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A INTERFACE PÚBLICO-PRIVADA NOS CÓDIGOS DE OBRAS E 
POSTURAS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE 

EIXO TEMÁTICO: E2 – Formação e Disseminação do Conhecimento Técnico e Científico.  

Subeixo: Gestão, códigos e regulamentos da construção. 

RESUMO  

Esta pesquisa abrange a dimensão morfológica da dinâmica social e urbana, numa abordagem específica acerca da 
relação entre o espaço público e privado. Para tanto, considera-se o pressuposto de interferência da produção privada 
(edifícios) na qualidade do ambiente público (calçadas e ruas), admitindo a existência de uma zona de transição 
denominada de interface público-privada. Segundo preceitos existentes tanto na literatura quanto em trabalhos 
empíricos, os elementos que conformam a interface (fachadas, recuos, muros e calçadas) relacionam-se com 
conceitos vinculados a maior ou menor urbanidade, vitalidade ou sociabilidade urbana. Neste sentido, este trabalho 
propõe a análise de regulações urbanas com o objetivo de averiguar como o Estado - principal agente da dinâmica 
urbana capaz de interferir na construção do ambiente público e privado – atua na conformação deste espaço de 
transição, e, assim, investigar se o fomento à socialização através de maior vitalidade urbana tem sido efetivamente 
buscado.  As legislações que mais incidem sobre o ambiente da interface público-privada são os Códigos de Obras e 
Posturas Municipais, por este motivo propôs-se o resgate da sua perspectiva histórica em Fortaleza, do Séc. XIX ao 
Séc. XX, justificada pelo entendimento de que coexistem no território urbano interfaces correspondentes a distintos 
contextos históricos/regulatórios. Os resultados da análise demonstram que as regulações que atuavam na construção 
de uma interface menos rígida, sobretudo em termos de acesso e permeabilidade visual, foram desaparecendo 
gradativamente ou se modificando na direção do atual enclausuramento no ambiente privado perante um espaço 
público esvaziado. A atual ausência de qualquer regulação urbana sobre a altura dos muros em lotes edificados 
demonstra que as legislações de Fortaleza passaram, ao longo do tempo, a desconsiderar a interface público-privada 
como espaço de relevância na dinâmica social e urbana. 

Palavras-Chaves: interface público-privada; código de obras e posturas; regulação urbana. 

ABSTRACT 

This research covers the morphological dimension of social and urban dynamics, in a specific approach focused in 
the relation between public and private space. For this, the assumption of interference of private production 
(buildings) in the quality of the public environment (sidewalks and streets) is assumed, admitting the existence of a 
transition zone called the public-private interface. According to existing precepts both in the literature and in 
empirical works, the interface elements (façades, walls and sidewalks) are related to concepts linked to greater or 
lesser urbanity, vitality or urban sociability. In this sense, this paper proposes the analysis of urban regulations with 
the objective of ascertaining how the State - the main agent of urban dynamics capable of interfering in the 
construction of the public and private environment - acts in the conformation of this transition space; and if the 
promotion of socialization through greater urban vitality has been effectively pursued. The legislation that most 
affects the environment of the public-private interface is the Municipal Codes of Construction and Postures, for this 
reason it was proposed the rescue of its historical perspective in Fortaleza, from the 19th century to the 20th century, 
justified by the understanding that interfaces in urban territory coexist with different historical and regulatory 
contexts. The results of the analysis show that the regulations that worked in the construction of a less rigid 
interface, especially in terms of access and visual permeability, were gradually disappearing or changing in the 
direction of the current enclosure in the private environment against a public space emptied. The current absence of 
any urban regulation on the height of the walls in built lots demonstrates that, over time, Fortaleza's legislations 
have disregarded the public-private interface as a space of relevance in social and urban dynamics. 

Keywords: public-private interface; code of construction and postures; urban regulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo do ambiente construído localizado entre o espaço privado e público, aqui denominado de 
interface público-privada, engloba uma pesquisa mais ampla1 que propõe discutir as transformações 
socioespaciais correlatas à contemporaneidade, mais especificamente associadas ao "adormecimento" da 
esfera pública e ao esvaziamento dos espaços públicos urbanos, bem como à valorização da esfera 
privada da vida vinculada à maior apreciação pelos espaços privativos das cidades.  

Nesse contexto, considera-se que o processo de declínio da esfera pública relaciona-se sobremodo com o 
retraimento e a individualização da sociedade, resultando na conformação de um número maior de 
indivíduos ao invés de cidadãos. Tal situação é percebida no atual cenário urbano como a lógica social 
predominante atrás dos muros, gradis e guaritas dos edifícios, onde a privacidade e o individualismo são 
exacerbados e o espaço público e a vida pública são vistos como aspectos a serem evitados.  

Nesse cenário de segregação socioespacial, uma zona ou área urbana é mais particularmente atingida e 
modificada: a interface entre o espaço público e o ambiente privado. A fragmentação, a discriminação e a 
suspeição social vigentes estão comumente espacializadas nesta região de fronteira entre os dois espaços 
conformadores das cidades. 

A partir desta abordagem de cunho sociológico, a pesquisa adentra seu campo disciplinar correlato – da 
Arquitetura e do Urbanismo – empreendendo na análise morfológica da interface público-privada. Para 
tanto, utiliza-se como estudo de caso a cidade de Fortaleza, onde foram desenvolvidas análises empíricas 
que buscaram avaliar os atributos, consagrados na literatura urbanística, que vinculam os elementos que 
compõem a interface (ex. fachadas, recuos, muros e calçadas) com os preceitos de maior ou menor 
sociabilidade e urbanidade: 

- Dimensionamento das quadras (JACOBS, [1961] 2014; HILLIER e HANSON, 1984; BENTLEY ET 
AL., 1985; NETTO, SABOYA e VARGAS, 2012) 

- Altura das edificações (JACOBS [1961] 2014; GEHL, [2010] 2013) 

- Conforto ambiental (GEHL, [2010] 2013) 

- Dimensão ou ausência de Recuos das edificações (BENTLEY et al., 1985; GEHL, [2010] 2013; 
NETTO, SABOYA e VARGAS, 2012) 

- Diversidade de usos do solo (atratividade) (JACOBS, [1961] 2014; BENTLEY et al., 1985; GEHL, 
[2010] 2013; NETTO, SABOYA e VARGAS, 2012) 

