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RESUMO 

 

O fenômeno de crescimento das cidades no Brasil foi marcado pela rapidez e pela falta de 

planejamento adequado desta equação resultou o aumento da impermeabilização do solo e a 

consequente diminuição da áreas verdes, sobretudo nos lotes particulares. O objetivo deste 

trabalho é analisar as legislações vigentes em relação às áreas verdes situadas em lotes 

urbanos particulares na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, Brasil. Partiu-se da análise 

do referencial teórico em relação as áreas verdes no ambiente urbano e a abordagem desta 

nas legislações. Através da análise comparativa de diferentes tipologias de lotes e usos foi 

possível constatar que a atual legislação não satisfaz plenamente ao que se propõe, apresenta 

contradições entre o modelo de urbanização idealizado e o modelo de urbanização permitido 

através dos parâmetros urbanísticos estabelecidos. Continua-se, portanto, reproduzindo no 

espaço urbano um modelo de ocupação falido e insustentável, fazendo-se urgente uma 

revisão das legislações municipais.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que fenômeno de crescimento dos ambientes citadinos no Brasil começou a 

apresentar um intenso crescimento a partir da segunda metade do século XX, foi marcado 

pela rapidez e pela falta de planejamento adequado. O processo não foi diferente na cidade 

de Maceió e a ocupação urbana provocou aumento da impermeabilização do solo e a 

consequente diminuição da áreas verdes, sobretudo nos lotes particulares. Fato é que esse 

modelo de ocupação do solo contribuiu para gerar no espaço urbano eventos de alagamentos, 

aumento da temperatura local, aumento da poluição do ar e do solo e comprometimento 

estético da paisagem, por exemplo. Estas problemáticas poderiam ser amenizadas ou até 

mesmo evitadas apenas pela presença das áreas verdes (ROCHA e NUCCI, 2013). 

 

Em Julho de 2001 foi promulgado o Estatuto da cidade (Lei Federal 10.257) que veio 

regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal (1988) sobre política urbana e 

estabeleceu a obrigatoriedade, para municípios que se enquadrassem nos critérios 

estabelecidos, da criação de leis municipais específicas para a regulação do uso e ocupação 

do solo. Na cidade de Maceió foi instituído no ano de 2005 o Plano Diretor e no ano de 2007, 



  

o Código de Urbanismo e Edificações do Município. Ambas serão objeto de estudo neste 

trabalho.  

 

Partiu-se da premissa que o espaço intralote constrói a cidade (NUCCI, 2008), visto que este 

corresponde a cerca de 70% das áreas urbanizáveis e, portanto, a configuração adotada pelos 

seus respectivos proprietários contribuem, em grande escala, para a perda ou ganho de áreas 

verdes no ambiente urbano. Neste contexto, inclui-se o entendimento legal de que os 

interesses individuais são subordinados ao da coletividade (BRASIL, 1988; MACEIÓ, 

2005), sendo assim o princípio da função socioambiental da propriedade é um direito 

fundamental, limitado que está condicionado ao bem estar social. Portanto, cabe ao 

proprietário exercer seu direito de propriedade em benefício da coletividade. 

 

De fato, compete à gestão e ao planejamento público minimizar as consequências negativas 

inerentes à urbanização na tentativa de extrair delas o máximo em benefício para os seus 

habitantes (SOUZA, 2004). Portanto, objetiva-se com este trabalho a análise das legislações 

vigentes em relação às áreas verdes intralotes na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, 

Brasil. Para isso foram feitas análises comparativas de diferentes arranjos de análises em 

tipologias de lotes e usos. 

 
Este trabalho está divido em quatro partes. A primeira parte concentra a base teórica sob a 

qual fundamenta-se este trabalho, a segunda apresenta os procedimentos metodológicos 

utilizados, a terceira expõe as análises e os resultados obtidos e na última parte faz-se as 

considerações conclusivas. 

 

2 BASE TEÓRICA 

O processo de urbanização está intimamente ligado à antropização do solo natural e como 

consequência, à diminuição da cobertura vegetal e ao aumento da impermeabilização do 

solo, sobretudo nos lotes privados. Feitosa et. al. (2010) constatam em seu estudo realizado 

na cidade de Teresina / PI que área estudada apresentou uma redução de aproximadamente 

30% na vegetação num período comparativo de 10 anos. Já um estudo realizado na bacia do 

Rio Belém, em Curitiba / PR, constatou que cerca de 94% da área verde encontrada estava 

em imóveis particulares, e apenas 5,92% situavam-se em áreas públicas (PEREIRA et. al., 

2005). 

