
Fábian Grei Machado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO TECIDO URBANO: 
LOTEAMENTOS E A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS ABERTOS DE USO COLETIVO 

EM TIJUCAS - SC 
 

 

 

 
Dissertação submetida ao Programa 
de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de 
Santa Catarina para a obtenção do 
Grau de Mestre em Arquitetura e 
Urbanismo 
 
Orientador: Prof. Dr. Almir Francisco 
Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 
2018 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor 

através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária 

da UFSC. 

 
 

 



Fábian Grei Machado 

 

 

 

EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO TECIDO URBANO: LOTEAMENTOS E 
A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS ABERTOS DE USO COLETIVO EM TIJUCAS - SC 

 
 

 

Esta Dissertação foi julgada adequada para obtenção do Título de 
“Mestre em Arquitetura e Urbanismo”e aprovada em sua forma final 

pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
 

Florianópolis, 23 de outubro de 2018. 
 
 

________________________ 
Prof. Renato Saboya, Dr. 
Coordenador do Curso 

 
Banca Examinadora: 
 

________________________ 
Prof. Almir Francisco Reis, Dr. 

Orientador 
Universidade Federal de Santa Catarina 

 
________________________ 

Prof. Renato Tibiriçá Saboya, Dr. 
Universidade Federal de Santa Catarina 

 
________________________ 

Profa. Adriana Marques Rossetto, Dra. 
Universidade Federal de Santa Catarina 

 

________________________ 
Prof. Frederico de Holanda, Dr. 

Universidade de Brasília 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação à minha 

família.  

 





AGRADECIMENTOS 
 
À coordenação do curso, aos professores e colegas que 

colaboraram com minha formação para a execução deste trabalho.  
Ao meu orientador, o professor Almir Francisco Reis, por suas 

orientações, pela amizade, dedicação, paciência e companheirismo. 
Aos professores Renato T. Saboya e Adriana M. Rossetto por 

suas orientações. 
Ao professor Frederico de Holanda por suas contribuições 

através de seus livros. 
À minha esposa Francine, e filhas Lara e Gabriela, pela paciência 

e compreensão das minhas ausências durante a elaboração do 
trabalho. 

Aos meus pais, Pedro e Claudete, meus irmãos Cleber e Mérilin, 
e demais familiares, também pelo carinho e compreensão. 

Ao meu amigo Ismar da Costa Medeiros, pelo apoio e eterna 
parceria. 

À Prefeitura Municipal de Tijucas e aos funcionários por 
possibilitarem o levantamento de dados e informações que 
fundamentam esta pesquisa. 

À cidade de Tijucas por ter propiciado a experiência profissional 
lá vivenciada em quase quatro anos. 
 

 

 





RESUMO 
 

Esta dissertação estuda o processo de expansão e consolidação 
da rede de espaços públicos abertos da litorânea e plana cidade de 
Tijucas, no estado de Santa Catarina. Parte-se do entendimento da 
importância do parcelamento do solo previsto na legislação 
urbanística, na modalidade loteamento, como definidor dos espaços 
públicos, na medida em que estabelece o traçado viário, as praças e as 
áreas verdes no tecido urbano. Defende-se a relevância das praças e 
áreas verdes como possíveis viabilizadoras de socialização e 
apropriação coletiva, sendo dessa forma capazes de qualificar 
experiências de vida urbana no cotidiano. A hipótese trabalhada é a de 
que, na maioria das vezes, as áreas livres de uso público (praças e áreas 
verdes) definidas por estes loteamentos, são inseridas tão somente 
para atender as necessidades e formalidades legais sem, no entanto, 
haver a preocupação de fazê-las locais adequados à utilização coletiva. 
Foram realizadas diversas leituras relativas à localização, forma e 
utilização das áreas livres de uso público (ALPs), propostas nos 
loteamentos aprovados no período de 1979 a 2017 em Tijucas. 
Complementarmente às análises morfológicas, leituras de campo 
avaliaram as condições de acesso, os diferentes tipos de uso do solo, o 
nível de tratamento dos espaços e a copresença de pessoas nesses 
locais. As conclusões do trabalho indicam que quanto mais recentes as 
ALP, mais problemático tem sido seu posicionamento nos loteamentos 
e no tecido urbano da cidade. Também apontam a necessidade da 
criação de mecanismos que viabilizem um melhor posicionamento 
dessas áreas no contexto urbano, garantindo sua efetiva consolidação 
como espaços públicos urbanos. 
 
Palavras-chave: Legislação urbanística. Áreas livres de uso público. 

Apropriação coletiva. Morfologia urbana. 
 

 

 





ABSTRACT 
 
This dissertation studies the process of expansion and consolidation of 
the network of open public spaces of the coastal and flat city of Tijucas, 
in the state of Santa Catarina. Part of the understanding of the 
importance of the parceling of the land provided for in urban planning 
legislation, in the allotment modality, as defining public spaces, insofar 
as it establishes the road layout, squares and green areas in the urban 
fabric. It is defended the relevance of squares and green areas as 
possible viabilizers of socialization and collective appropriation, thus 
being able to qualify experiences of urban life in daily life. The 
hypothesis worked out is that, in most cases, the free areas of public 
use (squares and green areas) defined by these subdivisions are 
inserted only to meet legal needs and formalities without, however, - 
places suitable for collective use. Several readings were carried out 
regarding the location, form and use of the free public use areas (ALPs), 
proposed in the lots approved during the period from 1979 to 2017 in 
Tijucas. In addition to the morphological analyzes, field readings 
evaluated the access conditions, the different types of land use, the 
level of treatment of the spaces and the copresence of people in those 
places. The conclusions of the study indicate that the more recent the 
ALP, the more problematic has been its positioning in allotments and 
the urban fabric of the city. The results of the study point to the need 
to create mechanisms that enable a better positioning of these areas in 
the urban context, guaranteeing their effective consolidation as urban 
public spaces. 
 
Keywords: Urban planning legislation. Public use free areas. Collective 
appropriation. Urban morphology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Fonte de estudos das mais diversas áreas do conhecimento, as 
cidades podem ser consideradas uma das maiores criações da 
humanidade. Historicamente propensas à concentração populacional e 
às atividades que envolvam as trocas, principalmente sociais, as 
cidades têm na forma espacial que as configura um dos principais 
objetos de estudo da arquitetura. O desafio dos arquitetos está na 
compreensão e interpretação da relação entre as formas urbanas e as 
populações que as utilizam. Os diversos lugares das cidades podem se 
apresentar de inúmeras formas, e essa escolha ou determinação 
espacial vai gerar efeitos no convívio entre as pessoas, e entre estas e o 
meio urbano. O lugar, edificado ou não, a praça, a rua, o ambiente 
aberto, cada um desses espaços influencia invariavelmente nossa 
relação com o mundo e com os outros. 

A relação espaço público e privado é um componente 
fundamental desta equação e base do desenho urbano que vai 
configurar a cidade e possibilitar sua apropriação. Destinada à 
coletividade, a rede de espaços públicos estrutura e é uma das matrizes 
do tecido urbano da cidade, organizando os padrões de movimento e 
apropriação. Integrantes dos espaços públicos, ruas e praças são os 
vetores que permitem tanto a mobilidade intraurbana quanto os usos 
comuns a todos. Estes canais e salas da coletividade, em diversas 
escalas, vinculados a sua forma e posição na malha da cidade, podem 
também contribuir para a construção de imagens, com o potencial para 
gerar referências espaciais ricas e viabilizadoras de apropriações 
coletivas. 

A possibilidade de gerar apropriação social nos espaços públicos 
é caminho para alcançar a urbanidade. De concepção relativamente 
nova, o conceito de urbanidade está embasado na civilidade como 
característica típica da cidade e dos seus espaços e lugares, 
individualmente e em conjunto. Além disso, a urbanidade expõe de 
forma múltipla, e em diversas escalas, o modo como espaços da cidade 
acolhem as pessoas, oportunizando conexões entre estas e os 
diferentes agentes da vida urbana.  

O interesse em compreender a estrutura morfológica da cidade 
nos leva a investigar o processo de construção da rede de espaços 
públicos e privados no decorrer da história. A compreensão dos 
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aspectos de ampliação, evolução e consolidação do traçado urbano se 
passa através do estudo do parcelamento da terra. O processo de 
crescimento das cidades acontece constantemente, avançando sobre 
áreas rurais, modificando e transformando estruturações outrora 
consolidadas. É no momento do parcelamento do solo que a forma e a 
posição no espaço das áreas públicas e privadas são definidas. Ali são 
dadas as diretrizes de que forma se dará a visibilidade, a conectividade, 
a acessibilidade e a integração destes locais em relação ao todo da 
cidade.  

O parcelamento do solo é um dos pilares de embasamento da 
temática deste trabalho, que busca identificar, nos projetos dos 
loteamentos, a maneira como estes vêm interferindo na configuração 
espacial das cidades. Detalhadamente, o recorte temático enfatiza a 
legislação urbanística quanto aos aspectos da obrigatoriedade da 
criação e destinação de percentuais de espaços livres de uso público – 
as áreas públicas abertas (vias, praças e áreas verdes). 

Na maioria dos casos, estas áreas são dispostas tão somente 
para atender às formalidades legislativas, não respondendo a requisitos 
de configuração urbana, levando à criação de espaços pouco acessíveis, 
pouco visualizados e consequentemente pouco viabilizados no 
contexto da estrutura urbana da cidade. A questão implícita nesta 
constatação é: seria possível reverter esta situação? Daí a importância 
de pesquisar acerca dos requisitos espaciais e de localização que estas 
áreas deveriam ter, no sentido de tornarem-se lugares efetivamente 
urbanos, intensamente apropriados pela população e referenciais de 
identidade para as cidades.  

O pensamento investigativo e significativo do contexto 
apresentado leva-nos a avaliar a construção do espaço urbano de 
Tijucas, cidade escolhida como recorte físico para o estudo de caso. 
Essa escolha deve-se à viabilidade na obtenção das informações e 
dados técnicos nos órgãos públicos, bem como pelas características 
espaciais de seu território: plano e com poucas barreiras que impeçam 
o crescimento da cidade.  

A litorânea Tijucas, cidade sede de nosso estudo, conta com 
praia não balneável e, em virtude disso, atipicamente, não tem seu 
foco de crescimento vinculado ao turismo de verão. Com esta 
característica, que a distingue da grande maioria das cidades da costa 
catarinense, boa parte de seu desenvolvimento esteve voltado a outras 
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atividades, principalmente ao apoio à indústria. Sua localização no 
cruzamento de importantes rodovias, associada à grande relevância na 
produção cerâmica nacional, fazem dela o mais importante centro 
urbano do Vale do Rio Tijucas. Com a formação inicial derivada do 
parcelamento agrícola da terra, dos caminhos e rotas da colonização e 
de seu núcleo original portuário e de pesca, a cidade vem se 
construindo há mais de um século e meio na planície, ao longo da foz 
do rio de mesmo nome. 

Nas últimas duas décadas, o crescimento de Tijucas tem se 
intensificado e juntamente com ele ocorreram ampliações e mudanças 
significativas em seu traçado. Essas mudanças implicam a modificação 
gradual da apropriação socioespacial das novas estruturas implantadas 
na cidade. Viabilizados pelas leis de parcelamento do solo, novos 
loteamentos têm sido os grandes responsáveis pela expansão 
territorial urbana. Considerando esse panorama e tendo em vista o 
caso de Tijucas, pergunta-se: a legislação tem permitido e incentivado a 
criação de áreas livres de uso público, efetivamente vivas e integradas, 
para a cidade? Estas áreas têm qualificado o traçado urbano, criando 
espaços públicos efetivamente apropriados pela população?  

 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

O objetivo principal deste trabalho é descrever e avaliar as 
praças e áreas verdes (ALP - área livre de uso público) criadas pelos 
loteamentos na cidade de Tijucas-SC, no período compreendido entre 
1979 e 2017. 

Detalhando esse objetivo, o trabalho tem como objetivos 
específicos: 

1. Descrever o histórico do processo de expansão urbana de 
Tijucas; 

2. Analisar padrões morfológicos de integração do tecido 
urbano, criados pela implantação de sucessivos loteamentos no 
transcorrer do tempo; 

3. Avaliar padrões morfológicos de integração das áreas livres 
de uso público, no tecido urbano;  

4. Avaliar padrões morfológicos de inserção das áreas livres de 
uso público, no interior dos loteamentos;  
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5. Analisar localmente a condição de urbanidade e de 
apropriação coletiva desenvolvidas nas áreas livres de uso público, 
criadas pelos loteamentos na cidade de Tijucas. 

 

 

1.2 MÉTODO 
 

O trabalho incorporou uma série de leituras e análises 
morfológicas. Utilizou como referenciais teóricos estudos de diferentes 
autores e incluiu as determinantes da legislação urbanística. Além 
disso, baseou-se em análises documentais, fotográficas e morfológicas. 
A proposta metodológica exposta a seguir esclarece como foi o 
processo de pesquisa e quais suportes teóricos foram utilizados na 
realização do trabalho em cada uma de suas etapas: 

1. Histórico da evolução do tecido urbano, considerando as 
análises da estrutura colonial original, do desenvolvimento do traçado 
e da inserção de todos os loteamentos aprovados cronologicamente 
pela municipalidade. Procedimento para descrever a expansão e 
consolidação do tecido urbano;  

2. Verificação do nível de integração global da cidade, 
considerando a inserção do traçado e dos loteamentos. Para isso, 
foram utilizadas as técnicas da Sintaxe Espacial de Hillier e Hanson 
(1984) através de programas computacionais específicos;  

3. Análise da inserção das praças e áreas verdes no contexto da 
cidade como um todo. Envolveu aplicação derivada das técnicas da 
Sintaxe Espacial de Hillier e Hanson (1984); 

4. Análise do posicionamento das praças e áreas verdes no 
interior dos loteamentos. Envolveu a sugestão de diferentes modelos 
configuracionais para se avaliar as condições relativas de apropriação 
coletiva desses locais; 

5. Análise local, visando identificar a existência de indícios de 
usos coletivos nas praças e áreas verdes. Observaram-se as condições 
de acesso, o uso do solo na vizinhança, o tratamento dos espaços e a 
copresença, ou não, de pessoas nesses lugares criados a partir da 
implantação dos loteamentos e do traçado preexistente. 

 

 

 



 5 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

O trabalho é apresentado em cinco capítulos: 
 
 O primeiro é a introdução, na qual se apresentam as 

justificativas, os objetivos, os métodos e as estruturas trabalhadas; 
 O segundo capítulo tem caráter teórico, e é destinado à 

apresentação dos conceitos que foram utilizados na pesquisa. O 
capítulo é concluído com o aprofundamento do método de análise 
produzido para leituras empíricas desenvolvidas na cidade; 

 O terceiro capítulo, intitulado “Processo de Construção do 
Espaço Urbano de Tijucas”, apresenta a cidade Tijucas como recorte 
espacial da pesquisa. Apoiadas em bibliografia especializada, foram 
descritas as determinantes que influenciaram em sua configuração 
urbana. Didaticamente separado, em períodos pré e pós-legislação de 
parcelamento do solo, foi descrito e organizado o histórico da 
expansão do tecido urbano da cidade; 

 O quarto capítulo, “Análises Configuracionais do Traçado de 
Tijucas”, revela os resultados das análises morfológicas realizadas. 
Foram verificadas as configurações espaciais da rede de espaços 
públicos abertos, provenientes da ampliação conduzida pelos 
loteamentos no tecido urbano de Tijucas. A partir daí, observaram-se 
as implicações desses novos traçados no que tange à apropriação e à 
urbanidade das novas áreas livres de uso público, as praças e áreas 
verdes da cidade. 

 O quinto capítulo encerra o trabalho com as considerações 
finais. Neste fechamento foram organizadas as percepções quanto aos 
procedimentos realizados e comentados os resultados obtidos. Além 
desses apontamentos, foram deixadas sugestões para a inserção das 
novas áreas livres de uso público nos loteamentos e na estrutura 
urbana das cidades. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO CONCEITUAL E MÉTODO DA PESQUISA 
 

A primeira parte deste capítulo está voltada ao entendimento do 
uso e apropriação dos espaços públicos. Em seguida, o foco direciona-
se à compreensão da forma urbana e à inserção dos espaços públicos. 
Na sequência o texto busca o espaço público como constituidor das 
relações sociais. Depois a análise muda de enfoque, voltando-se aos 
efeitos ocasionados pela legislação do parcelamento do solo na criação 
dos espaços públicos e privativos. No fechamento do capítulo 
apresentam-se as metodologias utilizadas nesta dissertação. 
 

 

2.1 ESPAÇOS PÚBLICOS E APROPRIAÇÃO - UMA REVISÃO CONCEITUAL 
 

2.1.1 Apropriação e cidade 
 

O conceito de apropriação é importante em arquitetura e 
urbanismo, uma vez que está ligado ao efetivo uso do espaço pelos 
usuários. Nos espaços públicos da cidade a apropriação acontece de 
formas diversas, apresentando inúmeros fatores que vão além 
daqueles existentes no espaço privado. Do filósofo e sociólogo Henri 
Lefebvre entende-se que “apropriar-se significa reconhecer a si mesmo 
em seu mundo, submetendo o espaço ao tempo vivido” (LEFEBVRE, 
1991, p.320) e, ainda, que 
 

À apropriação corresponde um acontecimento 
no lugar. Frequentemente, tal espaço – 
apropriado – é uma estrutura, um monumento 
ou edifício, mas esse não é sempre o caso: um 
sítio ou uma praça ou uma rua podem também 
ser legitimamente descritos como espaço 
apropriado (LEFEBVRE, 1991, p. 09). 

 

Ao falarmos de apropriação nas cidades, é importante definir o 
usuário como o vivenciador do urbano, aquele que, de alguma forma, 
dialoga com o lugar. Vale aqui ressaltar que as interações entre 
usuários e espaço são essenciais no estudo das cidades, e que esta 
relação necessariamente circula entre a construção desses locais e a 
compreensão de quais mecanismos têm o potencial de ligar o homem a 
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seu meio. Para isso, é importante compreender como os seres 
humanos, enquanto indivíduos ou como grupos, dão forma ao meio 
onde vivem e quais características são importantes na construção do 
espaço. 
 

2.1.2 Espaços públicos: configurações locais 
 

A obra de Camilo Sitte (1992)1, mesmo referenciada nas 
transformações das cidades do final do século XIX, mostra-se relevante 
em muitos aspectos nos debates contemporâneos alusivos ao espaço 
público. O trabalho faz uma leitura dos espaços centrais das cidades 
europeias, construindo uma verdadeira estética urbana, além de 
observar as qualidades desses lugares que são responsáveis pela beleza 
e por sua imagem espacial. Em seu tempo, Sitte analisou e apontou 
problemas nas novas intervenções urbanísticas cuja rigidez geométrica 
e funcionalidade eram as diretrizes principais. Declarava que as novas 
ações se apoiavam em demasia nos traçados em grelha e, 
sensorialmente (sua ênfase), produziam monótonos traçados 
retilíneos, em que as perspectivas provenientes se tornavam 
repetitivas e desinteressantes. Além disso, afirmava a desconsideração 
do bem-estar, qualidade imprescindível no tratamento de locais 
públicos.  

O autor abordou questões relativas à forma e à apropriação do 
espaço público, relacionando ruas e praças como locais de passagem, 
encontro e apreciação da paisagem. Na concepção de Sitte (1992), o 
resultado final de um projeto deveria privilegiar o conforto tanto físico 
quanto espiritual dos usuários e incorporar às vezes um dado acidental 
para enriquecê-lo. Como, por exemplo, quando advoga pela 
manutenção e integração das diferenciações topográficas e espaciais 
preexistentes.  

Em vários momentos de seu trabalho observa-se a preocupação 
acerca da apropriação dos espaços públicos. Nesse sentido, estava 
atento às inúmeras transformações que a "modernidade" colocou e 
que diminuíram sua apropriação cotidiana, como, por exemplo, a 
retirada das fontes das praças e a transformação desses locais em 

                                                        
1 A obra mencionada do teórico urbanista Camillo Sitte, “A construção das 
cidades segundo seus princípios artísticos”, foi escrita originalmente em 1889, 
em Viena. 
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estruturas de apoio para circulação de veículos pela cidade. Sitte se 
interessa especialmente pela configuração dos lugares em uma escala 
local, aquela que é apreensível sensorialmente. O interesse de Sitte 
dirigia-se principalmente à praça, considerada por ele como um lugar 
público no real sentido da palavra. Daí o destaque dado ao foro 
romano e à ágora grega, tratados como verdadeiras “salas de 
espetáculo ao ar livre”, onde se desenvolvia a exibição da vida urbana 
(Figura 01). 
 
Figura 1 - Camilo Sitte e a “sala de estar ao ar livre”. 
Imagens de seu trabalho, na esquerda a praça do foro romano cercada de 
edifícios e à direita alguns exemplos das praças junto às igrejas em cidades da 
Europa. 

 
Fonte: SITTE (1992, p.16; p.42). 
 

Em um dos exemplos de forma das praças levantados em seu 
livro, Sitte estudou o fenômeno da relação desses locais com o traçado 
da cidade. Destacou o uso de configurações do tipo “catavento”, nas 
quais as vias não passam diretamente pelo espaço, o que diminuiria a 
sensação de contenção do espaço; ao contrário, quando configuradas 
por vias interrompidas pelas edificações para “recomeçarem” em outro 
alinhamento, elas aumentariam a sensação de definição da ambiência. 
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Figura 2 - Exemplo de praças catavento em Ravena e Mantua, Itália. 

 
Fonte: SITTE (1992, p.49). 

 

Como visto, o traçado das ruas e o posicionamento das praças, 
embora de modo ocasional, também pontuaram a discussão de Camilo 
Sitte, assim como o uso de retas ou curvas no desenho urbano. O 
traçado urbano, por não ser apreensível sensorialmente, recebe uma 
atenção muito menor em seu trabalho. Em sua obra, a maneira como 
são representados os numerosos exemplos do passado, pesquisados 
em sua busca de regras de composição para os espaços abertos, 
evidencia sua preocupação para com a configuração dos lugares (a 
praça coesa, claramente delimitada).  

Além de Camilo Sitte, outros autores focam na escala local do 
espaço urbano, não levando em conta a forma como os diferentes 
lugares se encontram articulados na formação do tecido urbano como 
um todo. É o que pode ser observado em boa parte da crítica ao 
movimento moderno, que durante os anos 1960 enfatizou estas 
questões morfológicas2. A crítica pós-moderna redescobre e toma 
alguns conceitos de Sitte, como a configuração dos lugares a partir de 
massas edificadas, e identifica valores contidos nas formações de 
crescimento “espontâneo”. Foi importante o debate acerca dos 
atributos locais responsáveis pelas qualidades urbanas, porém, em 
alguns casos, essa negação ao modernismo valorizou demais a pequena 
comunidade, voltando-se contra qualquer possibilidade que 
privilegiasse a forma global da cidade. Seja pelo desconhecimento das 

                                                        
2 Maiores detalhes sobre a crítica ao movimento modernista podem ser vistos 
nos trabalhos de Peponis (1989) “Espaço, cultura e desenho urbano no 
modernismo tardio e além dele”, e de Reis (1993) “Forma e apropriação dos 
lugares públicos: um estudo sintático do centro de Florianópolis”. 
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qualidades do tecido urbano como um todo, ou para manter um maior 
controle local, ou simplesmente pela vontade de mudar, estas 
determinações, de certa forma, contribuíram para a desintegração 
espacial do tecido da cidade. A proliferação dessas tipologias calcadas 
em um modelo de unidade de vizinhança, que separa radicalmente 
moradores locais e estranhos, vai gerar baixa integração espacial, 
viabilizando, desse modo, pouca diversidade urbana.  

Robert Krier, um dos críticos ao movimento moderno, trabalhou 
a questão do localismo a partir da defesa de unidades arquitetônicas 
autossuficientes. Krier (1979) defendia a volta da tradicional cultura 
urbana, com a utilização da rua, sistemas construídos contínuos e 
mistura de usos, numa abordagem similar a de Sitte no final do século 
XIX. Seus estudos teóricos chegam mesmo a reconhecer propriedades 
globais do tecido urbano, mas as soluções apresentadas pretendiam a 
resolução de problemas de mobilidade e fortalecimento de laços 
comunitários. Na obra de Krier3 a falta de uma descrição mais forte de 
tais características leva-o, porém, a proposições tipicamente localistas, 
através da decomposição da cidade em pequenas partes bem 
definidas. Para muitos desses autores não haveria mais sentido em 
trabalhar a cidade como uma totalidade, e o tecido urbano deveria ser, 
então, "desintegrado".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 No livro de Robert Krier, Urban Space (1979), são expostos alguns fatores 
moduladores aplicados em figuras simples como quadrados e triângulos, que 
podem produzir resultados geometricamente regulares ou irregulares em 
todos os tipos espaciais. O grande número de modulações de construção 
possível influencia na qualidade do espaço construído. 
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Figura 3 - Alguns dos diferentes padrões de configuração de praças 
identificados por Robert Krier. 
O autor tenta explicar o conceito de espaço urbano em seu livro Urban Space 
(1979) e baseia-se nas hierarquias visuais propostas por Camilo Sitte no tecido 
da cidade e as relaciona com edifícios na escala humana. 

