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RESUMO 
 

“A imaginação urbanística nos projetos de parcelamento de novos tecidos urbanos 
para Maceió” refere-se a um aspecto parcial da pesquisa “A Produção dos Espaços de Uso 
Público na cidade de Maceió, na segunda metade do séc XX” que se constitui um projeto de 
pesquisa desenvolvido pelo MEP - Núcleo de Estudos Morfologia dos Espaços de Uso 
Público, na Universidade Federal de Alagoas, a qual através do estudo e análise morfológicos 
dos projetos de parcelamentos aprovados durante a segunda metade do século XX (1945 a 
2000) visa compreender o processo de crescimento do tecido urbano da cidade e conhecer as 
concepções de espaços de uso público que foram mais utilizadas nos empreendimentos de 
parcelamento do solo urbano, verificando se ocorreram mudanças na organização espacial e 
funcional dos novos tecidos espaciais projetados, evidenciando as formas dos 
empreendimentos e a configuração resultante do processo de implantação. O que se pôde 
concluir quanto à existência de espaços de uso público, além das vias e dos passeios, a praça 
aparece como elemento destinado ao convívio. Entretanto, o que se constatou é que muitos 
destes lugares correspondem a terrenos intersticiais que, por seu reduzido tamanho não se 
poderia configurar como um lote comercial. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Entre os anos de 1945 a 1980 foram aprovados 343 projetos de parcelamentos pela 
Prefeitura Municipal de Maceió, oficialmente classificados em “loteamentos”, 
“desmembramentos”, “remembramentos”, “condomínios” e “conjuntos habitacionais” (essa 
categoria de parcelamento, até esta época inexpressiva, deve aparecer em grande número 
somente a partir do final da década de 80, haja visto que o Sistema Federal de Habitação e o 
Banco Nacional de Habitação, que serviram de impulsos a este tipo de empreendimento, 
foram criados em 1964 junto com uma série de medidas de captação de recursos para isso). 
Entretanto, na pesquisa evidenciou-se que essa classificação não é rigorosa, observando-se 
isto na caracterização dos projetos como “desmembramentos” ou como “loteamentos”. Essa 
falta de rigor oficial na categorização dos empreendimentos cria algumas dificuldades para a 
classificação dos componentes físicos dos projetos (“desmembramento” diferentemente do 
“loteamento” não resulta na criação de novas ruas) (Tabela 1). 
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Os desenhos resultantes apresentam diferentes configurações, reveladas nas formas de 

parcelamento e agrupamento das parcelas ou unidade habitacionais, da organização dos 
espaços comunitários e privados, dos acessos e trajetos. Analisando-se morfologicamente os 
desenhos é possível apontar algumas particularidades a respeito do que os distinguem como 
concepções de sociabilidades.  

Enfocando, sobretudo, a produção dos espaços de uso público nos projetos de 
parcelamento do solo, todos os aspectos trabalhados estão voltados para a possibilidade de 
interpretação dos desenhos originais como criação de novos lugares na cidade e que permitem 
a integração entre sua população moradora. 
 
Tabela 1 -  Relação anual das principais categorias de empreendimentos de parcelamento do 

solo em Maceió, 1945-1980 
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TOTAL 

1945-1960 116 5 - - 3 124 
1961-1970 86 21 - - 8 115 
1971-1980 58 25 1 - 20 104 

Total 260 51 1 - 31 343 
Fonte: Cadastro dos Parcelamentos de Maceió, Secretaria Municipal de Controle e 
Convívio Urbano, abril 2000. 

 
 
