
Oficina QUAPÁ-SEL

Euro-ELECS

Projeto Temático “Os sistemas de 

espaços livres na constituição da forma 

urbana contemporânea no Brasil: 

produção e apropriação – QUAPÁ-SEL

Temas e atividades de trabalho das

Oficinas QUAPÁ-SEL no Brasil

apoios:



1º Dia

• Visitas técnicas a espaços livres significativos e 
a espaços representativos da  produção 
imobiliária recentente.

• Sobrevoo à cidade ou área metropolitana 
conurbada



2º dia

• Manhã – palestras sobre temas afins ao 
Projeto de Pesquisa: espaços livres, forma 
urbana, agentes produtores, ações do estado, 
das empresas e das populações, planejamento 
do “sistema” de espaços livres.

• Tarde – início das atividades dos grupos de 
trabalho



3º dia

• Manhã – atividades dos grupos de trabalho.

• Tarde – finalização das atividades dos grupos 
de trabalho. Apresentações, debates e 
sínteses



. Grupo 1 –

Sistemas de 

espaços 

livres –

característi-

cas e 

distribuição

Curitiba

. Espaços livres 

intra-quadra



Apresentação
• Mapa   

• com indicação  dos principais elementos do 

sistema

• Tabela 

• com os seguintes tópicos:

- características físico-formais dos espaços 

livres segundo categorias e tipos;

- características ambientais (contribuições 

e impactos);

- apropriação dos espaços livres para o 

cotidiano e para a esfera pública;

- conflitos de uso e sócio-ambientais;

- potencialidades para a qualificação  do 

SEL









Grupo 2 – Os espaços livres na 

constituição dos padrões morfológicos



Grupo 2 – Os espaços livres na 

constituição dos padrões morfológicos

• Identificação e análise dos padrões morfológicos na 

escala dos fragmentos do tecido urbano desde a 

escala da quadra urbana

• Objetiva-se reconhecer e analisar criticamente 

categorias de padrões morfológicos com ênfase nos 

espaços livres, tendo como base os mapas temáticos 

produzidos no Lab QUAPÁ e o conhecimento do grupo 

sobre os padrões existentes na Grande Vitória

• Considerem-se as variáveis: 

– suporte biofísico (aspectos geomorfológicos, relevo, 

hidrografia e cobertura vegetal);

– suporte biofísico (aspectos geomorfológicos, relevo, 

hidrografia e cobertura vegetal);

– malha viária, estrutura fundiária (loteamentos 

abertos ou fechados, dimensões dos lotes, 

condomínios horizontais e verticais, arruamentos e 

parcelamentos informais);

– características formais dos espaços livres 

intraquadra e intralote e da volumetria construída.



Apresentação

• mapa com indicação da ocorrência predominante 

dos principais padrões morfológicos, rede de 

parques, estrutura hidrográfica e viária 

metropolitana;

• croquis e/ou fotos ilustrando os principais 

padrões morfológicos;

• tabela com os seguintes tópicos (colunas), para 

cada padrão morfológico (linha):

– características morfométricas dos espaços livres e 

espaços edificados;

– características ambientais (contribuições e 

impactos);

– dinâmica de produção atual;

– relação com os espaços livres para o cotidiano e 

para a esfera pública;

– qualidades estéticas/ físico-espaciais;

– potencialidades de transformação.



Grupo 3 – As formas (espaços livres e 
edificados) propostas pela legislação

• Simulação dos espaços livres e 

volumetrias edificadas segundo os 

parâmetros da legislação ambiental, de 

parcelamento do solo e de uso e 

ocupação do solo.

• Objetiva-se analisar criticamente as 

formas de parcelamento, dos espaços 

livres e edificados possíveis e propostas 

pela legislação, considerando as 

questões ambientais, estéticas, de uso 

cotidiano e de apropriação pública.



Apresentação
• mapa com síntese das leis de zoneamento, com as unidades de 

conservação ambiental e demais áreas de controle ambiental e com 
a estrutura hidrográfica e viária metropolitana;

• perspectivas axonométricas de quadras simulando os principais 
padrões morfológicos (espaços livres e volumetrias edificadas) 
resultantes dos índices urbanísticos e demais parâmetros legais;

• simulações de parcelamentos do solo (loteamentos, condomínios  
etc.)



Apresentação

• tabela com os seguintes tópicos 

(colunas), para cada padrão morfológico 

desenhado (linha):

– características morfométricas dos espaços 

livres e espaços edificados;

– características ambientais potenciais 

(contribuições e impactos);

– relação potencial com os espaços livres 

para o cotidiano e para a esfera pública;

– qualidades estéticas / físico-espaciais;

– potencialidades de transformação diante 

da morfologia existente.



Grupo 4 – O papel concreto dos agentes 

de produção dos espaços livres e 

edificados

• Objetiva-se discutir criticamente:

– o papel concreto dos agentes de produção dos espaços livres e edificados;

– os impactos de suas ações na produção da forma urbana, na dinâmica 

ambiental e ecológica e na (des)qualificação da vida pública (cotidiana e 

política);

• Identificar os agentes sociais concretos do Estado, do capital e 

dos grupos sociais:

– suas principais ações diretas na produção e gestão dos espaços livres 

(inclusive os destinados às redes de infraestruturas urbanas) e edificados

– as relações entre os atores, os interesses comuns e conflitantes entre 

eles.



Apresentação

• Mapa identificando:

– as principais áreas de atuação do mercado 

imobiliário formal e informal;

– vetores de expansão;

– principais produtos espaciais;

– As ações diretas dos agentes públicos na 

produção espacial (obras de infraestrutura, 

PMCMV, etc.);

– as áreas de conservação ambiental ;

– a estrutura hidrográfica e viária;



Apresentação

• tabela com os seguintes tópicos 

(colunas), para cada agente social 

analisado (linha):

– principais produtos realizados, em 

implantação ou em fase de diretriz ou 

projeto;

– características ambientais de sua 

produção espacial (contribuições e 

impactos);

– dinâmica de produção atual (fraca, 

moderada ou forte);

– relação potencial com os espaços livres 

para o cotidiano e para a esfera pública;

– qualidades estéticas / físico-espaciais;

– potencialidades de transformação diante 

da morfologia existente.