- Diversidade edilícia (riqueza estética e sensorial das edificações) (JACOBS, [1961] 2014; BENTLEY 
ET AL., 1985; GEHL, [2010] 2013) 

- Densidade populacional (JACOBS, [1961] 2014; HILLIER e HANSON, 1984; NETTO, SABOYA e 
VARGAS, 2012) 

- Mobiliário urbano (GEHL, [2010] 2013) 

- Acessibilidade física (GEHL, [2010] 2013) 

- Permeabilidade física (quantidade de acessos as edificações ou lotes) lotes (JACOBS, [1961] 2014; 
HILLIER e HANSON, 1984; BENTLEY et al., 1985; GEHL, [2010] 2013; NETTO, SABOYA e 
VARGAS, 2012) 

- Permeabilidade visual das fachadas ou muros (JACOBS, [1961] 2014; HILLIER e HANSON, 1984; 
BENTLEY et al., 1985; GEHL, [2010] 2013; NETTO, SABOYA e VARGAS, 2012) 

A partir de debates e questionamentos acerca das investigações empíricas realizadas, percebeu-se que 
havia a influência de outros fatores na urbanidade local - além da (micro) morfologia da interface - como 
as características sistêmicas de maior escala, por exemplo, a macro acessibilidade da área analisada no 

                                                   
1 Cavalcante, 2017. 
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contexto da cidade. Ademais, uma série de outros estudos científicos2 já visam analisar morfologicamente 
alguns elementos que compõem a interface, sem, contudo, investigar como as regulações edilícias e 
urbanas incidem e influem em sua conformação.  

A partir desta lacuna investigativa, a pesquisa se encaminhou então para a análise do papel do Estado, 
sob a forma da administração municipal, na configuração da interface público-privada urbana. Enfoque 
que é justificado pela constatação de que o poder público é o principal agente da dinâmica urbana capaz 
de interferir nos aspectos construtivos do ambiente público e privado.  

Assim, dentre as regulações urbanas municipais que buscam controlar os usos e a forma de implantação 
dos edifícios, as Posturas/Códigos de Obras Municipais são as que incidem mais diretamente sobre o 
ambiente e os atributos da interface. Com base nisto, foi elaborada uma perspectiva critico-histórica de 
todas as diretrizes legais já propostas para a interface público-privada da cidade, fundamentada na 
constatação de que coexistem no atual espaço urbano interfaces vinculadas a distintos contextos 
históricos/regulatórios.  

2. SÉCULO XIX: A INTERFACE PÚBLICO-PRIVADA COMO ELEMENTO 
ESTRUTURADOR DA MORFOLOGIA URBANA 

No início do século XIX a ocupação territorial que daria origem ao que hoje é a cidade de Fortaleza se 
caracterizava como um pequeno aglomerado de morfologia quadrangular, composto por poucas ruas 
paralelas e sem pavimentação, limitadas por lotes estreitos e profundos. As edificações não possuíam 
recuos laterais ou frontais, eram térreas e compostas por duas portas ou configuração porta/janela, com 
coberta em telhado de duas águas (Andrade, 2012, p. 53).  

Reis Filho (2014, p. 32) destaca que estas soluções arquitetônicas se mostravam como resultado de 
decisões dos proprietários dos lotes, que buscavam reproduzir as tradições construtivas de Portugal, pois 
foi apenas no início do Período Imperial, 1822 a 1889, que características edilícias começaram a ser 
reguladas por meio de legislação específica, iniciando um longo processo de gestão e ordenamento do 
território da cidade através de Posturas Municipais. 

Em 1812, numa diretriz presente no Livro de Registro de Ofícios dirigido aos Militares da Capitania do 
Ceará, já aparecem instruções que atuam sobre o ambiente construído da interface público-privada da 
incipiente ocupação. Como considerações acerca da disposição de ruas e edifícios, que deveriam seguir o 
alinhamento de casas já existentes; e a necessidade de nivelar os terrenos e regularizar os passeios3, de 
forma a oferecer condições adequadas para que as pessoas transitassem sem o risco de quedas, devendo 
ser evitados sobretudo degraus.  

Estes ordenamentos primordiais expõem que a conformação da interface, à época, composta apenas pelos 
passeios e fachadas, aparece como o mecanismo base para o desenho da forma das ruas, isto é, para a 
constituição do tecido urbano inicial do aglomerado, sendo capaz ainda de direcionar o eixo de expansão 
da ocupação, aspecto que destaca a relevância da interface público-privada no processo de conformação 
territorial de Fortaleza. 

A primeira Postura oficial da cidade, datada de 1835, passou a regular, entre outras questões, a limpeza 
das áreas de trânsito público próximas às edificações, posta sob responsabilidade de seus proprietários ou 
inquilinos, que também deveriam ser incumbidos do pagamento do alinhamento das edificações, a ser 
executado por um arruador indicado pela administração da Vila (Andrade, 2012, p. 10). Já a Lei 
complementar n. 135 de 1838 dispunha sobre o fechamento dos terrenos com cercas, que seriam 
permitidas apenas em terrenos aforados (Barbosa & Oliveira, 2009, p. 209). 

                                                   
2 Idem, p. 149-194. 
3 Para fins de simplificação, esse estudo usará ambos os termos - passeio e calçada - para indicar a área pública 
destinada ao trânsito de pedestres, localizada em paralelo à margem da via de circulação de veículos. 
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Regulações com viés higienista, direcionadas à limpeza da região da interface, tornam-se, a partir desta 
primeira Postura, cada vez mais recorrentes. O mesmo ocorre com a preocupação quanto ao fechamento 
dos terrenos, aspecto que envolve temática semelhante – de apreensão com aspectos referentes à 
salubridade do aglomerado ocupado –, mas também se relaciona com o início de um sistema de controle 
da posse das terras. 

Todavia, ao atribuir responsabilidades financeiras aos proprietários, como o custeio do alinhamento das 
edificações, a lei impõe uma ocupação restrita do território, uma vez que apenas uma parcela da 
população consegue arcar com o valor do serviço, excluindo do perímetro efetivamente ocupado aqueles 
que não possuem condições financeiras compatíveis para a execução do alinhamento. Esse fato aponta 
para uma realidade preocupante, ao indicar que o caráter segregador do processo de gestão e ordenamento 
do território urbano atual parece remeter aos primórdios das regulações territoriais da cidade. 

