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RESUMO 

 

Este texto apresenta os resultados de estudos morfológicos do tecido urbano produzido no 

processo de expansão da cidade de Maceió entre os anos 2000 a 2010. Enfoca-se tanto as 

características formais dos empreendimentos imobiliários projetados no período, como dos 

espaços de uso público que intermediam parte importante das relações sociais citadinas. A 

urbanização intensa e acelerada ocorrida no Brasil e em Alagoas, desde a década de 1950 

até hoje, resultaram em mudanças importantes nas formas de sociabilidade citadina e de 

produção-organização dos espaços de convivência particulares ou coletivos, públicos ou 

privados. Para se compreender essas transformações, empreende-se um estudo de longa 

duração, subdividido em etapas que tem como um dos seus objetivos caracterizar o processo 

de crescimento espacial da cidade de Maceió, especialmente as mutações dos espaços de uso 

público e dos espaços livres sem edificações. 

  

1   INTRODUÇÃO 

 

O processo de urbanização da população brasileira, intensificado durante a segunda metade 

do século XX em consequência dos movimentos migratórios e crescimento demográfico, 

resultou na inversão da distribuição rural/urbana da população — na década de 1930, essa 

distribuição, que era de 70% e 30%, atingiu 25% e 75% no final do século XX, chegando, 

no início do século XXI, a 20% e 80%, respectivamente. Neste mesmo período, a cidade de 

Maceió também experimentou um enorme crescimento do seu tecido espacial, assim como 

das relações sociais, em todos os campos das atividades humanas. Durante as últimas cinco 

décadas, a população maceioense viu-se multiplicada 5,5 vezes (Quadro 1). 

 
Quadro 1 — Maceió: Evolução da população (1960-2010) 

Ano 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

População 170.134 263.670 399.298 628.253 797.759 932.748 

Fonte: http://www.ibge.gov.br – IBGE – Sinopse do Censo Demográfico 2010 

 

Esse crescimento demográfico resultou em demandas crescentes de espaços para habitação 

(que alimentam um importante mercado imobiliário) e, consequentemente, em expansões 

gradativas do tecido citadino, tanto de modo legal (parcelamentos planejados) como de modo 

não-legal (favelas, loteamentos e desmembramentos clandestinos). Para atender parte dessa 

demanda foram registrados na Prefeitura Municipal de Maceió, entre 1945 e 2010, cerca de 

657 empreendimentos imobiliários “legais” de diversos tamanhos e formas. Eles são 

oficialmente classificados em cinco categorias: loteamento, desmembramento, conjunto 

http://www.ibge.gov.br/


habitacional, condomínio e residencial (Tabela 1).  
 

Tabela 1 Maceió Número de parcelamentos do solo ocorridos entre 1945-2010 

Tipos de 

empreendimento 
Loteamentos 

Desmem-

bramentos 

Conjuntos 

Habita-

cionais 

Condo-

mínios 
Residenciais Total 

Quantidade 386 95 118 50 6 657 

Fonte: Brasil - Prefeitura Municipal de Maceió, 2000 

 

O foco da pesquisa são as formas dos espaços destinados ao uso público. A ênfase nesse 

aspecto se deve ao fato de que a vida em sociedade pressupõe a possibilidade de 

desenvolvimento de modos de trabalho cooperativo e de convivência em espaços de 

coabitação, de co-presenças, de simultaneidades. Com efeito, a história da humanidade 

reflete em grande parte as experiências que cada formação social empreendeu no sentido de 

realização dessas possibilidades enquanto modos particulares de organização social em 

termos econômicos, políticos e culturais. Cristalizadas no tempo, mas sujeitas a apropriações 

diferenciadas e a transformações, as formas do tecido espacial urbano contêm indícios para 

se compreender aspectos importantes da organização social. Dentre esses aspectos está, por 

exemplo, a configuração do “domínio público”, ou seja, a instância mais física da esfera 

pública1: as áreas de uso comum ou público da sociedade. Desse modo, os diferentes 

arquétipos de organização dos espaços comuns e coletivos empregados na conformação das 

aglomerações urbanas devem, certamente, refletir aspectos importantes de como cada 

formação social organizou o espaço físico para a realização de suas práticas de sociabilidade. 
 