 
Fonte: Site ARCHITECTURE+URBANISM4 

 
A desconsideração do traçado como elemento essencial na 

manutenção e estruturação das cidades pode gerar problemas 
espaciais, de circulação e uso dos lugares públicos e privados que vão 
repercutir na apropriação dos espaços e muito adiante. Além de ser 
importante integrador do desenvolvimento urbano, o poder do traçado 
nas cidades é reforçado pelo seu caráter de durabilidade. Lamas 
(2004)5 destaca essa importância do traçado:  

 
[…] o traçado tem um caráter de permanência, 
não totalmente modificável, que lhe permite 
resistir às transformações urbanas. Isso fica 
evidente ao encontramos o traçado romano 
ainda visível em muitas cidades (LAMAS, 2004, p. 

100). 

                                                        
4Disponível em: <http://architectureandurbanism.blogspot.com.br/2013/01/ 
rob-krier-urban-space-1979.html>. 
5 Prof. José Manuel Ressano Garcia Lamas. Autor do livro “Morfologia urbana e 
desenho da cidade”. Primeira edição no ano de 1993. 
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2.1.3 Espaços públicos e legibilidade da cidade 
 

Na procura de autores que podem contribuir com elementos 
que auxiliem com subsídios teóricos sobre a apropriação do espaço 
público, apontamos Kevin Lynch. Em seu trabalho, a partir de 
questionários e entrevistas com habitantes, o autor formulou mapas 
mentais organizados pelos usuários que estavam ligados à imagem da 
cidade. Estas imagens e mapas mentais articulam-se às atividades 
cotidianas de cada um. Para Lynch (2006)6, o aspecto central da 
imagem da cidade está em sua dimensão estrutural formulada a partir 
das imagens mentais descritas, nas quais ele percebe “o predomínio 
visual do sistema viário e sua importância fundamental como rede, a 
partir da qual a maioria das pessoas vivencia o espaço da cidade“ 
(LYNCH, 2006, p.49). Este parece ser um atributo que viabiliza o 
conceito de apropriação, a condição estrutural do traçado urbano 
compondo um todo, uma rede interconectada ligada a cada um dos 
espaços da cidade.  

Sua pesquisa igualmente sugere a importância de uma 
hierarquia visual – segundo ele, “uma escolha sensória dos canais 
principais e sua unificação como elementos perceptivos contínuos”. 
Esta é, segundo o autor, a estrutura principal da imagem da cidade. 
 
Figura 4 - Representação da linha de movimento pelo traçado da cidade. 

 

Fonte: LYNCH (2006, p.14). 

 

                                                        
6A obra “A imagem da cidade”, de Kevin Lynch, foi  originalmente publicada em 
1960. 
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Kevin Lynch também utiliza a legibilidade como um dos 
conceitos fundamentais para o seu método. Esse critério, segundo ele, 
indica a clareza dos espaços ou conjuntos que constituem a cidade, 
indicando uma continuidade espacial de elementos que, unificados de 
tal forma, podem ser percebidos de uma maneira contínua, facilitando 
a identificação estrutural espacial. Diz ele: “as vias, a rede de linhas 
habituais ou potenciais de deslocamento através do complexo urbano 
são o meio mais poderoso pelo qual o todo pode ser ordenado” 
(LYNCH,2006, p.106). Lynch propõe também a “linha de movimento” 
como elemento crucial na percepção do espaço. Ele apresenta um 
modo descritivo estendido à rede urbana na sua totalidade:  

 
Uma cidade é estruturada por um conjunto de 
vias organizadas. O ponto estratégico de tal 
conjunto é a intersecção, o ponto de ligação e 
decisão para a pessoa em movimento; se isso 
puder ser claramente visualizado [...] o 
observador poderá então criar uma estrutura 
satisfatória (LYNCH, 2006, p. 109). 

 
 Na essência de sua teoria, Lynch trata do estabelecimento de 

sistemas de movimento que morfologicamente resultam na 
espacialização do traçado urbano. Pode-se depreender das afirmações 
de Lynch, que as “linhas de deslocamento” das vias e dos espaços 
públicos configuram os principais eixos pelos quais nos movemos, e 
isto vai determinar em parte a apreensão que obteremos do meio 
urbano. 

Com uma análise voltada ao sensorial, baseada no sentido visual 
das pessoas, o autor elucida uma condição importante para 
apropriação nos espaços públicos. Uma estrutura urbana com lugares 
melhor conectados e facilmente percebidos sugere uma linha de 
movimento para quem utiliza a cidade. 

 

2.1.4 Apropriação, o acesso para a urbanidade 
 

Em nossos tempos, as cidades notoriamente passam por grandes 
mudanças no que diz respeito à apropriação dos espaços públicos. A 
interiorização da vida, tendência iniciada no final do século XIX e que 
ainda reverbera sobre as urbes que adentram o século XXI, é viabilizada 
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por lugares cada vez mais voltados para si e que dão as costas para a 
cidade. Bens coletivos, destinados a suprir parte das necessidades 
básicas da população, como ruas, praças e toda uma variedade de 
espaços públicos, têm perdido valores simbólicos conquistados no 
passado, sofrendo desvalorização e decadência. O caos urbano, a 
velocidade dos automóveis e da vida agitada das grandes cidades 
(sintomas já estendidos para as cidades menores), aliados à falta de 
segurança dos espaços públicos, têm direcionado um novo ambiente 
urbano muito pouco favorável para a vida comunitária. O foco do 
crescimento das cidades tem sido os espaços artificiais, climatizados e 
protegidos, Shoppings Centers, hipermercados, condomínios fechados, 
zonas residenciais com muros altos. Esses têm sido os novos locais de 
convívio e de atração. Essa nova ordem tem resultado em espaços 
públicos cada vez mais inóspitos, indo ao encontro da dinâmica atual 
de segregação espacial.  

Diante deste importante debate relacionado à “vida das 
cidades”, é trazido o conceito de urbanidade. No vocabulário oficial, a 
palavra urbanidade tem o significado de: qualidade do que é urbano; 
valores que são estabelecidos para o bom convívio em sociedade; 
regras de respeito no relacionamento entre cidadãos. 

A urbanidade está ligada ao convívio, e este necessariamente 
acontece em algum lugar. Obviamente não se trata de qualquer local, 
mas sim de um ambiente que gere espacialidades que possam viabilizar 
o encontro espontâneo e as práticas sociais. O espaço público, por ser 
criado para o uso geral de todos, é o pano de fundo ideal para o 
florescimento da urbanidade. Esses lugares desimpedidos de 
hierarquias sociais, em que todos os cidadãos podem participar 
livremente da vida coletiva, são ao mesmo tempo palco e agentes da 
urbanidade. Nos espaços públicos existe maior probabilidade de 
surgirem interações sociais diversificadas. Isso se torna possível devido 
à copresença de diversas pessoas e grupos dividindo os mesmos 
lugares. E mesmo que não ocorra entre elas diretamente um contato, 
há o potencial para o reconhecimento, a visibilidade, a convivência e a 
percepção entre os demais ocupantes do espaço público.  

Na década de 1960, Jane Jacobs, através de seu conceito de 
vitalidade urbana, evidenciou que o espaço público é o lugar destinado 
ao uso e apropriação da coletividade. A autora incluiu também nesta 
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correlação o sentido de segurança. Jacobs (2011)7 afirma que os 
espaços públicos só conseguem ter vida pulsante se forem lugares 
seguros, o que exige a presença dos “olhos na rua”, ou seja, a presença 
de lojas e janelas voltadas para as calçadas que compõem “uma rede 
de fluxos de pessoas, mercadorias, matérias… energias em constante 
movimento”. Ela julgava negativamente a criação dos espaços públicos 
edificados através de muros altos, paredes sem aberturas e grandes 
estacionamentos afastando as lojas das ruas. Tais padrões espaciais 
estariam negando a essência das cidades e criando, dessa maneira, 
não-lugares8. 

O que Jacobs chama de “os olhos da rua”, objetiva viabilizar um 
espaço público com maior apropriação, envolto por fachadas vivas e 
ativas que possibilitem a vigilância pela população, o que de certa 
forma contribui com a segurança e manutenção da vida urbana. 
Mesmo não sendo diplomada em arquitetura, Jacobs delineou em seu 
livro alguns aspectos que seriam necessários na configuração espacial 
para viabilizar a apropriação e urbanidade dos espaços públicos. Ela 
propõe que o tecido das cidades seja composto por quadras curtas, 
definindo isto como um elemento que estimula a vida urbana, 
contribuindo para a vitalidade do espaço. Essas quadras promovem 
trajetos curtos, que logo cruzam com outros, possibilitando a criação 
de mais esquinas e cruzamentos que teriam maior chance de promover 
o encontro de mais pessoas. Essa espacialização evita a monotonia dos 
caminhos longos e cria a possibilidade de rotas alternativas, 
enriquecendo o espaço público. Em seu trabalho, Jacobs defende 
indiretamente que a adequada configuração de elementos espaciais, 
como barreiras e caminhos, pode fornecer as características de 
apropriação que possibilitem e sustentem a urbanidade.  

 
 
 

 

                                                        
7 O livro da autora Jane Jacobs, “Morte e Vida de Grandes Cidades”, foi escrito 
originalmente em 1961. A reedição de 2011 é a utilizada neste trabalho. 
8 Alusão ao conceito de Não-lugar, defendido pelo antropólogo Marc Augé em 
sua obra: “Não Lugares: Introdução a uma antropologia da 
supermodernidade”. Os “não-lugares” são tratados como espaços sem 
significado, sem valor, o contrário do que se compreende como “lugar”. 
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Figura 5 - Croqui de Jane Jacobs: parte das quadras da zona oeste de Nova 
York. 
As quadras mais longas - esquerda e centro. Na direita mostra-se que como 
quadras mais curtas aumentam-se as possibilidades de trajetos. 

 
Fonte: JACOBS (2011, p.189-199). 

 
Descrevendo a urbanidade como resultado positivo da 

configuração do espaço, destacamos os trabalhos de Frederico de 
Holanda. Holanda (2002, 2003, 2015) ressalta que, espacialmente, a 
urbanidade vai ser traduzida na densidade de edificações, na forma 
como os espaços são constituídos e na posição que cada espaço se 
integra com o todo da cidade. E ele comenta sobre urbanidade como 
os “valores universais mais caros à sociedade democrática”, sendo 
relacionada à “intensa participação na vida secular, livre manifestação 
de diferenças e de sua negociação” (HOLANDA, 2002, p.130). Sua obra 
evidencia que a urbanidade se manifesta de melhor forma em lugares 
que são configurados para a vida cotidiana, onde há interações entre 
diversas pessoas, principalmente no espaço público, possibilitando 
relações sociais com pouca hierarquia. Segundo ele, lugares públicos 
configurados por grandes espaços e com usos determinados e 
exclusivos tendem a pouca apropriação e uma maior apartação das 
interações sociais.  

Holanda (2003, p.15) conceitua urbanidade como uma condição 
“simultânea ao espaço físico e aos comportamentos humanos” e que 
se caracteriza, dentre outros itens, pelas menores unidades de espaço 
aberto (ruas, praças), ou seja, que estes espaços públicos não tenham 
proporções exageradas, que apresentem maior número de portas 
abrindo-se para si, jamais paredes cegas; fala de constituição do espaço 
e de minimização dos espaços segregados e, ainda, da busca da 
condição de integração espacial decorrente do posicionamento do 
espaço no todo da cidade.  

Os autores aqui mencionados sugerem, de um modo ou de 
outro, que a urbanidade está fortemente ligada à forma do espaço 
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público. As afirmativas corroboram que a urbanidade repercute 
concomitante de duas formas: no comportamento e bem estar das 
pessoas, expondo-se através do viés social, e também na configuração 
urbana favorável materializada fisicamente no espaço. O conjunto de 
ideias apresentado insinua a importância da configuração do espaço 
público, seja ele destinado à permanência ou à passagem, como 
possível gerador de apropriação coletiva e urbanidade. 
 

2.1.5 Espaços públicos, urbanidade e a lógica social do espaço 
 

A forma espacial das cidades é sintetizada pela composição de 
seus lugares, sustentada pela articulação e estruturação de uma rede 
espacial conhecida como espaço público. A maneira como decorre essa 
estruturação constitui a dimensão sintática da cidade. Foco da teoria 
da Sintaxe Espacial, essa dimensão refere-se à articulação dos espaços 
públicos em si, ruas e avenidas, interligados aos demais lugares, 
formando um todo que estrutura a cidade. 

Desenvolvidos no livro The Social Logic of Space (HILLIER; 
HANSON, 1984), os conceitos da Sintaxe Espacial estão embasados na 
ideia de que existe uma lógica social no espaço, e que também há uma 
lógica espacial na sociedade. Partindo daí, foram desenvolvidos 
métodos que podem identificar no espaço das cidades os locais mais 
aptos à apropriação e ao florescimento da urbanidade. Todas as 
atividades e práticas humanas viabilizadas no meio urbano transcorrem 
da combinação e encadeamento sequencial de espaços que 
possibilitam o deslocamento das pessoas.  

Os eixos das vias e dos espaços públicos configuram as linhas 
pelas quais nos movemos, e isto determina em parte a espacialização 
da cidade e de seus componentes, os lugares públicos e privados. As 
ações cotidianas no espaço urbano advêm do deslocamento das 
pessoas e das multidões. Na Sintaxe Espacial, esse movimento, base da 
vida urbana, é um dos mecanismos de avaliação do espaço público.  

Aprofundando a teoria do “Movimento Natural”, Hillier et al. 
(1993) estabelecem que o movimento efetuado pelas pessoas 
deslocando-se no espaço urbano viabiliza o favorecimento de 
atividades que sustentam a manutenção da vida nestes locais. Segundo 
Hillier et. al,  
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O Movimento natural na malha urbana é a 
proporção do movimento de pedestres que é 
determinada apenas pela própria malha. O 
movimento natural, apesar de não ser 
quantitativamente o maior componente do 
movimento em espaços urbanos, é o mais 
presente deles, de tal maneira que sem ele 
muitos espaços ficarão vazios na maior parte do 
tempo (HILLIER et al., 1993, p. 32). 

 
O espaço tem consigo elementos que interferem na 

movimentação, circulação e na copresença das pessoas. Por sua vez, o 
espaço também interfere na vizinhança imediata, que, ao se posicionar 
em áreas mais acessíveis, beneficia-se com o fluxo estabelecido pelo 
movimento natural. Conforme o interesse e atividade do local, estes 
vizinhos extremantes podem também contribuir potencializando os 
fluxos de movimento. A teoria do “Movimento Natural” traz o conceito 
de que a configuração do traçado urbano tem a propriedade de 
privilegiar alguns espaços em relação a outros, criando hierarquias 
relacionadas ao movimento de passagem. Nesta lógica, sugere-se que o 
traçado urbano pode ser o principal responsável pelos padrões de 
movimento na cidade. 
 
Figura 6 - Exemplo de como a configuração do traçado sugere padrões 
diferenciados de movimento. 
No exemplo (a), um traçado que direciona toda a hierarquia de fluxo para uma 
única via central, potencializando exclusivamente este local. No exemplo (b), 
um traçado com diversas vias que possibilitam a divisão dos fluxos, ficando 
menos concentradas. Nesse segundo sistema é possível o deslocamento 
através de outras vias horizontais paralelas à via central. 

 
Fonte: Hillier et al. (1993). 

 
Hillier e Hanson (1984) adotam diferentes padrões de medidas 

na Sintaxe Espacial, apontando as escalas Global e Local. Somadas à 
articulação do movimento natural, essas escalas apresentam diferentes 
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leituras da cidade. A escala local é aquela de apropriação do entorno 
imediato. A urbanidade nesta escala está diretamente ligada à 
conformação dos espaços privados e semiprivados, quanto ao seu grau 
de permeabilidade espacial e visual perante o espaço público. Essa 
relação local público/privado também é determinada pela forma 
geométrica convexa dos espaços públicos, combinada às condições de 
vitalidade na proporção em que estes lugares manifestem apropriação 
pela coletividade.  

Há forte tendência de que os espaços incorporados na escala 
local estejam simultaneamente anexados na escala global. Como 
sugerido por Hillier e Hanson, a escala global predomina sobre a local, 
e, considerando esta relação de dominância, um espaço com 
características locais, uma vez inserido em um contexto maior, assume 
condições diversas de urbanidade. Haverá então aí um padrão de uso 
do espaço distinto daquele observado na localização anterior, seja em 
maior ou menor grau de copresença, movimento e vitalidade. 

De certa forma, por considerar o tecido da cidade como um 
todo, os padrões de urbanidade relacionados à escala global são os que 
têm a maior influência intrínseca nos volumes de movimento, 
determinando condições para que surja, ou não, a urbanidade também 
na escala local. Em qualquer cidade, a condição de urbanidade estaria 
então relacionada simultaneamente às condições locais e globais.  

 
Nesta revisão teórica buscou-se autores que pudessem 

colaborar com a pesquisa da forma urbana. Verificou-se que o espaço é 
inerente às atividades humanas e que nele existe uma lógica topológica 
que influencia na maneira como nos apropriamos do espaço urbano. 
Nas cidades, todos se deslocam em linhas, reúnem-se em espaços 
convexos e alteram seu campo de visão na medida em que se 
movimentam, obtendo então uma compreensão do meio urbano. 
Destacou-se a importância da configuração espacial nas escalas local e 
global como elementos que estruturam o movimento das pessoas, 
aproximando-se as teorias de Lynch (2006) e Hillier e Hanson (1984). 
Foram também expostas as circunstâncias espaciais de vitalidade e 
diversidade discutidas por Jacobs (2011) e as condições de urbanidade 
defendidas por Holanda (2002, 2003, 2015). Por fim foram então 
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expostas teorias que defendem a “vida nas cidades”9 conectadas à 
forma do espaço urbano.  

Nossa análise morfológica nos espaços públicos de Tijucas 
operacionalizou leituras nas escalas global e local da cidade. Através da 
teoria da Sintaxe Espacial, utilizou a escala global, verificando o traçado 
da cidade e as mudanças que ocorreram quanto à sua integração a 
partir da inserção dos loteamentos no tecido urbano. Essa análise visa 
explicar o modo de integração desses novos eixos na malha urbana. 
Com a inserção das áreas livres de uso público abertas (praças e áreas 
verdes), pretendeu-se a identificação e a correlação destes espaços, 
tanto na escala global (o todo da cidade) quanto localmente (as vias 
adjacentes e as do loteamento), para identificar no seu posicionamento 
no tecido urbano a relação com o traçado e a urbanidade.  

Por último, uma análise das características locais das praças e 
áreas verdes buscou revelar se sua localização e forma possibilitam 
apropriação coletiva e urbanidade. Realizou-se uma leitura da 
apropriação existente nesses lugares para observar se as condições de 
urbanidade verificadas na análise morfológica correspondem ao que 
efetivamente acontece no cotidiano. 
 

 

2.2 O PARCELAMENTO DA TERRA 
 

As cidades se expandem de diversas maneiras, mas todas 
envolvem de alguma forma o parcelamento do solo. O 
desmembramento de lotes, por exemplo, é uma modalidade de 
parcelamento do solo, muito embora nesse procedimento sejam 
criados lotes aproveitando somente as vias preexistentes. Os 
condomínios urbanísticos com suas vias internas, unidades e áreas de 
lazer privativas, mesmo não permitindo o uso cotidiano do restante da 
população, igualmente configuram uma forma de parcelar o solo. Até 
mesmo a construção de um condomínio de casas geminadas gera um 
“micro parcelamento do solo”, através da divisão de frações de terra 
do lote original para as unidades residenciais.  

Cabe também destacar que, além das formas de divisão do solo 
previstas em lei, por diversas circunstâncias presentes no país, uma 

                                                        
9 Alusão a uma das autoras que tem sua teoria utilizada nesta dissertação: Jane 
Jacobs em seu livro “Morte e Vida de Grandes Cidades”. 
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parte significativa de nossas cidades é parcelada e cresce à margem dos 
processos legais.  

Contudo, os loteamentos ainda são uma das formas mais usuais 
de expansão urbana. Segundo a legislação urbanística, neles devem ser 
inseridas vias públicas, espaços de uso público e lotes privados. É 
justamente neste ponto, quanto à inserção na cidade de vias e áreas 
públicas destinadas a toda a coletividade, que não há quaisquer 
possibilidades de comparação dos loteamentos com os demais 
modelos de parcelamento do solo. Como visto brevemente, todas as 
modalidades são regidas por considerações e regramentos distintos 
que objetivam resultados diversos para a configuração do solo urbano. 
O regramento acerca dos loteamentos como criadores de espaço 
público é amplo e se altera com o tempo, conforme as necessidades e 
anseios da sociedade, ou de alguns segmentos dela. 
 

2.2.1 Legislação urbana e criação de espaços públicos 
 

Quando são seguidas as regras e critérios para a implantação dos 
loteamentos e estes são aprovados e licenciados pelos órgãos 
competentes, as cidades normalmente expandem-se pela produção de 
espaços urbanos públicos e privados. Os lotes privados e a rede de 
espaços públicos vão sendo projetados e implantados numa constante 
transformação de áreas rurais em urbanas.  

O disciplinamento deste processo de subdivisão do solo urbano, 
bem como a regulação da transferência deste como propriedade, é 
regido primordialmente pela Lei Federal de Parcelamento do Solo 
Urbano de 1979 (Lei nº6.766/79). Esta legislação, além de outros 
aspectos, trata de finalidades urbanísticas e sanitárias que devem ser 
observadas em todo território nacional no ato de parcelamento do solo 
urbano. A legislação define as regras, critérios e exigências para 
aprovação e estabelecimento do parcelamento do solo através de duas 
tipologias: desmembramento e loteamento. Esta última modalidade, 
como já esclarecido, será a base de nosso estudo dos espaços públicos 
abertos (vias, praças e áreas verdes) no município de Tijucas. 

De acordo com a legislação brasileira, para a gleba de terra 
tornar-se espaço urbanizado, é preciso que o empreendimento passe 
por uma série de requisitos que viabilizem o processo de parcelamento 
do solo. Esse processo passa pela criação de um projeto de loteamento, 
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elaborado por um técnico normalmente contratado pelo 
empreendedor e que vai indicar os locais destinados aos usos públicos 
e privados. A análise destas proposições normalmente é feita pelos 
técnicos da prefeitura municipal, os quais devem observar se as 
exigências legais foram cumpridas no projeto e se o imóvel não 
apresenta restrições, como por exemplo terrenos alagadiços que 
impeçam sua ocupação. Verificando-se a possibilidade de liberação do 
parcelamento, é feita a aprovação do empreendimento pela prefeitura, 
e daí surgem as áreas destinadas aos usos privado e público. 
Proveniente desse processo de parcelamento, o lote seria a parcela de 
terra destinada ao uso privado. Individualmente, cada lote deve estar 
ligado à cidade através das novas vias criadas e do prolongamento das 
existentes, que surgem do projeto aprovado de loteamento.  

No passado, a lei federal de parcelamento do solo não dava 
destaque à criação dos espaços públicos. Bonduki10 e Koury (2007), em 
um breve histórico sobre a regulamentação do parcelamento do solo 
no Brasil, pontuam três grandes momentos. No primeiro momento, na 
década de 1930, quando se iniciava a expansão urbana pelo padrão 
periférico via criação de lotes, o objetivo da lei foi garantir a segurança 
dos compradores dos lotes, oficializando sua compra a prestação 
(Decreto nº58/1937).  Depois, na década de 1970, o foco foi o controle 
do loteamento clandestino e a garantia da qualidade urbanística com 
exigências de implantação de infraestruturas e a doação de áreas 
públicas (Lei nº6.766/1979). Por último, a discussão tramita sobre a 
regularização dos parcelamentos e assentamentos ilegais e sobre a 
necessidade de uma nova tipologia: os condomínios urbanísticos 
fechados. 

Ainda segundo Bonduki e Koury, com grande impacto em 
relação à legislação anterior, a Lei Federal nº6.766/79 trouxe grandes 
inovações, como exigências ao loteador para a realização do 
parcelamento do solo urbano. A mais significativa foi a destinação de 
um percentual de áreas públicas. A lei determinou que no mínimo 35% 
(trinta e cinco por cento) da área total a ser parcelada deve ser 
destinada às áreas públicas para compor o sistema de circulação, áreas 
para implantação de equipamentos urbanos e comunitários e espaços 

                                                        
10 Nabil Bonduki, arquiteto e urbanista, professor da FAU-USP e consultor em 
políticas públicas urbanas. Autor do livro “Origens da Habitação Social no 
Brasil” (1998).  
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livres de uso público. A divisão particularizada destes 35% ficou a cargo 
das competências estaduais e municipais. Para o regramento específico 
das cidades, a lei federal determinou que a destinação dos 35% de 
espaços públicos deveria ser proporcional à densidade de ocupação 
prevista para a gleba. Essa consideração pressupõe a existência de 
planejamento e controle de ocupação por densidade por parte do 
município, podendo envolver até um detalhamento através de uma 
legislação municipal mais específica. A destinação e objetivos das áreas 
públicas (35%) do espaço da gleba ficam então a cargo de legislação 
urbanística criada pelos municípios, e esta deve prever as diferentes 
tipologias de espaço público que serão inseridas nas terras parceladas. 
Sendo assim, cada cidade fica responsável pela distribuição deste 
percentual conforme as necessidades próprias e interesses peculiares 
locais.  

No Estado de Santa Catarina, no ano de 1982, foi criada a Lei 
n°6.063/82, que veio a reforçar a legislação federal de parcelamento do 
solo. Nessa legislação estadual foi reafirmada a criação das áreas 
públicas com o seguinte texto: “as áreas destinadas a sistema de 
circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário e 
espaços livres de uso público, não poderão ser inferiores a 35% (trinta 
e cinco por cento) da gleba”. 