1.  FORMAÇÃO DO TECIDO URBANO: LOCALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE 
PARCELAMENTO 
 

Na Figura 1 pode-se ver, nas áreas hachuradas, a localização desses empreendimentos 
e qual a contribuição deles para a configuração da área urbana de Maceió em 1980. Nos 
primeiros anos do período considerado, os parcelamentos ocorreram em áreas próximas ao 
Centro Histórico: restingas a Sudoeste, planície litorânea próxima ao porto e na área imediata 
do planalto de tabuleiros que se estende na direção Norte (formação geológica relativamente 
plana que se estende em forma de cunha apontada para o sul, sendo dessecada por ravinas 
erodidas e bacias endorréicas. Sua altitude varia de 50 metros, na porção sul, a 110 metros 
próximo ao aeroporto. A transição do tabuleiro às planícies litorâneas e fundos de vales se dá 
em encostas íngremes) , seguindo a linha de cumeada por onde segue o eixo central da 
principal rodovia de ligação com o interior do Estado, a Avenida Fernandes Lima. Na década 
seguinte (60-70), os agentes imobiliários continuaram ampliando a faixa urbana do litoral 
Sudoeste, mas já desviando seus interesses para a larga faixa litorânea Sudeste (Pajuçara, 
Jatiúca). A entrada em operação do complexo industrial da Sal-Gema na área da restinga entre 
o mar e a lagoa Mundaú contribuiu para depreciar os imóveis próximos. Os tabuleiros 
continuaram a ser procurados, tanto as áreas mais próximas ao Centro como também as mais 
periféricas, sempre seguindo a Avenida Fernandes Lima que, nesta altura, já se configurava 
como eixo central da “cidade linear” que Maceió estava se tornando. Por fim, na década de 
70-80, os empreendimentos avançaram pelo litoral norte até Cruz das Almas e continuaram a 
estender a cidade por sobre tabuleiros próximos e distantes na direção norte-noroeste. 
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Entretanto, o que se observa é que a cidade não tem uma uniformidade nos seus 
espaços, no seu traçado e na sua composição. Essa desigualdade encontrada no espaço urbano 
pode estar ligada a duas razões: às condições geográficas naturais do terreno, o que de certo 
modo, pré-determina os espaços que podem ser ocupados, e aos anseios de quem projeta uma 
parte da cidade (remetendo-se aos projetos de loteamento do solo, os quais respondem aos 
objetivos de um autor e de um proprietário). Aliando esses dois motivos regentes na forma de 
uso e ocupação do solo, os lugares na cidade vão sendo criados, alguns com características 
muito próprias e outros que seguem o que já existe, sendo apenas um prolongamento, apenas 
mais um pedaço incorporado ao tecido urbano.  

Por isso, remeter o projeto de loteamento à idéia de lugar é entendê-lo como um 
espaço da cidade carregado de significado, significado este traduzido e entendido nos 
elementos que o compõem.   

“O lugar é uma porção do espaço significada, ou seja, a cujos fixos (elementos) e 
fluxos (informações) são atribuídos signos e valores que refletem a cultura de uma pessoa ou 
grupo” (Duarte, 2002).  

O que nos leva a compreender que cada fixo, cada elemento, que compõe o loteamento 
impele uma definição do que seja este lugar, em especial as vias, que são o primeiro elemento 
de constituição do loteamento, e a partir das quais os espaços vão criando formas e 
constituindo-se. 
 

 
 

Figura 1 -  Mapa de localização dos projetos de parcelamento na cidade de Maceió 1945-1980 
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2.  CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DOS LOTEAMENTOS 
 

“Lloteamento é um tipo de parcelamento urbano (do solo) caracterizado pela abertura 
de novas vias de acesso aos lotes ou prolongamento das já existentes, sendo os lotes 
destinados a edificações para fins urbanos” e no qual “o arruamento (projeto e abertura das 
ruas) é imprescindível à existência deste” (Ferrari, 2004).  

De uma forma sucinta, pode-se falar do loteamento como organização espacial 
constituída primeiramente pelas vias, que delimitam frações de uma gleba que, por sua vez 
são subdivididos em lotes ou parcelas. Essa definição remete-se à idéia de uma malha espacial 
urbana. Segundo Ferrari (2004), “malha ou traçado urbano é uma planta da cidade 
significativamente representada pelo seu sistema viário e os espaços delimitados pelas vias”. 
Ou seja, cada projeto de parcelamento, representa, numa escala menor, um pedaço da cidade.  

