
ANÁLISE DE PADRÕES SOCIOESPACIAIS DO BAIRRO FLORESTA
INTRODUÇÃO

OBJETO DE ESTUDO:

Parte da pesquisa “Transformação da 
Forma Urbana e Socialização do Espaço 
Público”, essa análise objetiva explorar 
as transformações  intraurbanas no uso 
e forma dos espaços, relacionando-as 
às dinâmicas sociais que ocorrem na 
cidade. Em específico, no  bairro Floresta 
em Porto Alegre.
A escolha da região como estudo de caso 
deve-se à inserção desta no 4o Distrito, 
setor histórico da cidade em estagnação 
econômica,  que é foco de discursos e 
propostas urbanas muito diversos e por 
vezes antagônicos.  

JUSTIFICATIVA:

A análise justifica-se:
1 - na criação de um banco de dados 
tipológico que subsidiará a pesquisa 
maior no qual ela está inserida.
2  -  no uso de  uma metodologia de análise 
urbana inédita no contexto dos estudos  
acadêmicos pertinentes ao 4o Distrito.

METODOLOGIA
1 - Identificação das configurações e 
tipologias dos espaços públicos abertos.
2 - Geração de mapas digitalizados da 
região com suas desagregações espaciais 
relacionadas ao banco de dados.
3    -  Análise das dinâmicas socioespaciais 
e padrões urbanos a partir do banco de 
dados confeccionado.

OBJETIVO:

O estudo objetiva reconhecer e analisar 
padrões socioespaciais do bairro Floresta 
sob a ótica dos estudos de Christopher 
Alexander (1977), Salingaros (2006) e Krier 
(2009). Em específico, a configuração 
dos espaços públicos abertos na região.

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E 
DOCUMENTAL: 

A pesquisa bibliográfica foca no conceito 
de morfologia urbana, a documental 
desenvolve-se do levantamento e 
organização das informações sobre dados 
espaciais e sociais.

PRAÇA FLORIDA

RESULTADOS PARCIAIS

Como resultado parcial da pesquisa, 
foram identificados padrões espaciais 
capazes de representar as dinâmicas 
sociais internas do Bairro Floresta.

FIG.2: Fluxograma da pesquisa “Transformação da Forma Urbana e Socialização do Espaço 
Público”. Em destaque, a etapa que abrange o escopo desse estudo.
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TRANSFORMAÇÃO DA FORMA URBANA E SOCIALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

FIG.1: Bairro Floresta, Porto Alegre. Em destaque, regiões identificadas como o padrão espaços 
públicos abertos 

EXEMPLOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS ABERTOS NO BAIRRO FLORESTA

PRAÇA DANTE SANTORO