Aprovada em 1979, a Lei n°6.766/79 ainda está em vigor, 
disciplinando o parcelamento do solo urbano em todo o território 
nacional. Porém, passados vinte anos, em 1999, a lei foi alterada 
excluindo-se os artigos que definiam os percentuais mínimos 
destinados às áreas públicas. Esta responsabilidade passou a ser então 
exclusiva dos estados e principalmente dos municípios. Como vimos, o 
estado de Santa Catarina havia compilado o percentual de 35% da lei 
federal, e até o início do ano de 2018 esta lei estadual (Lei nº6.063/82) 
estava em vigência. Entretanto, a Lei n°6.063/82 teve sua vigência 
interrompida e foi revogada pela Lei Estadual n°17.492 de janeiro de 
2018. Nesta nova lei foram criados novos regramentos e novas 
modalidades urbanísticas de parcelamento do solo no estado de Santa 
Catarina, como, por exemplo, o condomínio urbanístico.  

Quanto à maneira de separar os espaços públicos, previstos 
originalmente nas legislações federal e estadual, cada município teve 
liberdade de inserir a nomenclatura e identificação dos usos e tipos 
desses espaços. Em geral, os espaços públicos definidos em lei 
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municipal são as vias, as praças, as áreas comunitárias institucionais, as 
áreas verdes e as áreas de saneamento. Foco deste trabalho, os 
espaços livres de uso público são caracterizados como locais abertos de 
uso coletivo, representados pelas vias, praças e áreas verdes. Outros 
tipos de espaços públicos envolvem áreas de acesso restrito, edificadas 
ou não, e em razão disso não compõem o estudo.  

Uma das problemáticas que emergem na dissertação diz 
respeito à interpretação do que seriam os espaços livres de uso público 
e qual seu propósito principal. Esse questionamento, especificamente, 
direciona-se às praças e às áreas verdes. Caracterizadas por forte elo 
histórico, conforme visto em Sitte (1992), as praças estão 
tradicionalmente vinculadas à inserção nos núcleos urbanos e estão 
presentes nos traçados das cidades há muito tempo. Como já 
evidenciado neste estudo, as praças já estavam presentes nas antigas 
urbes gregas e romanas. Retornando à legislação, apenas o Código Civil 
nacional faz uma menção aos termos praças e ruas como bens públicos 
de uso comum do povo. Aparentemente a função da praça e sua 
importância foram mais debatidas por estudiosos do urbanismo. 
Segundo Lamas, “se a rua, o traçado, são lugares de circulação, a praça 
é o lugar intencional do encontro, da permanência, dos 
acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida urbana e 
comunitária e de prestígio” (LAMAS, 2004, p.100). 

De concepção relativamente recente, o conceito de área verde 
(AV) foi inserido em um contexto de preocupação com a natureza, de 
preservação ecológica, em que se pretende evitar a degradação 
ambiental. Naturalmente a legislação retratou este momento, 
acompanhando e atendendo as angústias e anseios quanto à temática 
do meio ambiente. Aparentemente as áreas verdes já nascem, então, 
com uma missão maior do que simplesmente ser praças vegetadas.  

Um exemplo disso pode ser observado nas resoluções do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). De acordo com a 
normativa prevista em regramento, a área verde é considerada como  
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o espaço de domínio público que desempenhe 
função ecológica, paisagística e recreativa, 
propiciando a melhoria da qualidade estética, 
funcional e ambiental da cidade, sendo dotado 
de vegetação e espaços livres de 
impermeabilização (CONAMA, Resolução nº 
369/2006, Art. 8º, § 1º). 

 
Vemos que este artigo da legislação do CONAMA não destaca 

somente aspectos ligados ao meio ambiente e à presença de 
vegetação, nele é mencionada a importância da função recreativa para 
as áreas verdes. Porém, colocações restritivas no mesmo artigo da 
normativa, como “espaço de domínio público […] dotado […] de […] 
espaços livres de impermeabilização”, podem trazer interpretações que 
venham a prejudicar o pleno uso público coletivo destes locais. Como 
exemplo desta restrição, pode-se imaginar que não será possível inserir 
na área verde importantes equipamentos que viabilizam o acesso 
público, como calçadas e passeios pavimentados, e de permanência 
coletiva, como áreas pavimentadas para quadras esportivas e praças 
secas, dentre outros equipamentos de interesse da coletividade.  

Percebe-se por vezes a existência de certa confusão em 
determinar o que seria uma área verde pública. Parece haver uma 
tendência implícita em encarar a área verde como uma área de 
preservação permanente (APP), um local diferenciado, com previsão 
em lei, onde a natureza é o foco principal. Segundo o Código Florestal, 
Lei nº12.651/2012, a APP, esteja ela em espaço público ou privado, é 
uma  

 
área protegida, coberta ou não por vegetação 
nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas.  

 
Através do texto da lei, percebe-se a diferença de atribuições 

das áreas verdes (AV e APP). Por possuir características peculiares 
quanto a sua proteção, as APPs são áreas que necessitam de um uso 
muito mais restrito e controlado, sendo necessária a redução 
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diretamente do uso coletivo destes locais. No Guia de Parcelamento do 
Solo do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina)11 apresenta-se 
normativa de como organizar os espaços de APP na divisão de parcelas 
de terra: “[…] os 35% da gleba destinados às áreas de uso comum 
deverão recair sobre a área útil passível de parcelamento do solo, 
excluindo-se deste montante a área de preservação permanente 
eventualmente existente na gleba”. Dessa normativa é possível 
depreender que as APPs devem ser identificadas e definidas 
espacialmente em etapa anterior ao parcelamento do solo. A gleba de 
terra restante, resultante da desconsideração das porções de APP, 
pode então ser parcelada. Sobre esta parcela restante, livre para o 
fracionamento, devem então incidir os 35% de áreas públicas. 

Retomando o tema das áreas verdes, no novo Código Florestal, 
Lei nº12.651/2012, parece haver uma definição mais acertada. 
Segundo esse código, as áreas verdes urbanas são  

 
espaços, públicos ou privados, com predomínio 
de vegetação, preferencialmente nativa, natural 
ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas 
Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do 
Município, indisponíveis para construção de 
moradias, destinados aos propósitos de 
recreação, lazer, melhoria da qualidade 
ambiental urbana, proteção dos recursos 
hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, 
proteção de bens e manifestações culturais. 
(CÓDIGO FLORESTAL, 2012, art. 3º, parágrafo XX). 

 
Essa denominação complementar de área verde sugerida pelo 

Código Florestal nos parece mais ampla e acertada que a anterior, pois, 
à medida que sugere a preservação ambiental, indica a possibilidade de 
manifestações culturais e não restringe a inserção de benfeitorias úteis 
ao uso público coletivo nessas áreas.  

É importante deixar claro que, neste trabalho, o conceito de área 
livre de uso público (ALP) se sobrepõe, contém e amplia o conceito 
atual de área verde (AV) frequentemente utilizado no país, o qual tem 

                                                        
11 “Guia de Parcelamento do Solo - Perguntas e Respostas, Consultas e 
Modelos”. Material organizado em 2010 pelo Ministério Público Estadual de 
Santa Catarina sobre o tema, destinado a técnicos e empreendedores.  
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como base a necessidade de espaços livres dotados de vegetação. Para 
autores que já trabalharam sobre o tema “área verde urbana”, como 
Queiroga (2011)12, o conceito desses espaços públicos deveria ser mais 
amplo.  

 
Áreas verdes como espaços públicos dotados de 
vegetação. Esta é uma noção reducionista, que 
deixa de lado as características fundamentais do 
espaço urbano, como a complexidade e 
diversidade das formas de apropriação e 
apreensão social e o fato real da impossibilidade 
física e mesmo da inconveniência da existência 
de vegetação em determinados espaços livres 
(QUEIROGA, 2011, p.28). 

 
Em seu artigo, o autor contribui com justificativas e 

considerações relativas às áreas verdes urbanas. No trecho seguinte, 
ressalta-se interessante detalhamento de seu posicionamento quanto 
ao assunto:  

 
Entende-se o papel fundamental da vegetação na 
cidade brasileira tanto como elemento essencial 
na facilitação da drenagem urbana, como na 
criação de microclimas mais agradáveis ao 
homem, na facilitação da diversidade de vida 
animal e ainda como fator de embelezamento 
urbano. Mas também se deve compreender a 
importância da manutenção e da inserção de 
novos espaços não vegetados que viabilizam 
inúmeras práticas de relevância cultural como: as 
feiras, as festas populares, a valorização das 
manifestações políticas, dos encontros coletivos, 
e de determinadas paisagens e patrimônios 
culturais (QUEIROGA, 2011, p.28). 

 
Em linhas gerais compreende-se a importância e o impacto das 

escalas social e ambiental no espaço público. Essas dimensões figuram 

                                                        
12 Eugênio Fernandes Queiroga, dr. arquiteto e urbanista, professor FAU-USP, 
autor do artigo “Sistemas de Espaços Livres e Esfera Pública em Metrópoles 
Brasileiras” (2011).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
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entre as principais e necessariamente deveriam ser consideradas em 
condições de equidade na construção do meio urbano. 

Para os atores e agentes do processo de parcelamento do solo, o 
questionamento e a crítica apresentados são importantes, na medida 
em que diferentes interpretações legais e normativas das 
características dos espaços livres podem privilegiar algumas escalas em 
detrimento de outras, e através disso gerar diferentes configurações e 
localizações para os novos espaços livres de uso público. Por 
consequência, essas determinações influenciam diretamente nas 
escolhas dos projetistas e dos empreendedores, impactando na vida 
das pessoas que vivenciam a cidade e estes locais. 
 

 

2.3 FORMULANDO O MÉTODO DE PESQUISA 
 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, as análises feitas 
basearam-se na relação entre os espaços privados da cidade e os 
espaços públicos abertos: as ruas, praças e áreas verdes. As diferentes 
leituras propostas dessa relação consideraram a inserção das áreas 
livres de uso público nos loteamentos e no meio urbano. A teoria da 
Sintaxe Espacial foi uma das ferramentas utilizadas como apoio na 
leitura do sistema de espaços livres da cidade. Nos subcapítulos 
seguintes são detalhados os procedimentos metodológicos. 
 

2.3.1 Leitura histórica da expansão da cidade e da inserção dos 
espaços públicos no transcorrer das legislações de parcelamento do 
solo 
 

Na leitura dos aspectos históricos, destacaram-se fatores 
determinantes para o traçado urbano, como a influência dos 
colonizadores, a configuração original do parcelamento do solo rural, a 
ligação aos caminhos coloniais e aos povoados adjacentes. A expansão 
das cidades tende a gerar efeitos cumulativos no meio urbano. 
Partindo disso, é natural que a rede de espaços públicos preexistente 
seja absorvida e ampliada. 

Baseado nisso, os procedimentos nesta leitura envolveram a 
recomposição do mapa de vias e a inserção de antigas áreas livres de 
uso público, as praças, ao longo do tempo. Esse método foi organizado, 
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primeiramente, a partir de informações contidas em bibliografia de 
fonte histórica do município e de relatos da configuração da antiga vila 
de São Sebastião do Rio Tijucas no século XIX. Em seguida, através da 
inserção de fotos aéreas, o método demonstrou cronologicamente a 
expansão urbana do povoado, já como cidade, em diferentes períodos 
do século XX. A reconstrução do traçado monitorando a adição das 
áreas verdes transcorreu com imagens aéreas históricas dos voos de 
1938, 1957 e 1978. Em escala, as fotos aéreas foram inseridas em 
programa CAD, desenvolvendo-se então os mapas de eixos das vias 
contendo o posicionamento dos espaços públicos abertos.  

No segundo procedimento desta leitura observaram-se as 
formas de implantação dos loteamentos aprovados a partir de 1979. 
Este período é importante, pois marcou o início de vigência das 
legislações de parcelamento do solo que passaram a exigir a criação de 
áreas livres de uso público.  

Registraram-se, também, as resultantes incidentes nos 
loteamentos no que tange às alterações da lei de parcelamento ao 
longo do tempo. Principalmente, no que concerne às exigências e 
restrições de criação de áreas livres de uso público envolvendo 
percentuais, nomenclaturas e tipologias destes espaços. Os 
procedimentos envolveram a reconstrução do mapa de vias e a 
inserção das áreas livres de uso público em cada um dos diferentes 
momentos de vigência das legislações urbanísticas. Por época, 
utilizando programas CAD, foram evidenciadas nos mapas da cidade as 
glebas de terras loteadas. A metodologia consistiu em destacar, das 
glebas loteadas, as novas áreas livres de uso público e vias. Através das 
inserções e alterações da rede de espaços públicos abertos 
descreveram-se os padrões configuracionais então estabelecidos. 
 

2.3.2 Leitura sintática do tecido urbano da cidade a partir da sucessiva 
implantação dos loteamentos 
 

A metodologia aqui considerou a evolução do mapa axial da 
cidade de Tijucas (mapa dos eixos das vias) em diferentes momentos, 
antes e depois da legislação de parcelamento do solo. Nos diversos 
mapas gerados, foram observados os padrões morfológicos e o nível de 
integração resultante do sistema de vias urbanas. Esse procedimento 
transcorreu através da Sintaxe Espacial, visando identificar os níveis de 
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integração modificados pela expansão das vias e pela sucessiva 
implantação dos loteamentos no traçado urbano. Dessa maneira, 
verificou-se a repercussão dessas inserções no nível de integração 
global da cidade e o relativo potencial de urbanidade conferido. 
 

2.3.3 Leitura sintática de inserção das ALPs - áreas livres de uso 
público no tecido urbano de Tijucas como um todo e no momento de 
sua inserção. 
 

As áreas livres de uso público foram avaliadas quanto a sua 
localização em relação ao todo do tecido urbano. Para isso, foram 
considerados procedimentos derivados da sintaxe espacial. As ALPs 
inseridas nos loteamentos foram referenciadas em relação ao nível de 
integração global das vias adjacentes a elas. Dessa maneira, 
separadamente, foi possível identificar individualmente o quão 
integrado estão estes espaços em relação ao traçado da cidade. A 
partir da identificação dos níveis de integração global das ALPs é 
possível utilizar estes dados correlacionando-os às demais variáveis 
levantadas no estudo. 

A metodologia considerou também a inserção das ALPs dos 
loteamentos nos diferentes mapas de integração global provenientes 
de todos os períodos de vigência das legislações de parcelamento do 
solo. Dos diversos mapas gerados, foram transferidos os níveis de 
integração das vias adjacentes às ALPs criadas naquele momento. Esse 
segundo procedimento desta leitura visa identificar como se pensou a 
inserção das ALPs em um contexto de integração global ao longo do 
tempo, considerando-se sua localização, as restrições e determinações 
legais vigentes em cada momento. 
 
2.3.4 Leitura dos padrões morfológicos de inserção das ALPs - áreas 
livres de uso público no interior dos loteamentos 
 

Nesta leitura visou-se a compreensão de como esses espaços 
foram posicionados no transcorrer das legislações e se estas áreas 
foram inseridas em pontos mais ou menos integrados no interior dos 
loteamentos. Para isso foram sugeridas algumas tipologias de 
posicionamento das ALPs nos loteamentos (Interface, Articuladora, 
Residual), considerando-se a configuração das vias do entorno da 
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cidade naquele momento em que o loteamento foi aprovado. Esse 
método buscou evidenciar quais foram as principais tendências, com o 
passar do tempo, para a inserção e posicionamento das áreas livres de 
uso público na escala do loteamento.  
 

2.3.5 Leitura da apropriação e urbanidade das áreas livres de uso 
público 
 

Destinadas ao lazer, convivência e socialização, as áreas livres de 
uso público (praças e áreas verdes) nesta parte do trabalho foram 
estudadas localmente, identificando-se a relativa apropriação e 
urbanidade presentes. Este procedimento metodológico considerou 
quatro leituras, todas desenvolvidas em campo. A primeira leitura 
avaliou a possibilidade física de acesso, a segunda as variáveis de uso 
do solo na vizinhança, a terceira o nível de tratamento do espaço, e a 
quarta a intensidade de copresença.  

Estas leituras objetivaram identificar se a inserção das novas 
áreas livres de uso público, no transcorrer das legislações, tem ocorrido 
em locais que favorecem a urbanidade, a apropriação e a socialização 
coletiva.  

 A leitura da variável física “possibilidade de acesso”: se havia 
ou não nos espaços alguma barreira que impeça o acesso coletivo 
destes locais;  

 A leitura da variável de “uso do solo”: a observação das 
atividades presentes no entorno imediato do local. Foi constatada a 
existência de usos mistos, predominantes ou exclusivos nas 
adjacências. Esses indícios dão uma ideia da presença do nível de 
urbanidade local; 

 A leitura da variável “tratamento do espaço”: a verificação do 
nível de tratamento do local. Se há equipamentos ou elementos 
atrativos implantados no local que viabilizem a permanência das 
pessoas;  

 A leitura da copresença: se o espaço é frequentado em 
diversos dias e horários da semana, e se efetivamente há copresença 
de pessoas e grupos de pessoas. 
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3 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE TIJUCAS 
 

Características do relevo influenciam na espacialização e no 
crescimento das cidades. A forma da superfície, a presença de fontes 
de água, rios e mares navegáveis potencializam a ocupação humana de 
alguns lugares em detrimento de outros. Essas condicionantes, 
associadas a ocupações e rotas preexistentes, induzem sobremaneira 
no modo como ocorre a expansão do tecido urbano. A compreensão 
desse processo tem sua importância, pois pode evidenciar quais fatores 
tiveram maior peso e influenciaram diretamente nas decisões e 
escolhas definidoras do crescimento urbano.  

Baseado nessas premissas, este capítulo dedica-se à descrição 
do conjunto de fatores que identificam o processo de crescimento da 
cidade de Tijucas. Em um primeiro momento, a descrição concentra-se 
nos traços físicos do sítio, que foram a base para a implantação da 
cidade. Aspectos naturais da geografia e da morfologia do território 
foram aí identificados. Em seguida pontua-se a evolução da ocupação 
territorial, considerando as ocupações rurais e urbanas. Destacam-se, 
primeiramente, as características que delinearam as principais vias e 
áreas públicas abertas da cidade, e conclui-se com uma análise das 
legislações de parcelamento do solo e sua relativa influência na 
espacialização das áreas públicas abertas no espaço urbano. 
 
Figura 7 - Planície com a cidade de Tijucas no centro. 

 
Fonte: Site SkyscraperCity13 

                                                        
13 Disponível em <skyscrapercity.com/showthread.php?t=555546&highlight=& 
langid=5>. 
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Figura 8 - Vista aérea - planície e foz do rio Tijucas. 

 
Fonte: Brasil Visto de Cima 2016 Globosatplay. 

 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS TERRITORIAIS 
 

De formação sedimentar, a planície da foz do rio Tijucas localiza-
se no centro do litoral Catarinense (Fig. 07). Com alturas médias de 
3,00 metros acima do nível do mar, a planície posiciona-se em uma das 
diversas reentrâncias da costa. O movimento suave das ondas e o 
espaçamento propício entre os promontórios que adentram o mar 
contribuem para a conformação de um mar de enseada. 

Totalmente localizado sobre a planície, o núcleo urbano de 
Tijucas é delimitado naturalmente pelo mar e pelo rio. A cidade 
desenvolve-se principalmente junto à foz do rio Tijucas em seu lado 
esquerdo, ao norte (Fig. 08), onde os solos são mais firmes do que na 
margem oposta. Com o relevo suavemente aplainado, proveniente dos 
depósitos de sedimentos marinhos e fluviais, a planície oferece 
características positivas para a expansão urbana, uma vez que é 
praticamente desprovida de barreiras naturais como morros, 
montanhas ou depressões. Observa-se também, sobre a planície, a 
presença de elevações sutis e contínuas de areia, os cordões 
arenosos14, formações que acompanham paralelamente o alinhamento 

                                                        
14 Cordões arenosos, ou depósito de Chenier, constituem o fenômeno 
relacionado à gradual descida do nível do mar nos últimos milhares de anos. 
Os depósitos associam-se à sedimentação lamosa oriunda dos sedimentos 
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da linha preamar costeira (Fig. 09). Mais adiante, neste capítulo, 
observaremos o impacto desses cordões na formação do tecido urbano 
(Fig. 09). 
 
Figura 9 - Cordões Arenosos. 
À esquerda e acima o esquema de formação e alinhamento dos cordões e 
canaletas no litoral catarinense. À esquerda, praia da Pinheira em Palhoça em 
2017. À direita, Tijucas em 1933. 

 
Fonte: Imagens trabalhadas pelo autor a partir de fotos áreas do Google e voo 
de 1933. 

 
Junto ao mar de enseada, Tijucas possui uma praia constituída 

em um arco suave com quase 13 km de extensão, cortada pela foz de 
alguns rios. As praias são o principal atrativo turístico das cidades 
costeiras de Santa Catarina. Em geral, o turismo tem impacto forte na 
forma e no desenvolvimento das cidades, principalmente quanto à 
preferência de ocupação das terras junto à costa. Na cidade de Tijucas, 
no entanto, isso não acontece. Devido às características geológicas do 
local, as águas do rio Tijucas trazem detritos formadores de camadas 
de lama que recobrem as areias da praia. Esse atributo natural 
prejudica a balneabilidade e praticamente anula o interesse na 
ocupação com vocação turística próxima ao mar. 

 
 
 
 

                                                                                                                     
transportados por meio fluvial. Essa é a situação da planície do rio Tijucas, que 
é única em Santa Catarina (HORN FILHO et al., 2014, p. 90). 
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O rio Tijucas apesar de possuir vazão média 
pequena, apresenta geralmente concentrações 
elevadas de sedimentos em suspensão, as quais 
em períodos de chuva (e vazão) elevada 
intensificam-se ainda mais a quantidade de 
detritos. A estes fatores somam-se ainda 
tempestades e a “proteção” da enseada em 
relação à direção de ondas predominantes, 
resultando em um delicado balanço entre ondas 
e marés e na complexidade que a planície 
costeira e a praia em si apresentam (ROCHA et 
al., 2014, p. 134). 

 
Afastando-se do mar, voltando-se para o continente, observa-se 

a planície cercada pelo cinturão verde de montanhas periféricas das 
Serras do Leste Catarinense (Fig. 08). Os campos da planície são 
também praticamente desprovidos de maciços de vegetação nativa, e 
seus espaços periféricos e rurais destinam-se, predominantemente, à 
agricultura, à mineração de areia e ao plantio de exóticas matas de 
reflorestamento. A planície integra a bacia hidrográfica do rio Tijucas 
(Fig. 10), a qual é composta por um sistema de rios que nascem nas 
montanhas e na serra. No alto e médio vale, a bacia é caracterizada por 
corredeiras e rios de altitude. Já na planície do baixo vale, o rio torna-se 
navegável com altitudes próximas ao nível do mar. 
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Figura 10 - Vale do Rio Tijucas com divisão em regiões, principais rios e 
principais ligações viárias. 

 
Fonte: Arquivo do autor. 

 
Figura 11 - Foz do rio Tijucas em 1938 e 2017. 

 
Fonte: Fotos áreas do voo de 1933 e Google Earth. 

 

Na planície são naturalmente formados meandros e áreas de 
várzea15 nas margens do rio Tijucas. Com o tempo, influenciado 
também pela variação das marés, o rio altera seu trajeto, acentuando 
ou suavizando suas margens em contínuo processo de erosão e 
deposição de sedimentos. Dessa alteração continuada do trajeto do rio 
decorrem o surgimento e o desaparecimento de porções de terra 

                                                        
15 Planície de inundação ou várzea constitui toda a região à margem de um 
curso d'água que fica inundada durante as cheias. São áreas muito propícias à 
agricultura devido à fertilidade do solo. 
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firme. Parte das novas terras que surgiram foram ocupadas pela 
expansão urbana ao longo dos anos (Fig. 11). A deposição de 
sedimentos transportados pelo rio tem também gerado o seu 
assoreamento. Esse processo, associado ao corte de vegetação junto às 
margens do rio, vem reduzindo sua navegabilidade gradualmente. 

 
Neste subcapítulo objetivou-se mostrar os aspectos físicos, 

geográficos e naturais como alguns dos influenciadores da 
configuração da forma de expansão urbana. A característica da planície 
do sítio onde se situa a cidade, a presença de praia não balneável, o 
traçado do rio e a existência de pouquíssimos bolsões de mata foram 
algumas das determinantes que deram a liberdade ou apontaram 
restrições ao direcionamento da expansão do tecido da cidade. 

 
 

3.2 DESVELANDO O PROCESSO HISTÓRICO DE CONSOLIDAÇÃO DO 
TRAÇADO DA CIDADE 
 

3.2.1 A ocupação da planície da foz do rio Tijucas 
 

A planície da foz do rio Tijucas foi ocupada inicialmente por 
bandeirantes paulistas, tendo se consolidado mais tarde com a 
imigração açoriana. Originalmente o litoral catarinense apresentou a 
mesma matriz histórica, evidente pelas marcas nas estruturas urbanas 
e arquitetônicas deixadas pela colonização luso-açoriana. Os primeiros 
núcleos urbanos em Santa Catarina foram fundados na primeira 
metade do séc. XVII nas cidades de São Francisco do Sul, Desterro 
(atual Florianópolis) e Laguna. Esses primeiros assentamentos lançaram 
as bases da ocupação do território no sul do Brasil. A configuração 
espacial dessas cidades foi difundida, repetindo-se em inúmeros outros 
centros regionais de menor porte. Um desses centros regionais foi a 
vila de São Sebastião do Rio Tijucas (1830), atual cidade de Tijucas, o 
que a caracteriza como um exemplo de núcleo secundário de 
assentamento luso-açoriano.  