As condições de existência dos espaços de uso público, das vias públicas e de seus 

componentes é estratégica para a qualidade de vida de seus habitantes assim como para o 

desenvolvimento de sociabilidades e para a reprodução da sociedade (FARIA, 2011). Por 

outro lado, os conflitos de apropriação dos espaços de domínio público e as mutações que 

estes experimentam podem revelar concepções contraditórias sobre a forma e o uso dos 

espaços. Percorrendo-se a cidade, constata-se que existe uma enorme disparidade entre o que 

é projetado e o que emerge concretamente dos processos de construção-apropriação-

manutenção dos espaços urbanos. Por exemplo, os dados do Censo Demográfico de 2010 

para Maceió, do IGBE2, denunciam a condição generalizada de carências de adequação dos 

logradouros no entorno imediato dos domicílios: 42% domicílios com esgotos a céu aberto, 

43% sem arborização pública, 40% sem pavimentação, 28% sem calçadas, 35% sem meio-

fio e guias, 61% sem bueiros e 94% sem rampas para cadeirantes, itens imprescindíveis no 

século XXI para a reprodução da vida urbana em condições adequadas de conforto e 

urbanidade. 
 

2   BREVE DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE MACEIÓ: CIDADE 

BAIXA E CIDADE ALTA, PLANÍCIE E TABULEIRO 
 

Em 2015 a cidade comemorou 200 anos de sua emancipação política como vila. O 

aglomerado se formou e se desenvolveu próximo ao mar, sobre uma planície litorânea e 

lagunar de um rico complexo estuarino que conforma uma faixa arenosa que se estende de 

sudeste a nordeste, entrecortada por alguns riachos e canais, com enseadas naturais. Fixou-

                                                 
1 As instâncias da esfera pública são: o domínio público, a arena pública, o Estado e o espaço social (FARIA, 

2002). Por limitação de espaço, não nos deteremos em demonstrar a correlação entre cidade e esfera pública. 
2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Acesso: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao 

/censo2010/entorno/entorno_tab_municipios_zip_xls.shtm.  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao


se nos terrenos mais elevados e próximos ao sopé da falésia de um grande “tabuleiro”3, por 

onde mais tarde a cidade cresceu. O lugar onde a cidade se formou possui quatro relevos 

bem marcados: planície, planalto, ravinas e encostas íngremes4 (Mapa 1). Num patamar, ao 

sopé do tabuleiro, não muito distante do porto natural, instalaram-se as instituições mais 

importantes da vida civil e religiosa urbana, assim como as atividades econômicas e as 

habitações das classes mais abastadas. Estas, transferiram-se mais tarde para o alto do 

tabuleiro e para as praias ao norte, despovoando o Centro histórico. No processo secular de 

segregação, os mais pobres foram sendo alojados de modo precário nos terrenos mais úmidos 

e pantanosos próximos à laguna Mundaú e nas encostas de falésias e de vales estreitos. 

 

O primeiro plano urbanístico da cidade foi esboçado em 1821, depois retomado em 1841. 

Abarcava o atual Centro histórico no qual abria e retificava ruas e praças num desenho em 

xadrez. Depois deste, foram traçados apenas alguns esboços (1868 e 1932) sugerindo como 

a cidade poderia ser ampliada (CAVALCANTI, 1998). Nem as diversas Posturas 

Municipais editadas desde princípio do século XIX, nem os Planos Diretores elaborados na 

segunda metade do século XX e início do XXI definiram diretrizes rígidas de espacialização 

urbana. Desse modo configurou-se, de início, a “cidade baixa”, com uma paisagem 

edificada densa, meio térrea, meio assobradada. Só em meados do século XX o Centro 

histórico viu construir alguns poucos edifícios comerciais e institucionais de maior altura. 

Mudanças culturais e sociais dão fôlego à verticalização aquecendo um mercado imobiliário 

habitacional para rendas altas e médias nas praias da planície litorânea central, seja por 

ocupação de vazios, seja por substituição de moradias térreas.  

 

A expansão da cidade baixa seguiu os principais caminhos que interligavam o núcleo com o 

porto (Jaraguá), com a laguna Mundaú e com o interior da província, para o sul, para o oeste 

e para o norte. Nas proximidades do Centro adquiriu uma estruturação radiocêntrica, depois, 

seguindo a orla em direção às praias periféricas a sul e a norte, retomou a forma xadrez, 

porém sem articular as conexões entre empreendimentos, resultando descontinuidades entre 

eles, com inúmeros entroncamentos em “T”. O dimensionamento das novas vias e praças 

implantadas sempre foi muito mesquinho: ruas e calçadas estreitas, mal construídas e mal 

cuidadas5. Hoje, congestionada de automóveis, a cidade paga o preço pela avareza dos 

empreendedores imobiliários que traçaram o tecido da planície e a omissão das sucessivas 

administrações municipais em atualizar os parâmetros urbanísticos ao interesse público. 

