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RESUMO 

 

Este artigo propõe utilizar a análise espacial para discutir o estudo da significância cultural 

no Distrito Histórico de Linwood, Buffalo, Estados Unidos. Para tal, foi desenvolvida uma 

reflexão teórica sobre morfologia urbana e conservação da significância cultural, a fim de 

analisar morfologicamente a configuração espacial do Distrito Histórico de Linwood e 

esboçar componentes que estruturam a Declaração de Significância Cultural do Distrito, 

partindo dos valores morfológicos do recorte. O objeto empírico é composto por 

edificações de tipologia, em sua maioria, residencial unifamiliar, e algumas edificações 

pontuais de uso misto e serviço. Os procedimentos metodológicos consistem no 

estabelecimento de três etapas: revisão bibliográfica, desenvolvimento da análise 

morfológica e composição da significância cultural. Obteve-se como resultado o 

estabelecimento de relações entre a morfologia e os valores culturais com o objetivo de 

delinear a declaração de significância cultural do Distrito de Linwood, para intensificar a 

preservação do sítio como patrimônio, garantindo sua permanência em beneficiamento das 

futuras gerações. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo inicial deste artigo traz uma reflexão que surgiu a partir do produto final de 

graduação, em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade Federal de Alagoas e teve 

como principal questionamento o método de leitura do espaço com o intuito de fornecer 

informações e aspectos relacionados ao produto que a variável “tempo” pode construir no 

espaço. Em outras palavras, este artigo demonstra como se configura o desenvolvimento de 

uma análise espacial sob circunstancias da morfologia com o propósito de delinear valores 

e atributos relacionados a significância cultural, e assim tem como objeto empírico, o 

Distrito Histórico de Linwood. 

 

 

 

 

 



2 REFLEXÃO TEÓRICA: MORFOLOGIA URBANA E SIGNIFICÂNCIA 

CULTURAL 

 

Primeiramente, vale ressaltar que “a forma dos lugares é o meio mais importante de 

emissão de informações para a realização do conceito do espaço e, em sua recepção e 

interpretação, age o sistema visual ” (KOHLSDORF, 1996).  Além do fator visual, suas 

características são apreendidas a partir de manifestações sensíveis formuladas por 

determinações ocasionalmente não explícitas, que podem ser sensações, percepções, 

formação da imagem mental e intuição. O estudo das ciências tem as especialidades 

envolvidas proporcionalmente a sua escala de abrangência, e essa convenção se repete com 

o estudo da forma urbana, através da atuação de uma equipe multidisciplinar. A morfologia 

urbana é agente vital nos procedimentos acerca do urbanismo e na identificação de 

propriedades singulares do traçado das cidades. Para Kroff (2005) há uma conexão 

extremamente próxima, sendo que “(...) se a estrutura interna é essencial para a 

‘manipulação’ de um material, a morfologia urbana é essencial para o urbanismo e o 

desenho urbano1.” (tradução nossa, 2016) 

 

No cenário do estudo morfológico é destacado Conzen (2013), que representa a junção e 

aprimoramento de várias referências germânicas anteriores, transmitindo a representação  

cartográfica com diversas funções. (WHITEHAND, 2013) Em suas análises, Conzen Apud 

Whitehand (2013) reconheceu a paisagem urbana dividida em três partes que 

fundamentaram suas análises posteriores, dentre elas: 1- plano da cidade, incluindo ruas, 

lotes e implantação dos edifícios; 2- tecido edificado; e 3- usos do solo e do edificado. A 

partir de parâmetros metodológicos, foram levados em consideração os procedimentos 

utilizados por Conzen, que explora amplamente os recursos de representação gráfica na 

cartografia, igualmente beneficiada pelo advento temporal e consequentemente 

comparação de mapas em recortes temporais distintos. Outro aspecto importante da análise 

pela escola conzeniana é referido no estudo e análise das parcelas, através de suas 

dimensões e relações com a própria ocupação. (WHITEHAND, 2013)  

 

Já as discussões sobre significância cultural foram estruturadas durante o 2º Congresso 

Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, sediado em Veneza - 

Itália, e que resultaram na Carta de Veneza (1964), documento norteador dos conceitos 

sobre o tema. A carta citava que,  

 

A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, 

bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização 

particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. 