O controle do litoral com a colonização promovida pela Coroa 
Portuguesa consolidou as formas de ocupação do território, 
estabelecendo redes de caminhos, rotas pelo mar e o parcelamento 
rural da terra. Essas características continuaram influenciando a 
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configuração espacial das cidades litorâneas e ainda permanecem no 
presente, mesmo após intensas transformações de ações posteriores. 
Segundo Reis (2010) a “ocupação colonial do litoral catarinense” criou 
um modelo centrado na pequena propriedade e este ainda influencia 
as estruturas das cidades e determina traços particulares na contínua 
expansão urbana. 

Reis (2010) destaca nas estruturas coloniais dessas cidades 
alguns elementos fundamentais, tais como:  

 a rede de núcleos, configurada pelos primitivos centros 
coloniais e núcleos pesqueiros, que articulou o território e permitiu sua 
ocupação extensiva; 

 as vias aquáticas, estradas e caminhos que interligaram essa 
rede, organizando o parcelamento rural da terra; 

  as áreas agrícolas parceladas, que abrangiam a totalidade do 
espaço propício ao desenvolvimento da agricultura, caracterizando-se 
pelos lotes longitudinais, ou seja, com sua maior dimensão 
perpendicular aos caminhos. 

 
Os caminhos que interligavam os povoados já cruzavam boa 

parte do litoral catarinense nos idos do séc. XVIII. Acompanhando o 
mar e os rios por solos firmes e atravessando terrenos menos 
íngremes, essas vias contribuíram para o parcelamento do solo rural, 
para o fortalecimento dos povoados principais e para o 
desenvolvimento dos centros de menor porte (Fig. 12). No caso do sítio 
de Tijucas, localizado em meio a planícies de solos firmes provenientes 
de antigos depósitos de areia do mar, os caminhos tendiam a 
acompanhar a curvatura natural dos cordões arenosos. Observa-se 
essa característica em algumas das ruas mais antigas da cidade. 
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Figura 12 - Mapa português da Costa central de Santa Catarina, datado de 
1776. 
À direita, a “Enseada da Tijuca Grande”. Por terra, o caminho que ligava parte 
do litoral de Santa Catarina atravessando a planície de Tijucas. 

 
Fonte: Projeto Fortalezas - Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

3.2.2 As definições iniciais do núcleo original 
 

O caminho terrestre, que já cortava o litoral catarinense no séc. 
XVIII, era interrompido quando cruzava a foz do rio Tijucas,  havendo a 
necessidade de travessia por balsa. Desse modo, a passagem só era 
possível em condições propícias. Entretanto, a imposição de aguardar 
as circunstâncias ideais para a travessia, além da facilidade de acesso às 
terras do interior por embarcações através do rio, acabou por 
favorecer no local as condições ideais para o desenvolvimento do 
povoado. O crescimento urbano, muitas vezes espontâneo, 
desenvolveu-se aproveitando os caminhos coloniais e o parcelamento 
rural existente. A ocupação da terra, expandindo-se linearmente ao 
longo dos caminhos litorâneos, resultou em um traçado em forma de 
espinha de peixe, isto é, com os lotes de testada estreita e grande 
profundidade, o qual revela a anterior divisão agrícola e rural do solo. 

Por volta de 1830, ainda como distrito de Porto Belo, as 
ocupações foram intensificadas junto ao antigo caminho litorâneo e às 
vias rurais, especialmente ao longo da margem norte do rio Tijucas. 
Lotes rurais foram demarcados baseando-se nos cordões arenosos que 
acompanham paralelamente a linha da costa e encontram 
perpendicularmente o rio Tijucas. Essas formações naturais 
contribuíram para o parcelamento e criação dos lotes rurais que, em 
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geral, eram compridos e profundos, com a testada estreita voltada para 
o rio Tijucas e para a via que o margeia. Várias escrituras antigas do 
município apresentam descrições de terras com essa caracterização. A 
via que margeia o rio ao norte se junta ao antigo caminho, a estrada 
Litorânea, próximo à foz do rio. 
 
Figura 13 - Representação da implantação do núcleo original de ocupação ao 
lado norte da foz do rio Tijucas e em torno da praça, realizada com base em 
documentação histórica e imagens antigas da cidade. 
A estrada à margem do rio levava ao interior do vale. Na mesma estrada, um 
pouco mais adiante, havia também um ponto de travessia de balsa que 
conduzia à direção sul do Estado. A via ao norte, a estrada Litorânea, seguia 
pela costa em direção ao norte do Estado. 

 
Fonte: Croqui do autor baseado em informações de livros da história do 
município de Tijucas. 

 
É neste local, portanto, que o núcleo central do povoado de São 

Sebastião do Rio Tijucas é estabelecido. Para tanto, foi então designado 
o oficial engenheiro militar Tenente João de Souza Melo e Alvim, que 
delineou o traçado central da Vila onde hoje se localiza o Bairro da 
Praça (Fig. 13). 
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Figura 14 - Foto de 1915. Praça núcleo original da cidade, emoldurada pela 
capela, edificações e ruas. 

 
Fonte: Site Memórias de Tijucas em 2017. 

 
A implantação desenvolvida segue o formato de quadrícula ou 

dameiro, com a grande praça de formato retangular, na qual se destaca 
a igreja ao centro e em cujas laterais são organizadas as demais 
quadras destinadas às moradias (Fig. 14). O espaço original reservado à 
praça apresenta-se demarcado pelas fachadas das edificações e 
circundado por vias, como um descampado livre, provavelmente 
destinado às demandas sociais da população tais como festividades e 
eventos religiosos (Fig. 15). O contato direto desse espaço, que unia as 
rotas aquáticas através de atracador junto ao rio e encontrava as 
principais estradas de acesso litorâneas e do interior do vale, 
demonstra a importância para o uso coletivo que teve esse local para o 
povoado. Com o tempo as vias circundantes da praça foram 
expandidas, a maioria seguindo o padrão da quadrícula. Já a via que 
margeia o rio cresceu e adentrou mais profundamente no vale, 
conectando novos povoados. 
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Figura 15 - Detalhe ampliado foto área de 1938 e croqui. 
Observa-se a implantação da malha tipo xadrez ou dameiro, com a capela 
localizada no centro da praça. A praça fica de frente para uma antiga várzea do 
rio. Esse espaço voltado para o rio se configurava como um dos principais 
acessos aquáticos da antiga vila. 

 
Fonte: Arquivo da Secretaria de Planejamento do estado em 2017 e croqui do 
autor. 

 
3.2.3 O desenvolvimento do traçado urbano no início do séc. XX 
 

No início do século XX, segundo croqui a partir da imagem aérea 
de 1938 (Fig. 16), observa-se o desenvolvimento e estruturação da 
malha do núcleo original ao redor da praça que deu origem à cidade. 
Limitado pelo rio ao sul, o crescimento segue nas direções possíveis: 
norte, leste e oeste. Verifica-se, porém, que o adensamento do tecido 
acontece principalmente em direção ao oeste, seguindo o rio e o porto. 
O traçado em quadrícula, característico do núcleo original, é 
modificado nas novas quadras implantadas ao norte, que se 
apresentam de forma mais alongada, algumas das quais seguindo a 
diretriz estabelecida pelo parcelamento rural da terra. Em algumas vias 
que seguem para o norte, nota-se leve curvatura acompanhando a 
linha de preamar (Fig. 16). Essa configuração, em parte, foi 
determinada pelos preexistentes cordões arenosos. 
 



 43 

Figura 16 - Croqui baseado em foto aérea de 1938. 
Surge uma nova via paralela ao rio, a rua Nova. Esse novo eixo foi 
primeiramente implantado com traçado retilíneo, seguindo o traçado matriz 
do núcleo original da praça, e depois em deflexão, “acompanhou 
paralelamente” o rio na direção sudoeste. Observa-se a grande maioria das 
novas vias locais agrupando-se aos eixos estruturadores (estrada Litorânea, via 
que margeia o rio e rua Nova). 

 
Fonte: Croqui do autor. 

 
Na via que margeia o rio, a configuração do espaço viabilizou o 

seu alargamento em determinado ponto. Nesse local, ampliado e de 
destaque, foi implantada uma praça. O posicionamento desse espaço 
apresenta notoriedade em relação ao traçado urbano. Seguindo o 
exemplo da praça original, a forma matriz da praça foi gerada através 
de uma figura simples, convexa, que é abraçada por vias em todos os 
lados (Fig. 17). 
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Figura 17 - Fotos da Praça Nereu Ramos inserida no “centro” da via que 
margeia o rio. 
Na esquerda, década de 1960, e na direita, década de 1940. Um dos palcos de 
urbanidade na cidade, a praça cedeu espaço a encontros ocasionais e 
informais entre munícipes e pessoas de diversas localidades do país. 
Formalmente também cedeu espaço a diversos eventos políticos e oficiais. 

 
Fonte: Arquivo público municipal. 

 

3.2.4 O desenvolvimento do traçado urbano na metade do séc. XX 
 

Na metade do séc. XX (Fig. 18), dentro de um período de quase 
vinte anos, o tecido urbano apresentou considerável crescimento. A 
expansão parece estar orientada pelas margens do rio Tijucas, 
principalmente na direção do interior do vale. A rua que margeia o rio e 
a rua Nova organizam esse crescimento. O paralelismo delas contribui 
para a abertura de novas vias que apontam para o norte, seguindo o 
direcionamento dado pelo parcelamento rural da terra. Com antigos 
lotes de testada estreita e profundos, a fachada principal voltada para 
o rio Tijucas e para a rua que o margeia, logo essas terras passariam 
por processos de parcelamento do solo urbano. Normalmente 
seguindo o padrão “espinha de peixe”, as ruas locais são abertas no 
centro dos grandes lotes e em cada uma das laterais são abertos os 
novos lotes urbanos. 
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Figura 18 - Croqui baseado em foto aérea de 1957. 

 
Fonte: Croqui do autor. 

 
No mesmo período, porém, uma nova via surge, provavelmente 

aberta em 1955. A avenida Hercílio Luz parte do rio e segue 
perpendicularmente, cruzando também na perpendicular a rua Nova e 
seguindo na direção noroeste até encontrar uma das vias que se 
direciona para o norte, a rua das Carreiras. O desenho da avenida 
Hercílio Luz no tecido urbano de Tijucas diferencia-se muito do 
restante das vias até então implantadas, pois pela primeira vez o foco 
do crescimento deixa de acompanhar o traçado do parcelamento rural 
da terra e a direção norte.  

O trajeto da avenida aponta para as terras rurais à noroeste e, 
por sua implantação em diagonal, conecta-se às vias que vão para a 
direção norte e oeste. Essa proposta de desenho radial foi 
acompanhada pela construção de importantes edificações públicas 
junto à av. Hercílio Luz. Ali foram construídas escolas, centros 
esportivos e de saúde, além da criação de uma praça junto ao rio. Das 
praças desse período, esta foi a mais importante, por estar no centro 
de uma avenida retilínea projetada, perpendicular à via lateral do rio, e 
ligar-se simbolicamente ao cais e ao porto. Paradoxalmente, é nesse 
período que o porto de Tijucas começa a entrar em declínio, em função 
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da redução das rotas marítimas que por ali passavam e do 
assoreamento da foz do rio. 

 
3.2.5 Anos pré-legislação de parcelamento do solo e a nova via 
litorânea 
 

No final da década de 1960 era finalizada a BR-101, importante 
rodovia que ligaria o litoral catarinense de forma mais eficaz que a 
antiga estrada Litorânea delineada pelos colonizadores. O traçado da 
rodovia causaria impacto em todas as cidades do litoral, em especial 
naquelas que tiveram seu núcleo urbano cortado por sua passagem. O 
fluxo de pessoas que outrora transitava pelos antigos caminhos, 
passando através do centro urbano de Tijucas, diminuiria em muito, e 
essa mudança afetaria a dinâmica e a espacialização da cidade para 
sempre (Fig. 19). A rodovia cruzou o rio Tijucas e atravessou a malha 
urbana bem no centro, sobrepondo-se às vias principais por intermédio 
do novo viaduto construído. A ligação entre as regiões leste e oeste da 
cidade continuaria por meio de duas vias, através da antiga rua que 
margeia o rio e da rua Nova, porém agora com ambas cruzando por 
baixo do viaduto construído.  
 
Figura 19 - Croqui baseado em foto aérea de 1978. 

 
Fonte: Croqui do autor. 
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Em 1978, já com o movimento litorâneo de passagem pelas vias 
locais muito reduzido e com o perímetro urbano cortado pela rodovia, 
a cidade continua seu processo de crescimento, porém com menores 
chances de estabelecer novas vias que conectem os dois lados do 
tecido urbano. Para manter os fluxos da modernidade, a nova ligação 
litorânea consolida-se através da rodovia, e esta, por sua vez, necessita 
de afastamento das estruturas urbanas e de poucas conexões com vias 
locais. 

A cidade manteve seu processo de expansão. O tecido à leste da 
rodovia, no núcleo da praça, continuou seu crescimento relativamente 
calcado na antiga quadrícula matriz. No lado oeste da cidade, novas 
vias foram lançadas, a maioria apontando para o norte e conectadas 
diretamente à rua Nova. 
 
Figura 20 - Croqui implantação loteamento Coroado 1978. 

 

Fonte: Croqui do autor. 
 

Um novo loteamento com tecido significativo é implantado 
neste período anterior à legislação federal de parcelamento do solo. Na 
figura 20 é possível observar sua inserção no tecido da cidade. O 
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loteamento Coroado foi conduzido pelo BNH (Banco Nacional de 
Habitação) e entregue com infraestrutura e residências edificadas. O 
traçado desse empreendimento foi baseado na quadrícula e dispõe de 
duas praças, ambas projetadas a partir de formas geométricas simples 
(Fig. 20): uma praça na parte frontal da terra parcelada, na esquina da 
avenida com o acesso ao loteamento; e outra localizada próxima ao 
centro do loteamento, configurada por planta quadrada e circundada 
por ruas em todos os lados.  

O relato da expansão da cidade evidencia o histórico da 
configuração das praças. As praças criadas na cidade no séc. XIX, bem 
como as do início, metade e terço final do séc. XX foram originadas a 
partir de formas matrizes simples como quadrados, retângulos e 
triângulos. Além disso, em geral eram circundadas por vias em todos os 
lados, localizando-se em pontos focais de suas vias adjacentes e 
relativamente bem posicionadas em relação às vias propostas e às já 
existentes. 
 

 

3.3 A EXPANSÃO RECENTE E O PAPEL DOS LOTEAMENTOS 
 

No final da década de 1970, entra em vigor em todo o território 
nacional uma nova lei federal, a Lei nº6.766/79, que trata do 
parcelamento do solo. Por três anos, até 1982, relativo ao tema 
parcelamento do solo, somente ela vigorou em Tijucas, e a partir de 
1983 foi apoiada e reforçada pela Lei Estadual nº 6.063/82. Por quatro 
anos, essas leis foram as únicas a regulamentarem o parcelamento do 
solo na cidade. Para os objetivos deste estudo, o maior destaque 
destas leis foi dado à reserva de no mínimo 35% das glebas de terra 
para a destinação de uso público. Cabe ressaltar que neste percentual, 
exigido pelas legislações, deveriam estar previstos todos os tipos de 
espaços públicos possíveis, como por exemplo: vias, avenidas, 
canteiros, jardins, praças, áreas comunitárias, áreas institucionais, 
dentre outros. 

Então, sob a vigência das leis federal e estadual, nesse período 
inicial da década de 1980 foram aprovados na cidade seis loteamentos. 
Todos foram localizados em terrenos livres no lado oeste da cidade. Na 
figura 21 e no quadro 01 observam-se os seis parcelamentos, sendo 
eles apresentados em ordem cronológica de implantação. 
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Quadro 1 - Loteamentos implantados de 1979 a 1983.Vigência das leis 
nº6.766/79 e nº6.063/82. 

 
Fonte: Arquivo da prefeitura municipal de Tijucas. Organizado pelo autor. 

 
Observa-se em geral que os parcelamentos começam a “tapar” 

alguns vazios no tecido da cidade, preenchendo os espaços com 
estruturas urbanas (Fig. 21). Os loteamentos nº 01, 03 e 04 originaram-
se de terras rurais com grande comprimento nas laterais e testadas 
curtas voltadas para a preexistente rua Nova. O loteamento nº 04 
seguiu com o padrão do tipo “via única central”, organizando a 
distribuição das áreas públicas e privadas. Esse loteamento foi também 
o primeiro a criar novas conexões entre a rua Nova e a av. Hercílio Luz. 
Dois dos parcelamentos, os nº 02 e 05, procedem de glebas de terras 
localizadas na antiga rua das Carreiras. No loteamento nº 05, a malha 
foi organizada por duas vias principais cruzadas por vias secundárias. 
Observa-se nos projetos que em quatro dos seis loteamentos (nº 01, 
02, 04 e 05) foram criadas áreas livres de uso público atendendo às 
exigências da legislação.  
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Figura 21 - Loteamentos implantados de 1979 a 1983. 

 
Fonte: Montagem do autor. 

 
Nos loteamentos nº 01, 02, 04 e 05 estão marcados em verde as 

áreas livres de uso público. No loteamento nº 01 foram criadas quatro 
áreas livres públicas. Uma das áreas, cercada por vias e assumindo 
características de praça jardim, foi posicionada em frente ao 
loteamento, ligando este à cidade e à via preexistente. As outras três 
áreas foram dispostas ao longo das vias estruturadoras do 
parcelamento, apresentando cada uma apenas uma das fachadas 
voltada para essas vias internas. No loteamento nº 02, a área livre de 
uso público, num espaço único com pequenas dimensões, foi 
posicionada nos fundos do parcelamento, no canto da quadra. Apesar 
das características residuais, essa área foi localizada junto a duas 
esquinas, sendo caracterizada então por três fachadas voltadas para as 
vias mais distantes do acesso principal. No loteamento nº 04, as áreas 
livres de uso público assumiram o alargamento dos passeios. A 
legislação exigia no mínimo dois metros de largura. Então, nas laterais 
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da via, através da colocação de canteiros, foram adicionados mais 
quatro metros de largura junto ao meio fio das calçadas de cada lado 
da via. Essa proposta possibilitou ampla visualização e utilização desses 
espaços, além da arborização ao longo da rua, configurando no local 
um aspecto de alameda. No loteamento nº 05, a área livre de uso 
público foi implantada em espaço único no interior da gleba de terra. 
Esse espaço também fica em posição de destaque com duas testadas 
voltadas para as ruas principais que articulam internamente o sistema 
de vias do parcelamento.  

Neste período, nos projetos de loteamento onde foram 
implantadas as áreas livres de uso público, já observamos a 
diversificação de localização desses espaços no sistema de vias de 
circulação. Nas formas geradoras das áreas livres de uso público 
permanecem as figuras geométricas simples. Nota-se também que 
esses espaços oferecem proporção considerável de seu perímetro 
destinado às testadas públicas. Essas fachadas também se apresentam 
voltadas para as vias de circulação, recém-implantadas pelos projetos 
ou pelas vias preexistentes da cidade. 

 
3.3.1 Década de 1980, início da legislação municipal de parcelamento 
do solo 

 

Em 1984 passa a vigorar a primeira legislação municipal de 
parcelamento do solo. Esse regramento diferencia e destina 
separadamente os 35% de espaços públicos previamente estabelecidos 
pelas leis federal nº6.766/79 e estadual nº6.063/82. A criada Lei 
Municipal nº512/1983 determinou:  

 
Os loteamentos deverão atender pelo menos os 
seguintes requisitos urbanísticos: a) área mínima 
sistema viário Municipal (ruas e avenidas) 20%; b) 
área mínima equipamento comunitário (saúde, 
educação, administração e equivalentes) 5%; c) 
área mínima espaços livres de uso público (praças 
e jardins), 10% excluídas áreas do sistema viário; 
[…]. (TIJUCAS, 1983, art. 4). 

 
Observa-se que na discriminação do percentual de 10% de 

espaços livres de uso público, a praça surge como um dos exemplos 
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dessa tipologia. A exemplificação da “praça”, como imagem de espaço 
público, provavelmente aparece aí vinculada à importância das praças 
implantadas na cidade noutras épocas não tão distantes daquele 
momento. Além disso, recebendo maior destaque na totalização dos 
percentuais, 30% do solo parcelado foi destinado aos espaços públicos 
abertos (ruas, avenidas, praças e jardins).  

Então, já sob a vigência da nova lei municipal, de 1984 a 1989 
foram aprovados nove loteamentos. Todos foram inseridos em 
terrenos livres no lado oeste da BR-101, reforçando, portanto, o 
crescimento da cidade nessa região. Na figura 22 e no quadro 02 
observam-se os nove parcelamentos implantados cronologicamente 
em numeração apresentada. 
 
Quadro 2 - Loteamentos implantados de 1984 a 1989, vigência da Lei nº 
512/83. 

 
Fonte: Arquivo da prefeitura municipal de Tijucas. Organizado pelo autor. 
 

Os loteamentos nº 07, 08, 09, 10 e 13 originaram-se de terras 
rurais com grande comprimento nas laterais e testadas curtas voltadas 
para vias já existentes. Especificamente nos loteamentos nº 07, 09 e 
10, a tipologia “espinha de peixe” fica evidente através do único acesso 
externo ligado à via central projetada. Os loteamentos nº 07, 09 e 12 
foram implantados em glebas mais afastadas do centro da cidade, 
contribuindo para a formação de grandes vazios urbanos. Em alguns 
dos loteamentos, principalmente nos nº 08, 11 e 13, houve maior 
atenção quanto às articulações entre as vias projetadas, as 
preexistentes e as adjacentes dos loteamentos vizinhos.  
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Figura 22 - Loteamentos implantados de 1984 a 1989. 

 
Fonte: Montagem do autor. 

 
Na figura 22, os elementos em verde representam a forma e a 

posição das áreas livres de uso público dos loteamentos implantados 
durante a vigência da primeira legislação municipal de parcelamento 
do solo (1984 a 1989). Já os elementos em cinza representam a forma e 
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a posição desses espaços públicos nos loteamentos implantados em 
período anterior, sob vigência exclusiva das leis federal e estadual de 
parcelamento do solo (1979 a 1983).  

Nos loteamentos implantados durante a primeira legislação 
municipal, observa-se a repetição de algumas das situações 
apresentadas durante a vigência exclusiva da lei federal, como: a 
disposição das áreas livres de uso público ao longo das vias centrais 
projetadas (loteamentos nº 09 e 13); o posicionamento desses espaços 
em frente ao loteamento, ligando-os à cidade existente (loteamento nº 
11); a localização da praça articulando centralmente as vias projetadas 
(loteamento nº 12); a implantação das praças/jardins nos fundos dos 
loteamentos (loteamentos nº 07, 08 e 10). Vale especial destaque para 
o loteamento nº 10: ali a área pública adquiriu formatação estreita e 
alongada, caracterizando o espaço residual com pouca testada voltada 
à via pública. Reaparecem também os loteamentos que não 
apresentaram praças, jardins ou, segundo a lei federal, os espaços 
livres de uso público (loteamentos nº 14 e 15). Em alguns destes 
parcelamentos, conforme acordo com a municipalidade, as áreas livres 
de uso público foram implantadas noutros locais da cidade.  

Nessa primeira década de vigência das legislações de 
parcelamento do solo, iniciadas através das esferas federal e estadual, 
e em seguida reforçadas pela Lei Municipal nº512/83, a cidade de 
Tijucas expande-se principalmente em sua região oeste. Foram 
inseridos quinze loteamentos e dezoito áreas livres de uso público 
foram implantadas. As formas geradoras desses espaços públicos 
permanecem as figuras geométricas simples. Nota-se, porém, um 
primeiro aparecimento de praças/jardins com testada estreita voltada 
para a via de circulação, além de estar formatada como área residual. 
 

3.3.2 A segunda legislação municipal de parcelamento do solo (1990 a 
2000) 
 

Iniciou-se outra década, e em 1990, após sete anos de vigência 
da primeira legislação municipal, é organizada uma segunda lei 
municipal, a Lei nº756/90. Essa nova lei também especificou itens da 
legislação federal e estadual, alterando os percentuais e algumas 
definições:  

 



 55 

As áreas destinadas a sistema de circulação, a 
implantação de equipamentos urbano e 
comunitário, bem como a espaços livres de uso 
público, serão consideradas áreas públicas: I - 
10% áreas comunitárias destinadas à implantação 
de equipamentos urbano e comunitários; II - 10% 
áreas verdes e espaços livres de uso público; III - 
15% no mínimo áreas destinadas ao sistema de 
circulação (TIJUCAS, 1990, art. 11). 

 
Observa-se nesse texto uma redução do espaço destinado ao 

sistema de circulação. Os anteriores 20% de área da gleba passam a ser 
15%. Surge também o termo “área verde” como uma das tipologias dos 
espaços de destinação pública. O termo “espaços livres de uso público” 
manteve-se, porém as designações “praça” e “jardim” foram 
suprimidas do texto. As constantes preocupações globais com o meio 
ambiente começam a repercutir nas leis de ocupação do solo. Em 
algumas cidades, como Tijucas, essa determinação vai substituir o 
conceito de praça, inserindo em parte dos espaços públicos o papel de 
manutenção e preservação ambiental. Às vezes interpretadas como 
áreas de preservação permanente (APP), as áreas verdes urbanas na 
cidade vão assumir uma apropriação coletiva e um uso muito diverso 
do das praças.  
 
Quadro 3 - Loteamentos implantados de 1990 a 2000, primeira década de 
vigência da Lei nº756/90. 

 
Fonte: Arquivo da prefeitura municipal de Tijucas. Organizado pelo autor. 