Tal constatação situa a temática que envolve a segregação socioespacial vigente como um problema de 
caráter fundamentalmente histórico e vinculado ao processo de ocupação de um território colonial. 

Ademais, as diretrizes e ordenamentos citados destacam que os atributos para análise da interface, 
anteriormente listados, possuem temáticas correlatas ao conteúdo das primeiras regulações, ou seja, 
preocupações com a segurança contra quedas, com as condições de manutenção/limpeza dos passeios e 
com os tipos de fechamentos dos lotes destacam a pertinência do estudo da interface público-privada no 
processo de ocupação, expansão e dinâmica urbana da cidade. 

No que tange ao primeiro Código de Posturas, datado de 1861, a regulação adicionou artigos acerca do 
depósito de materiais de construção nos passeios e ruas, só permitido “defronte e na extensão somente de 
sua casa até o meio da rua” (Art. 2 e 3). Disciplinando ainda sobre as dimensões das edificações e suas 
aberturas, com ordenamentos que se estendiam até aspectos estéticos comuns às fachadas da época, como 
vergas, arcos e cunhas.  

Neste período, o processo de ocupação da cidade já se acelerava e algumas ruas já começavam a se 
consolidar como "principais" ou "secundárias", o que propiciou também o surgimento de uma regulação 
que vinculava particularidades construtivas das edificações com as características do logradouro 
adjacente. Assim, o Art. 7 do Código de 1861 fixava um gabarito maior para casas situadas nas duas 
avenidas mais largas da cidade, aumentando em proporção também as dimensões das suas portas e janelas 
(Barbosa & Oliveira, 2009, 581-582).  

Em 1859, 1873 e 1888 foram elaboradas, por Adolfo Herbster, plantas com a proposição de um traçado 
xadrez para Fortaleza, logo, o processo de gestão do território passou a ser vinculado a um maior rigor no 
disciplinamento do espaço urbano por meio do respeito a este traçado. E ordenamentos acerca do 
alinhamento das edificações, características das fachadas e condições de limpeza continuaram presentes 
em posturas seguintes, datadas de 1870 e 1879, respectivamente, bem como no Código de Posturas de 
1893, sem alterações significativas quando comparadas as prescrições até aqui comentadas. 

Dessa forma, entende-se que as regulações que interferiram na interface, no século XIX, eram baseadas 
em princípios de ordem organizacional, higienista e estética, não contemplando a relação deste ambiente 
com o conceito de urbanidade. Contudo, ao concentrarem continuamente seus ordenamentos no ambiente 
de transição público-privada, os ordenamentos legais expostos destacam a relevância da interface para a 
estruturação da morfologia urbana da cidade. 

3. A REGULAÇÃO DA INTERFACE PÚBLICO-PRIVADA NO SÉCULO XX: ENTRE 
INTERESSES E DESCASOS   

Com o crescimento da cultura algodoeira, Fortaleza passou a ocupar uma posição economicamente mais 
relevante no contexto do estado do Ceará e, por isso, no início do século XX viveu o seu "Período de 
Ouro" ou "Belle Époque". Todavia, sua conformação urbana expunha também um processo de maior 
segregação espacial das classes sociais, com a elite ocupando a região leste, e as indústrias a região oeste 
(Cavalcante, Simões Jr. & Hissa, 2014, p. 4). 
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3.1. O CÓDIGO DE POSTURAS DE 1932 

Este Código inaugurou o zoneamento como instrumento base para a gestão e o ordenamento do território 
de Fortaleza e, a relação entre o zoneamento urbano e a estruturação de um espaço público com 
características de urbanidade é ressaltada sobretudo pelas diferentes configurações de interface que 
ocorrem de acordo com os distintos usos do solo permitidos. Em outras palavras, lotes de uso residencial 
tendem a ter interfaces com menor relação/interação com o ambiente da calçada e da rua, em oposição a 
lotes de uso comercial ou de serviços (Netto, Saboya & Vargas, 2012, p. 275). Assim, é especialmente a 
partir dessa regulação que a diversidade social e econômica da cidade passa a ser distribuída no espaço, 
dando início a um processo de conformação de áreas com predominância de interfaces com diferentes 
características, em especial no que tange à permeabilidade visual das fachadas e lotes. 

No que tange à morfologia urbana, o Código de 1932 passou a regular a largura mínima das vias em 
função de sua capacidade e comprimento4; e o tamanho mínimo das quadras em “100 metros por 100 
metros ou retângulos que permitam as dimensões obtidas para os lotes”, que deveriam possuir 10 metros 
de testada e 220 metros quadrados de área (Art. 23 a 26).  

A interferência do tamanho das quadras/lotes para a qualidade da interface público-privada e do espaço 
urbano foi ressaltada nos estudos empíricos que possibilitaram a constatação de que lotes com testadas 
maiores tendem a interferir mais diretamente na análise da qualidade da interface de um trecho de rua, 
justamente por possuírem maior área de contato e, assim, maior área de influência sobre o espaço público 
(Cavalcante, 2017, p. 48). Entretanto, a regulação proposta nesse Código não parece dispor de 
mecanismos que impeçam ou desestimulem a compra conjunta de um grande de número de lotes 
adjacentes e, por isso, demonstra desconsiderar o impacto social imediato gerado por extensos quarteirões 
monofuncionais. 

Os passeios eram regulados de forma semelhante aos ordenamentos do século XIX, com diretrizes que 
responsabilizavam os proprietários dos lotes pelo custeio da construção e manutenção deste espaço 
público. Desta forma, entende-se que as regulações municipais têm atribuído, desde os primórdios, 
responsabilidades partilhadas com os proprietários dos lotes urbanos, sobretudo quando se trata da sua 
manutenção, gerando sentimentos ambíguos nos cidadãos acerca da propriedade desse ambiente, 
dificultando processos de apropriação necessários para a estruturação social do ambiente citadino (Zattar, 
2008, p. 8).  

Esse fato é relevante pois esta obrigação legal tem como resultado prático a confirmação de um espaço 
público inacessível, principalmente pela frequente existência de desníveis entre passeios. Assim, ao 
responsabilizar o proprietário do lote pela conformação deste espaço, promove a construção de 
quarteirões onde o ambiente urbano de usufruto do pedestre é variável de lote para lote, sobretudo em 
suas características fundamentais como revestimento e nivelamento dos pisos.  