Entende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas, que 

tenham adquirido, com o tempo, uma significância cultural (Carta de Veneza, 

1964). 

                                                 
1 “(…) if an understanding of internal structure is essential to successful ‘manipulation’ of a material, urban 

morphology is essential to urbanism and urban design.” (KROPF, 2005) 



O tema atravessa um estágio de constantes mudanças e ajustes a questionamentos 

levantados, conforme a temática é mais aprofundada, devido a sua inserção em um cenário 

do patrimônio histórico novo, se comparado as primeiras discussões sobre conservação e 

patrimônio que se tem nota.  

 

A significância cultural deriva da identificação de valores patrimoniais, sendo eles, 

princípio para tomada de decisão em benefício próprio. Tais valores são convertidos em 

ações de conservação, como plano de gestão ou a própria declaração da significância 

(HIDAKA; ZANCHETI, 2014). Mesmo o termo “conservação” pode abranger vários 

conceitos, em alguns cenários pode se referir ao seu domínio amplo, a partir da 

preservação do patrimônio cultural pela pesquisa acadêmica e histórica para elaboração de 

políticas e planos de intervenção técnica (AVRAMI, 2000). 

 

3 DISTRITO HISTÓRICO DE LINWOOD   

 

O objeto de estudo empírico disposto neste ensaio corresponde ao Distrito Histórico de 

Linwood, localizado na cidade de Buffalo, noroeste do estado de Nova Iorque, Estados 

Unidos (ver Figura 1). Sua escolha é decorrente de uma experiência de intercâmbio 

vivenciada pela autora Ariane Pita entre 2013-2014 na cidade de Buffalo pelo Programa de 

intercâmbio cultural Ciências sem Fronteiras.  

 
Figura 1: Diagrama de Localização - país, estado, condado e cidade. Fonte: PITA,2015. 

 

A cidade de Buffalo tem seus primeiros registro no século XVII, quando suas terras 

correspondentes eram ocupadas por índios nativos, os Senecas. Os primeiros indícios de 

organização espacial estruturada nos moldes urbanos foram iniciados quando uma 

corporação holandesa, The Holland Land Company, procurava campos de novos 

investimentos, e assim adquiriu parte das terras dos Senecas, negociadas em 1797. A partir 

do acordo, foram estabelecidos os trabalhos de levantamento métrico, bem como listagem 

de qualidade do solo, tipologia de árvores e potenciais localizações para futuras 

aglomerações comandado por Joseph Elicott, agrimensor por experiência (CHAZANOF, 

1970). Coube a Elicott, também, desenvolver  e comandar de  imediato a construção de 

uma infraestrutura básica da gleba, “[...]com algumas estradas principais, serrarias, 

tabernas e casas de ferreiro”  para viabializar o trabalho preliminar (WEISSEND, tradução 

nossa, 2002 p.07). 



Já na intenção de estruturar a localidade e elevar a categoria de vila, foi estabelecida em 

1803 a vila de Buffalo, e teve seu traçado definido por Ellicott (ver Figura 2). Com  

características claras em referência ao plano urbanístico de L’Enfant para Washington D.C 

(1791), o traçado apresenta uma malha ortogonal cruzada por linhas diagonais criando 

centros de interesse e hierarquia, onde fora situada a Ellicott Square, localização atual do 

City Hall, a prefeitura da cidade.  (LINDBERG, 1975). 

 
Figura 2: Mapa da Vila de Buffalo em 1803. FONTE: Buffalo Architecture and History Website, 2015. 

Figura 3: Extensão dos limites de Buffalo por etapas cronológicas. FONTE: UB Library, 2014. 

 

Inicialmente seu plano urbanístico era composto por algumas poucas ruas e avenidas que 

foi se desenvolvendo a medida do tempo, como informa o mapa das Extensões do limite da 

cidade de 1920, destacando três fases distintas do crescimento de Buffalo.  Vale destacar o 

limite norte da segunda fase, que corresponde, do mesmo modo, ao limite norte do Distrito 

de Linwood.   