Dentro dos loteamentos, verifica-se uma variação na forma das vias, algumas com 
traçados muito particulares. Segundo suas características de configuração, as malhas podem 
ser classificadas, basicamente, em: 

• Malha Linear, geralmente aplicada a pequenas glebas (salvo em alguns 
projetos localizados na área de planície litorânea e que seguem 
perpendicularmente à linha da praia até uma via principal) e que pode 
apresentar-se como linear aberta, linear fechada, linear semi-fechada, linear 
fechada com praça central e linear em alça; 

• Malha Reticulada, formada por feixes paralelos de vias e que ocupam uma área 
maior caracterizada como ortogonal, semi-ortogonal, irregular e ortogonal 
segmentada;  

• Um terceiro tipo de malha que difere do traço linear e ortogonal e que pode 
configurar-se como radial, semi-circular, unidade de vizinhança e labirinto. 

Estes dois últimos exemplos (unidade de vizinhança e labirinto) trazem propostas 
inovadoras, diferentes do que normalmente se empregava na cidade, enfatizando a 
constituição de lugares na cidade, onde seus significados são traduzidos na particularidade de 
seus elementos.  

Os parcelamentos configurados por uma malha linear possuem uma rua central com os 
lotes voltados para ela.  Este tipo de configuração é caracterizado pela reprodução em série na 
distribuição dos lotes, ou seja, há uma repetição das características formais das glebas – 
morfologia, dimensões e orientação. Normalmente, a maior dimensão do lote corresponde à 
metade da largura de uma quadra (uma faixa estreita), o que faz com que a distribuição dos 
terrenos tenha alternativas reduzidas, interferindo na (in)existência de áreas com funções 
distintas de moradia, como por exemplo áreas destinadas ao convívio e à sociabilidade, bem 
como a equipamentos urbanos.  

A rua, como elemento central pode ter a sua função compreendida sob duas óticas 
distintas: ser o elo entre os lotes para a qual estão voltados, visto que é o único espaço de uso 
público comum a ambas as partes ou, distanciar os moradores do loteamento, por ser, ao 
mesmo tempo o único espaço que marca a divisão entre público e privado, e quanto maior a 
sua dimensão, maior o afastamento. 

A configuração reticular linear não traz elementos que façam de sua configuração algo 
singular que marque a malha urbana com concepções até então nunca empregadas, ou que 
tenham a intenção de direcionar novos arranjos espaciais. O que se percebe é a continuação 
do existente, a expansão da mesma malha, apenas mais um elemento típico acrescido à cidade 
e, portanto, sem características próprias. A singularização do local pode ocorrer apenas com a 
arquitetura das edificações que nele serão construídas e dos usos, tanto privados como 
públicos. 
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As distintas formas de traçado viário linear (aberta, fechada, semi-fechada, fechada 
com praça central e em alça) apresentam traços específicos nas suas configurações, mas que 
sempre se remetem às características gerais.  A aberta possui mais de uma articulação com a 
malha viária do entorno, sendo bastante comum em pequenas glebas. A fechada possui uma 
rua central sem saída (em “cul-de-sac”) e apenas um ponto te articulação com a malha 
externa. A fechada com praça central apresenta aspectos muito similares a esta última, porém, 
neste caso, a rua contorna uma praça central, criando um grande largo na frente dos lotes. Este 
mesmo princípio é utilizado no clássico traçado do bulevar (boulevard), em malhas abertas ou 
fechadas. No bulevar, as praças tornam-se grandes jardins ou passarelas. Em alguns 
loteamentos de Maceió, essa parte central — a praça ou o canteiro — é transformada em 
locais de pista de jogging ou dividida em uma faixa central para circulação e às faixas laterais 
são alocados equipamentos urbanos como bancos e mesas, formando pequenos ambientes de 
estar. A linear em alça configura-se de forma muito semelhante à linear com praça central, 
uma vez que em ambos os casos, a rua sofre uma bifurcação, mas neste caso, contorna não 
mais um espaço de uso público, mas sim uma quadra, um espaço privado. A semi-fechada 
pode se dizer uma junção da aberta com a fechada na qual uma das extremidades da rua é para 
retorno e possui uma via intermediária transversal, o que garante um maior contato com as 
áreas vizinhas.  