Quanto à arborização urbana, os ordenamentos do Código de 1932 colocam como sendo de 
responsabilidade da Prefeitura sua execução e manutenção, determinando ainda uma relação entre 
arborização, recuo frontal e largura do passeio ou da via. Com isso, a arborização de locais onde não 
existia a exigência de recuo de frente vinculava-se aos passeios com larguras maiores que 3 metros; caso 
contrário, a arborização estaria restrita a ruas com mais de 12 metros de largura (Art. 44).  

Essa regulação relaciona-se com os aspectos verificados empiricamente, uma vez que se constatou que 
grande parte das calçadas analisadas possuía largura entre 1,5 e 2 metros e não apresentava vegetação de 
porte, passível de benefício para o conforto ambiental local (Cavalcante, 2017, p. 51). Assim, entende-se 
que vincular a arborização a passeios com largura maior demonstra o interesse de que a vegetação não se 
conforme como uma barreira ao caminhar, contudo, tanto no contexto dessa regulação quanto nos dias 
atuais, calçadas com mais de 3 metros de largura são uma exceção no espaço urbano de Fortaleza, o que 

                                                   
4 A área de ocupação da cidade apresentava "um fim", ou seja, as ruas possuíam comprimentos tangíveis. 
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prejudicou - e ainda hoje prejudica5  – a capacidade de arborização efetiva das interfaces público-privadas 
da cidade. 

Ainda no que tange à arborização, este Código propôs uma determinação inovadora: a relação entre a 
vegetação urbana e orientação solar da via, conforme texto da Lei: “não serão arborizados os lados 
sombreados das ruas que tenham menos de vinte metros de largura e cuja direção esteja nas proximidades 
de linha Norte-Sul” (Art. 45). Este fato considera as condições geográficas da cidade como relevantes no 
processo de estruturação dos espaços públicos, aspecto ressaltado também nas análises empíricas, nas 
quais se confirmaram melhores condições de conforto ambiental – apesar da pouca quantidade de 
vegetações de porte – nas interfaces público-privadas de ruas com orientação no sentido norte-sul. 

Quanto à vedação dos lotes, surge a primeira diretriz que regula a relação entre espaço público e privado 
de acordo com a edificação ou não do terreno, tornando obrigatória a vedação lotes não edificados, assim 
como a manutenção das condições de higiene da interface (muro-passeio). A regulação sobre o 
fechamento de lotes edificados é vinculada ao zoneamento proposto, assim, o fechamento frontal de 
alguns lotes residenciais deveria ser concebido com "muros de 0,80 metro encimados de gradis de ferro, 
madeira ou concreto armado colocado entre pilastras” (Art. 54). Tal ordenamento possibilitava a 
interação/permeabilidade visual entre o espaço privado e público, isto é, a construção de um espaço de 
transição com maior possibilidade de contatos entre os habitantes, comum em residências construídas no 
período (ver Figura 1 abaixo). 

 
Figura 01: Casa localizada no bairro Meireles em Fortaleza: fechamento do lote conforme ordenamento 

legal proposto pelo Código de 1932. 
Fonte: Acervo da Autora (2017). 

A regulação acerca dos recuos obrigatórios das edificações, com o mínimo de 3 metros para o recuo 
frontal e 1,5 metro para a lateral, alterou as soluções de implantação dos edifícios, com a liberação da sua 
forma dos limites do lote, transformando a relação entre o espaço público e privado e modificando a 
relevância e o impacto das fachadas na morfologia urbana.  

No que tange as fachadas, o Código de 1932 buscava por coerência e afinidade, de modo que “as 
fachadas que formarem um só motivo arquitetônico não poderão ser pintadas a cores diferentes que 

                                                   
5 Pois os principais passeios de Fortaleza foram estruturados durante o período de vigência desse Código (1932). 
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perturbem a harmonia do conjunto”; assim como as fachadas secundárias - algumas agora visíveis pela 
nova determinação de recuos laterais – deveriam obedecer ao “estilo” da fachada principal (Art. 221). A 
regulação recaía também sobre os objetos pendurados nas fachadas, sendo eles proibidos quando 
incomodassem ou constituíssem ameaça aos pedestres (Art. 385).  

Com isso, é possível constatar que preocupações de ordem estética, especialmente vinculadas às fachadas, 
apareciam também relacionadas com o ambiente do passeio, o que pressupõe o entendimento legal da 
cidade na escala local, isto é, na dimensão da interface. O ordenamento sobre as possíveis “interferências” 
das fachadas demonstra o intuito de proteção do ambiente do pedestre, postura que foi alterada sobretudo 
com a evolução dos meios de transporte e o distanciamento da relação entre edifício e o espaço público, 
promovido pela regulação de recuos cada vez maiores. 

Quanto à limpeza da interface público-privada urbana, este Código passa a responsabilizar a Prefeitura - 
no Código anterior (1893) a limpeza pública dos passeios era de responsabilidade dos proprietários dos 
lotes - todavia, a varredura diária das vias ficava limitada apenas à área central da cidade. Já a localização 
dos depósitos de lixo ficou restrita ao “interior dos prédios, ou as suas entradas, portões ou corredores”, 
sendo proibida a disposição de detritos sobre os passeios (Art. 515 e 518).  

Os conteúdo desta regulações expõe um fato interessante: ao restringir a coleta de lixo aos ambientes 
internos das edificações/lotes, o texto jurídico retrata a relação de acesso (permeabilidade física) entre o 
espaço público e o ambiente privado da época. A possibilidade de coleta pública do lixo dentro do espaço 
privado do lote demonstra que os limites entre os diferentes territórios eram mais conectados, quando 
comparados à realidade atual - caracterizada pelo crescente necessidade de controle e restrição de acesso 
entre os diferentes domínios e grupos sociais. 

A partir do exposto, compreende-se que o Código de Posturas de 1932 alterou significativamente a 
conformação das interfaces público-privadas da cidade, sobretudo quando confrontado com os 
ordenamentos contidos nas diretrizes e leis do século XIX. Este fato é justificado pelo aumento do 
número de regulações que incidiam sobre os elementos que conformam a interface, com destaque para as 
fachadas, as calçadas (limpeza, arborização e proteção do pedestre) e determinações específicas sobre os 
tipos de fechamentos dos lotes.  