 

Na segunda metade do século XIX a cidade de Buffalo percorreu gloriosos anos, quando 

importantes obras de infraestrutura ocuparam o cenário urbano proporcionando a 

instalação de grandes estruturas industriais, além de tornar-se porta de entrada aquaviária 

dos Grandes Lagos para o Atlântico, através do Canal Erie. Tanto desenvolvimento refletiu 

no traçado urbano, principalmente com o desenvolvimento e construção do sistema 

integrado de parques e corredores verdes urbanos.   



 
Figura 4: Mapa do polígono formado pelo Distrito Histórico de Linwood. FONTE: STRATEGIC 

PLANNING - CITY OF BUFFALO, 2014. 

 

Dentre os distritos históricos já delimitados pelo Setor de Planejamento Estratégico 

da Prefeitura de Buffalo, foi determinado o Distrito Histórico de Linwood como objeto 

de análise. Trata de uma área residencial de ambiência calma remetendo às áreas de 

subúrbio2 paralelamente à Main Street, uma das maiores avenidas conectoras da cidade. O 

distrito, localizado no distrito administrativo de Ellicott, é representado pelo polígono que 

obedece uma demarcação que não se limita ao perímetro do quarteirão, e sim aos lotes 

integrantes do distrito. Ele é delimitado a norte com a Rua Ferry, a sul com a Rua North, a 

leste com a porção oeste da Avenida Linwood e a oeste com a porção leste da Rua 

Delaware entre a Rua North e Bryant, ambas as porções entre as ruas Bryant e Ferry, 

totalizando 17 quadras, sendo apenas que 5 delas possuem seus edifícios completamente 

abrangidos pelo polígono de tombamento. Foi designado como Distrito Histórico Local em 

outubro de 1978 em reunião do Conselho Municipal da cidade de Buffalo, além de integrar 

o Registro Nacional pelo Departamento de Interior dos Estados Unidos, Setor de 

Conservação Patrimonial no ano seguinte (PITA, 2015). 

 

 

                                                 

2 O conceito de subúrbio adotado pelas autoras diverge dos termos “periferia” e sim, remete as 

áreas que não se localizam próximos ao centro econômico de uma região, assumindo assim 

ambiência distinta da zona urbana intensamente ocupada.  



3 ANÁLISE MORFOLÓGICA COMO MÉTODO 

 

A fim de descobrir atributos e valores guardados fez-se a utilização do aspecto 

morfológico de estudo espacial como método de análise. Para tal foram destacados 

características e evolução do traçado, definição e configuração de lotes, usos do solo e 

vegetação. Como foi mencionado na seção anterior, o parcelamento original de Buffalo foi 

delineado, enquanto vila, pelos agentes da Holland Land Company, que adquiriram a 

região, através de negociações com os povos Senecas, para produção de capital com a 

exploração de seus lotes. Os arruamentos foram definidos por etapas à medida que a cidade 

fosse se estruturando, como em 1849 onde a rua North determinava o limite norte da sua 

área urbana.  

 

Na análise comparativa de mapas (ver Figura 5) foram perfilados fragmentos de mapas de 

recortes temporais distintos, onde o principal objetivo foi identificar as origens do 

parcelamento, permanências, alterações, concentração de lotes e outras características que 

se mostrarem relevantes. Para compor a análise foram utilizados fragmentos de bases 

cartográficas com distintos recortes temporais e temáticas, em parte, específica – como por 

exemplo o Mapa de Ferrovias e Linhas de Carros Elétricos (1924).    

 

 
Figura 5: Análise Comparativa de Mapas - Configuração de parcelamento do solo3. FONTE: PITA, 

2016. 

 

                                                 
3 Fragmentos dos mapas originais foram recortados e redimensionados pelas autoras para que houvesse uma 

equivalência de escala, mesmo que aproximada, entre eles. Portanto foi considerada a escala gráfica, válida 

para todos, representada no canto inferior direito, bem como a indicação do norte no canto superior direito. 

Disponível em:< http://www.davidrumsey.com/> Acessado em: 05 março 2015. 