Nos projetos de loteamento há a dominância de configuração de malha ortogonal (na 
qual as ruas formam uma malha de vias dispostas em dois feixes de ruas paralelos que se 
interceptam quase ou perfeitamente ortogonalmente entre si), em torno de 40 % dos projetos 
aprovados no intervalo de cada década. Esse número pode ser justificado pela possibilidade 
de melhor uso e maior aproveitamento do terreno, o que é conseguido pela formação de uma 
rede que procura utilizar os espaços na sua totalidade sem que sobrem interstícios – áreas que 
não correspondam às características para uso e ocupação.  

Normalmente, a malha ortogonal é aplicada em grandes glebas, o que pode 
proporcionar um melhor arranjo espacial quando da divisão do terreno em quadras, lotes, ruas 
e espaços para uso e convívio público. Entretanto, falar do que seria um melhor arranjo 
espacial é algo que requer uma cuidadosa discussão, visto que nem mesmo a legislação, que é 
um instrumento que norteia a configuração dos loteamentos, relata como seria a melhor 
disposição dos elementos.  

O que se pode observar é a repetição das quadras em série, simetricamente,  onde 
apenas as vias interrompem a seqüência, algo semelhante à malha linear aberta. Poder-se-ia 
dizer que o parcelamento ortogonal seria um conjunto, uma união de vários loteamentos em 
malha linear aberta. Entretanto, no caso da malha ortogonal, por dispor de uma área de 
ocupação maior, alguns outros espaços podem aparecer, como os espaços de uso público, as 
áreas verdes e áreas para equipamentos urbanos. Essas áreas não têm uma localização exata, 
nem especificada em lei, fica a critério do projetista ou do empreendedor a escolha do local 
mais adequado ou conveniente. Não obstante, a Prefeitura possa impor a localização dos 
mesmos se ela assim o desejar, tendo em vista a articulação dos distintos parcelamentos.  

Entre as variações da malha reticulada ortogonal, a semi-ortogonal difere porque 
“parte das vias são inclinadas, com variação da direção” (FARIA, CARVALHO, COSTA, 
2005). Entretanto, quando considerado o critério de ortogonalidade, esta categoria poderia 
desaparecer, cedendo lugar para a reticularidade. Na irregular as ruas não seguem uma 
disposição regular, seguindo várias direções. E na ortogonal segmentada, as quadras são 
dispostas formando grupos de quadras dispostas ou não em torno de uma praça.  
 
Os tipos de malha que não seguem a ortogonalidade e linearidade como traço principal do 
sistema viário têm características muito específicas. Na radial as ruas convergem para um 
mesmo ponto. Na semi-circular parte das vias do loteamento são em arco concêntrico e outra 
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parte radial. A unidade de vizinhança e o labirinto trazem novas propostas de loteamento que 
marcam e fixam elementos com significados distintos dos que são empregados na cidade, nos 
quais “o princípio latente do esquema é que a vizinhança deve ser considerada tanto como 
uma unidade de um conjunto maior, quanto uma entidade distinta em si mesma” (Clarence 
Perry) e o arranjo espacial dos elementos em múltiplas divisões sugere uma disposição 
confusa aos olhos externos, mas que propõe o uso restrito das áreas internas aos moradores. 

A tabela 2 mostra as principais configurações espaciais dos parcelamentos do solo 
projetados na cidade de Maceió ao longo de um intervalo de trinta e cinco anos (1945-1980). 
 
Tabela 2 -  Principais configurações espaciais dos parcelamentos projetados para Maceió no 

período entre 1945-1980 
 

CONFIGURAÇÕES ESPACIAIS 
Nº DE 

PARCELAMENTOS 
Parcelamento em malha linear aberta 50 
Parcelamento em malha linear fechada ou “vila” 13 
Parcelamento em malha linear semi-fechada 2 
Parcelamento em malha linear em alça 6 
Parcelamento em malha ortogonal 112 
Parcelamento em malha semi-ortogonal 6 
Parcelamento em malha ortogonal segmentada 4 
Parcelamento em malha semi-circular 1 
Parcelamento em malha ortogonal com bulevar ou praça 3 
Parcelamento em malha irregular 10 
Parcelamento em malha radial 6 
Unidade de Vizinhança 2 
Labirinto 1 
Desmembramento 48 
Total 264 
Fonte: FARIA, CARVALHO, COSTA, 2005 

 
 
3.  TAMANHO DA GLEBA 
 

Entre os elementos de caracterização da configuração espacial de um empreendimento 
o tamanho da gleba também é utilizado na análise dos projetos de parcelamento do solo como 
um possível indicador do grau de intervenção no tecido urbano. A Tabela 3 apresenta uma 
classificação dos loteamentos quanto à dimensão da gleba indicando a área média parcelada 
no período em estudo.  