 

Loboda e Angelis (2005) afirmam que a qualidade do ambiente urbano está relacionada, 

dentre outros aspectos, a presença do verde urbano, visto que este influencia diretamente na 

saúde física e mental dos indivíduos. A indiscriminada substituição da vegetação por 

edificações e impermeabilização excessiva do solo contribuem para o aumento da 

temperatura local, alagamentos e erosão (ROCHA; NUCCI, 2013) 

 

Nucci (2008) elenca em seu trabalho os diversos benefícios deste elemento natural no 

ambiente urbano dentre esses destacam-se: proteção da qualidade da água, elemento de 

valorização visual e ornamental, contato com a natureza colaborando com a saúde psíquica 

do homem, recreação, obstáculo contra o vento. 

 

Fato é que o ritmo acelerado demandado para atender ao inchaço das cidades não foi 

acompanhado por um planejamento urbano adequado, sobretudo no tocante ambiental. 

Sobre planejamento urbano, afirma Matus apud Souza, (2004, p.47): 

 



  

“Se planejar é sinônimo de conduzir conscientemente, 

não existirá então alternativa ao planejamento. Ou 

planejamos ou somos escravos da circunstância. Negar 

o planejamento é negar a possibilidade de escolher o 

futuro, é aceitá-lo seja ele qual for”.  

 

De fato, compete à gestão e ao planejamento público minimizar as consequências negativas 

inerentes à urbanização na tentativa de extrair delas o máximo em benefício para os seus 

habitantes (SOUZA, 2004), a legislação apresenta-se como um instrumento balizador neste 

sentido. No Código de Urbanismo e Edificações do Município de Maceió, a área verde é 

entendida como (MACEIÓ, 2007, p.128): 

 

“Parte de um loteamento ou terreno, incorporado ao 

patrimônio municipal, interditada de modo geral à 

edificação, sendo permitidas, todavia, de acordo com o 

planejamento da zona a que pertença e a critério do órgão 

municipal responsável pela aprovação dos projetos, 

edificações para recreação e esporte, de uso público, 

num percentual máximo de 20% da área. ” 

 

Portanto, a área verde nesta legislação é considerada de uso e propriedade exclusivamente 

público e limitada a 20% da área do loteamento ou terreno. As áreas vegetadas intralotes são 

de grande importância no espaço urbano, visto que a cidade como um todo é consequência 

da utilização que cada cidadão faz do seu lote (NUCCI, 2008). No entanto, não há qualquer 

menção nas legislações municipais vigentes em relação às áreas verdes intralotes. Fato é que 

existe uma carência em relação aos estudos que debruçam-se à temática das áreas vegetadas 

inseridas no lote particular, a grande maioria dos estudos estão voltados para o espaço 

público, tanto que o próprio conceito de área verde está comumente associado a inserção 

desta no espaço público.  

 

Sobre a temática ambiental a Constituição Federal (CF) estabelece (BRASIL, 1988, p.115): 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade (grifo nosso) o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. ” 

 

Em relação à coletividade citada no trecho acima deve-se destacar que há o entendimento 

legal de que os interesses individuais são subordinados ao da coletividade. Neste contexto 

deve-se ressaltar que o direito de propriedade é uma garantia fundamental instituída na CF, 

bem como a consequente obrigatoriedade de que esta atenda a sua função social da seguinte 

maneira (BRASIL, 1988, p.98): 

 

Art. 182, § 2º:  A propriedade urbana cumpre sua função 

social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor” 

 



  

Com o intuito de garantir aos municípios o pleno desenvolvimento das funções 

socioambientais da cidade e da propriedade urbana o Estatuto da Cidade reúne instrumentos 

urbanísticos, jurídicos e tributários (OLIVEIRA, et. al. 2001). Portanto, condiciona-se a 

função socioambiental da propriedade ao bem estar social, sendo assim cabe ao proprietário 

exercer seu direito de propriedade em benefício da coletividade.  No conteúdo do texto da 

Lei Federal 10.257 (2001), fica evidente a íntima ligação entre a proteção ambiental e o 

ordenamento dos espaços urbanos (KRELL, 2010).  