 

Já antes do final do século XIX o processo de expansão urbana tinha galgado ladeiras e 

vencido o desnível do tabuleiro, dando início à formação da “cidade alta”. Aí também a 

mesquinhez dos espaços públicos não foi diferente. Porém, os tabuleiros têm uma 

conformação superficial diferente da planície. Subdividem-se em quatro partes: três ao sul e 

                                                 
3 Os tabuleiros costeiros são formações geológicas sedimentares terciárias características do litoral nordestino 

brasileiro. Elevam-se, ao sul, em falésias quase verticais a mais de 40 metros acima do nível do mar e, depois, 

estendem-se para o interior do continente, elevando-se continuamente até atingir 120m no limite norte. São 

drenados por vales estreitos com encostas íngremes. 
4 Na primeira coluna da Tabela 2 relacionamos as grandes macrozonas em que a cidade pode ser subdividida 

(FARIA, 2016), com os bairros nelas localizados. 
5 Existe, desde muitos anos, legislação de padronização de calçadas ou “passeios públicos”, porém nunca 

fiscalizado o seu cumprimento. O proprietário do imóvel é obrigado a implantar o “passeio público” em frente 

ao seu imóvel, obedecendo os parâmetros e requisitos. Porém, quando é feita, cada um faz o que bem entende, 

ao seu gosto e conveniência. Isso resulta em “colagens individualizadas” excessivamente diversificadas, com 

padrões de acabamento e perfis construtivos muitas vezes irracionais em relação à funcionalidade básica que 

se espera de um passeio destinado a pedestres com necessidades de mobilidade diferenciadas, envolvendo 

inclusive aspectos de segurança.  



uma ao norte. Os três tabuleiros da porção sul (central, leste e oeste), interfluviais e lineares, 

estendem-se de sul a norte, separados por profundas, íngremes e estreitas ravinas (grotas). O 

Grande Tabuleiro Norte, por fim, constitui uma única e contínua área por onde a cidade 

atualmente se espraia substituindo canaviais.  
 

 
Desenho: Faria G.M.G.; Moura, L.R. D. de (2016) 

Figura 1 Maceió Macrozoneamento proposto em 2016 
 

Sobre os tabuleiros, durante todo o século XX e adentrando o novo milênio, a expansão 

urbana seguiu um traçado marcadamente linear, de sul a norte, ao longo de importantes eixos 

rodoviários, estradas federais (BR-114 e, depois, a BR-316) implantadas sobre os divisores 

de água. Essa expansão vem se dando por meio de parcelamentos conectados a esses eixos 

rodoviários, configurando uma formação em “árvore”, portanto, hierarquizada e rígida. A 

cidade alta permaneceu quase que exclusivamente habitacional até meados do século XX. 

A partir de então começaram a se instalar ali grandes equipamentos institucionais, indústrias, 

concessionárias de veículos e de máquinas agrícolas, mudando o perfil da ocupação, mas 

colocando obstáculos à mobilidade pelo fato de ocuparem grandes glebas fechadas em meio 

aos parcelamentos que as circundavam. Com os sinais de esgotamento das possibilidades de 

expansão pela planície — inclusive com a verticalização —, a urbanização dos tabuleiros 

ganhou forte ímpeto nas últimas décadas com a ocupação de vazios intersticiais e o 

espraiamento da cidade para a periferia longínqua ao norte até pouco tempo utilizada para 

produção agrícola (cana-de-açúcar).  
 



Por fim, um terceiro “tipo” de expansão da cidade, já mencionado, pouco estudado até o 

presente em termos morfológicos, mas muito significativo tendo em vista sua extensão, 

localização, densidade populacional. Trata-se das urbanizações em áreas de risco ou de 

preservação permanente, tais como áreas alagadiças, mangues, encostas íngremes e fundos 

de vale, invasões de áreas públicas. Excluída do mercado fundiário formal por não dispor de 

renda suficiente para fazer frente à amortização do preço do lote ou da moradia, a população 

pobre e sem-teto de Maceió procura solucionar como pode sua carência de moradia. Com 

alguma tolerância social pelo quadro econômico, além da conivência de autoridades e de 

chefes políticos pelas retribuições eleitorais que a permanência nessas áreas impróprias 

propicia, mas, também, por resistências às ações de remoção, essas formações vão se 

consolidando no tempo. A oferta de habitação popular através dos programas 

governamentais (Companhias de Habitação, Habitar Brasil, Programa de Arrendamento 

Residencial e Minha Casa Minha Vida) não atende à demanda habitacional. É importante 

lembrar que mesmo no interior dessas ocupações “informais”, viceja um mercado 

imobiliário interno. Incerta é a institucionalização de programas de habitação social visando 

a consolidação-regularização das ocupações que apresentem baixo risco à vida dos 

moradores, assim como o de relocação para áreas próximas daquelas mais problemáticas. 