 



Com o propósito de facilitar a leitura e a identificação/comparação da malha urbana do 

Distrito de Linwood foram destacadas respectivamente em laranja, vermelho e azul, as 

Avenidas Linwood, Delaware e a rua North, representantes fundamentais para a 

compreensão da gênese e estrutura morfológica do Distrito de Linwood, além de 

comporem as principais vias do distrito. As primeiras divisões de terra que se tem registro 

não abrangiam a área correspondida ao distrito, localizado além do perímetro inicial da 

Vila de Buffalo e que possuem origens do parcelamento desconhecidas, porém já indicam 

a direção de crescimento da cidade e seus eixos principais – crescimento radial com 

predominância para o norte a partir do perímetro lagunar. Pode-se perceber a inexistência 

da avenida Linwood no traçado de Buffalo em 1849, limitando-se ao norte com a rua North 

(em azul no mapa), tal constatação já fora apontada na Figura 3 (etapa 2 – 1832) que 

representa a extensão dos limites de Buffalo em três fases distintas. Os demais mapas 

elaborados em 1889,1895,1901, 1903, 1924,1948 e 1987 retratam a consistência no traçado 

das vias estruturadoras do distrito, apenas sofrendo poucas alterações em vias secundárias, 

destacando como causa a possível ocupação consolidada na área.  

 

Já o mapa do Distrito Histórico de Linwood a seguir (Figura 6) elaborado a partir de 

observações das autoras através de um levantamento in loco, são relacionados três 

importantes fatores pertinentes a gleba: parcelamento dos lotes, uso e tipologia do solo.  

É possível identificar unidades de parcelamento na parte ao sul do distrito com proporções 

diferenciadas, atualmente ocupadas por construções de grandes proporções, entretanto ao 

se deslocar para o norte os lotes tornam-se menores refletindo assim a mudança da 

estrutura social que a Buffalo sofria, e também reforçando o crescimento da cidade radial, 

em direção ao norte. Além disso, a mudança no padrão de parcelamento da gleba também 

reflete na escolha de usos para as edificações consolidadas nos mesmos, onde se observa a 

concentração de elementos em laranja (cor representada pelos lotes com uso residencial 

unifamiliar) nos lotes que apresentam menores dimensões. Os lotes onde estão locadas 

edificações de uso residencial multifamiliar possuem dimensões de maiores proporções, 

pois por vezes possuem tipologias de múltiplos pavimentos. 

 

 No distrito, algumas residências que indicam inicialmente o uso residencial unifamiliar 

foram subdivididas em fragmentos habitacionais básicas (quarto/sala). Tais edificações 

foram classificadas na análise como de uso residencial multifamiliar por apresentarem uma 

dinâmica espacial diferenciada com, em alguns casos, acessos individuais externos, 

estacionamento próprio, e consequentemente modificações visivelmente alheias ao projeto 

original da edificação. Os lotes correspondentes a edifícios de uso institucional/serviços 

possuem dimensões amplas, assim como os lotes residenciais multifamiliar. Eles estão 

localizados principalmente ao longo da Avenida Delaware, que sustenta um histórico de 

fluxo mais intenso que a Avenida Linwood, relacionado com a sua conexão direta com o 

centro econômico e comercial da cidade. Estão inclusos nessa classificação, escritórios, 

clubes, igrejas, templos, organizações e entidades educacionais.  

 



 
Figura 6: Mapa de Uso do Solo.  FONTE: STRATEGIC PLANNING - CITY OF BUFFALO; 

STAMEN MAPS, modificado pelas autoras, 2015. 

 

A vegetação se mostrou composto determinante para apreensão da ambiência do distrito, 

facilmente identificada na comparação com o meio urbano e o rural, por exemplo. No 

mapa a seguir (ver Figura 7) foi identificado os pontos de vegetação arbórea através de 



imagens de satélite e levantamento fotográfico. A representação gráfica utilizada no mapa 

faz referência a massa de vegetação e não corresponde a quantitativo de árvores.  

 

Foi observado que a concentração de vegetação arbórea nos lotes de tipologia residencial, 

principalmente unifamiliar. Tal característica pode ser relacionada com a área construída 

em menor escala das residências unifamiliares, a presença de áreas para estacionamento de 

veículos nos edifícios multifamiliar, institucionais e de serviços, ao fator estético de 

embelezamento das casas unifamiliares (PITA, 2015). 