 

O Plano Diretor do Município de Maceió instrui (MACEIÓ, 2005, p. 5 e 53):  

 

“Art. 3. Este Plano Diretor se fundamenta nas seguintes 

premissas: 

II – prevalência do interesse coletivo sobre o individual; 

III – proteção ao meio ambiente; 

Art. 117. São objetivos para a ordenação do uso e 

ocupação do solo no Município de Maceió: 

II – garantir o desenvolvimento sustentável no uso e 

ocupação do solo; 

IV – garantir a qualidade da paisagem urbana;” 

 

Nota-se a preocupação ambiental concomitante ao uso e ocupação do solo da cidade como 

base do documento. No entanto, em relação à cobertura vegetal, o texto da legislação 

municipal de Maceió contempla apenas diretrizes para as “áreas públicas paisagísticas” 

(MACEIÓ, 2007). Portanto, uma área que não se enquadre nesta classificação não tem 

qualquer impedimento legal para suprimi-las ou incentivo para mantê-las no lote. Destacam-

se ainda as seguintes diretrizes postas no Código de Urbanismo e Edificações do município 

(MACEIÓ, 2007, p.16 e 17): 

 

“V – facilitação da drenagem das águas pluviais; 

VI – incentivo ao reaproveitamento da água para recarga 

de aquíferos; 

XIII – primazia às condições de segurança, salubridade 

e qualidade ambiental nas obras e edificações. ” 

 

Tais diretrizes reforçam o cuidado em relação à temática ambiental. Dentre os parâmetros 

urbanísticos previstos na legislação atual destaca-se a taxa de permeabilidade do terreno que 

é considerada como a relação entre áreas descobertas e permeáveis do terreno e a sua área 

total. No entanto existe a possibilidade de isenção desta quando atendido o seguinte critério 

(MACEIÓ, p.66, 2007): 

 

“Art 282. Se a construtora apresentar projeto técnico que 

garanta a permeabilidade do terreno, elimina-se a 

exigência de área de reserva. ” 

 

Estas contradições encontradas no texto da lei sugerem que há facilidades edilícias expressas 

sobretudo no Código de Urbanismo do Município de Maceió (2007) que contribuem para 

gerar no espaço urbano problemáticas associadas a diminuição da cobertura vegetal e a 

impermeabilização do solo, visto que as novas construções pretendem alcançar o limite 

máximo previsto em lei. Portanto, os instrumentos modeladores do espaço urbano, isto é, 



  

àqueles que mais fortemente influem no modelo “físico” das cidades, são os parâmetros 

urbanísticos (SOUZA, 2004). 

 

Ressalte-se que desde o final do ano de 2015 a prefeitura de Maceió realiza o processo de 

revisão do Plano Diretor respeitando o prazo disposto no Estatuto das Cidades. Estão sendo 

realizadas audiências públicas e oficinas, contexto favorável para refletir e apresentar 

propostas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Com o propósito fazer uma análise das legislações vigentes adotou-se o procedimento 

metodológico descrito a seguir. Partiu-se da premissa que a cidade como um todo é 

consequência da utilização que cada cidadão faz do seu lote conforme destacou Nucci (1998, 

p. 214). Portanto, neste trabalho foram feitas simulações em diferentes lotes particulares da 

cidade de Maceió. A partir análise comparativa entre os arranjos simulados em diferentes 

tipologias de uso foi possível fazer um diagnóstico relativo a abordagem das áreas verdes 

nas legislações municipais vigentes. Abaixo uma tabela que sintetiza as diferentes situações 

de análises e seus respectivos critérios. 