 

2   TIPOLOGIAS URBANÍSTICAS NA DINÂMICA DE EXPANSÃO DE MACEIÓ 

 

Expostos os principais movimentos e direções da expansão do tecido urbano de Maceió ao 

longo de sua existência, é necessário ainda, para a compreensão adequada das escolhas 

urbanísticas feitas nos parcelamentos implantados na primeira década do século XXI, uma 

caracterização das soluções de partido urbanístico utilizadas nos empreendimentos de 

parcelamento do solo que estenderam a malha urbana de Maceió sobre a planície e o 

tabuleiro. Alertamos que, neste estudo não abordamos as mencionadas “urbanizações não-

regulares”: favelas, invasões etc. 

 

O estudo, cujos resultados ora apresentamos, foi feito a partir de um trabalho de reformatação 

dos desenhos originais para uniformizar a base e a escala dos desenhos e possibilitar a 

comparação entre projetos. Este trabalho é realizado com o redesenho digital (CAD) e com 

a descrição-classificação dos principais elementos de cada projeto em planilha eletrônica 

(banco de dados). Paralelamente, busca-se levantar informações de aspectos que possam ter 

exercido alguma influência determinante sobre as formas espaciais projetadas, tais como 

leis, códigos, etc., regras formais ou costumeiras.  

 

Assim, com certo nível de detalhe conceptivo, conhece-se os projetos de parcelamento 

urbano registrados na Prefeitura a partir de meados do século XX até o presente. Estudos 

devem ainda ser empreendidos para se caracterizar a conformação do tecido urbano anterior 

a 1950, assim como as concepções urbanísticas que prevaleceram nos projetos. Existem 

algumas dificuldades para isso: as instituições públicas municipais, responsáveis por 

coordenar o processo de expansão da cidade, não têm sido muito zelosas para com a 

organização e conservação de seus arquivos documentais e de projetos. Ademais, além da 

Prefeitura, outras instâncias do poder público empreendem ações urbanísticas sobre a cidade, 

inclusive de caráter fundiário, que necessitam ser ainda identificadas e estudadas. 

 

Detendo-nos sobre os projetos estudados, constatou-se que, até a década de 1990, 

predominaram os empreendimentos do tipo “loteamento” tradicional, ou seja, produção de 

lotes organizados em quadras com ruas públicas, sem restrição de acesso. A partir de então 

ocorreu uma mudança cultural na sociedade: sentimentos de insegurança e de autodefesa 



patrimonial disseminaram-se em razão de um agravamento da “violência” urbana, 

especialmente assaltos a residências, às vezes com sequestro e agressão de moradores. 

Devido a isso, os empreendimentos que até esse momento eram concebidos para se 

conectarem de maneira aberta com o sistema viário existente, passaram a adotar dispositivos 

de fechamento, com restrição de acesso a visitantes, imitando-se os controles utilizados em 

condomínios verticais (edifícios) que já haviam acrescentado serviços de vigilância e 

portaria, portões eletrônicos, cercas eletrificadas. Principiaram, então, a ser lançados pelo 

mercado imobiliário, para as classes de renda mais elevada, “loteamentos fechados”, 

comercializados como “condomínios” — porém, sem amparo legal haja vista que não existe 

na legislação a figura do parcelamento condominial em lotes. Esses empreendimentos 

localizam-se em áreas com amenidades paisagísticas ou isolamento natural em função do 

relevo (ravinas), com tratamento paisagístico sofisticado e equipamentos de lazer exclusivos. 

Uma década depois, o parcelamento fechado, menos sofisticado, virá se tornar modelo 

urbanístico para os novos conjuntos populares. No mesmo sentido, moradores de conjuntos 

e loteamentos já implantados passaram também a empreender, com autorização da 

Prefeitura, iniciativas de “fechamento” de ruas de acesso, ampliando a segregação em escala 

local, vicinal. 

 

A forma dos parcelamentos, independentemente de serem abertos ou fechados, dependia de 

quatro coisas: [1] da forma da gleba, [2] da malha viária próxima à qual o novo 

empreendimento deveria se conectar, [3] do relevo e, por fim, [4] da classe social a quem se 

o mesmo era destinado. O traçado predominante no século XX foi o xadrez ortogonal, com 

variações. Quando a forma da gleba era comprida e estreita, resultava linear. Raramente se 

fez radiocêntrico. Ocorrendo a presença de vales (grotas), abandonava-se a retilinearidade 

rígida do traçado convencional para acomodar-se às curvas naturais das bordas das encostas, 

concedendo-se desse modo alguma variação paisagística ao conjunto projetado. Sendo essas 

áreas de vale (grotas) classificadas pela legislação em vigor como de proteção permanente, 

portanto, impedidas de ocupação urbana, comumente localizadas no limite ou no interior da 

gleba, eram computadas como parte das áreas livres obrigatórias ou, mesmo, destinadas para 

a instalação de equipamentos coletivos (Lei Federal nº 6766/1979). Raras dentre elas têm 

sido aproveitadas para o desfrute dos moradores ou integradas à cidade.  