Este último aspecto aparece como o principal ordenamento de caráter positivo deste Código, pois 
estimulou o não fechamento total dos lotes residenciais, ou seja, promoveu uma maior permeabilidade 
visual da interface público-privada habitacional da cidade, propiciando um ambiente mais agradável ao 
pedestre. Ambiente este que ainda é perceptível em alguns bairros de Fortaleza, pois edificações 
residenciais construídas neste período se mantêm no espaço urbano (Figura 1), contribuindo, entre outros 
fatores, para a diversidade morfológica da paisagem urbana. 

3.2   O CÓDIGO URBANO DE 1950 

O Código de 1950 promoveu um zoneamento mais detalhado da cidade, e as regulações acerca dos muros 
desenvolveram-se demonstrando maior diligência na separação entre os espaços públicos e privados. 
Desaparecem, contudo, as regulações acerca dos fechamentos de lotes edificados, i.e., esta regulação 
deixa a cargo do proprietário a escolha do tipo de fechamento do lote devidamente ocupado, bem como 
sua dimensão e materiais, abandonando então a preocupação ressaltada anteriormente (ver Figura 1) que 
envolvia a permeabilidade visual da interface público-privada. Todavia, este Código propõe uma 
novidade, ao admitir em “novos bairros residenciais” a total ausência de fechamento frontal dos lotes 
(Art. 25). 

É importante salientar que o texto da lei, ao definir o modo de construção comum aos novos bairros 
residenciais, expõe uma característica marcante na construção da legalidade urbana, a qual historicamente 
buscou garantir e ressaltar as qualidades e a proteção dos espaços das elites, desvinculando os 
pressupostos legais do interesse coletivo e da diversidade social e econômica intrínseca ao território 
citadino e seus habitantes. Estas condições influem no ambiente da interface, pois selecionam os tipos de 
moradores que podem/conseguem habitar ou frequentar certas áreas da cidade, homogeneizando 



 

 

 

 

 

 

 3CIHCLB / NTPR / UFBA 
Rua Prof. Aristides Novis, 2, Federação, CEP 40210-630, Salvador – BA 

3cihclb@gmail.com / www.3cihclb.ufba.br/ www.facebook.com/3CIHCLB/ 

 

socialmente partes do território e promovendo rebatimentos na zona de transição da interface, que acaba 
por possuir características distintas de acordo com o uso, ocupação e nível social do ocupante/proprietário 
do lote adjacente. 

Ademais, o Código de 1950 ressaltava sobremaneira os atributos estéticos da interface público-privada, 
existindo até premiações aos “proprietários de prédios residenciais cujos jardins, hortas ou pomares, 
contribuam para o embelezamento e decoração dos logradouros ou a beleza da cidade e de seus 
arredores” (Art. 320). A ausência de vedação frontal de lotes por meio da integração do recuo de frente 
com o passeio – “sem gradis, balaustradas ou fechos de qualquer natureza” – era permitida e estimulada 
também em outros tipos de edifícios6 localizados na zona comercial, desde que ocupassem “posição 
destacada na quadra” e possuíssem o afastamento mínimo de 5 metros do logradouro (Art. 29).  

Estas regulações mostram-se positivas quando relacionadas com as observações de cunho empírico7 pois 
permitiam maior conexão entre o ambiente privado e o espaço público. A eleição de edificações com 
características especificas cabíveis à integração do recuo de frente denota a percepção de marcos 
arquitetônicos na paisagem da cidade e sua relevância para a melhor legibilidade da forma urbana – o que 
pressupõe ainda uma compreensão e abordagem do território urbano na escala da rua/bairro. Destaca-se 
também que a premiação dos lotes com jardins que “contribuíam para o embelezamento da cidade” 
demonstra que o conteúdo legal do Código de 1950 parece considerar que o tratamento do ambiente 
privado influi na qualidade do espaço público urbano como um todo. 

Neste Código, os recuos de frente foram associados a uma maior gama de usos do solo urbano. No caso 
particular de edifícios escolares, o regulamento acerca dos recuos de frente recai diretamente sobre um 
importante aspecto que envolve a configuração morfológica da interface público-privada: a necessidade 
de permeabilidade visual entre a edificação e a calçada/rua. Assim, o Código 1950 ordenava que o gradil 
fronteiro deveria permitir o máximo de visibilidade possível do logradouro público (Art. 344), 
determinando ainda as escolas deveriam ser preferencialmente térreas, e consolidando, apenas para este 
uso específico, uma proposta arquitetônica com máxima conexão visual e física entre o ambiente interno 
ao lote e o espaço público. 

Os recuos laterais passaram a ser vinculados tanto ao zoneamento quanto à testada do lote e ao uso da 
edificação, com a possibilidade de que chegassem até 2,50 metros. Todavia, o aprimoramento da 
regulação do sentido de isolar os edifícios nos lotes, por meio de ordenamentos de recuos cada vez 
maiores, coloca o planejamento urbano como pautado fundamentalmente na conformação de edifícios 
como “caixas isoladas" ou unidades distintas que fragmentam o tecido da urbe (Hertzberger, 1999, p. 70). 
Produz-se com isso um efeito adverso e paradoxal para a funcionalidade da cidade: quanto melhor os 
edifícios isolados parecem funcionar, mais diminuem a qualidade de vida na rua.  

Assim, é a partir deste Código que a legislação urbana de Fortaleza parece estimular o isolamento do 
edifício no ambiente privado do lote, particularizando e estendendo os ordenamentos sobre os recuos, 
especialmente no que tange à tipologia/uso residencial, sem demonstrar compreender as implicações 
socioespaciais impostas por este posicionamento legal. 

Com relação aos passeios, assim como nos primórdios da ocupação da cidade, o Código de 1950 
dispunha que sua a construção e manutenção eram de responsabilidade dos proprietários dos lotes 
adjacentes, ressaltando ainda a isenção de alvará de licença para obras neste ambiente (Art. 122). 
Todavia, a possibilidade transformação deste espaço público sem aprovação prévia do Estado propõe que 
informalidades que pudessem vir a ser executadas se tornassem mais difíceis de serem efetivamente 
fiscalizadas e/ou penalizadas. Entende-se, contudo, que não é possível uma total fiscalização do espaço 
urbano pelo Poder Público, e que se espera o cumprimento das Leis pela população, mas a permissão de 
transformações no ambiente da interface – principalmente no que tange ao espaço da calçada – sem 

                                                   
6 Edifícios públicos, semi-públicos ou de caráter cívico; além de templos e hotéis (Art. 29 do Código Urbano de 
1950). 
7 Ver: Cavalcante, 2017, p. 40-51. 
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prévio consentimento legal, parece contribuir para a realidade encontrada atualmente nas ruas da cidade, 
onde o espaço do pedestre mostra-se inacessível a todos os habitantes (ver Figuras 03 e 04).  