 

Tabela 1 Tipos de arranjos para a análise 

 

 Situação de análise Critério (s) 

 

Arranjo 1 

Cálculo da área verde baseado 

no que é permitido atualmente 

pelo Código de Urbanismo e 

Edificações de Maceió 

Não há obrigatoriedade em 

relação a manutenção de áreas 

verdes no lote 

 

 

 

Arranjo 2 

 

Cálculo da área verde a partir da 

conversão da taxa de 

permeabilidade, conforme 

exigência no Código de 

Urbanismo e Edificações de 

Maceió, em área verde 

 

● Para terrenos ou lotes com 

área igual ou inferior a 1.200m² 

serão isentos dessa taxa; 

● 5% nos imóveis com área 

superior a 1.200m² até 1.800m²; 

● 10% nos imóveis com área 

superior a 1.800m² até 2.400m²; 

● 15% nos imóveis com área 

superior a 2.400m² 

 

Foi considerado para a análise, exclusivamente a aplicação uso residencial. Admitiu-se para 

o exame as duas principais tipologias de usos previstas na legislação do município de Maceió 

(UR-1 e UR-5) a fim de verificar os diferentes comportamentos destas quando da aplicação 

do método. A tabela 2 sintetiza a classificação conforme estabelece o Código de Urbanismo 

e Edificações de Maceió para os diferentes usos considerados neste trabalho.  

 

Tabela 2 Usos considerados para a análise 

 
Uso Conceito 

 

Uso Residencial 1 

(UR-1) 

 

 

Implantação na gleba ou lote de 1 (uma) unidade 

residencial unifamiliar 

 

Uso Residencial 5 

(UR-5) 

 

Implantação na gleba ou lote de 1 (uma) unidade 

residencial multifamiliar 

 

 



  

Após estabelecidos os usos aplicáveis, bem como as situações de análises pretendidas, coube 

fazer recortes amostrais para aplicação do método. Para a análise foram escolhidos lotes de 

diferentes bairros da cidade que estão situados na Zona Residencial 2 (ZR-2) visto que os 

parâmetros urbanísticos nesta zona (ver tabela 3) permitem maior ocupação do terreno e 

maior verticalização em relação as outras zonas da cidade.  

 

Tabela 3 Parâmetros urbanísticos – ZR-2 

 
Usos Taxa de 

ocupação 

máxima 

Nº de 

pavimentos 

Recuo mínimo (m)  

Coeficiente de 

aproveitamento 

 

Vagas de 

estacionamento 
Frontal Lateral e 

fundo 

 

UR-1 

 

90% 

 

 

2 

 

3,00 

 

 

--- 

 

1,5 

Espaço p/ guarda de 

1 (um) veículo* 

 

 

 

UR-5 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

9 

 

 

 

R=3+
𝑁−2

2
 

 

 

 

R=1,5+
𝑁−2

2
 

 

 

 

4,0 

AC: 

●até 60m²: vagas 

para 30% das 

unidades. 

●acima de 60m², 1 

vaga p/ cada 

unidade. 

 

Onde: N – Número de pavimentos; AC – Área construída. 

*Exigência para lotes ou terrenos com testada superior a 8,00m. 

 

Desconsiderou-se as construções existentes atualmente nos lotes escolhidos visto que o 

objetivo do trabalho é analisar o comportamento das novas construções, isto é, aquelas 

construídas sob a regulamentação das legislações municipais vigentes. Foram escolhidos 

para a tipologia de uso relacionada a baixa densidade (UR-1) lotes no bairro da Ponta Grossa 

e no bairro do Feitosa, enquanto que para a tipologia de uso relacionada a alta densidade 

(UR-5) optou-se por lotes no bairro do Poço e no Jacintinho (ver figura 1). 

 

 
 

Fig. 1 Mapa de localização dos bairros selecionados no município de Maceió. 



  

Com intuito de encontrar os resultados quantitativos de áreas verdes para cada uma das 

situações que serão analisadas, foram aplicadas algumas fórmulas matemáticas extraídas das 

recomendações legais previstas. Primeiramente, fez-se os cálculos a fim de obter a 

construção legalmente possível em um lote: encontrou-se a área máxima da lâmina (projeção 

horizontal da edificação no lote), a área líquida edificada (área total edificada deduzindo-se 

as áreas não computadas para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento) e os recuos 

mínimos exigidos. Para isso foram aplicadas as fórmulas adequadas a cada tipologia de uso 

em análise observando o disposto na tabela 3. Após concebida a construção possível em um 

lote calculou-se a área verde referentes a cada tipo lote estudado. 