 

Entre os anos de 1970 e 1990 foram construídos inúmeros conjuntos populares. Se, nos 

projetos dos loteamentos a motivação que dominava a definição de diretrizes de suas 

configurações morfológicas era a máxima renda auferida na venda dos lotes, nos conjuntos 

habitacionais populares projetados nesse mesmo período vigoraram diretrizes de viés mais 

sociológico. Isso é flagrante na conformação dos conjuntos que passaram a incorporar 

funcionalidades tais como diferenciação viária com hierarquia das vias, segmentação das 

unidades em setores formando agrupamentos de quadras em torno de praças individualizadas 

(unidades de vizinhanças), áreas livres melhor delimitadas e distribuídas (FARIA; COSTA, 

2014). Vale também dizer que os conjuntos “marcam” o espaço da cidade ao se constituírem 

como lugares com toponímia própria que se conserva até hoje e serve de orientação aos 

maceioenses, muito diferente dos loteamentos que pouco a pouco vão se mimetizando na 

malha urbana e perdendo suas identidades particulares. Essa qualidade topológica dos 

conjuntos será em parte mantida nos empreendimentos do período que enfocamos neste 

trabalho, especialmente por sua característica de tecido urbano “pronto para ocupação” (com 

casas prontas) e, também, a sua grande dimensão. 

  

Enfatizamos a mesquinhez dos parâmetros de dimensionamento dos espaços públicos 

projetados para Maceió ao longo dos séculos. Mesmo com as grandes mudanças nos padrões 



de consumo e de mobilidade ocorridas nas últimas décadas, continuam ainda a ser aprovados 

projetos de parcelamentos com parâmetros que eram exigidos para habitações unifamiliares 

até os anos 1970, quando a mobilidade urbana, a taxa de motorização e a frota de veículos 

eram reduzidas e pouco consumidoras de espaço viário. Ruas residenciais eram projetadas 

com 12,0 a 14,0 metros de domínio (entre testadas de lotes) e as calçadas com 1,5m, 2,0m, 

2,5m. Isto, numa época em que teorias urbanísticas já recomendavam generalizar faixas de 

domínios viários de 20 metros ou mais para todos os tipos de vias, antecipando-se às 

alterações futuras na hierarquia viária e nos fluxos urbanos. Com os parâmetros utilizados 

em Maceió, nem uma arborização de porte médio é possível, resultando em paisagens áridas 

e quentes. Para aviltar ainda mais as condições de uso dos espaços públicos, deve-se 

mencionar a autorização que a municipalidade concede aos estabelecimentos comerciais e 

institucionais de utilizar a calçada frontal como estacionamento “exclusivo para clientes”, 

constrangendo pedestres e cadeirantes a trafegar entre obstáculos ou na pista de veículos. 

Com o crescimento da frota de veículos particulares e a carência de um sistema de transporte 

público eficiente, seguro e confortável, o predomínio o uso do automóvel se apodera dos 

espaços de circulação atravancando a mobilidade, com frequentes situações de colapso. 

 

4   A EXPANSÃO URBANA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI: LOTEAMENTOS E 

CONJUNTOS HABITACIONAIS 

 

No Tabela 2, relacionamos, por macrozona, a localização dos empreendimentos cadastrados 

na Prefeitura durante a primeira década do novo século: 84% dos mesmos foram projetados 

para a zona dos tabuleiros Central, Leste e Grande Tabuleiro Norte, sobressaindo os dois 

últimos que podemos considerar como novas frentes de urbanização periférica. 

 
Tabela 2 Maceió Localização dos empreendimentos entre 2000-2010, segundo as macrozonas da 

cidade definidas no Mapa 1 

MACROZONAS DA CIDADE 

Localização dos 

empreendimentos 

(%) 