Os números revelam uma predominância de glebas de pequeno porte com áreas 
inferiores a 20.000m2 (44,6%). Normalmente, os pequenos parcelamentos correspondem a 
projetos de desmembramento ou de novos arranjos espaciais nos empreendimentos aprovados 
em períodos anteriores ou, até mesmo, divisão de terra entre herdeiros. Os empreendimentos 
de médio porte, com dimensões entre 20.000m2 e 80.000m2, correspondem a 36,9% do 
número total de loteamentos. A maior área loteada engloba os parcelamentos de grande porte 
com área superior a 80.000m2.  

Pode-se dizer que estes últimos correspondem a frentes de urbanização na cidade, os 
quais ocorrem de forma eqüitativa nas três décadas em estudo. Os diferentes vetores de 
ocupação e expansão da cidade revelam a ocorrência destes empreendimentos em diferentes 
localidades de Maceió. No período de 1945-1960, a ocorrência destes é verificada 
principalmente ao longo da Avenida Fernandes Lima — importante eixo estrutural de 
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deslocamento na cidade. Nas décadas de 60 e 70, a ocupação das grandes glebas é verificada 
nas áreas do litoral central e norte e tabuleiro.  Na década de 70, percebe-se uma 
intensificação na ocupação da região de tabuleiros. Os loteamentos começam a avançar para 
além da Via Expressa — segundo importante eixo estrutural do sistema viário de Maceió. É 
também neste período que sobressai o número de loteamentos com divisão em grandes lotes, 
o que modifica o quadro até então apresentado pela cidade — nas décadas anteriores havia 
uma predominância dos lotes de pequeno e médio porte. Esse novo aspecto morfológico pode 
estar ligado à ocupação das áreas vazias da cidade que se estendia em direção à região de 
tabuleiros e que até o momento é considerada como área de expansão urbana. A grande 
disponibilidade de terra e, possivelmente a custo baixo parece ter servido como instrumento 
atrativo para o parcelamento do solo. 

Um processo observado nos empreendimentos de grande porte é a (re)divisão dos lotes 
com o objetivo de criar novas formas de uso e ocupação do solo: as vilas. Os lotes passam por 
um processo similar ao desmembramento, entretanto um lote não gera outros lotes, como 
normalmente ocorre, mas passa a ser ocupado por várias residências. A configuração das vilas 
geralmente é caracterizada por duas fileiras de casas voltadas para uma rua interna criada 
como acesso à vila. A ocorrência deste tipo de ocupação pode ser induzida pelas dimensões 
resultantes do primeiro parcelamento da gleba em grandes lotes com área superior a 
600,00m2. 
 
Tabela 3 -  Projetos de parcelamentos aprovados em Maceió entre 1945 e 1980, por classe de 

tamanho do empreendimento. 
 

CLASSE DE TAMANHO 
Nº DE 

PARCELAMENTOS 
ÁREA TOTAL 
PARCELADA 

ÁREA MÉDIA DOS 
PARCELAMENTOS 

Menor que 10.000 m2 66 450.353,0 6.823,53 

Entre 10.000 e 20.000 m2 52 721.658,7 13.878,05 

Entre 20.000 e 30.000 m2 31 784.943,0 25.320,74 

Entre 30.000 e 50.000 m2 35 702.203,4 20.062,95 

Entre 50.000 e 80.000 m2 31 1.859.156,0 59.972,77 

Entre 80.000 e 120.000 m2 13 1.222.104,0 94.007,99 

Entre 120.000 e 260.000 m2 15 1.572.753,0 104.850,2 

Entre 260.000 e 300.000 m2 3 764.646,0 254.882,0 

Maior que 300.000 m2 18 10.386.918,0 577.051,0 

Total 264 18.464.735,0 69.942,18 

Fonte: Cadastro dos Parcelamentos de Maceió, Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano 

 

Entretanto, no intervalo de 45-80 não é comum a ocorrência de configuração espacial 
do loteamento em lotes de grande porte, quando adotada as seguintes dimensões: até 125m2 
para lotes de pequeno porte, de 125 m2 a 500 m2 para os de médio porte e de 500m2 a 1.000m2 
para grande porte (pesquisa “Vazios” urbanos de Maceió: fronteiras e interstícios da 
urbanização). 