 

Neste trabalho considerou-se o conceito de área verde como sendo áreas de propriedade 

privada que possui considerável quantidade de elemento vegetal, é permeável e destina-se a 

exercer funções estéticas, ecológicas ou de lazer. Inclui-se o entendimento previsto no 

Código de Urbanismo e Edificações de Maceió (MACEIÓ, 2007): 

 

“Parágrafo único. São permeáveis as áreas sem 

pavimentação e sem edificação subterrânea, dotadas de 

solo natural ou vegetação, ou com pavimento drenante, 

que contribua para o equilíbrio climático e favoreçam a 

drenagem de águas pluviais. ” 

 

Portanto, não será considerada como área verde a vegetação nos telhados (tipo cobertura 

verde) e fachadas, bem como jardineiras acima de subsolos enterrados ou semienterrados. 

Conceitualmente, as áreas livres são entendidas como um espaço de propriedade pública ou 

privada que não é ocupado por volume edificado, neste trabalho referir-se-á ao espaço livre 

de uso privado, vale destacar que estas áreas podem ou não ser permeável ou até mesmo 

possuir elemento vegetal. Para maior legibilidade os resultados quantitativos obtidos foram 

representados numa ilustração esquemática a fim de demonstrar as proporções entre a área 

líquida edificada e área verde no lote.  

 

4 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Neste tópico serão apresentadas as análises comparativas dos dois arranjos simulados em 

tipologias e lotes diferentes, conforme expostas nos procedimentos metodológicos. Para 

maior legibilidade este tópico será dividido em 4 partes, cada uma apresentará a análise feita 

no(s) lote(s) selecionado(s) de cada bairro. Vale destacar que as figuras apresentadas em 

cada item correspondem a esquematização dos resultados obtidos nas simulações do arranjo 

1 e arranjo 2, da esquerda para a direita, respectivamente.  

 

4.1 Análise dos arranjos para a tipologia UR-1 em lotes do bairro da Ponta Grossa 

 

Como pode-se observar na figura 2, há pouco mais de 10% de espaço livre nos lotes, visto 

que na zona estudada (ZR-2) pode-se ocupar até 90% da área do terreno nesta tipologia de 

uso, soma-se ainda a condição de desobrigatoriedade em relação à manutenção de área verde 

no lote nos dois arranjos analisados.  

 

A taxa de permeabilidade não é exigida para esta tipologia de lote (menor que 1200m²) e, 

portanto, a conversão desta em área verde não resultou em qualquer ganho (arranjo 2). Vale 

destacar que apesar da reduzida dimensão do terreno isoladamente este não é menos 

importante na construção do ambiente citadino, sabe-se que presença de área verde no 



  

conjunto destas tipologias de lotes colaboraria em grande escala para um ambiente 

qualitativamente melhor conforme já apresentado no início deste trabalho. 

 

 
 

Fig. 2 Comparativo entre as simulações dos dois arranjos para o uso UR-1 nos lotes 

do bairro da Ponta Grossa. 

 

4.2 Análise dos arranjos para a tipologia UR-1 em um lote do bairro do Feitosa 

 

Conforme apresenta a figura 3, a disposição atual da legislação municipal isenta a 

obrigatoriedade da área verde no lote enquanto que a conversão da atual taxa de 

permeabilidade em de área verde resultaria, nesta situação de análise, em um ganho de 

74,77m² (equivalente a 5% da área do terreno). Pode-se afirmar, portanto, que o arranjo 2 

apresenta-se como uma alternativa viável para o aumento do verde no ambiente urbano. 

 

 
 

Fig. 3 Comparativo entre as simulações dos dois arranjos para o uso UR-1 em um lote 

do bairro do Feitosa. 

 



  

Ressalte-se que apesar do estabelecimento da taxa de permeabilidade para a tipologia de lote 

analisada não significa dizer que esta apresente-se sob forma de área verde, visto que a 

permeabilidade pode ser garantida através de pavimento drenante, por exemplo. No entanto, 

vale destacar que soluções técnicas a exemplo do pavimento drenante não substitui 

plenamente a presença do verde, tendo em vista as funções estéticas, psicológicas e sociais 

agregadas a este elemento. 

 

4.3 Análise dos arranjos para a tipologia UR-5 em um lote do bairro do Poço 

 

Assim como nas simulações anteriores, o arranjo 1 (correspondente à atual exigência legal) 

não apresenta qualquer ganho de área verde intralote (ver figura 4). Trata-se de uma 

surpreendente lacuna legal em relação a temática abordada, visto que a legislação analisada 

fundamenta-se no princípio da função socioambiental da propriedade e tem como diretrizes 

a facilitação da drenagem das águas pluviais e o incentivo ao reaproveitamento da água para 

recarga de aquíferos, ambas poderiam ser solucionadas com a presença das áreas verdes 

intralote. 