O Código 1950 apresenta ainda um novo elemento significativo: a regulação acerca das portarias, 
definidas como compartimentos destinados “exclusivamente ao porteiro, vigia ou encarregado do prédio”, 
com localização obrigatória “junto à entrada principal e comum de qualquer habitação coletiva” (Art. 
210, § 3). As garagens também foram reguladas pela primeira vez nesta Lei, existindo sobretudo a opção 
de se localizarem junto ao edifício principal, e não em subsolos como se vê atualmente.  

O surgimento de regulações sobre portarias e garagens demonstra o início da mudança na condição 
habitacional na cidade, com gradativo adensamento dos lotes com a implantação de edifícios 
multifamiliares8. O ordenamento sobre as garagens coloca o veículo particular como novo elemento a ser 
incorporado ao espaço privado, resultando em novas formas de acesso ao lote, que irão impactar 
sobremodo o ambiente da interface.  

Compreende-se que as regulações edilícias acompanham mudanças econômicas, tecnológicas e culturais 
que afetam o estilo de vida da população e seu modo de ocupar e utilizar o espaço urbano; e justamente 
por esse motivo, não devem ser totalmente responsabilizadas por algumas consequências vinculadas a 
processos outros, que demandam regulações específicas. Entretanto, considera-se que a legislação urbana 
deve agir de modo a garantir a estruturação do espaço da cidade a partir da ponderação de diversos 
fatores/interesses, com o objetivo de assegurar boa qualidade da vida para toda sua população.   

Nesse sentido, o surgimento de ordenamentos legais sobre portarias para segurança/controle do acesso 
aos lotes coletivamente habitados, juntamente com a regulação sobre o acesso/estacionamento de 
veículos, foram necessários para que a forma da cidade e seus edifícios acompanhasse as transformações 
econômicas e tecnológicas correlatas ao período. O que se percebe, no entanto, é que a adição de tais 
regulações não levou em conta seu impacto em outras, acarretando em interfaces onde o que é 
efetivamente regulado/controlado - e, dessa forma, estimulado, - é o uso do transporte veicular e a 
proteção do ambiente privado em detrimento do espaço público e das condições de mobilidade do 
pedestre. 

3.3 O CÓDIGO URBANO DE 1962 

Este Código se mostrou como uma otimização da Lei anterior (1950), promovendo poucas alterações 
fundamentais. O zoneamento urbano se tornou ainda mais detalhado e o estímulo ao uso misto do solo 
citadino através da proposição de centros de bairro9, aspecto que aparece como uma contribuição 
relevante para a diversidade socioeconômica da cidade e positivo à conformação do ambiente da 
interface10.  

Quanto aos passeios, as larguras mínimas admissíveis tiveram sua dimensão vinculada unicamente à 
largura da via adjacente, diferindo do Código de 1950, o qual propunha uma relação também com o uso 
do solo. Assim, a nova regulação se direciona para a compreensão do passeio mais como parte da 

                                                   
8 Denominados neste Código (1950) como “casas de apartamento” e descritos como a reunião de várias habitações 
“em um mesmo prédio dispondo de uma entrada principal comum e uma portaria devidamente instalada” (Art. 339). 
Essa tipologia era permitida apenas na zona central e comercial: "nas demais zonas, estes edifícios somente poderão 
ser construídos se ocuparem posição destacada em meio de lote e afastadas das construções próximas de um mínimo 
de 20,00m (vinte metros), devendo a parte não construída do lote dispor de uma área devidamente arborizada ou 
ajardinada na proporção de 5,00m² (cinco metros quadrados) por hóspede e morador" (Art. 343). 
9 Definidos neste Código (1962) como áreas de uso misto onde deveriam ser implantados também equipamentos de 
uso comum para usufruto dos habitantes locais. O conceito de centro de bairro foi baseado no incentivo ao 
desenvolvimento maior dos outros bairros da cidade - que não o Centro - a partir da fixação de pontos de 
convergência da população, com a concentração de núcleos comerciais e o agrupamento de equipamentos 
sociais/recreativos em áreas estratégicas dentro do perímetro dos bairros. 
10 Especialmente por favorecer a atratividade local e contribuir para os pressupostos enunciados nas teorias 
consagradas de Jacobs, 2014; Bentley et al., 1985; e Gehl, 2013, além de relacionar-se com as comprovações 
empíricas de Netto, Saboya & Vargas, 2012. 
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via/logradouro e menos relacionado aos lotes. Entretanto, no Art. 38 continua a direcionar a construção e 
manutenção desse ambiente aos proprietários dos lotes adjacentes, situação que coloca em destaque a já 
citada ambiguidade do texto legal, sobretudo no que tange à funcionalidade e à relevância dos passeios no 
contexto urbano de Fortaleza. 

Nos disciplinamentos acerca da forma dos edifícios, a novidade regulatória mais destacável foi o 
surgimento da opção por pilotis no pavimento térreo de edifícios residenciais, devendo ser uma área 
"inteiramente livre com ocupação das áreas necessárias aos halls de entrada, elevadores, escadas e 
portaria" (Art. 85, alínea e). Ressalta-se ainda o surgimento do ordenamento que dispunha da 
obrigatoriedade de vagas para estacionamento de automóveis nos edifícios residenciais, vinculadas 
diretamente à quantidade de unidades habitacionais ofertadas (Art. 163). Regulação que promoveu 
rebatimentos sobre o espaço do pilotis, que foi comumente ocupado com as vagas para automóveis, 
contrariando tanto os pressupostos modernistas11 relacionados ao conceito, quanto o próprio Art. 85. 

Juntas, estas regulações possibilitaram e, decerto, estimularam, durante algumas décadas12 – até que as 
técnicas de construção de subsolos se tornassem mais viáveis financeiramente –, a conformação do 
pavimento térreo de edificações residenciais multifamiliar em pilotis como uso exclusivo vinculado ao 
estacionamento de veículos particulares. Essa condição influenciou sobremodo a transformação da 
interface público-privada dessa tipologia, por destituir o térreo de uma possível utilização recreativa ou 
social, caracterizada pela presença ou circulação de pessoas no espaço. Ademais, o aumento da 
quantidade de acessos de veículos aos lotes prejudicou a acessibilidade física dos passeios, impactando 
aspectos fundamentais vinculados à configuração e à qualidade da interface, como a permeabilidade física 
e visual e a atratividade do uso do solo ao nível do térreo.  

