realizado uma análise 
social e física mais 
aprofundada, para 
obtenção dos caminhos 
norteadores para as 
diretrizes. 
 Com a definição 
destes setores, 
configurou-se seis áreas 
de estudo para fazer 
uma macro análise e 
entender como eles 
estão inseridos dentro 
da estrutura global 
da cidade e como se 
relacionam com os demais 
espaços urbanos. 

VISTA DO PARQUINHO INFANTIL DA - PRAÇA
 SANTA CECÍLIA
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Modelo padrão  de análise e levantamento de cada zona nas áreas estudo


