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A morfologia urbana é definida como estudo da forma urbana, associada aos processos e 

às pessoas que a modelam, onde pode se integrar com diversas disciplinas e abranger temas 
socioculturais e econômicos que influenciam nas transformações da paisagem urbana. O presente 
trabalho tem o intuito de realizar uma analise da forma urbana da cidade do Natal, analisando a 
sua formação residencial e o consumo de solo urbano dessas áreas. O recorte em estudo é a 
cidade do Natal, capital do estado do Rio grande no Norte, que tem área total de 170 km² e 
população em torno de 800.000 mil habitantes. A cidade apresenta diversidade de forma em seu 
tecido urbano e peculiaridades na sua formação, que varia de acordo com o tipo da sua situação 
fundiária em que foi aplicada, e localização dessas tipologias. 

 
Neste contexto, o estudo identifica os diversos tipos de urbanização residencial presentes 

na cidade e as características morfologias de cada um desses modelos. As análises são feitas 
considerando os seguintes tipos de urbanização: favelas, condomínios fechados, loteamentos em 
áreas de adensamento básico, loteamentos em áreas adensáveis, conjuntos habitacionais e 
centro histórico. Para complementar o estudo, os dados morfológicos desses tipos de urbanização 
são relacionados com as características das moradias e a infra-estrutura disponível para casa tipo 
de urbanização, estando embasado nos dados estatísticos do censo brasileiro.  

 
A base cartográfica dos estudos da morfologia urbana foi obtida através de aplicações de 

técnicas de sensoriamento remoto nas imagens aéreas de resolução de dois metros. Técnicas de 
geo-processamento de dados cartográficos foram utilizadas para determinar o zoneamento do uso 
residencial, onde a base de dados do estudo foi obtida na secretaria municipal de planejamento 
urbano e no observatório das metrópoles. No contexto sócio econômico, a analise foi baseada em 
dados intra-urbanos, onde se utilizou a menor parcela estatística: os setores censitários e seus 
dados estatísticos do censo de 2000. 

 
Este estudo contribui para a discussão sobre como melhorar a compreensão do consumo 

de solo urbano de acordo com o tipo de urbanização residencial aplicado. Estes parâmetros 
permitem o planejamento de novas zonas da cidade, o que melhora a precisão do seu 
desenvolvimento, e, dessa forma, facilita compreender melhor a ocupação do espaço urbano. A 
avaliação da morfologia urbana através dos indicadores associados ao tipo de urbanização 
residencial foi valida para o entendimento do consumo do solo dentro do contexto urbano, pois 
este modelo de analise da forma construída pode auxiliar em termos de verificação de 
desempenho da infra-estrutura disponibilizada e no impacto morfológico da cidade. 
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