PLANÍCIE LAGUNAR DE SOPÉ-DE-TABULEIRO (bairros de Rio Novo, 

Fernão Velho, Bebedouro, Mutange, Bom Parto),  
- 

PLANÍCIE LAGUNAR DO ATERRO DO DIQUE-ESTRADA (Bom Parto, 

Levada, Vergel do Lago, Ponta Grossa, parte do Trapiche da Barra),  
3,7 

PLANÍCIE LITORÂNEA SUL (Pontal da Barra, Trapiche da Barra, Prado),  - 

PLANÍCIE LITORÂNEA CENTRAL (Centro, Avenida, Jaraguá, Poço, 

Pajuçara, Ponta da Terra, Ponta Verde, Jatiúca, Mangabeiras),  
1,3 

PLANÍCIE LITORÂNEA NORTE DE SOPÉ-DE-TABULEIRO (Cruz das 

Almas, Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria, Ipioca),  
9,0 

TABULEIRO CENTRAL (Farol, Pinheiro, Pitanguinha, Gruta de Lourdes, 

Santo Amaro, Jardim Petrópolis, Canaã, Santa Lúcia, Petrópolis, parte sul do 

Tabuleiro do Martins),  

20,0 

TABULEIRO LESTE (Jacintinho, Feitosa, Barro Duro, Serraria, São Jorge, 

Antares), 
33,5 

TABULEIRO OESTE (Santa Amélia, Chã de Bebedouro e Chã da Jaqueira), 1,3 

GRANDE TABULEIRO NORTE (Clima Bom, Santos Dumont, Cidade 

Universitária, parte norte do Tabuleiro do Martins, Benedito Bentes). 
31,2 

TOTAL 100,0 

Fonte: FARIA, Geraldo M. G., 2016 e dados do Cadastro da Prefeitura Municipal de Maceió. 

 

Com base no Cadastro da Prefeitura, fez-se uma reclassificação tipológica dos 

parcelamentos mais recentes incorporando as mudanças morfológicas ocorridas nas 

últimas décadas (Tabela 3). Os loteamentos — subdivisão da gleba em lotes —, foram 

subdivididos nas subcategorias, “fechado” ou “aberto”, caso tenham ou não restrição de 



acesso a “não-moradores”. Já os conjuntos habitacionais, definidos como agrupamentos 

de edificações que podem ser unifamiliares (uma casa no lote) ou multifamiliares (blocos 

de apartamentos), foram classificados em dois subtipos diferentes: conjuntos de casas 

(edificações térreas) e conjuntos de blocos (edificações verticais), identificando-se, tal 

como nos loteamentos, a condição de “abertos” (acesso livre ao conjunto) ou “fechados” 

(controle de acesso à área interna do conjunto – regime condominial). Foram mantidas as 

categorias de “desmembramento” e “remembramento”. Notável, quase o dobro, foi a 

superioridade numérica dos projetos entregues com unidades habitacionais já construídas 

(conjuntos) em relação às modalidades de loteamento. 

 

4.1   Loteamentos 

 

O loteamento aberto, devido as suas características menos restritivas, torna-se mais 

integrador e dinâmico do ponto de vista da permeabilidade urbana e da mescla social, uma 

vez que apresenta maior diversidade de usos. Já os loteamentos fechados, principalmente 

caracterizados como “condomínios urbanísticos”6, que apareciam em Maceió de forma 

pouco recorrente ao longo da segunda metade do século XX (apenas 2% dos projetos), no 

período enfocado neste trabalho (2000-2010), acontece um grande salto desse número para 

65%, evidenciando mudanças na forma do maceioense pensar moradia. No entanto é 

importante ressaltar que, nas pesquisas das décadas anteriores, foram mantidas as 

nomenclaturas da Prefeitura, enquanto nesta, levamos em consideração a sua forma real de 

implantação. 

 
Tabela 3 Maceió, 2000-2010: Tipos de parcelamentos do solo 

Tipo de 

parcelamento* 

L
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te
a

m
en

to
 

A
b
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to
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te
a

m
en

to
 

F
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a

d
o

 

D
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m
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-

b
ra

m
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to
 

Conjunto de 

casas 

Conjunto de 

blocos 

Total 

A
b

er
to

 

F
ec

h
a

d
o

 

A
b

er
to

 

F
ec

h
a

d
o

 

Quantidade 12 20 5 11 4 3 28 83** 

% 14,5 24,1 6,0 13,3 4,8 3,6 33,7 100,0 

Fonte: Grupo de Estudo Morfologia dos Espaços Públicos – MEP  

* Não foram identificados projetos de remembramento da década. 

** O número inferior ao constante no Cadastro da Prefeitura se deve a que os dados deste quadro dizem respeito 

aos empreendimentos a que se teve acesso para este estudo.  

 

Do ponto de vista do morador, pesam mais as vantagens do que as desvantagens na escolha 

por morar em empreendimentos fechados. São dois os argumentos mais enfatizados para 

uma preferência deste tipo urbanístico. [1] Segurança: entre 2001 e 2011 a capital alagoana 

registou um aumento de 116,1% no número de homicídios, levando a cidade para a primeira 

do ranking de cidades mais violentas do país, segundo o Centro Brasileiro de Estudos Latino-

Americano. [2] Infraestrutura: os condomínios urbanísticos apresentam, em sua maioria, 

melhor infraestrutura: ruas asfaltadas, áreas de lazer e áreas verdes.  