O tamanho dos lotes (tabela 4) pode indicar quais os objetivos dos empreendedores 
nos seus projetos de loteamento. Os lotes menores sugerem a oferta de loteamentos populares 
que possa ir ao encontro das necessidades das populações de baixa renda. Normalmente esses 
empreendimentos localizam-se na periferia da cidade, mas não é o que predomina na 
morfologia urbana. A maior parte dos loteamentos apresenta lotes de médio porte com uma 
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área média de 300m2, o que geralmente corresponde a edificações unifamiliares. Acima desta 
dimensão, em especial os lotes com área igual ou superior a 1.000m2, em alguns projetos, é 
possível identificar a formação de granjas. Esses terrenos, em etapas posteriores normalmente 
passam por processos de desmembramentos criando novos lotes ou, como mencionado 
anteriormente, tornam-se passíveis à formação de vilas. 

A legislação fixa a dimensão mínima que um lote deve ter de frente, considerando os 
recuos que devem existir de acordo com a localização do loteamento na cidade. Até o ano de 
1979 os projetos de parcelamento do solo eram regidos pelas Leis Municipais N° 172, de 
29.03.1911 e Nº 575, de 26.11.1957, esta última determinando 12,00m como dimensão 
mínima para a testada dos terrenos. A profundidade não era pré-determinada ficando a cargo 
do autor do projeto obter uma melhor disposição dos elementos.  
 
Tabela 4 -  Área média dos lotes nos projetos de parcelamento aprovados entre 1945 e 1980 

 

ÁREA MÉDIA DOS LOTES (M2) 
Nº DE 

PARCELAMENTOS 
Até 100 5 
100 – 200 27 
200 – 300 65 
300 – 400 80 
400 – 500 47 
500 – 600 12 
Mais de 600 28 
Total 264 
Fonte: Pesquisa dos projetos aprovados de parcelamento em Maceió, 2004. 

 

O arranjo final do agrupamento das parcelas ou lotes contíguos que são separados 
apenas pelas linhas divisórias comuns de seus limites tem como resultado a formação de 
quadras. Estes elementos não têm suas dimensões, nem arranjo espacial pré-configurado. Nos 
loteamentos, normalmente, as quadras têm forma retangular com os lotes voltados para os 
quatro lados. Essa configuração permite uma melhor utilização do espaço pela racionalização 
da sua forma, bem como uma satisfatória disposição das mesmas possibilitando uma melhor 
conexão com a malha vizinha, quando considerado o prolongamento das vias. “Uma quadra 
deve, certamente, ser dimensionada de maneira adequada para que ela possa se constituir em 
formas apropriadas para abrigar as necessidades de localização de atividades e, ao mesmo 
tempo, não se tornarem entraves à circulação urbana. A quadra é um dos elementos 
constitutivos de toda configuração espacial urbana. Ela pode ser entendida como “ilhas” de 
permanência situadas ao abrigo dos fluxos das vias que a delimitam. A percepção de uma 
quadra está relacionada, pois, ao sistema viário que a delimita e às “esquinas” que marcam os 
pontos angulares de seu contorno” (FARIA, CARVALHO, SILVA, 2004: 16). 
 
 
4.  ESPAÇOS DE USO PÚBLICO: RUAS CRIADAS E PRAÇAS PROJETADAS 
 

Entre os elementos componentes dos projetos de parcelamento do solo pode-se dizer 
que estes se dividem em dois espaços: o privado e o público. Nos loteamentos este último 
constitui-se de ruas e praças, elementos que se destinam à sociabilidade e convivência. E os 
demais elementos citados e descritos anteriormente (lotes e quadras) constituem o espaço 
privado, destinado ao uso particular. No contexto da cidade, as ruas são caracterizadas como 
locais de passagem, onde as pessoas podem se encontrar e as praças como locais de parada, e 
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por essa razão as locais onde as pessoas podem, além de se encontrar, conviver. Entretanto, 
também é verdade que as calçadas são espaços muitas vezes utilizados para a integração 
social. Os usos dos passeios públicos podem ocorrer de diferentes formas, variando de acordo 
com a cultura local, bem como da existência e a proximidade de locais que desempenhem 
essa função.  