 
De 1990 a 1999, oito loteamentos foram aprovados sob a 

vigência da segunda lei municipal. Pela primeira vez um dos 
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loteamentos foi localizado ao lado leste da cidade e da BR-101. No 
quadro 03 e na figura 23, observam-se os parcelamentos implantados 
cronologicamente na numeração apresentada. 
 
Figura 23 - Loteamentos implantados de 1990 a 1999. 

 
Fonte: Montagem do autor. 
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Os loteamentos nº 16, 17 e 21 seguem a tipologia “espinha de 
peixe”. Além disso, contribuindo para a formação dos vazios urbanos, 
os loteamentos nº 16 e 17 foram inseridos em pontos mais afastados 
da antiga rua Treze de Maio. Para ligar os loteamentos nº 18 e 19 à 
malha viária da cidade, a municipalidade abriu e oficializou algumas 
vias de acesso em imóveis vizinhos, o que garantiu a continuidade de 
ruas já existentes. Essa iniciativa deu impulso à importante criação de 
vias implantadas no sentido leste-oeste da cidade, dentre elas a via P7. 
Até então ruas com esse direcionamento eram praticamente ausentes, 
restringindo-se à antiga via que margeia o rio e à rua Nova. O 
loteamento nº 20 foi praticamente um desmembramento, pois 
aproveitou sua localização no final da rua das Carreiras. Esse projeto 
oficializou o trecho final da via junto à Av. Hercílio Luz e criou as áreas 
públicas exigidas em lei. Isoladamente, nos loteamentos nº 22 e 23 as 
duas vias internas principais se articulam e se conectam às vias 
preexistentes e às vias internas transversais.  

Os elementos em verde na figura 23 representam a forma e a 
posição das áreas livres de uso público nos loteamentos implantados 
durante a validade da segunda lei municipal de parcelamento do solo 
(Lei nº756/90). Já os elementos em cinza representam esses espaços 
nos loteamentos implantados na década anterior (validade exclusiva 
das legislações federal e estadual e a combinada com a primeira Lei 
Municipal nº512/83). As vias em preto, não demarcadas pelas terras 
dos loteamentos, são as expansões e as continuidades das ruas 
determinadas pela prefeitura municipal.  

Quanto à localização das áreas livres de uso público, houve um 
aumento no posicionamento desses espaços nos fundos dos 
loteamentos. Em cinco dos oito projetos desse período isso ocorreu, ou 
seja, em mais da metade dos empreendimentos. Constatou-se isso nos 
loteamentos nº 16, 17, 21, 22 e 23. O loteamento 22, como diferencial, 
apresenta outras áreas verdes distribuídas em seu território, porém a 
maior delas, apesar de ter grande testada voltada para via, foi inserida 
nos fundos. O parcelamento nº 19 posiciona sua área livre de uso 
público em espaço residual em sua lateral, apresentando esta área com 
testada reduzida em relação ao seu perímetro total.  

Nessa segunda década de vigência da legislação de 
parcelamento do solo reforçada pela Lei Municipal nº756/90, foram 
inseridos oito loteamentos na cidade e dezoito áreas livres de uso 
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público foram implantadas. As formas geradoras das áreas livres de uso 
público permaneceram em geral figuras geométricas simples. 

 
3.3.3 Nova década, continuidade da segunda legislação (2000 a 2009) 

 

Outra década foi iniciada, permaneceu a vigência da segunda 
legislação municipal (Lei nº756/90) e doze loteamentos foram 
aprovados. Desta vez três dos parcelamentos foram localizados ao lado 
leste da cidade e da BR-101. No quadro 04 e na figura 24 observam-se 
todos os parcelamentos implantados cronologicamente conforme 
numeração apresentada. 
 
Quadro 4 - Loteamentos implantados de 1990 a 2009, segunda década de 
vigência da Lei nº756/90. 

 
Fonte: Arquivo da prefeitura municipal de Tijucas. Organizado pelo autor. 

 
Nesse período, melhorando as conexões leste-oeste da cidade, 

algumas vias são expandidas pela municipalidade, como a via P4. Nessa 
via surgem então novos parcelamentos, os loteamentos nº 24, 33 e 34. 
A via P7 também foi expandida nas extremidades pelos loteamentos nº 
27 e 30. Neste período muitos loteamentos propiciaram conexões 
inexistentes no tecido urbano. Exemplo disso são os loteamentos nº 
25, 27, 30 e 31. Esses loteamentos, inclusive, ligaram antigas vias 
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separadas, sendo que algumas foram caminhos coloniais ou rurais. 
Também esse foi o período em que se iniciou na cidade o parcelamento 
de grandes glebas de terra. Os loteamentos nº 27, 30 e 31 
apresentaram tecido viário mais elaborado e foram os maiores 
implantados até aquele momento. Em glebas menores e mais estreitas, 
continuaram surgindo loteamentos na tipologia espinha de peixe. 
Nesse período foram quatro deste tipo, os loteamentos nº 24, 28, 29 e 
35. 
 
Figura 24 - Loteamentos implantados de 2000 a 2009. 

 
Fonte: Montagem do autor. 

 
Na figura 24 os elementos em verde representam a forma e a 

posição das áreas livres de uso público nos loteamentos implantados 
na segunda década de validade da segunda lei municipal de 
parcelamento do solo (Lei nº756/90). Já os elementos em cinza 
representam esses espaços nos loteamentos implantados em períodos 
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anteriores. As vias em preto, não demarcadas pelas terras dos 
loteamentos, são as expansões e as continuidades das ruas 
determinadas pela prefeitura municipal.  

Quanto à localização das áreas livres de uso público, ampliou-se 
a quantidade de loteamentos com essas áreas localizadas nos fundos. 
Em nove dos doze parcelamentos, ou seja, em mais da metade, isso 
ocorreu, especificamente nos loteamentos nº 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 
34 e 35. Inclusive em uma das áreas verdes do parcelamento nº 30 não 
houve testada para via pública, o acesso é indireto através da, até o 
momento desocupada, área institucional. No loteamento nº 34, além 
da testada reduzida em relação ao seu perímetro total, o espaço 
público foi posicionado nos fundos, e atrás dos lotes particulares, o que 
caracteriza um espaço “super residual”. No parcelamento nº 31, em 
sua porção sul, a distribuição das áreas livres de uso público ocorreu 
nas extremidades, através de formas triangulares. Na porção norte 
desse parcelamento foram aplicadas às áreas livres públicas formas 
retangulares com grandes testadas voltadas para as vias adjacentes.  

Nessa terceira década de vigência da legislação de parcelamento 
regida pela Lei Municipal nº756/90, foram inseridos doze loteamentos 
na cidade e vinte e oito áreas livres de uso público foram implantadas. 
As formas geradoras das áreas livres de uso público permaneceram em 
geral figuras geométricas simples. 
 

3.3.4 A última legislação municipal (2010 a 2017) 
 

Passados vinte anos da legislação municipal anterior, é feita uma 
terceira lei municipal de parcelamento do solo, a Lei nº05/2010. A nova 
lei municipal traz os mesmos percentuais das áreas de uso público da 
legislação anterior:  

 
Constituem áreas de uso público para fins de 
parcelamento: I - áreas sistema de circulação 
15%; II - áreas institucionais, implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários 10%; III - 
áreas verdes, espaços de uso público com 
cobertura vegetal arbustivo-arbórea, permitindo 
uso para atividade de lazer 10% (TIJUCAS, 2010, 
art. 128). 
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Foi apresentado detalhamento relativo às áreas verdes, 
destinando-se 10% de sua totalidade às atividades de lazer. Esta 
legislação foi mais especifica do que a anterior ao indicar um uso 
apropriativo destes espaços.  

É certo que todas as alterações da lei e seus respectivos 
ordenamentos influenciam espacialmente nas determinações relativas 
ao percentual de áreas ou nos tipos de uso do espaço público. Mas não 
se pode desconsiderar o fator escolha nesta equação. Onde não há 
obrigações ou exigências a serem cumpridas no parcelamento do solo, 
abre-se o espaço para diversas opções. Algumas dessas alternativas 
podem criar espaços públicos que dificultem a apropriação coletiva, 
não atendendo às expectativas da população como um todo. E dessa 
maneira vão se definindo as formas dos loteamentos e de suas áreas 
livres de uso público, e consequentemente a conformação da cidade. 

Continuando a implantação de grandes loteamentos, neste 
último período foram aprovados oito loteamentos, sendo três de 
grande porte. Apenas um dos loteamentos foi localizado ao lado leste 
da cidade e da BR-101. No quadro 05 e na figura 25 observam-se todos 
os parcelamentos implantados cronologicamente conforme numeração 
apresentada. 
 
Quadro 5 - Loteamentos implantados de 2010 a 2017, vigência da Lei nº 
05/2010. 

 
Fonte: Arquivo da prefeitura municipal de Tijucas. Organizado pelo autor. 

 
Melhorando as conexões leste-oeste da cidade, a via P2, 

continuidade da rua Nova, é expandida pela municipalidade. Nesta via 
surgem então três novos parcelamentos, os loteamentos nº 37, 39 e 
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41. Ao norte são implantados quatros loteamentos, os nº 36, 38, 42 e 
43. Destes, os loteamentos de grande porte nº 36 e 42 foram inseridos 
unidos, o que gerou densa malha urbana. Neste período esses dois 
loteamentos foram os grandes direcionadores de crescimento da 
cidade. Ainda ao norte, em gleba de terra menor, um loteamento tipo 
espinha de peixe, o de nº 38, é inserido. Ao noroeste da cidade outro 
parcelamento em grandes dimensões de terra, o loteamento nº 40, é 
implantado. 
 
Figura 25 - Loteamentos implantados de 2010 a 2017. 

 
Fonte: Montagem do autor. 

 
Na figura 25 as inserções em verde representam a forma e a 

posição das áreas livres de uso público nos loteamentos implantados 
durante a validade da terceira lei municipal de parcelamento do solo 
(Lei nº05/2010). Já as inserções em cinza representam esses espaços 
nos loteamentos implantados em períodos anteriores. As vias em 
preto, não demarcadas pelas terras dos loteamentos, são as expansões 
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e as continuidades das ruas determinadas pela prefeitura municipal. Ao 
se observar o mapa, é evidente neste período maior tendência de 
inserção dos loteamentos em pontos periféricos do tecido urbano.  

Em todos os oitos loteamentos do período, implantaram-se 
áreas livres de uso público em pontos localizados nos fundos das 
glebas. Inclusive, nos loteamentos nº 36, 39, 40 e 42, esses espaços 
foram inseridos com testada reduzida em relação ao seu perímetro 
total. Além disso, foram posicionados nos fundos e atrás de lotes 
particulares, o que caracteriza um espaço “super residual”. A 
formatação destas áreas gerou locais extremamente estreitos, com 
muitos cantos e de difícil visibilidade e compreensão da totalidade 
espacial. Nos loteamentos nº 37, 38, 41 e 43 foram inseridas áreas 
livres de uso público nos fundos dos parcelamentos, porém, nestes 
empreendimentos, esses espaços assumiram formas geométricas 
simples como geratrizes de seu perímetro.   

Nessa quarta década de vigência da legislação de parcelamento 
regida pela Lei Municipal nº05/2010, foram inseridos oito loteamentos 
na cidade ocupando 1.352.884,67 m² de terra. Foram implantados 
22.656,00 metros lineares de vias e 1.974 lotes urbanos. Quanto às 
áreas livres de uso público, foram implantadas 26 unidades, totalizando 
132.392,85 m². As formas geradoras das áreas livres de uso público, em 
sua maioria, permaneceram figuras geométricas simples, porém 
surgem mais espaços de conformação residual que dificultam uma 
compreensão e uso adequado pela coletividade. No quadro abaixo 
foram organizadas as quase quatro décadas de vigência da legislação 
de parcelamento do solo. 
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Quadro 6-Loteamentos, em números, implantados de 1979 a 2017. 

 
Fonte: Arquivo da prefeitura municipal de Tijucas. Organizado pelo autor. 

 
Ao observar o quadro 06, constata-se no último período uma 

redução no número individual de unidades de terras loteadas. Porém, 
em cada um dos dois últimos períodos houve um aumento no total de 
áreas de terra parceladas, passando de um milhão de metros 
quadrados. Baseado neste aumento da área de terra parcelada, 
gradualmente houve um incremento na oferta de lotes privados e de 
espaços públicos na cidade. 
 
Quadro 7 - Expansão urbana de 1979 a 2017. 

 
Fonte: Arquivo da prefeitura municipal de Tijucas. Organizado pelo autor. 

 
O quadro 07 revela dados sobre a inserção das vias no perímetro 

urbano ao longo do tempo. As vias anteriores à vigência da legislação 
representam 39,4% do atual traçado da cidade, e foram executadas em 
pouco mais de 110 anos a partir da implantação do primeiro povoado 
no bairro da Praça. Ficou evidente a grande contribuição das vias 
inseridas através dos loteamentos, que em menos de quarenta anos 
representaram 36,5% do total. Os loteamentos também foram 
responsáveis pela criação da maioria das áreas livres de uso público 
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(ALPs). Anteriormente à legislação de parcelamento estavam 
registradas 12 praças na cidade, que recebeu mais 87 posteriormente. 
Os números apresentados no quadro refletem a aceleração no 
crescimento e expansão da cidade, que variou as formas de 
configuração e inserção de seus espaços públicos no transcorrer do 
tempo e das legislações. 
 

 

4 ANÁLISES CONFIGURACIONAIS NO TRAÇADO DE TIJUCAS 
 

Um dos objetivos da legislação de parcelamento do solo é o de 
fornecer parâmetros para o disciplinamento e ordenamento dos novos 
espaços públicos e privados. Como visto neste estudo, na maioria das 
vezes a legislação assegurou a manutenção do percentual mínimo da 
gleba de terra parcelada, com o objetivo de assumir a função de espaço 
público. Essa fração, prevista da terra original, adquiriu a finalidade de 
reservar o espaço físico para importantes funções urbanas de uso 
coletivo, como, por exemplo, as vias, as áreas verdes e as praças, que 
são os focos deste trabalho.  

De forma geral estes espaços são responsáveis pela possibilidade 
de atender à população, assegurando áreas de lazer, áreas de práticas 
esportivas e sociais. Em sua essência esses locais viabilizam os 
encontros coletivos, possibilitam os eixos de deslocamento, o ir e vir 
cotidiano, e configuram as localizações e referências espaciais no meio 
urbano. Em especial, as praças e áreas verdes, as ALPs (áreas livres de 
uso público) podem possuir diferentes interpretações quanto as suas 
formas de apropriação e maneira de utilização pública coletiva.   

Neste capítulo analisam-se os espaços públicos abertos da 
cidade: as vias criadas, em geral, e as que em conjunto com as praças e 
áreas verdes foram inseridas através dos loteamentos implantados no 
traçado urbano de Tijucas. No recorte em estudo, as ALPs 
apresentaram algumas tendências quanto a sua inserção e 
configuração no decorrer do tempo e no transcorrer da vigência das 
legislações de parcelamento do solo. Foi então possível avaliar a 
variação do posicionamento das ALPs nas escalas global e local da 
cidade, observando a partir daí desdobramentos quanto à apropriação 
e urbanidade desses espaços.  



 

 

66 

Considerando essas determinantes, sobre as configurações das 
ALPs foi possível compreender e destacar, dentre as características 
apresentadas, quais predominaram para a obtenção de sucesso ou não 
na utilização pública coletiva destes locais. 
 

 

4.1 LOTEAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS: SINTAXE ESPACIAL DO 
TECIDO URBANO 
 

Nas análises que seguem neste subcapítulo, foi aplicada a teoria 
da Sintaxe Espacial de Hillier e Hanson (1984) no mapa axial da cidade 
de Tijucas. Através dos mapas de integração global (Fig. 26), foi 
demonstrada a evolução de seu traçado urbano, desde a formação de 
seu núcleo original, há mais de 150 anos, até 2017. Independentes do 
processo de expansão, nos mapas dos diferentes períodos da cidade 
foram inseridos todos os eixos das vias implantadas ao longo do tempo. 
Os mapas sintáticos foram elaborados utilizando os eixos das vias por 
segmentos. Nesses mapas, os segmentos das vias representados em 
tons avermelhados são os mais integrados do sistema, os em tons 
esverdeados são os medianos, e os em tons azulados são os segmentos 
de vias mais segregados. Como referência espacial, as margens do rio 
Tijucas e do mar foram representadas na cor cinza.  

No mapa do núcleo original, as vias mais integradas em 
vermelho são a via que margeia o rio e a estrada Litorânea, ambas, 
principalmente, quando próximas do núcleo dameiro da praça. 
Baseado na foto aérea de 1938, o mapa do segundo período 
demonstra que os eixos de integração global permanecem na estrada 
Litorânea e na via que margeia o rio. A rua Nova, que já se apresenta 
no tecido urbano da cidade neste período, representada em tom 
vermelho, também passa a figurar no centro sintático integrador. Nos 
mapas dos períodos posteriores, de 1957 a 1999, a rua Nova, sempre 
em tom vermelho, vai se fortalecendo como o grande eixo integrador 
da cidade. Nesta variação de tempo, a via que margeia o rio assume 
menos segmentos de alta integração global, e a antiga estrada 
Litorânea passa a ter níveis de integração medianos. A partir do 
período de 2010, novas vias conectando a cidade são criadas e 
apresentam-se novos eixos de integração. Há também o fortalecimento 
de alguns eixos já existentes, como a av. Hercílio Luz e a antiga estrada 
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Litorânea. As vias mais integradas, novas ou antigas, naturalmente 
passam a ser as grandes indutoras, ao auxiliarem de forma mais clara e 
conexa o fluxo de movimento urbano. No mapa de 2017 tornam-se 
mais fortalecidos os grandes eixos articuladores da cidade (vermelho). 
Neste último período, aparentemente, de forma descentralizada em 
relação à totalidade do tecido urbano, essas vias mais integradas 
cumprem o importante papel de estruturarem boa parte do tecido da 
cidade. Além disso, as vias em vermelho aparentemente ampliaram e 
delimitaram um novo perímetro central da cidade.  

Por outro lado, algumas das antigas vias de Tijucas 
permaneceram segregadas em todos os períodos. Nestes locais de nível 
de integração muito baixo praticamente não houve qualquer alteração. 
Exemplo disso pode ser observado nas vias que margeiam o rio Tijucas, 
ao sul, no bairro Sul do Rio, e em algumas vias do extremo norte da 
cidade. Decorrente do parcelamento rural da terra percebeu-se, no 
desenrolar do tempo, o predomínio da abertura de vias no sentido 
norte-sul. Evidenciou-se, então, a importância das vias de sentido leste-
oeste, que em menor número unem o tecido urbano e conectam boa 
parte da cidade. Através da correlação dos níveis de integração global 
R(n), o todo da cidade, e local R(1200), cerca de aproximadamente 
quinze minutos de caminhada, descrevem-se algumas conclusões sobre 
a expansão urbana (Quadro 8). Em geral houve um crescimento no 
nível de integração da cidade, não constante, mas evidente (variou de 
0,23 para 0,69). Esses dados são positivos, na medida em que 
evidenciam uma cidade que vem se estruturando cada vez mais de vias 
com maior potencial para o aproveitamento dos fluxos de movimento. 
Dessa lógica entende-se, para estas vias e locais adjacentes, o 
fortalecimento de sua localização, potencializando os usos urbanos e 
encontros sociais coletivos. 
 
Quadro 8 - Correlação entre integração global R(n) e local R (1200). 

 
Fonte: Organizado pelo autor, baseado em resultados de programa especifico 
de Sintaxe Espacial. 
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Figura 26 - Expansão da cidade, do núcleo original até 2017. 

 

Fonte: Resultado das análises do autor. 
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4.1.1Nível de Integração global das ALPs (áreas livres de uso público) 
 

A continuidade da análise focou no último traçado urbano da 
cidade: o mapa de eixos das vias de 2017. O objetivo foi identificar 
quais pistas a malha urbana forneceu quanto ao suporte à localização 
das praças e áreas verdes, convencionadas neste trabalho como ALPs. 
Para isso foi elaborado o mapa sintático da cidade do ano de 2017, no 
qual foram inseridos os loteamentos com as respectivas ALPs. A partir 
disso investigou-se o que a malha urbana revelou sobre os níveis 
integração global dos espaços públicos. Segundo a teoria da Sintaxe 
Espacial, os níveis de integração das vias do traçado urbano são 
transmitidos aos espaços adjacentes. Assim sendo, as praças e áreas 
verdes próximas das vias tenderão, também, a refletir os níveis de 
integração e de urbanidade compatíveis com as vias. Os níveis de 
integração global aplicados às ALPs nos dão uma ideia de quão 
potencializados, ou não, são os encontros coletivos, e viabilizadas, ou 
não, são as trocas sociais pelas vizinhanças locais e pelas populações 
gerais, da cidade e de outras localidades.  

O mapa da figura 27 representa a análise através da integração 
global por segmentos. No mapa de 2017 foram inseridas na cor cinza 
todas as ALPs (praças e áreas verdes) dos loteamentos aprovados 
desde 1979, além de algumas das antigas praças originais da cidade, 
que foram levantadas na pesquisa apenas a título de referência. A 
partir dessa inserção foi possível identificar o nível de integração global 
da posição das ALPs dentro do tecido urbano. Esses espaços livres de 
uso público foram classificados considerando sua localização dentro 
dos parâmetros de integração global previstos pela Sintaxe Espacial. 
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Figura 27 - Inserção das ALPs no mapa de integração global R(n) - (mapa axial 
de Tijucas 2017). 

 
Fonte: resultado das análises do autor. 
 
Figura 28 - Transferência do potencial de integração. 
Na imagem da esquerda, um detalhe do mapa de integração global. Nesta 
imagem a ALP 1A está circundada por vias com diversos níveis de integração. 
Nesta situação, a via em vermelho é a mais integrada e transfere sua cor para a 
ALP. Na imagem da direita, a área já incorpora a cor da via de maior integração 
para a qual faz divisa. 

 
Fonte: Definido para elaboração das análises do autor. 
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Para identificação do nível de integração da localização da ALP, 
observou-se qual o nível de integração global da via para a qual esta 
área pública tinha testada, sendo então destinada a esse espaço a 
referida classificação. No caso do espaço possuir testada para mais de 
uma rua, este recebeu a classificação da via confrontante de maior 
nível de integração global (Fig. 28). 
 
Figura 29 - ALPs referenciadas conforme nível de integração global R(n) – 
(mapa axial Tijucas 2017). 

 
Fonte: Resultado das análises do autor. 

 

A correlação de parâmetros no mapa da figura 27, conforme 
explicado na figura 28, gerou a organização do mapa da figura 29. Esse 
último mapa (Fig. 29) representa os eixos das vias em cinza, e a 
localização das ALPs com as cores já relacionadas ao grau de integração 
local da via à qual tem acesso. As manchas em cinza contornando as 
ALPs são as delimitações das glebas de terra dos loteamentos. A 
numeração representa a ordem de implantação dos loteamentos no 
tempo. Os espaços com as designações O-1, O-2, O-3, O-4 e O-5 foram 
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registrados no mapa de 2017 apenas como referencial do 
posicionamento e do nível de integração global das praças originais 
implantadas na cidade. 

Um resumo das informações provenientes do mapa de 
localização das ALPs (Fig. 29) foi apresentado no quadro 09. Foram 
gerados alguns parâmetros comparativos para as 87 ALPs estudadas, 
provenientes dos loteamentos implantados dentro das normas da 
legislação de parcelamento do solo. No quadro 09, os subníveis de 
integração global são detalhados nas colunas da esquerda. Nas colunas 
da direita estes detalhes foram agrupados em três níveis principais de 
integração: alta, média e baixa. Nas colunas da direita observam-se 12 
espaços situados em locais de baixa integração global, totalizando 
13,79% das unidades. Já os espaços com médio nível de integração 
global aparecem em 53 unidades, totalizando 60,92%. Os espaços com 
alta integração global apresentam 22 unidades, representando 25,29% 
do total.  

O estudo dos níveis de integração global do mapa de 2017 revela 
que os espaços de baixa integração representam quantidade menor 
que a soma dos espaços médios e altamente integrados. No estudo 
sintático da integração global, pôde-se constatar que em mais de 85% 
dos espaços há um nível de integração que potencializa a urbanidade 
dessas áreas públicas levantadas no estudo. 
 
Quadro 9 - ALPs (áreas livres de uso público) por nível de integração global - 
(mapa axial 2017). 

 
Fonte: Resultado das análises do autor. 
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Na continuidade do estudo sintático, os níveis de integração 
global do mapa de 2017 são relacionados aos diferentes períodos de 
legislação de parcelamento do solo (Fig. 30). Neste gráfico de dispersão 
(Fig. 30), foi demonstrado o posicionamento das ALPs (praças e áreas 
verdes) nestes quase quarenta anos de legislação de parcelamento do 
solo. A linha inclinada no gráfico aponta certa tendência na correlação 
das variáveis: os períodos de legislação vigentes e o nível de integração 
global das ALPs.  

 
Figura 30 - Gráfico do tipo dispersão, que registra a inserção das ALPs no 
tempo/legislação, correlacionando-as aos diferentes níveis de integração 
global – (mapa axial 2017). 

 
Fonte: resultado das análises do autor. 

 
Para facilitar a leitura dos dados, no gráfico foram inseridas duas 

linhas verticais de referência, uma azul no nível de integração (350), e 
outra vermelha no nível de integração (525). Conforme dados do 
programa DepthmapX, um software de Sintaxe Espacial, esses números 
representam em sequência a separação das áreas de baixa para média 
integração e de média para alta integração.  