 

 
Figura 7: Mapa do Distrito de Linwood relacionando a tipologia das edificações com a densidade de 

vegetação arbórea. FONTE: STRATEGIC PLANNING - CITY OF BUFFALO; STAMEN MAPS; 

GOOGLE EARTH, modificado pelas autoras, 2015. 

 

A partir das considerações determinadas nas análises espaciais, foram identificados os 

valores inerentes a identidade do distrito, com base nas análises morfológicas destacadas 

anteriormente. Os mesmos obedecem a classificações já utilizadas por especialistas na 

conservação patrimonial, mas é importante que todos os tipos devem ser considerados 



(ZANCHETI e HIDAKA, 2014). É valido destacar que os valores podem ser modificados 

com o passar dos anos, pois interferem na interpretação dos usuários, observadores do 

sítio, e são passíveis de revisão periódica (ICOMOS, 2013). 

 

Foram considerados pertinente à análise, valores materiais e imateriais expressos no 

Distrito de Linwood e que constituem os valores descriminados a seguir: 

 

a) Valor paisagístico: No Distrito de Linwood o valor paisagístico é  expresso na 

permanência consolidada da vegetação, principalmente arbórea, na ambiência e 

experiência do meio urbano, além da interferência que as mudanças nas 

estações climáticas atribuem ao distrito, atribuindo experimentações distintas 

conforme os diferentes períodos do ano.  

 

b) Valor Histórico: No Distrito o valor histórico pela presença de marcos que 

caracterizavam períodos distintos da história.  

 

c) Valor Arquitetônico e Urbanístico: Revelado pela preservação da malha 

urbana local, consolidada por volta de 1854, com suas origens derivadas dos 

primeiros traçados da cidade de Buffalo. 

 

d) Valor de Uso: Expresso na configuração das edificações com predominância 

tipológica residencial que o distrito detém, as primeiras fontes que se tem 

conhecimento da ocupação desde a conformação inicial da área.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo disserta sobre a significância cultural do patrimônio urbano discutida a partir da 

temática morfológica. O documento propôs identificar, através de uma análise espacial 

valores materiais e imateriais expressos no Distrito Histórico de Linwood, Buffalo- Nova 

Iorque, Estados Unidos, como seu objetivo geral. O processo metodológico adotado 

iniciou pelo entendimento teórico da significância cultural e morfologia urbana e 

prosseguiu com o conhecimento do estudo de caso, para que pudessem ser feitas as devidas 

correlações e assim definir os pontos principais da análise morfológica. Já a revisão 

bibliográfica mostrou que a identificação da significância cultural é o primeiro passo para a 

adoção de políticas de preservação de um bem (ICOMOS, 2013) e que somente o 

estabelecimento de um polígono de preservação e a definição de legislações 

regulamentares não é suficiente para assegurar a identidade e a configuração espacial de 

um distrito histórico.  

 

A determinação de diretrizes de conservação, por sua vez, impulsiona a valorização de 

suas características como patrimônio, e assim são fortalecidas e consolidadas quando 

identificadas e reconhecidas como valores pelos locais. Para isso a comunidade deve ser 

mais instruída e instigada a enxergar o valor cultural, algumas vezes subjetivo, que 

transmite a identidade do lugar. O aspecto que remete a uma área a salvo do ritmo 



acelerado das zonas urbanas é visto na permanência das áreas residenciais e na vegetação 

arbórea abundante. Nessa questão destaca-se o entorno, que age ativamente na manutenção 

da significância local do distrito histórico e deve também ser regulamentado para manter o 

seu caráter complementar. A homogeneidade do traçado urbano ao longo dos anos reforça 

o caráter de identidade que o mesmo tem para com o distrito e suas conexões.  Percebeu-se 

uma diferença tipológica de uso entre as Avenidas Linwood e Delaware (privado x 

público) na maioria das edificações apresentando público, dinâmica, experiência e 

necessidades diferentes.  Espera-se que o desenvolvimento de instrumentos patrimoniais, 

sejam eles através de análise morfológicas ou outros critérios, possam somar forças e assim 

exercer um efetivo mecanismo para a salvaguarda patrimonial do Distrito Histórico de 

Linwood, mantendo sua identidade e preservando seus aspectos fundamentais para que ele 

possa ser compartilhado por várias gerações futuras.   
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