As ruas têm algumas de suas características como dimensão e largura asseguradas pela 
legislação. Contudo, os perfis transversais apresentados nos projetos nem sempre 
correspondem ao que é previsto em lei. O artigo 25º da Lei Municipal Nº 575, de 26.11.1957 
fixa dimensões mínimas para as vias locais de menor circulação entre 10,00 e 12,00m. Nos 
loteamentos as vias locais correspondem às ruas criadas para deslocamento interno e estas 
podem ou não ter conexão com a malha externa. Este artigo ainda remete-te à dimensão da 
superfície de rolamento, estabelecendo que esta não poderá exceder a dois terços (2/3) da 
superfície total. 

Nos loteamentos analisados a largura das vias variava entre 6,00 e 24,00m. Às 
menores correspondem as vias locais e as maiores às vias primárias ou vias de acesso ao 
empreendimento, ou ainda, prolongamento de uma via existente. A maior parte das vias 
apresenta largura total de 12,00m como previsto em lei, com pista de rolamento de 8,00m e 
faixas de 2,00m em ambos os lados destinados aos passeios públicos. O que se questiona é se 
essas configurações atendiam às funções que estes espaços podiam desempenhar, em especial 
as calçadas nas quais não apenas a passagem de pedestre ocorre, mas também a parada e o 
convívio dos que as utilizam. Se a arborização era obrigatória e a calçada tinha, por exemplo, 
1,5m de largura, como conciliar as demais funções num espaço diminuto? Alguns autores dos 
projetos aprovados no período afirmam que a largura ideal para uma via é de 14,5m de pista, 
sendo esta composta por duas faixas de rolamento (3,5m cada) e uma faixa destinada a 
estacionamento (3,5m), e pelo menos 2m de calçadas.  

A importância destas medidas não é olhada, neste trabalho, apenas sob o ângulo 
técnico julgando o quanto de largura é necessário para o desempenho favorável do fluxo de 
veículos e de pedestres, mas sim sob o aspecto social, o quanto destes espaços é oferecido à 
integração social e qual o verdadeiro papel desempenhado por esses espaços. Como a 
legislação assegurava a arborização dos logradouros, o espaço das calçadas poderia então 
ainda ser partilhado com os espaços de permanência e de passagem, além desta faixa 
destinada a equipamentos urbanos e vegetação (figura 2). 

 

 
Figura  2 – Perfis transversais de vias públicas apresentados nos projetos de loteamento 
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Por isso enfatizamos também o quanto a vida social cotidiana interiorizou-se nos 

espaços confinados pelos muros das casas residenciais. Isso porque a rua, que por certo 
intervalo da história das cidades completava a casa, sendo uma extensão dela, onde as pessoas 
conviviam, passou a se contrapor a ela - “a casa tem a função de preservar a individualidade, 
reforçando o privado” (FANI, 1996). A razão de a rua se opor à casa pode ser explicada pelo 
aumento significativo do uso da televisão como instrumento de informação e divertimento 
minimizando o contato com a vizinhança. Da mesma forma, o predomínio dos automóveis, 
que “tirou as cadeiras das calçadas” (FANI, 1996) é um dos agravantes no enfraquecimento 
da sociabilidade, uma vez que reduz as relações de vizinhança. As atividades, antes realizadas 
nas ruas e nas calçadas dos bairros (quermesses, encontros nas esquinas, ensaio das escolas de 
samba - exemplos citados por Ana Fani no seu livro O lugar no/do mundo) atualmente 
acontecem em locais fechados. É como se aos poucos fossem desaparecendo os lugares, os 
pontos de encontro. 