Neste sentido, as transformações ocorridas na tipologia residencial multifamiliar, incorporadas pelo 
Código de 1962, demonstram que a regulação do espaço urbano de Fortaleza foi direcionada 
gradualmente para a problemática referente à qualidade da produção e do ambiente privado, sem se 
relacionar com a influência dos regulamentos edilícios na qualidade do espaço público. Entretanto, não se 
pode deixar de ressaltar que este mesmo Código buscou, pela primeira vez, uma alternativa a total 
separação de usos do solo da cidade, a partir do fomento ao uso misto nos "centros de bairros", incitando 
uma maior diversidade de funções no espaço citadino, aspecto concatenado com os preceitos que 
vinculam atributos da interface com estímulos à maior urbanidade. 

3.4 O CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS DE 1981 

Nesta regulação, as fachadas das edificações são reguladas de modo a “receber tratamento arquitetônico” 
e “acabamento adequado” a fim de firmar “compromisso com a paisagem urbana” (Art. 62). Aparecem, 
ainda, inúmeros regulamentos relacionados a anúncios e propagandas na interface público-privada, com 
ordenamentos para que não se tornem obstáculos à circulação dos pedestres ou prejudiquem a 
“composição arquitetônica do edifício” (Art. 664, § 1o).  

Todavia, não são expostos exemplos ou explicações acerca de quais seriam os tratamentos ou 
"acabamentos adequados", assim como qual é o "compromisso" a ser firmado com a paisagem da cidade, 
ou o que seria prejudicial para a "composição arquitetônica" de um edifício, fatores que corroboram para 
a dificuldade de compreensão e aplicação dos pressupostos legais. E esta indefinição do texto jurídico 
abre margem para interpretações e contestações que, quando vinculadas ao espaço construído da cidade, 
são prejudiciais a sua estruturação e qualidade.  

Quanto às edificações recuadas, as marquises em balanço são reguladas de forma a ocuparem até 3/4 do 
recuo de frente, dessa forma, a maioria dos elementos que poderiam atuar da zona pública-privada, 

                                                   
11 O pilotis aparece como um dos Cinco Pontos para uma Nova Arquitetura, preconizados por Le Corbusier e 
difundidos sobretudo a partir do projeto da Villa Savoye (1928). Para o arquiteto, o sistema de pilares que eleva o 
edifício do solo possuía como função primordial permitir o livre trânsito das pessoas no piso térreo da edificação. 
12 Os rebatimentos espaciais das regulações urbanas não ocorriam em total paralelo ao surgimento dos ordenamentos 
legais aqui expostos, mas se consolidavam substancialmente nos anos e décadas conseguintes a eles. 
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passam a ser localizáveis dentro no lote e na região mais próxima ao edifício, i.e., mais distante dos 
pedestres. Esse fato modifica sobremaneira as possibilidades de composição morfológica da interface, 
especialmente porque ocorre em paralelo ao momento de profusão dos muros como principal opção de 
fechamento dos espaços privados, segregando a região dos recuos e as possibilidades de sombreamento 
das calçadas. 

As regulações sobre as portas e janelas disciplinam que estas devem ter “venezianas, persianas, treliças ou 
outro dispositivo equivalente que, quando fechado, impeça a passagem de luz, mas possibilidade de 
abertura” (Art. 158). Logo, o ordenamento legal se restringe a fatores vinculados à iluminação e à 
ventilação dos ambientes internos, sem considerar a permeabilidade visual ou a disposição das aberturas 
nas fachadas e a sua relação com o espaço externo. Essa ressalva não nega a necessidade de privacidade 
intrínseca a alguns cômodos ou áreas dos edifícios, mas se direciona para a influência da porosidade das 
fachadas (densidade de aberturas) na vitalidade do espaço urbano, fato já comprovado por estudos 
empíricos como o de Netto, Saboya e Vargas (2012, p. 275).  

Este Código ordena ainda que as garagens devam respeitar o recuo de frente e as portarias/guaritas podem 
situar-se nos recuos mínimos obrigatórios, ou seja, nos alinhamentos do lote. O ordenamento legal sobre a 
relação de vigilância estabelecida com o passeio/rua através das guaritas, demonstra o caráter restritivo da 
interface público-privada nos dias atuais, que cumpre a função prioritária de proteção visual e física do 
ambiente privado perante a diversidade de pessoas e situações que ocorrem no espaço público.  

Quanto aos acessos de veículos aos lotes e sua relação com as calçadas, o Código de 1981 propõe a clara 
separação dos fluxos, priorizando, contudo, a circulação de veículos em detrimento dos pedestres. Isso 
ocorre a partir do ordenamento de rebaixo no meio fio, e pela recomendação da mudança na trajetória 
linear do passeio, considerando por vezes até a sua interrupção (Art. 414). Assim, os desenhos disponíveis 
em anexo à Lei propõem situações de acesso de veículos aos lotes e opções de estacionamentos de 
veículos na interface que corroboram para a diminuição da influência desse ambiente na vitalidade urbana 
da cidade. 

Quanto à limpeza pública, os ordenamentos do Código de 1981 continuam semelhantes aos dos Códigos 
anteriores, havendo mudança apenas na indicação de obrigatoriedade de construção de uma área para 
armazenagem das lixeiras, que deve se localizar agora no alinhamento dos lotes (Art. 559). Esse fato 
ressalta que os limites de acesso entre os diferentes domínios – público e privado – ficaram mais 
restritivos ao longo do tempo. 

Quanto ao fechamento dos lotes por muros, são regulados apenas os casos de terrenos não edificados, 
com a altura mínima variável por zona, entre 1,80 e 2,00 metros, sendo dispensado o fechamento apenas 
quando do uso do lote para lazer, esportes ou recreação. Os demais ordenamentos do Código, quanto aos 
fechamentos dos terrenos, se mantiveram semelhantes às regulações anteriores, nas quais arames, cercas 
de madeira e telas de proteção são opções apenas para terrenos localizados na zona rural ou em vias ainda 
não pavimentadas, entretanto, é exigido, em todos os casos, que se mantenha o fechamento do terreno em 
bom estado de conservação.  