 

 
 

Fig. 4 Comparativo entre as simulações dos dois arranjos para o uso UR-5 em um lote 

do bairro do Poço. 

 

O lote possui área total de 1945,18m², a área verde calculada (arranjo 2) para este lote foi de 

194,52m², valor correspondente a 10% da área total do lote. É importante lembrar que 

atualmente esta área pode ou não representar uma área verde, visto que a taxa de 

permeabilidade não está associada a presença de cobertura vegetal. 

 

4.4 Análise dos arranjos para a tipologia UR-5 em um lote do bairro do Jacintinho 

 

Da mesma maneira que os lotes avaliados anteriormente o lote estudado não apresenta 

qualquer área vegetada no arranjo 1 (ver figura 5). Fundamentado no artigo 282 do Código 

de Urbanismo e Edificações do município o atual modelo de ocupação do solo pela tipologia 

UR-5 é geralmente acompanhado pela presença do pavimento enterrado ou semienterrado. 



  

Estes pavimentos comumente abrigam as vagas de garagens dos edifícios, a permeabilidade 

do terreno é garantida por meio de soluções técnicas (caixa de retenção de águas pluviais), 

no entanto não se obtém os benefícios da área vegetada. Sendo assim, mesmo com a 

exigência de permeabilidade esse tipo de ocupação contribuí para o aumento dos eventos de 

alagamento, visto que a impermeabilização do solo aumenta o escoamento superficial das 

águas pluviais e devido a carência de área vegetada a água não consegue infiltrar 

suficientemente.  

O lote possui 2543,66m², enquadra-se na exigência de 15% de taxa de permeabilidade o que 

corresponde a 381,55m². Como já exposto na primeira parte deste trabalho, a área vegetada 

desempenhará múltiplas funções em benefício da coletividade, pode-se destacar o manejo 

das águas pluviais como um grande instrumento de prevenção aos alagamentos e a 

consequente percolação favorecendo ao reabastecimento dos aquíferos.  

 

 
 

Fig. 5 Comparativo entre as simulações dos dois arranjos para o uso UR-5 em um lote 

do bairro do Jacintinho. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se por meio das análises deste trabalho que as legislações municipais vigentes do 

município de Maceió não satisfaz plenamente ao que se propõe. Apesar da grande relevância 

da área verde no ambiente citadino a inclusão deste espaço no intralote não chega a ser 

mencionada nem no Plano Diretor nem no Código de Urbanismo e Edificações. Esta 

carência de parâmetros que legitime a manutenção de área verde no lote e a ineficiência da 

atual taxa de permeabilidade, observado o disposto no artigo 282 do código, demonstram 

contradições entre o modelo de urbanização idealizado e o modelo de urbanização permitido 

através dos parâmetros urbanísticos estabelecidos.  

 

O trabalho em tela trouxe uma contribuição para a temática das áreas verdes intralotes, que 

ainda é timidamente abordada na bibliografia disponível, muito embora representem parcela 

importante para reflexão dentro da esfera do planejamento urbano e ambiental, bem como 

da própria gestão urbana. A escassez dos dados para pesquisa leva a crer que há uma carência 



  

em relação ao debate acadêmico sobre o tema, portanto, recomenda-se que haja mais estudos 

a respeito do assunto a fim de aprofundar os conhecimentos e estratégias. 
 

Ficou demonstrado ainda que a simples conversão da taxa de permeabilidade em área verde 

já contribuiria para o aumento da área vegetada no ambiente urbano. A isenção da taxa de 

permeabilidade – que poderia transformar-se em área vegetada – para os lotes de dimensões 

reduzidas (menores que 1.200m²), poderiam ser revistas com o intuito de contribuir para um 

ganho significativo de vegetação no ambiente urbano quando da reprodução em larga escala.  

 

Portanto, faz-se necessário uma revisão urgente das legislações municipais vigentes a fim de 

contemplar instrumentos reguladores associados a área verde e a permeabilidade intralote a 

fim de evitar a continuidade da reprodução de um modelo de ocupação falido e insustentável 

no espaço urbano. 
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