“... Mas de “lugar do estar” as ruas das metrópoles definitivamente se transformaram 
em lugar de passagem. Mas não perdeu para sempre o seu sentido de lugar do encontro 
bem como de reunião, por mais que hoje, se tenham tornado esporádicos. Quantos pés 
já não deixaram aí suas pegadas?” (FANI, 1996). 
Além das ruas, as áreas destinadas à sociabilidade podem estar localizadas ao centro, 

como se a estas fosse empregada função de centralidade do loteamento. Em outros, estes 
espaços localizam-se na periferia do terreno, como se objetivassem a beleza estética do 
loteamento. Independente de sua localização e de sua dimensão, os espaços de uso público 
podem ou não responder ao objetivo para os quais se destinam: promover a sociabilidade, a 
aproximação entre os moradores. Isso porque a realidade social e de convivência da 
localidade é capaz de fazer usos distintos de um mesmo espaço: tanto podem utilizá-lo para 
uma aproximação, quanto fazer deles o limite entre seus mundos privados. 

A existência destes espaços nos loteamentos é percebida de forma muito reduzida  -  a 
maior parte dos projetos não apresenta as praças como elemento constituinte. A caracterização 
destes espaços não segue uma uniformidade quanto tamanho e qualidade. Em alguns projetos 
as praças ou as áreas verdes correspondem a terrenos intersticiais, ou seja, terrenos que não 
têm características físicas favoráveis à comercialização como lote. Alguns autores de projetos 
ainda afirmam que estas áreas deveriam ser projetadas para serem pontos centrais dos 
loteamentos e que para elas convergissem as demais ruas, funcionando como um grande 
centro verde. Contudo, esta realidade não é constatada nos projetos analisados: grande parte 
dos empreendimentos que apresentam áreas destinadas ao uso público destina para este fim os 
espaços que sobram da divisão da gleba, normalmente na periferia do loteamento.   

Alguns projetos, em especial os de maior dimensão, demonstram um maior cuidado na 
distribuição dos elementos e configuração formal resultante - oferecimento de um lugar onde 
as pessoas tenham a possibilidade de viver e se encontrar já que é na cidade onde se 
expressam as necessidades mútuas de cada indivíduo e impele, na produção da vida urbana 
“uma série de “atos” e “encontros” que ocorrem permanentemente e simultaneamente no 
espaço urbano” (Graeff apud Calihman, 1975). 

Isso pode ser observado na maior quantidade de cruzamentos, as esquinas, onde as 
pessoas se encontram, cruzam seus caminhos e, tomando a decisão por onde seguir, 
continuam seu trajeto. Como também na maior quantidade de espaços de uso público, 
refletida não apenas nas praças e áreas verdes, mas também, nas áreas destinadas ao passeio 
público – as calçadas e vias. Entretanto, cada grupo, cada formação pessoal pode-se utilizar de 
forma diferente desta realidade – entendê-la como uma possibilidade maior de se encontrar 
com o próximo, ou utilizá-la como fronteira entre os espaços privados. 
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Alguns loteamentos podem gerar também um espírito de cooperação entre os moradores, 
refletido na criação de associações que buscam, em união com todos os habitantes da 
localidade, primar pela qualidade do loteamento, e que normalmente concentram esta 
melhoria nos espaços que possam atender a todos de forma igualitária, e estes espaços são os 
espaços de uso público. 

Nas pequenas glebas, onde justamente por acomodar um número menor de moradores 
poderia ser facilitada a sociabilidade entre eles, quase não são oferecidas áreas para uso 
público, apenas as ruas e calçadas. Talvez as calçadas sejam suficientes para estabelecer uma 
ligação entre os moradores pela pequena dimensão da via, o que faz com que eles estejam 
mais perto uns dos outros. 

Cada projeto de parcelamento do solo, inserido, criado no seio citadino, pode fazer 
surgir uma nova forma de sociabilidade urbana, dando continuidade ou não ao que já existia. 
Entretanto a existência de espaços que podem proporcionar a aproximação entre os moradores 
nem sempre é olhada sob ângulo positivo. O afastamento provocado pela maior e contínua 
distância entre os espaços públicos e privados pode ser traduzida como fronteira capaz de ser 
ultrapassada e obstáculo incapaz de ser quebrado. 
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