Assim, constata-se a contínua inexistência de regulações sobre o fechamento de terrenos edificados, o que 
sugere que os proprietários e/ou empreendedores estão livres para atuarem sobre esse importante 
elemento conformador do espaço da interface público-privada, resultando muitas vezes em soluções como 
a exposta abaixo (Figura 2): 
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Figura 02: Edifício residencial localizado no bairro Meireles, em Fortaleza: ausência de permeabilidade 

visual. 
Fonte: Acervo da Autora (2017). 

A responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas continua a cargo dos proprietários dos 
lotes, sejam eles edificados ou não (Art. 605 e 606). Sendo acrescentadas, ainda, regulações que 
possibilitam à Prefeitura fixar prazos ou executar as obras cobrando dos proprietários o custo pelos 
serviços, sempre que “o interesse público reclamar urgentemente a construção ou reconstrução” do 
passeio (Art. 608). A partir disso, o único caso de financiamento de obras nos passeios, pelo Município, 
ocorre caso haja alterações no alinhamento da via adjacente. Dessa forma, fica a pergunta: como o 
Município se comporta nos casos em que o responsável pelo lote não tem condições financeiras para arcar 
com o custo da execução do passeio? 

Ademais, são propostos ordenamentos para que seja mantido piso "adequado ao trânsito de pedestres" 
durante períodos de obras (Art. 29 a 39) e disciplinamentos sobre os possíveis obstáculos à circulação nas 
calçadas, como a proibição de degraus de acesso aos lotes e a necessidade de que os mobiliários urbanos 
não ocupem mais de um terço da largura do passeio, além da proibição de portões abrindo para fora (Art. 
613). A preocupação com o livre trânsito dos pedestres se mantém também em outros artigos do Código, 
como na proibição de estacionamento de veículos sobre os passeios e na restrição à colocação de mesas e 
cadeiras sobre as calçadas (Art. 673) (ver Figura 03 abaixo).  

 
Figura 03: Apropriação indevida das calçadas do bairro Meireles em Fortaleza. 

Fonte: Acervo da Autora (2017). 

 Em análises empíricas, todavia, pode-se constatar que muitas das regulações acima citadas não 
são seguidas ou fiscalizadas. As situações percebidas em campo eram frequentemente vinculadas à 
utilização dos passeios como extensão de comércios (Figura 03), com soluções de vagas para 
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estacionamento de veículos no recuo de frente, invadindo a área do passeio ou até mesmo impedindo 
completamente o trânsito dos pedestres, além de más condições de manutenção e acessibilidade das 
calçadas (Cavalcante, 2017, p. 49-50) (Figura 04): 

 
Figura 04: Irregularidades das calçadas do bairro Meireles em Fortaleza. 

Fonte: Acervo da Autora (2017). 
 

Estas constatações demonstram ainda a falta de conhecimento da população sobre seus direitos e deveres 
quanto à manutenção e uso das calçadas como um fator problemático. Sobretudo quando se evidencia que 
a investigação empírica, vinculada às imagens acima, ocorreu no bairro de Fortaleza com o maior Índice 
de Desenvolvimento Humano - IDH; além de ser caracterizado como área privilegiada no que tange ao 
direcionamento dos investimentos públicos e privados, disponibilidade de infraestrutura e equipamentos 
urbanos (Cavalcante, 2017, p. 107). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Legislações que regulam a produção urbana mostram-se também como marcos delimitadores de poder no 
espaço da cidade, classificando territórios, conferindo significados e modificando as noções de civilidade 
e cidadania. Todavia, não são capazes de determinar a forma final desejada para a cidade, pois esta parece 
ser mais resultante das relações que a Lei estabelece com as formas de produção imobiliária do que da 
aplicação exclusiva de seu conteúdo (ROLNIK, 2008, não paginado). 

O estudo da interface público-privada a partir das proposições das regulações urbanas, com enfoque nos 
Códigos de Obras e Posturas de Fortaleza, evidencia uma cidade que se desenvolveu pautada em 
preceitos que se tornaram relutantes quanto aos atributos relacionados à maior vitalidade e sociabilidade 
urbana. Cymbalista (1999, p. 82) acrescenta a essa constatação um aspecto preocupante: na maioria das 
vezes, “a adoção de postura refratária à convivência urbana representa ascensão social para aqueles que a 
praticam”.  

Foi revelado, contudo, que Códigos anteriores propunham ordenamentos positivos quanto à conformação 
de uma interface público-privada com atributos vinculados à promoção de maior urbanidade. Como 
exemplos, têm-se a regulação que dispunha premiações relacionadas ao bom tratamento das interfaces 
residenciais; o ordenamento sobre muros com dimensões que possibilitavam uma maior 
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visibilidade/interação social entre os diferentes domínios; e o estímulo ao uso misto nos chamados 
"centros de bairro". 

No entanto, regulações que atuavam na construção de uma interface menos rígida, sobretudo em termos 
de acesso e permeabilidade visual, foram desaparecendo gradativamente, ou se modificando na direção do 
atual enclausuramento no ambiente privado perante um espaço público esvaziado. Além disso, os 
regulamentos apresentados foram orientando seus princípios e objetivos para a conformação de um 
ambiente privado com qualidades de salubridade, segurança e ventilação, sem considerar, porém, a 
configuração morfológica e externa das edificações – nesse ponto, destacam-se as regulações abstratas e 
imprecisas sobre a composição das fachadas e da paisagem citadina. 

Assim, a existência de regulações urbanas que buscam qualificar apenas a área interna/privada da 
edificação e do lote; a responsabilidade sobre as calçadas, historicamente direcionada aos proprietários 
dos lotes; e a total ausência de regulação sobre a altura dos muros em lotes edificados, são fatores que 
demonstram que as legislações urbanas de Fortaleza passaram, ao longo do tempo, a desconsiderar a 
interface público-privada como espaço de relevância na dinâmica social e urbana. 

A atual desqualificação dos espaços públicos e a tendência ao isolamento em ambientes privados 
devidamente fechados são entendidas como consequências espaciais de um processo histórico de 
ordenamento do território por regulamentos que não demonstram capturar a complexidade da dinâmica 
urbana ou guiar sua forma e funcionalidade na busca por diversidade socioeconômica e espacial. Por fim, 
questiona-se: no processo prático de gestão e planejamento urbano, onde se situa o interesse pela 
qualidade do espaço público, especialmente na escala de uso e apropriação cotidiana das pessoas?  
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