Os pontos representando os espaços públicos localizados nos 
maiores níveis de integração estão à direita no gráfico, passando da 
linha vertical vermelha (525). Observa-se que a maioria dos pontos 
localizados à direita da linha vertical vermelha pertencem aos espaços 
originados nas legislações mais antigas. Os pontos representando os 
espaços localizados nos níveis médios de integração aparecem 
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distribuídos por todas as legislações. No gráfico, estes pontos estão 
representados entre as linhas verticais de referências vermelha (525) e 
azul (350). Os pontos demonstrando os espaços públicos localizados 
nos menores níveis de integração localizam-se à esquerda da linha 
vertical de referência azul (350) no gráfico. Esses últimos pontos 
aparecem em maior quantidade nas legislações mais recentes. Baseado 
nos dados levantados, a linha inclinada ascendente para a esquerda, 
representada no gráfico (Fig. 30), evidencia tendência crescente para a 
inserção das futuras ALPs em locais mais segregados do sistema. 

Apenas a título ilustrativo, na figura 30 e no quadro 10 foram 
incluídas as praças originais criadas antes da legislação de 
parcelamento do solo. O objetivo foi trazer como referência o nível de 
integração destes espaços no sistema. Partindo das informações da 
figura 30, no quadro 10 foi organizado um resumo em números e 
percentuais.  
 
Quadro 10 - Implantação das ALPs por período de legislação/nível de 
integração global – (mapa axial 2017). 
 

Fonte: Resultado das análises do autor. 

 
Considerando-se os espaços criados ao longo do tempo pelas 

legislações de parcelamento do solo, observa-se que o número de 
espaços localizados em pontos de alta integração decaiu no transcorrer 
das mudanças de legislação, iniciando com 37,5% e terminando com 
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7,1%. Os espaços posicionados em locais de níveis médios de 
integração oscilaram, tendendo para leve redução na última legislação, 
iniciando com 62,5% e terminando com 53,6%. Os espaços localizados 
em pontos de baixo nível de integração, ou mais profundos, 
aumentaram com o passar do tempo e no transcorrer das mudanças de 
legislação, passando de 0% para 39,3%. O comparativo (Quadro 10) 
revela claramente a atual tendência do posicionamento das ALPs 
(praças e áreas verdes) em locais mais globalmente segregados do 
sistema. 

Na figura 30 e no quadro 10, considerando o mapa da cidade de 
Tijucas em 2017, foi registrada a relação histórica de implantação das 
ALPs dos loteamentos no decorrer do tempo, nestes quase quarenta 
anos de mudanças da legislação. Esses resumos demonstram 
claramente uma tendência descoberta no estudo, vinculada ao passar 
do tempo e à mudança das legislações.  

Como visto no resultado da pesquisa anterior, em que foi 
considerado somente o mapa dos eixos das vias, foi descrito um 
aumento gradual ao longo do tempo dos níveis de integração global do 
tecido urbano. Contudo, o mesmo não se repetiu para as ALPs. 
Percebe-se que com o passar do tempo, no transcorrer das legislações, 
houve um aumento da inserção das ALPs em locais mais segregados no 
tecido urbano, e também uma gradativa redução da implantação 
destes espaços em pontos mais integrados do sistema. 

 
4.1.2 Nível de Integração global das ALPs ao longo do tempo 
 

A análise seguinte destacou a inserção das ALPs no traçado da 
cidade ao longo de períodos anteriores e posteriores à legislação de 
parcelamento do solo. Utilizando-se dos parâmetros da Sintaxe 
Espacial, o objetivo foi identificar como a estruturação da malha 
urbana e a sucessiva implantação dos loteamentos viabilizou a 
localização das ALPs (praças e áreas verdes). Observaram-se os níveis 
de integração das ALPs inseridas nos mapas de eixos das vias no 
momento em que elas foram implantadas. Para isso, foram 
considerados os diversos períodos estudados. Vale reafirmar que os 
níveis de integração das vias do traçado urbano são transmitidos aos 
espaços adjacentes. Dessa forma, as ALPs vizinhas das vias tenderão a 
refletir os níveis de integração e de urbanidade compatíveis aos destas 
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(ver nos anexos imagens 7 e 8). Nas figuras 31 e 32 há um resumo dos 
resultados levantados nos mapas de integração global. 
 
Figura 31 - Gráfico de registro da inserção das ALPs ao longo de períodos 
históricos, correlacionando-as aos diferentes momentos e níveis de integração 
global. 

Continuação da Figura 31 na pagina seguinte. 
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Fonte: Resultado das análises do autor. 

 
Os gráficos da figura 31 revelam como foram incluídas, nos 

mapas de integração global, as praças originais criadas antes da 
legislação de parcelamento do solo. No período original, o nível médio 
foi dominante, e nos demais períodos sempre acompanhado do nível 
mais alto. Observa-se que neste período anterior às legislações de 
parcelamento do solo os níveis de integração global das praças 
permaneceram relativamente altos.  
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Figura 32 - Gráfico de registro da inserção das ALPs ao longo de períodos de 
vigência das legislações, correlacionando-as aos diferentes momentos e níveis 
de integração global. 

Continuação da Figura 32 na página seguinte.  
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Fonte: Resultado das análises do autor. 

 
Os gráficos da figura 32 mostram um resumo dos níveis de 

integração global das ALPs no momento em que foram adicionadas ao 
traçado (período de vigência das legislações de parcelamento do solo). 
Os gráficos revelam caminhos opostos para os altos e baixos níveis de 
integração global. Houve gradativa diminuição do nível alto de 
integração acompanhado do aumento do nível baixo. O nível médio de 
integração permaneceu relativamente constante. Foi evidenciada uma 
tendência: o aumento da inserção de espaços públicos abertos em 
localizações de baixo nível de integração.  

Na análise dos mapas de eixos das vias, foi descrito um aumento 
gradual ao longo do tempo dos níveis de integração global do tecido 
urbano como um todo. Contudo, o mesmo não se repetiu para as ALPs. 
Percebeu-se um grande declínio principalmente no período de vigência 
das legislações de parcelamento do solo. Como visto, esta dinâmica 
revela uma tendência para a localização das novas ALPs que ainda não 
foram implantadas. Esse dado é preocupante, na medida em que o 
objetivo das ALPs é o de propiciar em seu espaço, em relação ao todo 
da cidade e de forma equilibrada, o geral e amplo uso coletivo. 
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4.2 IMPLANTAÇÃO DAS ALPs NOS LOTEAMENTOS 
 

Este recorte foi organizado baseando-se em características da 
escala local, específicas das áreas livres de uso público (praças e áreas 
verdes), que foram inseridas nos loteamentos implantados na cidade 
de Tijucas. Focou na interpretação da localização e na forma espacial 
das ALPs. Esses espaços públicos apresentaram variada configuração, 
na escala local, durante o decorrer do tempo e no transcorrer da 
vigência das legislações de parcelamento do solo.  

Para dar prosseguimento ao estudo, foram consideradas neste 
capítulo somente as ALPs implantadas a partir dos loteamentos 
aprovados, dentro do período de vigência das legislações de 
parcelamento do solo. Dessa maneira, foi necessário descartar do 
estudo as cinco praças originais de referência, criadas antes da primeira 
legislação de parcelamento do solo. Com isso, passam a ser 
consideradas 87 das 92 unidades levantadas.  

Os 43 loteamentos registrados no município, os quais originaram 
as ALPs, foram organizados e selecionados por período de validade da 
legislação em que foram aprovados. Na sequência identificaram-se as 
ALPs provenientes de cada um dos loteamentos, separadamente, por 
vigência da legislação de parcelamento do solo.  

As duas últimas legislações, Lei nº756/90 e Lei nº05/2010, foram 
as que contribuíram com maior número de unidades de ALP (43 e 26), 
respectivamente 49,43% e 29,89% do total de ALPs. As primeiras 
legislações, Lei nº6.766/79 e Lei nº512/83, forneceram menor número 
de unidades de ALP (8 e 10), na sequência 9,20% e 11,49% do total. 
Essa diferença entre os números reflete em parte o maior período de 
vigência das últimas legislações, com vinte e sete anos, em detrimento 
das primeiras com dez anos de vigência. Para homogeneizar os dados e 
resultados da pesquisa, nos quadros síntese os números também 
foram transformados em percentuais. No quadro 11 abaixo, a 
totalização das unidades de ALP (área livre de uso público) por período 
de legislação. 
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Quadro 11 - Praças e áreas verdes (ALPs) em números por legislação. 

 
Fonte: Resultado das análises do autor. 

 

 

4.3 POSIÇÃO RELATIVA DAS ALPs NO INTERIOR DOS LOTEAMENTOS 
 

Na escala local, para a interpretação e qualificação das tipologias 
de inserção das ALPs no interior das glebas de terra parceladas, 
considerou-se a configuração das vias do entorno da cidade naquele 
momento em que o loteamento foi aprovado. Essa referência histórica 
é importante, pois revela o pensamento dos projetistas e demais atores 
do processo quanto às suas escolhas e as determinações legais do 
parcelamento e de outras normas complementares, vigentes naquele 
momento. Esse ponto é fundamental nesta análise, pois com o tempo, 
e em algumas situações, as inserções posteriores de novas vias e 
parcelamentos adjacentes aos loteamentos preexistentes viabilizaram 
novas conexões e continuidades entre estes. Essa materialização 
posterior, naturalmente, promoveu alterações nas configurações 
espaciais originalmente previstas para as ALPs preexistentes.  

Exemplo disso pode ser visto na figura 33, que revela a nova 
configuração espacial da ALP no tecido urbano. A posição da ALP 
permanece a mesma dentro da gleba original parcelada, porém, em 
relação ao tecido urbano e ao novo parcelamento, esta área adquiriu 
novo posicionamento. Cabe ressaltar que nem sempre tais mudanças 
promovem alterações significativas e imediatas nos níveis de 
urbanidade desses locais. A memória coletiva da população em relação 
ao local, tanto no que diz respeito a sua apropriação quanto a sua 
destinação usual, provavelmente terão influência direta por algum 
tempo na utilização desses espaços. 
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Figura 33 - Expansão da cidade alterando a configuração espacial das ALPs. 
Especialmente mudança das áreas 18A, 21A e 21B. 
À esquerda, o tecido urbano em 1990 e, à direita, já com a inserção de novas 
vias em 2005. 

 
Fonte: Croqui do autor baseado em recorte do levantamento. 

 
Considerando a explanação acima, neste trabalho foram então 

propostas três maneiras de interpretar a localização das áreas livres de 
uso público (ALPs) dentro dos loteamentos, considerando o tecido 
urbano preexistente. 
 
4.3.1 ALP Interface 
 

A primeira forma de inserção das ALPs ocorre quando este 
espaço torna-se a “porta” ou a “janela” do loteamento perante a 
cidade (Fig. 34). Esta localização da ALP é decorrente do 
posicionamento deste espaço na parte frontal do parcelamento do 
solo, no local onde o loteamento faz a interface ligando-se ao tecido 
urbano. Segundo a teoria do movimento natural de Hillier et al. (1993), 
a vantagem da inserção de qualquer espaço neste local reside no 
potencial aproveitamento do movimento de passagem já configurado 
pela via preexistente. Estes espaços terão maior potencial de 
visualização e utilização se o loteamento for inserido em via de maior 
hierarquia, com maior fluxo de movimento dentro do tecido urbano. 
Naturalmente, nesta última condição, existem maiores fluxos correntes 
de pessoas e veículos, provenientes não só das vizinhanças adjacentes, 
como também, principalmente, de outros pontos da cidade e de outras 
localidades. Nessas circunstâncias existem maiores contribuições para 
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o enriquecimento de atividade coletiva e maior potencial de 
diversidade de usos no local. As ALPs inseridas na entrada destes 
loteamentos serão visualizadas como cartões de visita destes 
parcelamentos de solo, estabelecendo uma interface viva com o tecido 
urbano preexistente. 
 
Figura 34 - Tipologia de ALP 1 - Interface, a área 1A. 
 

Fonte: Croqui do autor baseado em recorte do levantamento. 

 

4.3.2 ALP Articuladora 
 

A segunda possível inserção das ALPs ocorre no interior da gleba 
de terra, quando este espaço é posicionado como um “coração” que 
controla o fluxo de movimento através das vias dentro do loteamento 
(Fig. 35). Nesta inserção as ALPs articulam e organizam centralmente as 
vias principais do parcelamento, como se dali as estivessem irradiando. 
Para exemplificar essa configuração, em um parcelamento tipo espinha 
de peixe, com apenas uma rua, a ALP articuladora estaria localizada 
próxima ao meio desta via. Noutro exemplo, em um loteamento tipo 
malha xadrez ou dameiro, a ALP estaria inserida no meio do 
parcelamento, circundada por vias. A vantagem do posicionamento 
destas ALPs no centro do loteamento está ligada, principalmente, à 
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equidistância dos demais pontos da gleba de terra. Este espaço público 
apresenta maior condição de acesso dentre as tipologias e tende a 
concentrar os usuários da vizinhança imediata e de outros pontos do 
loteamento.  

Exemplificando, quando a ALP articuladora faz divisa com uma 
via de maior hierarquia dentro do loteamento, e esta via, por sua vez, 
conecta suas extremas com “artérias” ou vias importantes da cidade, 
há grande chance de haver aumento do fluxo de passagem dentro do 
loteamento através dessa via e, em especial, na ALP. Conforme a 
configuração da ALP nessa via, esta área pode até tornar-se destaque e 
referencial na paisagem local e da cidade. A configuração exemplificada 
pode manifestar várias características positivas que potencializam 
encontros coletivos de pessoas da vizinhança e de outros pontos da 
cidade e localidades, tais como o aproveitamento do movimento 
natural viabilizado pela conexão da via interna ao tecido urbano e o 
posicionamento central e focal da ALP. 
 
Figura 35 - Tipologia de ALP 2 - Articuladora, a área 12A. 
 

Fonte: Croqui do autor baseado em recorte do levantamento. 
 

4.3.3 ALP Residual 
 

A terceira maneira de inserir as ALPs ocorre através da 
caracterização dos espaços “residuais”. Estes locais são configurados 
quando as ALPs estão localizadas em pontos com menor potencial de 
acesso, mais segregados (Fig. 36). Exemplificando, os espaços residuais 
podem ser reconhecidos quando localizados nos fundos de ruas sem 
saída, quando posicionados em vias de menor hierarquia dos 
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loteamentos ou quando localizados em vias muito afastadas do centro 
do loteamento, próximos de alguma das laterais ou fundos da gleba de 
terra parcelada. A pulverização dos percentuais das ALPs, dispersas em 
pequenas áreas inseridas nas laterais ou nos fundos do loteamento, 
também configura as áreas residuais.  

Como desvantagem, a ALP inserida residualmente apresenta 
semelhanças em relação à ALP localizada na interface frontal do 
loteamento. Um maior deslocamento a pé dos moradores residentes 
em pontos distantes do loteamento pode limitá-los quanto ao uso 
deste espaço. Pelo isolamento e relativa segregação espacial em 
relação ao todo, há uma tendência de que os vizinhos adjacentes 
destes espaços públicos residuais tratem-nos como propriedade 
privada, restringindo ou dificultando o acesso coletivo. 
 
Figura 36 - Tipologia de ALP 3 – Residual, as áreas 16C e 17A. 
 

Fonte: Croqui do autor baseado em recorte do levantamento. 

 
 

4.4 ALP - LEGISLAÇÃO E POSICIONAMENTO NOS LOTEAMENTOS 
 

Dando continuidade na análise da escala local, as ALPs separadas 
por legislação foram quantificadas e vinculadas às tipologias 
identificadas de posicionamento espacial dentro dos loteamentos. As 
de posicionamento do tipo 1 - Interface, configuradas pelas ALPs que 
unem o loteamento à cidade, foram as menos recorrentes, com 16 
unidades ou 18,39% do total. A tipologia 2 - Articulação, definida pelas 
ALPs que organizam as vias do loteamento, também obteve baixa 
presença na configuração dos espaços implantados, com 24 unidades 
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ou 27,59% do total. Coube à tipologia 3 – Residual, com 47 unidades ou 
54,02% do total, a localização da grande maioria das ALPs implantadas 
nos loteamentos da cidade. O resumo das tipologias encontra-se na 
parte inferior do quadro 12. 
 
Quadro 12 - Quantitativos das tipologias de posicionamento das ALPs nas 
legislações. 

 
Fonte: Resultado das análises do autor. 

 
O quadro 12 também apresenta um resumo quantitativo das 

tipologias de posicionamento das ALPs no transcorrer das legislações 
de parcelamento do solo. Na linha 1 foi demonstrado o período 
inaugural das legislações nacional e estadual de parcelamento do solo. 
Neste ciclo inicial houve maior tendência para a inserção nos 
loteamentos das ALPs do tipo 2, articuladoras das vias internas, com 
50% do total. Os espaços de configuração residual representaram 
37,5%, e os espaços do tipo interface corresponderam a 12,5% deste 
período inicial de vigência exclusiva das legislações federal e estadual. 
Na linha 2, a vigência da primeira legislação municipal. Neste momento 
as ALPs articuladoras também representaram a maioria das tipologias 
inseridas nos loteamentos, com 40% do total. Ainda nesse período, os 
espaços de configuração residual e de interface reproduziram 
igualmente 30% das unidades cada. Na linha 3, durante a vigência da 
segunda legislação municipal, a maioria das ALPs implantadas nos 
parcelamentos do solo foram as do tipo residual, com 55,81% do total, 
seguida pelos espaços articuladores, com 23,26%, e pelos de interface 
com 20,93% do total. Na linha 4, durante a vigência da terceira 
legislação municipal, o maior destaque das ALPs, ainda mais ampliado, 
foi novamente para a configuração residual, representando desta vez 
65,38% do total dos espaços inseridos. Ainda nesse período, em 
segundo lugar, e praticamente mantendo os mesmos percentuais 
apresentados no período anterior, está a tipologia articuladora com 
23,08% total. Por fim, em terceiro lugar, reduzindo-se os percentuais 
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em relação ao período anterior, a inserção da tipologia interface, que 
apresentou 11,54% do total. 
 
Figura 37 - Relação tipologias de implantação das ALPs x legislação. 

 
Fonte: Resultado das análises do autor. 

 
No gráfico de colunas (Fig. 37) apresenta-se didaticamente quais 

tipologias de ALP foram as mais inseridas nos loteamentos por período 
de legislação. Observa-se a redução gradual das configurações do tipo 
interface (cor azul) e articulador (cor vermelha), além  do aumento do 
uso da configuração residual (cor verde), no transcorrer das legislações. 
As ALPs da tipologia Interface foram mais utilizadas durante a vigência 
das legislações intermediárias, leis nº512/83 e nº756/90. A tipologia 
articuladora foi mais frequente durante as primeiras legislações e no 
início das intermediárias, leis nº6.766/79, nº6.063/82 e nº512/83. A 
tipologia residual aparece com maior destaque nas legislações 
intermediárias e nas últimas, leis nº756/90 e nº05/2010.  

A leitura do gráfico permite interpretar alguns aspectos. Os 
números apresentados pelos períodos de vigência das legislações 
apontaram tendências. Verificou-se que à medida que se afasta da 
influência da formação das antigas praças, é fortalecida a inserção de 
espaços com características residuais. As ALPs articuladoras, que 
guardam certa semelhança com as antigas praças implantadas 
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centralmente no tecido urbano, apresentaram declínio do número de 
inserções nos loteamentos com o transcorrer das legislações. Parece 
que os dados levantados corroboram uma grande mudança no modo 
de pensar e idealizar os espaços livres de uso público. Talvez guiados 
por uma excessiva valoração financeira do solo privado, acompanhada 
de uma visão de desvalorização e de insegurança do espaço público, a 
resultante e o entendimento geral apontam para as ALPs inseridas de 
forma residual em pontos extremos do parcelamento.  

O pensamento crítico questiona este direcionamento, que tende 
ao isolamento e à segregação espacial desses espaços. Conforme a 
configuração dos parcelamentos implantados, as inserções das ALPs 
em formatação residual podem permanecer por algum tempo, muito 
tempo, ou para sempre. Por algum tempo, se as vias implantadas pelo 
loteamento permitirem conexões futuras, o que pode tornar possível 
uma mudança na configuração da ALP no tecido urbano. Para sempre 
residual, caso as vias do loteamento não viabilizem conexões com as 
novas vias que venham a ser implantadas nas adjacências. Uma 
alteração nesta última configuração residual poderia até ser possível, 
mas o alto custo e o desgaste com desapropriações de terras 
particulares e indenizações por demolições, por exemplo, tenderiam a 
tornar difícil essa possibilidade.  

Reafirmando o texto acima e o referêncial teórico exposto neste 
trabalho, são evidentes o impacto da duração e da repercusão que 
algumas decisões e interpretações, acertadas ou não, assumem quando 
materializadas no tempo e no espaço da cidade. 
 

 

4.5 ALP DOS LOTEAMENTOS - CORRELAÇÃO ESCALAS GLOBAL E LOCAL 
 

De forma complementar, foram correlacionadas as tipologias de 
inserção das ALPs nos loteamentos aos níveis de integração global das 
vias onde estes espaços foram implantados (Quadro 13). No estudo 
constatou-se que as ALPs do tipo 1 (Interface), que se posicionam na 
união do loteamento com o tecido urbano preexistente, foram 
inseridas todas as vezes em locais de alta e média integração.  

As ALPs do tipo 2 (Articuladora), que organizam centralmente o 
parcelamento, foram inseridas na maioria das vezes em locais de média 
integração, correspondendo a 62,50% das ALPs dessa tipologia. As ALPs 
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articuladoras apresentaram, porém, alguns espaços situados em vias 
de baixa integração global, em 12,5% das ALPs dessa configuração.  

Nas ALPs do tipo 3 (Residual), que estão inseridas nos fundos e 
no final das vias sem saída dos loteamentos, houve inserção de 68,09% 
dessa tipologia em vias de média integração. Porém, em 19,15% das 
ALPs dessa tipologia, a inserção foi em vias de baixa integração global. 
Esse dado, associado à configuração residual destas ALPs dentro dos 
loteamentos, potencializa o caráter de segregação espacial dessas 
áreas, tornando-as ainda mais isoladas que as demais do mesmo tipo. 
 
Quadro 13 - Resumo das tipologias de ALP por nível de integração global – 
(mapa axial de 2017). 
 

Fonte: Resultado das análises do autor. 

 
 

4.6 ANÁLISES LOCAIS: ALPs NA ESCALA DO COTIDIANO 
 

A qualidade dos espaços públicos também determinará o uso 
que as pessoas farão deles, bem como as condições do ambiente em 
seu entorno: se acessíveis, atrativos e seguros, estimulam diversos 
usos, atraem as pessoas e se tornam locais que inspiram segurança. Em 
contrapartida, quando abandonados e descuidados, passam 
inevitavelmente por um processo de degradação, tornando-se 
ambientes em que as pessoas evitam estar. Essa relação foi estudada e 
explicada por Jacobs (2011), que desenvolveu um conceito de vigilância 
informal que as pessoas exercem, voluntária ou involuntariamente, 
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quando ocupam o ambiente urbano. Para que as pessoas transitem nas 
ruas e ocupem os espaços públicos, a cidade precisa, em contrapartida, 
oferecer condições para que isso aconteça. 

Para viabilizar os estudos na escala do cotidiano, todas as ALPs 
foram visitadas e, localmente, observaram-se aspectos que poderiam 
dar pistas quanto ao seu uso pela coletividade. Através de verificação in 
loco e de imagens do Google Earth, constatou-se que poucos dos 39 
loteamentos que apresentam praças e áreas verdes ainda não 
atingiram uma ocupação razoável dos lotes privados. Alguns desses 
loteamentos foram concluídos há pouco tempo, e em virtude disso 
ainda não alcançaram consolidação e ocupação populacional suficiente. 
A separação amostral é importante, pois viabiliza comparações em 
igualdade de condições entre os loteamentos (Quadro 14). Para evitar 
disparidades e discrepâncias no estudo do uso dos espaços públicos, os 
quatro loteamentos sem ALP foram desconsiderados na pesquisa. Os 
oito loteamentos com menos de 50% de ocupação dos lotes privados 
ainda permitem algumas análises correlacionadas exclusivamente à 
configuração espacial de suas ALPs, e em razão disso permaneceram 
em duas análises (nível de integração global e condição de acesso). Nas 
demais análises, que consideram indícios mais específicos da presença 
de pessoas no local e utilização coletiva, esses oito loteamentos e suas 
23 ALPs foram desconsiderados na pesquisa. Dessa forma, apenas 64 
das 87 ALPs participam de todas as análises. 
 
Quadro 14 - Restrições dos loteamentos e respectivas ALPs considerados na 
pesquisa. 

 
Fonte: Resultado das análises do autor. 

 
Nas praças e áreas verdes selecionadas foram investigados in 

loco quatro parâmetros: Condição de Acesso; Diversidade do Uso do 
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Solo na Vizinhança; Tratamento do Espaço e; Copresença. Esses dados 
observados em campo foram considerados como variáveis 
dependentes e comparados à variável independente, ou seja, o 
posicionamento das ALPs nos loteamentos. Nos subcapítulos seguintes 
serão identificadas as tendências nas relações das variáveis sugeridas 
acima em relação ao posicionamento das ALPs nos loteamentos. Essas 
correlações deram uma ideia do nível de uso e apropriação coletiva 
destes espaços públicos. 
 