 

Dentre as consequências deste tipo de implantação na dinâmica urbana, além das já citadas, 

aparecem o abandono e consequente degradação das áreas públicas localizadas fora dos 

                                                 
6 De acordo com o Código de Urbanismo e Edificações de Maceió, conjunto de edificações distribuídas em um 

terreno, dispondo de espaços de uso comum, correspondendo a cada uma de suas unidades autônomas uma 

fração ideal do terreno (Lei Municipal Nº 5.593, de 8/02/2007). Na prática o conjunto tem o seu perímetro 

fechado, cercado por muros ou cercas, e com controle de acesso.  



loteamentos fechados, como praças e parques. Ocorre também o “espraiamento” urbano, 

tendo em vista que grande parte destes empreendimentos é implantada distante das áreas já 

urbanizadas e de empregos, gerando grandes deslocamentos diários dos seus moradores.  
 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maceió, Redesenho MEP 

Figura 2 Maceió Loteamento aberto “Monte Bello”, no bairro Serraria 
 

No período estudado, predominaram os empreendimentos de médio a pequeno porte. A 

maioria dos loteamentos apresenta lotes com áreas maiores que 350 m². Lotes com grande 

dimensão, superior a 600 metros quadrados são, normalmente, ofertados em “condomínios 

horizontais”, em “loteamentos fechados” e em zonas periféricas, sendo praticamente nula 

nas regiões já consolidadas como a Planície litorânea Central. Além disso, evidencia-se o 

crescimento do número de loteamentos voltados para a classe média. 
 

Em regra, as áreas destinadas a “equipamentos públicos” não possuem definição prévia de 

como se darão seus usos. Como nem sempre a gestão municipal assume implantar de fato o 

equipamento, muitas vezes essas áreas permanecem ociosas e baldias. Nos projetos que 

apresentam tais áreas, grande parte aparece distribuída em uma ou duas áreas distintas, 

evidenciando a tendência conceptiva de concentra-las em poucos pontos do parcelamento. 

Os empreendimentos com equipamentos comunitários em áreas dispostas em quatro ou mais 

locais, correspondem a somente 19% dos projetos. Estes, caracterizam-se por serem os 

maiores parcelamentos em superfície, destacando-se alguns loteamentos fechados situados 

em bairros da Planície Litorânea Norte. Dentre esses parcelamentos, 25% não apresentavam 

áreas para equipamento comunitário.  
 

“Áreas verdes” são importantes fatores de qualidade paisagística e ambiental de uma cidade 

e a maioria dos empreendimentos apresenta áreas voltadas para este fim. Os projetos que 

não apresentam tais áreas correspondem em sua maioria a desmembramentos e pequenos 

loteamentos localizadas em interstícios de áreas já urbanizadas. Em contrapartida, os 

empreendimentos situados em novas frentes de urbanização, sobretudo os loteamentos 

fechados, apresentam áreas verdes satisfatórias. Já as “áreas de preservação” aparecem 

com maior constância nos empreendimentos situados em glebas com grotas ou declividade 

acentuada, isto porque, por lei, é vedado o parcelamento do solo em glebas com declividade 

igual ou maior que 30%. 
 



4.2   Conjuntos habitacionais 
 

Foram analisados 46 projetos de conjuntos habitacionais. Estes, foram implantados 

sobretudo nas macrozonas de Tabuleiro Leste e Grande Tabuleiro Norte (Tabela 2). Os 

conjuntos de casas, tanto fechados como abertos, comparando-os com os conjuntos 

construídos décadas atrás pela Companhia de Habitação Popular (Cohab), a que nos 

referimos acima, são menores em tamanho e mostram uma redução do tamanho dos lotes. 

Alguns foram construídos em circunstâncias emergenciais, para abrigar população sem-teto 

acampada precariamente em áreas públicas ou em situação de risco (Santa Maria e Denisson 

Menezes). Outros, foram produzidos em programas habitacionais regulares. Chama a 

atenção o uso da tipologia arquitetônica de compartilhamento de paredes limítrofes (casas 

“geminadas”), resultando em fileiras de casas coladas umas nas outras com um pequeno 

jardim frontal (Figura 3).  
 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maceió, Redesenho MEP 

Figura 3: Maceió, Conjunto habitacional de casas fechado “Jardim Tropical”, no bairro Cidade 

Universitária. 
 