4.6.1 Posição das ALPs nos loteamentos e no tecido urbano x 
Condição de Acesso 
 

Diferentemente de ideia de acessibilidade, que envolve itens de 
maior abrangência com variados tipos de percepção sensorial quanto 
ao uso do espaço, a Condição de Acesso identifica algo ainda mais 
básico na possibilidade de se deslocar no espaço. Ela considera se 
existe alguma barreira, como um muro ou uma cerca, que impeça o 
acesso de toda a coletividade à determinada localidade. 
Contrariamente à destinação pública para a qual as ALPs foram 
originalmente criadas, estes espaços livres de uso público algumas 
vezes assumem usos privados, e isso normalmente vem acompanhado 
da presença de muros e cercas que impedem o acesso da coletividade. 
Sendo assim, a Condição de Acesso foi investigada em todas as 87 ALPs 
dos loteamentos aprovados, conforme as definições previstas no 
quadro 11. 

A Condição de Acesso foi estabelecida, organizada e resumida 
em três faixas de barreiras (Quadro 15). Na faixa 3 estão os espaços 
sem barreiras e com total condição de acesso. Na faixa 2 organizam-se 
os espaços que possuem barreiras, como uma cerca ou um muro, mas 
que permitem o acesso, através de um portão por exemplo. A faixa 1 
representa os espaços totalmente inacessíveis, fechados por muros, 
cercas ou equivalentes. A ideia nesta parte do estudo foi identificar se a 
localização das ALPs dentro dos loteamentos tem alguma relação com a 
presença ou não de barreiras. Através disso, também verificar se há 
alguma correlação ou vínculo destes tipos de configurações com os 
períodos de legislação nos quais foram criados esses espaços. 
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Quadro 15 - Identificação da Condição de Acesso. 

 
Fonte: Definido para elaboração das análises do autor. 

 
Figura 38 - ALP da faixa 3, sem barreira e com acesso livre. 
Na esquerda, espaço público 8A, localizado no loteamento Juventino 
Giacomossi; na direita, espaço público 30B, no loteamento Mata Atlântica. 

 
Fonte: Fotografia autor em maio de 2018. 

 
Figura 39 - ALP da faixa 2, com barreira e possibilidade de acesso (portão). 
Na esquerda, espaço público 1C, localizado no loteamento Jd. Portobelo; na 
direita, espaço público 13B, no loteamento Jd. das Amendoeiras. 

 
Fonte: Fotografia autor em maio de 2018. 
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Figura 40 - ALP da faixa 1, com barreira (cerca de arame farpado). 
Na esquerda, espaço público 22D, localizado no meio do loteamento Alexandre 
Ternes; na direita, espaço público 34B, nos fundos do loteamento Benatti 2. 

 
Fonte: Fotografia autor em maio de 2018. 

 
Quadro 16 - Relações posicionamento das ALPs e Condição de Acesso. 

 
Fonte: Baseado em fatos levantados nas análises do autor. 
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Foram realizados comparativos entre as tipologias de inserção 
das ALPs dentro dos loteamentos e a Condição de Acesso. A parte 
esquerda do quadro 16 organiza o resumo da correlação tipológica da 
ALP e a Condição de Acesso. Neste quadro, a coluna da esquerda 
identifica as tipologias de inserção das ALPs dentro dos loteamentos: 
(1)-Interface, (2)-Articulador e (3)-Residual. Na segunda coluna, as 
faixas de Condição de Acesso: (3)-Sem barreiras, (2)-Com barreira que 
permite acesso e (1)-Com barreira e sem acesso.  

Conforme as observações em campo, e registradas na 
totalização à esquerda do quadro 16, dentre as ALPs da tipologia 
Interface, a grande maioria apresentou-se desprovida de barreiras 
(81,25%). A tipologia Articuladora também apresentou a maioria das 
ALPs livre de barreiras que impedem o acesso (75%). A tipologia 
Residual apresentou parte considerável de suas ALPs desprovida de 
barreiras (65,96%), porém dentre todas as tipologias foi a que mais 
apresentou espaços com barreiras sem acesso (31,91%).  

Baseando-se nos dados, a condição de espaço público residual 
parece ter alguma influência na presença de barreiras que impedem o 
livre acesso ao local. O isolamento deste espaço em relação às demais 
partes do loteamento e sua característica de inserção em vias de 
restrita conectividade viária podem ser os motivos, entre outros, 
correlacionados à questão espacial, para que estes locais não sejam 
convidativos aos demais usuários do meio urbano. Desta maneira, 
essas e outras características conduzem à manutenção ou posterior 
colocação de barreiras. Em visita in loco observou-se que alguns desses 
espaços públicos cercados e sem acesso estavam sendo utilizados 
exclusivamente pelos proprietários dos lotes vizinhos. Assumiram, 
portanto, características privadas, sendo usados como jardins 
particulares ou para a criação de animais. Muitos estavam em total 
estado de abandono, com mato crescendo e até mesmo oferecendo 
algum risco.  

Os espaços com cercas nas tipologias Interface e Articuladora 
não foram muito frequentes. Quando apresentavam barreira, 
normalmente tratava-se de espaço fechado, porém com portão de 
acesso. Geralmente eram locais como praças/quadras para a prática 
esportiva ou alguma sede de associação coletiva de moradores do 
bairro. Esses espaços com barreiras e passagem normalmente 
possuíam uma finalidade coletiva, mesmo que restrita. 
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Complementarmente ao estudo das tipologias de inserção das 
ALPs nos loteamentos, nas colunas da direita do quadro 16 está o nível 
de integração global correlacionado à Condição de Acesso das áreas 
livres de uso público (considerando o mapa de integração global de 
2017). Conforme convencionado, à esquerda do gráfico organizou-se a 
classificação das Condições de Acesso, e esta foi repetida em cada uma 
das diferentes tipologias de inserção das ALPs no interior dos 
loteamentos. Na sequência, à direita do quadro, as diferentes 
condições de acesso foram correlacionadas aos diversos níveis de 
integração global.  

As médias percentuais, entre os diferentes níveis de integração 
global, foram calculadas baseando-se na totalidade das unidades de 
ALP e separadas pela classificação de Condição de Acesso, 
considerando a relativa tipologia de posição interna no loteamento.  

No exemplo dos espaços sem barreira, aparentemente, a 
maioria destas áreas está localizada em pontos de predomínio de 
média e alta integração global. Para dar uma ideia, considerando 
somente os altos níveis de integração nos espaços sem barreira, temos 
as ALPs de Interface com 69,23% de média para alta integração, as 
ALPs de Articulação com 33,33% de média para alta integração e as 
ALPs Residuais com 19,35% de média para alta integração. Já a situação 
das ALPs com barreira que permitem acesso, como observado no 
quadro 16, em sua totalidade, estes espaços estão localizados em 
pontos de média integração global.  

Quanto às ALPs que apresentam barreiras, conforme os dados, 
estes espaços frequentemente foram inseridos em pontos de baixa 
integração global. Das tipologias de inserção de ALP dentro dos 
loteamentos, além das residuais (20% de média para baixa integração), 
as de articulação apresentaram 33,33% de média para baixa 
integração. Fica evidente que esses dados retratam certa correlação 
entre os locais situados em pontos de baixa integração global e a 
presença de barreiras que não permitem o acesso a estes espaços 
públicos.  

Na análise da condição de acesso das ALPs, destacou-se o 
impacto das inserções dos espaços públicos nos locais mais e menos 
integrados, tanto globalmente, no todo da cidade, quanto localmente, 
no posicionamento no interior dos loteamentos. Em ambas as escalas 
identificaram-se correlações que aparentemente atuam localmente de 
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forma conjunta e contribuem para a conformação das condições de 
acesso encontradas. 

 
Quadro 17 - Relação Condição de Acesso e legislação vigente durante o 
momento de implantação da ALP. 
 

Fonte: Baseado em fatos levantados nas análises do autor. 

 
Quanto à implantação das ALPs com barreiras que impedem o 

acesso, nesta segunda leitura (Quadro 17), observa-se que as áreas 
criadas durante a vigência da segunda e terceira legislações municipais 
de parcelamento do solo foram as que mais apresentaram espaços 
nesta situação. Novamente os números apontaram a tendência no 
aumento de espaços não viabilizadores do uso coletivo. 
Respectivamente foram 20,93% e 42,31% do total das ALPs inseridas 
durante a segunda e terceira legislações municipais. Esses dados são 
preocupantes, visto que, segundo a pesquisa, os loteamentos mais 
recentes têm apresentado aumento no número de áreas livres de uso 
público de configuração residual. Essa evidência observada no 
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transcorrer das legislações, possivelmente terá parcela de contribuição 
nos prejuízos à apropriação coletiva e à urbanidade local. 

 
4.6.2 Análise posição das ALP nos loteamentos x Diversidade Uso do 
Solo na Vizinhança 

 

Nesta análise identificaram-se os níveis de diversidade de uso do 
solo dentro do raio de abrangência de 150 metros a partir dos limites 
das ALPs. Essa medida considerou somente as vias com as quais as ALPs 
fazem divisa. O objetivo foi clarear como se apresenta a diversidade de 
uso do solo nos espaços privativos adjacentes às diferentes tipologias 
de inserção das ALPs. Noutras palavras, como tem acontecido a 
diversidade de usos e atividades na vizinhança dos diferentes tipos de 
localização das praças e áreas verdes nos loteamentos. Para este 
estudo e os seguintes, por envolver dados relativos ao adensamento 
populacional dos loteamentos, foram considerados somente os 
parcelamentos com mais de 50% dos lotes privados ocupados. Dessa 
maneira, investigaram-se 64 ALPs de 31 dos loteamentos aprovados 
que apresentaram as condições necessárias (Quadro 14). 

A Diversidade de Uso do Solo na Vizinhança também foi 
estabelecida e organizada em três faixas. A faixa 3 representa o 
equilíbrio dos usos urbanos, com a indicação de vizinhanças compostas 
por edificações e espaços de usos residenciais, comerciais/serviços, 
institucionais e industriais. A faixa 2 representa as vizinhanças de uso 
predominante. No caso de Tijucas, as vizinhanças da faixa 2 podem ser 
predominantemente residenciais ou industriais, com a presença em 
menor quantidade de atividades diversas. Esta situação da faixa 2 
ocorre principalmente em locais predominantemente residenciais que 
apresentam alguma edificação comercial ou de serviços. A faixa 1, de 
pontuação mais baixa, apresenta usos exclusivos. Todas as faixas – 3, 2, 
e 1 – podem aparecer vinculadas às áreas mais integradas globalmente 
da cidade, onde há maior tendência ao predomínio da circulação e 
movimentação de pessoas. Como, por exemplo, quando as ALPs estão 
inseridas em vias movimentadas que apresentam exclusivamente 
atividades comerciais e de serviços nas adjacências. Outro exemplo é 
caracterizado quando as ALPs estão localizadas em loteamentos que 
apresentam somente edificações de cunho residencial ou industrial. 
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Figura 41 - ALP da faixa 3, equilíbrio de usos. 
Na esquerda, espaço público 11A, localizado na metade da av. Hercílio Luz, no 
loteamento Jd. Padre Jacob. Usos diversos, desde moradias, igreja, 
restaurantes e empresas prestadoras de serviço. Na direita, espaço público 1A, 
na entrada do loteamento Jd. Portobelo, junto à rua Nova, lojas, serviços, 
edifícios residenciais, agência dos correios. 

 
Fonte: Fotografia autor em maio de 2018. 

 
Figura 42 - Espaço público da faixa 2, de uso predominante. 
Na esquerda, espaço público 9A, localizado no meio do loteamento Feller 1, 
com predomínio residencial e a presença de pequenos prestadores de serviço 
nas imediações. Na direita, espaço público 32A, nos fundos do loteamento Jd. 
das Rosas, em rua residencial com sede de empresa fazendo extrema. 

 
Fonte: Fotografia autor em maio de 2018. 
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Figura 43 - Espaço público da faixa 1, de uso exclusivo. 
Na esquerda, espaço público 16A, localizado na entrada do loteamento Jd. 
Real, uso residencial exclusivo no local. Na direita, espaço público 17A, 
localizado nos fundos do loteamento José Nilton Geraldo, também com uso 
residencial exclusivo. 

 
Fonte: Fotografia autor em maio de 2018. 

 
No quadro 18, um esquema de identificação das faixas, 

separadas por pontuação identifica diferentes níveis de diversidade de 
uso do solo na vizinhança. Essas faixas devem ser correlacionadas com 
o posicionamento das ALPs dentro dos loteamentos, objetivando 
identificar as tendências e apoiar algumas conclusões acerca desses 
itens. 
 
Quadro 18 - Identificação da diversidade de uso do solo na vizinhança. 

 
Fonte: Definido para elaboração das análises do autor. 

 
O quadro 19 apresenta resumo comparativo entre as relações do 

posicionamento das ALPs e a Diversidade de Uso do Solo na Vizinhança. 
Na coluna da esquerda, os números de 1 a 3 representam o 
posicionamento dos lotes dentro do loteamento: (1)-Interface, (2)-
Articulador e (3)-Residual. A Condição de Diversidade do Uso do Solo 
na Vizinhança é retratada na coluna seguinte, com as respectivas faixas 
de 3 a 1. As faixas são: (3)-Equilíbrio de usos diversos, (2)-Uso 
predominante, e (3)-Uso exclusivo. 
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Quadro 19 - Correlação posicionamento da ALP no loteamento x Diversidade 
de Uso do Solo na Vizinhança. 

 
Fonte: Baseado em fatos levantados nas análises do autor. 

 
Conforme as observações em campo, e registradas na esquerda 

no quadro 19, as ALPs da tipologia Interface (em frente ao loteamento) 
apresentaram-se inseridas em pontos de variado nível de diversidade 
de uso do solo. Dentre os percentuais apresentados, o maior foi para 
os usos exclusivos (46,15%). Boa parte das ALPs de interface, as 
inseridas nos espaços frontais dos loteamentos, é vizinha de espaços 
exclusivamente comerciais e de serviços. Esse dado revela que, 
normalmente, as partes frontais dos loteamentos estão inseridas em 
vias de maior fluxo de movimento, o que estimula as atividades com 
fins lucrativos que se beneficiam deste constante deslocamento de 
pessoas. Porém, essa vizinhança exclusivamente comercial e de 
serviços não é só repleta de vantagens. Quando, por exemplo, é 
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finalizado o horário comercial, há tendência de esvaziamento destes 
espaços, o que pode causar sensação de insegurança nos usuários. O 
mesmo vale para as ALPs de interface inseridas exclusivamente em 
vizinhanças residenciais. Estas apresentaram maior movimento nos fins 
de semana e em alguns horários específicos do dia. Durante o horário 
comercial, muitos destes locais se esvaziaram de pessoas. No outro 
grupo de ALP de interface, predominaram os espaços com equilíbrio de 
usos diversos (30,77%). Em algumas situações, as atividades 
comerciais, residenciais ou industriais estiveram em proporção de usos 
semelhantes nas adjacências das ALPs de interface. Dentro do contexto 
de apropriação coletiva e urbanidade, esta configuração é 
importantíssima para a vitalidade da cidade, uma vez que aí estão 
inclusos diversos atrativos que a asseguram em vários horários e dias 
da semana.  

Na tipologia Articuladora, na qual as ALPs estão inseridas no 
meio dos loteamentos, verificou-se em sua vizinhança, na maioria das 
vezes, o uso predominante (66,67%). Constatou-se, nestes pontos do 
loteamento, o predomínio residencial e, ainda, que aí também estão 
presentes algumas atividades diversas, como pequenos pontos 
comerciais, escolas ou postos de saúde. Esta discreta diferenciação de 
usos é interessante no centro dos loteamentos, pois viabiliza alguma 
presença de usuários em diferentes momentos do dia. 

A tipologia Residual, que implica o posicionamento das ALPs nos 
fundos ou em pontos distantes do loteamento, apresentou em sua 
vizinhança, na maioria das inserções, o uso exclusivo (69,70%). Esse 
número apenas confirma que em locais de menor acesso os usos 
exclusivos são os preponderantes. No caso de Tijucas, a grande maioria 
dos usos exclusivos nos fundos dos loteamentos foi o residencial.  

Não que o uso exclusivo seja totalmente ruim, mas, pela própria 
característica, ele não se torna atrativo para a coletividade da 
população. Se há nestes locais uma área destinada ao atendimento da 
coletividade, na prática esses espaços atenderam a poucos usuários, 
principalmente aos moradores vizinhos imediatos. 

Complementarmente ao estudo das tipologias de inserção das 
ALPs nos loteamentos, os níveis de integração global foram 
correlacionados à diversidade de uso do solo das áreas livres de uso 
público (colunas na direita do quadro 19). De forma didática, 
separadamente por tipologias de inserção das ALPs no interior dos 
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loteamentos, as referidas ALPs quantificadas foram organizadas pela 
classificação de Diversidade de Uso do Solo na Vizinhança, e separadas 
pelo nível de integração global (considerando o mapa de integração 
global de 2017). As médias percentuais, entre os diferentes níveis de 
integração global, foram calculadas baseando-se na totalidade das 
unidades de ALP e separadas por classificação de Diversidade de Uso 
do Solo na Vizinhança, considerando-se a relativa tipologia de posição 
interna desses espaços no loteamento.  

No exemplo dos espaços com equilíbrio de uso, todas as ALPs 
estão localizadas em pontos de predomínio de alta e média integração 
global. Se considerarmos somente esses espaços com os níveis mais 
altos de integração, vemos que foram destaque as ALPs de Interface, 
com 75% de média para alta integração, e as ALPs de Articulação, com 
100% de média para alta integração. Porém, as ALPs Residuais com 
equilíbrio de uso apresentaram baixos 25% para alta integração.  

No exemplo dos espaços com uso predominante, houve um 
equilíbrio entre os níveis alto e médio de integração.  

Quanto às ALPs que apresentam uso exclusivo, conforme os 
dados, estes espaços foram mais frequentes nos pontos de média e 
baixa integração global. Todos os pouquíssimos espaços de baixa 
integração global apareceram vinculados às ALPs Residuais, conferindo 
13,04% de média a estes espaços.  

Os dados apresentados retratam em alguns pontos do sistema, 
mesmo que de forma tímida, certa correlação entre os locais situados 
em pontos de baixa integração global e o predomínio do uso exclusivo 
nas vizinhanças destes espaços públicos. O oposto se aplicou para as 
vizinhanças de uso predominante e de equilíbrio de usos, que 
tenderam a instalarem-se em locais de maior integração tanto na 
escala global quanto em relação ao posicionamento local. 
 

4.6.3 Análise posição das ALPs nos loteamentos x Elementos Atrativos 
 

O tratamento aplicado às praças e às áreas verdes dá algumas 
pistas do nível de apropriação destes locais por parte da população. 
Para o quadro 20 foram elaboradas três faixas que apresentam 
diferentes modalidades de elementos atrativos do espaço público. As 
faixas acumulam a presença ou não de elementos atrativos, que dão 
suporte e viabilizam coletivamente a movimentação, a permanência e 
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consequentemente a utilização desses locais. Os três elementos 
atrativos inseridos dentro das ALPs, que podem dar suporte à utilização 
destas áreas, são:  

(1) - Equipamentos de permanência, lazer, esporte e iluminação; 
(2) - Revestimento do piso; 
(3) - Ajardinamento. 
As três faixas foram separadas pelo número de elementos 

atrativos presentes nas ALPs. Para atingir a faixa 3, a mais alta, é 
necessário que no local existam os três elementos atrativos 
conjuntamente. A faixa 2 é aquela que contempla um ou dois 
elementos atrativos no espaço. A faixa 1 é aquela que não apresenta 
qualquer um dos elementos atrativos no local.  

Espaços públicos das faixas altas, 3 e 2, com adequado 
tratamento, tendem a atrair mais pessoas. Nestes locais há elementos 
como: mobiliário urbano, iluminação, equipamentos esportivos, 
cabines de pontos de ônibus e ajardinamento. Mesmo espaços com 
nível de tratamento reduzido, contendo elementos atrativos como 
equipamentos montados e implantados de forma sumária pela 
população, garantem indícios de uso coletivo. Locais que são tratados 
com ajardinamento, apresentando vegetação contemplativa, também 
têm seus atrativos para a coletividade. Áreas livres de uso público sem 
tratamento não apresentam elementos atrativos que convidem as 
pessoas a permanecer e a utilizar o espaço. Espaços com essas 
características tendem a apresentar mata densa ou fechada, além de 
algumas vezes tornarem-se locais abandonados, cobertos com entulho 
e lixo. 
 
Quadro 20 - Identificação do nível de tratamento das áreas livres de uso 
público (ALPs). 

 
Fonte: Definido para elaboração das análises do autor. 
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Figura 44 - Espaço público da faixa 3, com três elementos atrativos: 
equipamentos de permanência, revestimento no piso e ajardinamento. 
Na esquerda, ALP 13A, localizada na metade do loteamento Jd. das 
Amendoeiras. Na direita, ALP 31C, localizada na entrada do loteamento 
Moradas de Tijucas. 

 
Fonte: Fotografia autor em maio de 2018. 

 
Figura 45 - Espaço público da faixa 2, com apenas um elemento atrativo. 
Na esquerda, espaço público 31E, localizado num dos espaços de forma 
triangular do loteamento Moradas de Tijucas, com apenas um elemento 
atrativo (quadra de areia organizada pelos moradores). Na direita, espaço 
público 21B, localizado no fim do loteamento Jd. das Palmeiras, com apenas 
um elemento atrativo, o ajardinamento. 

 
Fonte: Fotografia autor em maio de 2018. 
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Figura 46 - Espaço público da faixa 1, desprovido de tratamento, sem qualquer 
elemento atrativo. 
Na direita, espaço público 27A, localizado na lateral do loteamento Augusto 
Bayer. O espaço está abandonado (foram lançados detritos e lixo). Na direita, 
espaço público 7A, anteriormente fundos do loteamento Constâncio 
Wietcovski. Espaço também desprovido de elementos atrativos ao uso. 

 
Fonte: Fotografia autor em maio de 2018 

 
Quadro 21 - Relação posicionamento das ALP no loteamento e Tratamento do 
Espaço Público que envolve a presença de elementos atrativos para seu uso. 

 
Fonte: Baseado em fatos levantados nas análises do autor. 
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O quadro 21 apresenta resumo comparativo entre as relações do 
posicionamento das ALPs dentro dos loteamentos e os elementos 
atrativos inseridos nestas áreas. Na coluna da esquerda, os números de 
1 a 3 representam o posicionamento dos lotes dentro do loteamento: 
(1)-Interface, (2)-Articulador e (3)-Residual. O Tratamento do Espaço 
Público é retratado com as respectivas faixas de 3 a 1. A existência ou 
não de elementos atrativos é retratada na coluna seguinte, com as 
respectivas faixas de 3 a 1. As faixas são: (3)-Presença de três 
elementos atrativos, (2)-Presença de dois ou um elementos atrativos, e 
(3)-Desprovido de elementos atrativos.  

Conforme as observações em campo, e registradas à esquerda 
no quadro 21, as ALPs da tipologia Interface (em frente ao loteamento), 
apresentaram equilibrada proporção de diferentes níveis de 
tratamento dentro de suas áreas. O maior percentual apresentado, 
porém com pouca diferença para os demais, foi de 38,46% para a faixa 
2 (que contém de dois a um elementos atrativos). A princípio, o 
percentual equivalente de 30,77% de espaços desprovidos de 
elementos atrativos parece contraditório, já que estes espaços frontais 
tendem a estar localizados em pontos de maior movimento e presença 
de pessoas.  

De longa data, por não haver exigências legais, percebe-se que 
os empreendedores, ao concluírem os loteamentos, dificilmente 
entregam as áreas destinadas às praças e áreas verdes com algum 
elemento atrativo. Na grande maioria das vezes estes espaços 
permanecem à própria sorte, desocupados, até que a municipalidade, 
associação de moradores ou empresa interessada forneça ao local 
elementos atrativos que viabilizem seu uso. Por questões de 
visualização ou estratégicas em relação ao todo da cidade, 
normalmente quando a municipalidade investe recursos inserindo 
elementos atrativos, o faz principalmente nas ALPs de Interface.  

Na tipologia Articuladora, na qual as ALPs estão inseridas no 
meio dos loteamentos, verificou-se que, em sua maioria (44,44%), os 
espaços possuíam de um a dois elementos atrativos para o uso destas 
áreas. A configuração central, equidistante em relação à maioria da 
vizinhança, nos leva a crer ser mais fácil a colocação de elementos 
atrativos em detrimento de outros locais. As demais faixas 3 e 1 
apresentaram números próximos a 30%.  
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A tipologia Residual, com 72,73%, apresentou a maioria de suas 
ALPs sem qualquer nível de tratamento e desprovidas de elementos 
atrativos. Em segundo lugar, com 24,24%, apareceram as ALPs 
residuais com um a dois elementos atrativos. Novamente, esses 
números baixos referentes aos espaços residuais indicam que em locais 
de menor acesso existe maior tendência ao abandono, ao descaso do 
espaço e ao acúmulo de lixo. Por atenderem diretamente a poucos 
usuários, estas áreas públicas normalmente tendem a incorporar 
características de segregação espacial. 

Complementarmente ao estudo das tipologias de inserção das 
ALPs nos loteamentos, à direita do quadro 21 foram registrados os 
referidos níveis de integração global (considerando o mapa de 
integração global de 2017). Esses níveis foram correlacionados à 
diversidade de elementos atrativos presentes nas áreas livres de uso 
público. À esquerda do gráfico organizou-se a classificação dos 
elementos atrativos, e esta foi repetida em cada uma das diferentes 
tipologias de inserção das ALPs no interior dos loteamentos. Na 
sequência, à direita do quadro, os Elementos Atrativos foram 
correlacionados aos diversos níveis de integração global.  

As médias percentuais, entre os diferentes níveis de integração 
global, foram calculadas baseando-se na totalidade das unidades de 
ALP e separadas pela classificação de diversidade de elementos 
atrativos, considerando a relativa posição interna desses espaços no 
loteamento.  

No exemplo dos espaços com presença de três elementos 
atrativos, todas as ALPs estão localizadas em pontos de predomínio de 
alta e média integração global. No exemplo dos espaços com presença 
de um a dois elementos atrativos, o mesmo se repete, ou seja, houve 
um equilíbrio entre os níveis alto e médio de integração.  

Quanto às ALPs que se apresentaram sem elementos atrativos, 
conforme os dados, estes espaços apareceram em pontos de alta, 
média e baixa integração global. Como mencionado, as ALPs residuais, 
com 12,5% de média, apareceram vinculadas aos pouquíssimos 
espaços de baixa integração global.  

Os dados apresentados, mesmo que de forma tímida, indicam 
correlação entre os locais situados em pontos de baixa integração 
global e a inexistência de elementos atrativos nas referidas ALPs. O 
oposto também se aplica aos espaços que apresentaram elementos 
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atrativos. Estes tenderam a aparecer em locais de maior integração, 
tanto na escala global quanto em relação ao posicionamento local nos 
loteamentos. 
 

4.6.4 Análise posição das ALPs nos loteamentos x Copresença 
 

Copresença está efetivamente ligada à presença de pessoas no 
espaço público. Considerando a baixa densidade populacional de 
Tijucas, não se pôde esperar na análise quantitativa grandes 
populações utilizando o espaço público. Apenas para dar uma ideia, 
segundo dados estimados do IBGE do ano de 2018, o município 
apresentou densidade demográfica de 110.74 hab./km2. A capital 
Florianópolis, uma das menores densidades entre as capitais, e que se 
localiza nas proximidades, apontou 623,68 hab./km2. Belo Horizonte, 
por exemplo, apresentou mais de 7.000 hab./km2. Assim sendo, a 
identificação da quantidade de pessoas previstas utilizando um espaço 
público aberto foi empiricamente separada no quadro 22. A 
copresença de pessoas nos espaços foi observada em três dias por 
semana: dois dias no meio da semana e um dia no final de semana. 
Essa verificação transcorreu por quatro semanas em dias não chuvosos, 
permanecendo-se nos locais de dez a trinta minutos. Os espaços 
desprovidos de atrativos, abandonados ou com lixo foram visitados 
menos vezes.  
 
Quadro 22 - Identificação da quantidade de usuários compartilhando o espaço 
público. 

 
Fonte: Definido para elaboração das análises do autor. 

 
O quadro 23 apresenta resumo comparativo entre as relações do 

posicionamento das ALPs e a Copresença. Na coluna da esquerda, os 
números de 1 a 3 representam o posicionamento dos lotes dentro do 
loteamento: (1)-Interface, (2)-Articulador e (3)-Residual. A Copresença 
é retratada com as respectivas faixas de 3 a 1. A faixa 3 representa a 
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copresença de mais de dez pessoas utilizando a ALP ao mesmo tempo. 
A faixa 2 representa a copresença de menos de dez pessoas utilizando 
a ALP ao mesmo tempo. A faixa 1 representa as ALPs em que pessoas 
não estiveram presentes. Finalizando as pesquisas de campo, 
registrada nas colunas na esquerda do quadro 23 a análise demonstrou 
que a faixa 2, que indica menos de dez pessoas utilizando a ALP ao 
mesmo tempo, foi a mais frequente nos espaços das tipologias 
Interface e Articulador, com mais de 40% das unidades das referidas 
tipologias. Em mais de 45% das duas tipologias, Interface e Articulador, 
não houve a presença de pessoas em seus espaços. Mesmo essas 
tipologias apresentando-se mais integradas à cidade e aos 
loteamentos, em comparação à tipologia Residual, ainda assim boa 
parte delas apontou utilização restrita e abandono. A verificação in loco 
confirmou não existir, em algumas unidades Interface e Articuladora, 
infraestrutura mínima. Os espaços estavam desprovidos de elementos 
atrativos que favorecem a permanência e a convivência. Nas ALPs da 
tipologia Residual, em 12,12% de suas unidades foram observadas 
menos de dez pessoas utilizando seus espaços. Em 87,88% das 
unidades dessa tipologia não houve a presença de pessoas. 
Comparativamente às tipologias Interface e Articulador, o fator 
isolamento teve maior impacto na tipologia Residual, e esta 
característica parece ter sido decisiva para a não presença de pessoas 
utilizando as ALPs Residuais. 
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Quadro 23 - Relação posicionamento das ALPs no loteamento e Copresença. 

 
Fonte: Baseado em fatos levantados nas análises do autor. 

 
Complementar ao estudo das tipologias de inserção das ALPs 

nos loteamentos, nas colunas à direita do quadro 23 registrou-se o 
nível de integração global correlacionado à Copresença de pessoas nas 
áreas livres de uso público (considerando o mapa de integração global 
de 2017). De forma didática, separadamente por tipologias de inserção 
das ALPs no interior dos loteamentos, as referidas ALPs quantificadas 
foram organizadas pelo nível de Copresença e separadas pelo nível de 
integração global. 

As médias percentuais entre os diferentes níveis de integração 
global foram calculadas baseando-se na totalidade das unidades de ALP 
e separadas pelo nível de Copresença no local, considerando a relativa 
posição interna destes espaços no loteamento.  
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Constatou-se que os espaços com mais de dez usuários 
frequentando o mesmo local público estão todos localizados em 
pontos de alta integração global: 100% da média. Somente nas ALPs 
residuais esse nível de Copresença não aconteceu, registrando-se 0% 
de média.  

As ALPs com a Copresença de menos de dez usuários 
apresentaram-se nos pontos de alta e média integração. Nas ALPs 
situadas em pontos de alta integração, as de tipologia Interface 
apresentaram 66,67% de média, as de tipologia Articulador 
apresentaram 37,50% de média, e as de tipologia Residual 25% de 
média. Esses números organizados de forma decrescente confirmam a 
maior facilidade de promover os encontros coletivos primeiramente 
nos espaços de Interface, seguidos pelos Articuladores, e por último os 
espaços Residuais.   

Quanto às ALPs que se apresentaram sem usuários, conforme os 
dados, estes espaços apareceram em pontos de alta, média e baixa 
integração global. Como mencionado, as ALPs residuais apareceram 
vinculadas aos pouquíssimos espaços de baixa integração global, com 
10,34% de média.  

Os dados apresentados, mesmo que de forma tímida, indicam a 
correlação entre os locais situados em pontos de baixa integração 
global e a inexistência de copresença nas referidas ALPs. O oposto 
também se aplica nos espaços que apresentaram algum nível de 
copresença. Estes tenderam a aparecer em locais de maior integração, 
tanto na escala global, quanto em sua inserção local no interior dos 
loteamentos. 

Evidências encontradas em visitas a campo, nos locais 
propriamente ditos, demonstraram a realidade idêntica à simulação 
dos estudos sintáticos. Na análise dos níveis de copresença nas ALPs, 
ficou claro o impacto das inserções dos espaços públicos nos locais 
mais e menos integrados, tanto globalmente, no todo da cidade, 
quanto localmente, no posicionamento no interior dos loteamentos. 
Em ambas as escalas identificaram-se correlações que, aparentemente, 
atuam de forma conjunta e contribuem, ou não, para a copresença das 
pessoas. 
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4.7 URBANIDADE E APROPRIAÇÃO DAS ALPs X LEGISLAÇÃO 
URBANÍSTICA 

 

Para elucidar as conclusões do trabalho foram confrontados os 
resultados das diferentes análises realizadas. Confrontaram-se as 
variáveis das escalas global, local e do cotidiano com os períodos de 
vigência das diferentes legislações urbanísticas. Essas correlações 
foram apresentadas visualmente em gráfico (Fig. 47). De forma 
didática, a ideia consiste em evidenciar fatos e viabilizar algumas 
conclusões gerais sobre a inserção das áreas livres de uso público no 
contexto urbano da cidade. 
 
Figura 47 - Gráfico de correlação: Urbanidade/Apropriação ALP x Legislação. 

 
Fonte: Resultado das análises do autor. 

 
Como vimos ao longo do texto, conforme critérios, as diferentes 

análises receberam pontuação (de 3 a 1). As pontuações mais altas são 
aquelas que representam ou que contribuem para maior apropriação e 
urbanidade dos espaços públicos, e as mais baixas representam o 
oposto. A partir das análises realizadas, cada ALP individualmente 
recebeu classificações quanto ao nível de integração, condição de 
acesso, diversidade de uso do solo na vizinhança, nível de tratamento 
do espaço e copresença. As ALPs, já devidamente pontuadas, foram 
separadas e agrupadas por período de legislação nas quais foram 
criadas. A pontuação conferida a cada diferente grupo baseia-se na 
média dos pontos das ALPs que o compõe. A análise da correlação das 
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variáveis considerou a pontuação média dos grupos e foi representada 
no eixo vertical do gráfico, variando de 3 a 1. No eixo horizontal do 
gráfico estão os fatores avaliados, que se bem pontuados contribuem 
para a apropriação e urbanidade dos locais públicos. As linhas, que 
oscilam entre os eixos vertical e horizontal do gráfico (Fig. 47), 
representam as diferentes legislações. Suas pontuações nos dão a ideia 
de como as ALPs criadas durante a vigência das respectivas legislações 
foram inseridas ao longo do tempo no meio urbano da cidade recorte. 
No geral, as legislações iniciais receberam maiores pontuações, 
obtendo maiores médias, e por consequência foram as mais bem 
posicionadas no gráfico. Já as duas legislações mais recentes 
apresentaram desempenho inferior, em especial a última (Lei 
nº05/2010). A avaliação dos níveis de integração global passa 
necessariamente pelo sítio escolhido pelo empreendedor, que pode ter 
optado por uma gleba de terra não tão bem posicionada no contexto 
urbano. É certo que a inserção das vias na nova terra parcelada 
também influencia o nível de integração das demais vias do sistema, 
porém os empreendimentos localizados em pontos mais distantes do 
tecido urbano já iniciam com alguns passos atrás.  

No gráfico, constata-se que a última legislação não foi muito 
bem neste quesito. Ao observar a expansão urbana do tecido da cidade 
(Fig. 29), verifica-se que os parcelamentos oriundos desta, em geral, 
foram implantados em glebas de terra periféricas do tecido urbano. 
Este fato, por si, já potencializa uma tendência para baixos níveis de 
integração global. Ao se inserir as ALPs destes empreendimentos em 
áreas internas residuais cria-se um problema ainda maior, pois 
potencializa a segregação espacial nas duas escalas, global e local.  

No gráfico, as condições de acesso também revelam tendência 
para a redução. Em especial, a última legislação foi a que mais gerou 
espaços públicos com barreiras que impedem o acesso. Esse dado é 
preocupante, na medida em que o foco principal dos espaços públicos 
é a utilização coletiva. Se para uma característica primordial, como o 
acesso, há uma tendência impeditiva, essa imposição naturalmente 
inviabiliza as demais possibilidades, como a colocação de 
infraestruturas de apoio ao uso coletivo e à copresença.   

Na diversidade de uso do solo adjacente às ALPs também houve 
uma redução com a mudança da legislação. Dessa informação pode-se 
depreender que as ALPs têm sido inseridas, com o tempo, em locais de 
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predomínio de uso exclusivo. Tornou-se evidente que os resultados 
obtidos na legislação atual distanciam-se cada vez mais dos das mais 
antigas e dos princípios que contribuíram para a formação das praças 
originais criadas na cidade. Nesses princípios, claramente havia a 
tendência da inserção dos espaços públicos nos pontos mais 
efervescentes, de atividades mais ricas e diversas no meio urbano. Os 
espaços públicos eram inseridos primordialmente no meio da vida 
pública, nos pontos mais integrados, e isso, ao se observar o gráfico, 
vem mudando. Pelo avaliado em campo, com o tempo, as ALPs têm 
sido posicionadas em locais que assumem características de uso 
exclusivamente residencial. Esse dado é preocupante, pois muitos 
desses espaços atendem somente aos moradores vizinhos, e em 
circunstâncias extremas poderão até tornar-se “guetos”. Em algumas 
situações, estes espaços também se apresentaram como depósitos de 
lixo e entulho, pois foram e são compreendidos como terrenos baldios 
e abandonados.  

A quantidade de elementos atrativos inseridos no espaço, que 
possam viabilizar a presença e o convívio da população, vem caindo, 
como os demais parâmetros avaliados no gráfico. Cabe ressaltar que na 
maioria das vezes os espaços públicos, após a conclusão das obras, sem 
qualquer tratamento, são simplesmente entregues ao poder público e 
à população. Parece-nos que esses locais são apenas encarados como 
obrigações a serem cumpridas por exigência da lei. Dessa maneira, 
estes lugares têm permanecido à própria sorte até que alguém ou 
alguma instituição se interesse em investir algum recurso, melhorando 
sua infraestrutura para lhes conferir melhor destinação. Cenário mais 
agravante para as ALPs residuais, que naturalmente já apresentam 
baixa visibilidade no contexto urbano, e, até por essa razão, 
dificilmente recebem algum investimento ou melhorias. Além dessa 
situação, quanto à questão ambiental, existem alguns posicionamentos 
que podem interferir no tratamento das áreas livres de uso público. 
Como exemplo, se na ALP houver a presença de algumas árvores, esse 
espaço poderá ser interpretado e tratado como área de preservação 
permanente (APP), apresentando dessa maneira uso muito restrito.  

Quanto aos níveis de copresença, as conclusões das demais 
análises se repetiram. As ALPs criadas na legislação mais recente 
apresentaram um decréscimo no nível de pessoas frequentando suas 
imediações. Conforme análise do trabalho, a diminuição na copresença 
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parece ter correlação com a maior inserção das ALPs em pontos 
isolados do sistema de vias, tanto no tecido global da cidade quanto 
internamente nos loteamentos. 

Nestas análises, confirmaram-se alguns princípios amplamente 
defendidos pela teoria da Sintaxe Espacial, a saber, de que locais mais 
integrados tendem a se beneficiar do movimento e fluxo maior de 
pessoas, podendo retroalimentar este sistema, inserindo mais atrativos 
que, por sua vez, atraíram mais pessoas. Se as ALPs estiverem inseridas 
nestes locais, além de se beneficiarem com a presença de pessoas 
podem também dar a sua parcela de contribuição, oferecendo 
atributos como infraestrutura e ambiência, tornando-se, assim, locais 
mais facilmente apropriados pela coletividade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Matéria desta pesquisa de mestrado, a inserção das áreas livres 
de uso público nos loteamentos urbanos de Tijucas-SC foi mensurada e 
avaliada enquanto mediadora e viabilizadora de socialização e 
apropriação coletivas. A pesquisa não seria completa se considerasse 
esses espaços somente em suas configurações locais. Dessa maneira foi 
necessário compreender, também, as estruturas que lhes dão apoio e o 
traçado urbano como um todo. 

Acerca do tema, foram realizadas variadas leituras bibliográficas 
que trouxeram subsídios para a organização da pesquisa: 

. Os conceitos de apropriação individual e coletiva do espaço 
público foram estudados a partir da obra do filósofo Henri Lefebvre. 
Camilo Sitte ofereceu contribuições acerca da ambiência e da 
configuração local dos espaços urbanos abertos de uso coletivo. 

. A obra de Kevin Lynch apontou o predomínio do sistema viário 
como rede estruturante, vivenciada e apropriada ao deslocar-se pela 
cidade. Já a autora Jane Jacobs colaborou com os conceitos de 
vitalidade urbana e de “vigilância informal” promovida pela 
coletividade ao utilizar os espaços públicos. Sua defesa remete à 
importância dos espaços públicos constituírem-se como locais de 
apropriação coletiva e, dessa forma, mantenedores de segurança e da 
vida na cidade. A obra de Frederico de Holanda evidenciou as 
qualidades da urbanidade em espaços públicos configurados para a 
vida cotidiana.  

. De Hillier e Hanson, a teoria da Sintaxe Espacial permitiu o 
fortalecimento do conceito de sustentação dos lugares da cidade pela 
articulação e estruturação da rede de espaços públicos. Ainda de 
Hillier, a importante noção de movimento natural, conceito que 
evidencia os efeitos do espaço interferindo na circulação e na 
copresença das pessoas.  

O levantamento bibliográfico também considerou a legislação de 
parcelamento do solo e normas correlatas, das quais se destacaram as 
diretrizes e as leis federais e estaduais que, de alguma forma, 
interferem na morfologia dos espaços públicos. Para enriquecer o 
debate de argumentos relativos às previsões do regramento, 
apresentaram-se posicionamentos e definições de autores que 
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trabalharam o tema da destinação das áreas livres de uso público nas 
escalas ambiental e social. 

Respondendo aos objetivos específicos da pesquisa, as 
diferentes leituras históricas e morfológicas realizadas constituem o 
corpo principal do trabalho: 

. A primeira leitura indagou acerca do processo histórico de 
expansão urbana de Tijucas, antes da vigência das legislações de 
parcelamento do solo. As atividades elaboradas consistiram na 
reconstrução do traçado original da cidade através de relatos e de 
antigas fotos, ressaltando seus elementos estruturadores: o sítio físico, 
as rotas coloniais preexistentes e o parcelamento rural da terra. O 
relato de expansão urbana destacou a permanência de estruturas que 
são a base para as expansões posteriores da cidade e evidenciou o 
histórico da configuração de suas praças. Concluiu-se que as praças 
criadas na cidade no séc. XIX, bem como no séc. XX, foram originadas a 
partir de formas matrizes simples como quadrados, retângulos e 
triângulos. Em geral, estes espaços foram implantados circundados por 
vias em todos os lados, localizando-se em pontos focais de suas vias 
adjacentes e relativamente bem posicionadas em relação às vias 
propostas e às já existentes. 

. A segunda leitura fez o levantamento dos loteamentos 
implantados na cidade de Tijucas, em cerca de quarenta anos, dentro 
do período de vigência das legislações de parcelamento do solo (de 
1979 a 2017). De forma cronológica, as plantas aprovadas dos 
loteamentos foram inseridas no último mapa urbano da cidade. 
Através dos loteamentos, foram criadas grande parte das vias 
existentes e a maioria das áreas públicas implantadas na cidade. A 
análise também destacou tendência para a localização residual das 
áreas livres de uso público no decorrer das legislações. 

. A terceira leitura teve por objetivo descrever os padrões 
morfológicos de integração do tecido urbano de Tijucas no decorrer do 
tempo. O método consistiu em organizar os mapas de eixo das vias da 
cidade cronologicamente, antes e depois da vigência das legislações de 
parcelamento do solo. Através da Sintaxe Espacial, verificou-se a 
evolução dos níveis de integração do traçado urbano, registrando-se 
algumas mudanças e permanências. Através da comparação da 
evolução do tecido urbano, confirmou-se a expansão do traçado com o 
aumento geral dos padrões globais e locais de integração da cidade. 
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Fator positivo que descreve uma cidade que vem se estruturando cada 
vez mais de vias com maior potencial para o aproveitamento dos fluxos 
de movimento. Nessa lógica, há o fortalecimento destes locais quanto à 
sua localização para os usos urbanos e para os encontros sociais 
coletivos.  

. A quarta leitura consistiu em avaliar os padrões morfológicos 
de integração das áreas livres de uso público. Para a organização desta 
análise foi utilizado o último mapa sintático da cidade de Tijucas. O 
método conferiu às áreas livres de uso público o nível de integração 
das vias adjacentes a estes espaços. Constatou-se, através do mapa da 
cidade de 2017, a inserção da maioria das áreas livres de uso público 
em locais de alta e média integração global. No entanto, ao se observar 
como foi a inserção desses espaços ao longo do tempo, percebeu-se a 
tendência de seu posicionamento em pontos mais segregados da rede 
de espaços públicos durante a vigência das legislações mais recentes. 
Esses dados demandam atenção, pois estes locais tenderão a possuir 
pouca apropriação coletiva e restrita urbanidade em função de sua 
localização deficiente no contexto da estrutura urbana. 

. A quinta leitura mensura os padrões configuracionais de 
inserção relativa das áreas livres de uso público na escala local, de 
abrangência do loteamento. O método contemplou a sugestão, 
identificação e quantificação de tipologias de posicionamento das ALPs 
no interior dos loteamentos. A pesquisa destacou que mais da metade 
das ALPs assumiu configuração residual, sendo posicionadas nos fundos 
dos loteamentos ou em vias menos acessíveis destes. Além disso, 
constatou-se no transcorrer do tempo o aumento gradual da inserção 
das ALPs em localização residual. Dessa forma, tornou-se evidente que 
quanto mais recente a legislação, mais residual tem sido a localização 
das ALPs. Esses dados levantados são preocupantes, na medida em que 
estes locais tendem a não ser atrativos para o uso coletivo e, por 
consequência, dificilmente atingem nível de urbanidade satisfatório.  

. Na sexta leitura foi observada a escala do cotidiano, checando 
in loco as condições de apropriação e urbanidade desenvolvidas nas 
áreas livres de uso público dos loteamentos da cidade de Tijucas. 
Foram realizadas quatro análises em campo, fazendo a leitura da 
acessibilidade, diversidade de usos do solo, tratamento espacial e 
efetiva copresença nesses locais. A primeira análise observou a 
condição de acesso de todas as áreas livres de uso público. Verificou-se 
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não haver barreiras restringindo o acesso na grande maioria das ALPs. 
Contudo, constatou-se a presença de barreiras, com certa frequência, 
em espaços públicos residuais. Conforme os dados, a condição de 
espaço público residual parece ter alguma influência sobre a presença 
de barreiras que impedem seu livre acesso. Na segunda análise in loco, 
foi observada a diversidade de uso do solo na vizinhança das áreas 
livres de uso público, fator importante para o reconhecimento do 
potencial de urbanidade. Revelou-se a existência mais frequente de 
certo equilíbrio de usos diversos do solo no entorno de ALPs localizadas 
inicialmente na interface entre o novo loteamento e a cidade 
preexistente. O uso predominante do solo foi mais recorrente no 
centro dos loteamentos, no entorno de onde se localizam as ALPs que 
articulam e organizam as vias do parcelamento. O uso exclusivo do solo 
foi mais comum nas extremidades e fundos dos loteamentos, no 
entorno de onde se localizam as ALPs residuais. Na terceira análise, 
verificou-se o nível de tratamento das ALPs e a presença de elementos 
atrativos inseridos nestas que pudessem dar suporte a sua apropriação 
coletiva. Nas visitas constatou-se a presença mais frequente de 
infraestrutura e de elementos atrativos instalados nas ALPs localizadas 
na interface entre o loteamento e a cidade preexistente, bem como nas 
ALPs que se posicionam no centro articulando as vias do parcelamento. 
A falta de estrutura e o abandono foram mais comuns nas ALPs 
inseridas de maneira residual, nos fundos e extremidades dos 
loteamentos. Na quarta análise foi observada a copresença nas ALPs. 
Repetiu-se neste estudo o que nos anteriores foi evidenciado. Houve 
maior copresença de pessoas nas ALPs de interface e de articulação dos 
loteamentos e nos espaços alta e mediamente integrados do sistema. 
As pessoas frequentam e permanecem nos locais onde existe acesso, 
há maior diversidade de atividades, há movimento e existe 
infraestrutura de apoio.  

A conclusão geral aponta que a inserção das áreas livres de 
utilização coletiva dos loteamentos vem deixando de contemplar 
requisitos qualitativos de localização. Como possíveis causas para isso, 
podemos apontar a recorrente desconsideração da dimensão social e 
mesmo um entendimento equivocado de aspectos ambientais: ao se 
buscar prioritariamente a proteção da natureza, as áreas livres de 
utilização coletiva têm sido alocadas em pontos mais distantes e 
isolados nos loteamentos. Outra causa evidente está na busca por um 



 

 

120 

aproveitamento máximo das glebas de terra, nas quais se reservam os 
melhores espaços para os lotes privados e se destinam os menos 
privilegiados para o uso público. Decorrente deste pensamento, os 
prejuízos para o convívio em sociedade e para a cidade são muitos. 
Como sugestão, para a criação das áreas livres de uso público, na 
legislação municipal de parcelamento do solo devem estar previstos 
requisitos locacionais e configuracionais no sentido de torná-las, no 
decorrer do tempo, espaços efetivamente vivos e apropriados no 
cotidiano da cidade. 
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ANEXOS 
 

Imagem 1 - Fotos aéreas base para a organização do traçado histórico de 
Tijucas. A primeira do início do séc. XX, em 1938 (Marinha Americana) sobre o 
litoral do Estado de SC. 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de Santa Catarina, 2017. 
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Imagem 2 - Foto aérea do voo em 1957 (Governo do Estado) sobre o litoral do 
Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de Santa Catarina, 2017. 
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Imagem 3 - Foto aérea do voo em 1978 (Governo do Estado) sobre o litoral do 
Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de SC 2017. 
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Imagem 4 - Google Earth 2017 combinação de imagens 

 
Fonte: Imagens trabalhadas pelo autor sobre imagem do Google Earth:  
medidas sintáticas e limites dos loteamentos. 
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Imagem 5 - Padrões morfológicos / pontuação análise cotidiano (legislações 
nacional e primeira e segunda municipal) 
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Imagem 6 - Padrões morfológicos / pontuação análise cotidiano (última 
legislação) 
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Imagem 7 - Inserção das ALPs nos mapas de integração global R(n) por período 
histórico. 

 
Fonte: Resultado das análises do autor. 
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Imagem 8 - Inserção das ALPs nos mapas de integração global R(n) por período 
de vigência da legislação. 

 

Fonte: Resultado das análises do autor. 

 