Os conjuntos de blocos habitacionais verticais cuja organização coletiva do espaço foi 

concebida como condomínio, constituíram ampla maioria no período. A solução 

condominial com controle de acesso em guarita única induz a utilização do partido 

urbanístico em “superquadra”, ou seja, sem o parcelamento da gleba e sem a criação de vias 

públicas cruzando ou penetrando o conjunto. Neste caso, as vias de acesso são concebidas 

como ruas internas ladeadas por estacionamentos de automóveis. Destinados a um mercado 

popular ou de classe média baixa, os blocos de apartamentos são baixos em sua maioria, no 

máximo quatro andares, sem elevador, com quatro ou oito unidades por andar, 

compartilhando a mesma escada de acesso e demais áreas comuns. Essas soluções bastante 

simplificadas de arranjo das unidades criam problemas insolúveis de ventilação natural e 

sonoridade, agravados com a disposição dos blocos de maneira simétrica e alinhada, muito 

próximos uns dos outros. Já nas glebas alongadas ou estreitas, a disposição alinhada dos 

blocos, às vezes permitindo uma sutil sinuosidade da via interna (Figura 4), resulta em 

melhor solução arquitetônica, sempre a depender da orientação das unidades. Constata-se o 

predomínio do traçado regular, assim como a ocorrência dos espaços livres utilizados como 

estacionamentos ou como jardinetes e de áreas para equipamentos de lazer coletivo 

(quadra de esporte,  passeios, playground), diferindo conforme o  tipo, tamanho 

e a densidade do conjunto. A disposição dos elementos dos conjuntos fechados, 

especialmente as edificações, configuram uma paisagem urbana que, vista do exterior, por 

serem confinados, suscitam relações de distanciamento com o setor da cidade que os 

acolhem (segregação vicinal), relações essas apenas amenizadas por atividades econômicas 



“extramuros” surgidas para suprir carências de abastecimento não contempladas nos projetos 

e, quase sem exceção interditadas no interior dos conjuntos7.  
 

 
Figura 4 Maceió, Conj. de blocos fechado “Bosque das Palmeiras”, no bairro Tabuleiro dos Martins 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maceió, Redesenho MEP 

 

Em síntese, pode-se afirmar que a maioria dos projetos de conjuntos não seguiram diretrizes 

no sentido de reforçar conexões com o tecido social e urbano dos locais onde são 

implantados. Tudo leva a crer que foram pensados como “ilhas”, sem outra função além da 

habitacional, complementada ou não com algumas poucas oportunidades recreativas 

exclusivas, lugares avessos a alargar as oportunidades de apropriação da cidade e à dinâmica 

propiciada pela diversidade das relações urbanas de vizinhança. 
 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir deste estudo e da comparação com estudos realizados sobre os períodos anteriores 

(FARIA et al., 2004, 2005, 2006, 2014), é possível concluir que, em Maceió, no período de 

2000-2010 houve: 

a) aumento expressivo do número de loteamentos fechados em relação às décadas 

anteriores; 

b) diminuição do tamanho dos empreendimentos, no entanto sem maiores reflexos no 

tamanho das parcelas; 

c) consolidação da zona leste do Tabuleiro como importante área de investimentos do 

setor imobiliário, sobretudo nos bairros do Tabuleiro e Serraria; 

d) investimentos imobiliários na Planície Litorânea Norte com empreendimentos 

destinados para as classes média e alta, alterando a tipologia das unidades: de loteamento de 

casas de veraneio para loteamentos fechados (condomínios residenciais) de uso contínuo; 

e) menor ocorrência de parcelamentos do tipo “loteamento” de viés popular; 

f) apesar do tamanho e número dos espaços verdes aumentarem, continuam insuficientes 

quanto a necessidade de permeabilidade do solo e qualidade de vida da população. 
 

De forma resumida, conclui-se que a década de 2000-2010 em Maceió foi, em termos de 

expansão urbana, marcada em parte por uma periferização dos investimentos imobiliários e, 

em parte pela consolidação de alguns vetores de urbanização (MOURA, 2015; MADEIRO, 

2015). Nesta etapa da pesquisa, as alterações quanto à classificação dos conjuntos fechados 

(antes classificados como condomínios) e o aumento da quantidade deste mesmo tipo de 

empreendimento, comprovam uma nova tendência: a segregação espacial motivada por 

comportamentos de precaução com respeito à insegurança da moradia. A possibilidade do 

controle dos acessos permite a vigilância constante e, assim, um certo conforto dos moradores 

e visitantes, que passam a usufruir mais dos espaços comunitários, além da apropriação com 

                                                 
7 Estudo sobre a emergência dessas atividades econômicas não previstas nos projetos está sendo realizado por 

uma das autoras deste trabalho em sua tese doutoral. 



maior intensidade dos espaços livres internos, compartilhamento dos custos de manutenção, 

celebração de convenção coletiva regulando condutas, deliberações sobre a qualificação dos 

espaços comuns. Evidentemente, isso não ocorre de forma generalizada nem pacífica, porém, 

essas práticas, que no passado recente se restringiam mais aos condomínios familiares de 

média e alta renda, agora são comumente percebidas em locais de baixa renda, o que representa 

mudanças significativas nas formas de relacionamento vicinal e de autocontrole 

comportamental.  
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