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RESUMO 

 

Desde a sua fundação em 1815, Maceió altera sua paisagem. A cidade cresceu seguindo 

um modelo de planejamento urbano descompromissado, na maioria das vezes, com a 

qualidade ambiental e sustentabilidade dos espaços urbanos. Hoje, fragmentos do passado 

tornam-se marcos do crescimento urbano, assim como demonstram a necessidade de 

refletir sobre a ocupação urbana e planejamento. O objetivo deste trabalho é identificar as 

principais transformações da morfologia, em diversos momentos da história, e sua relação 

com aspectos microclimáticos. O recorte escolhido no centro da cidade compreende uma 

área onde se localizam elementos arquitetônicos e urbanos importantes no contexto da 

cidade há muitas décadas. Foram elaborados mapas evolutivos da produção da forma 

urbana ao longo do tempo e relacionados aos aspectos tipológicos da morfologia com 

alterações microclimáticas. Os resultados pretendem contribuir para a compreensão da 

dinâmica da cidade, decisões de projeto e futuras pesquisas na área de climatologia e 

planejamento urbano. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

As transformações no contexto microclimático urbano, geralmente, estão associadas ao 

crescimento das cidades. Neste contexto é possível observar que os processos migratórios 

se intensificaram desde o século XX e continuam a acontecer em uma velocidade que o 

planejamento urbano adequado não consegue acompanhar. Processo de verticalização, 

densidade da malha urbana, aumento no número de veículos, substituição do solo natural 

por asfalto, redução de áreas verdes e mudança nos cursos d’água tendem a modificar a 

temperatura, umidade relativa do ar, direção e intensidade dos ventos, dentre outros 

aspectos.  Neste sentido, a cidade atua como fator modificador do clima e cria condições 

especiais que se pode definir como clima urbano. 

 

Os estudos científicos sobre o clima urbano tiveram início ainda no século XIX, na Europa, 

com o trabalho de Luke Howard sobre o clima da cidade de Londres, publicado pela 

primeira vez em 1818. Ele foi o primeiro a observar que as temperaturas do ar são 

frequentemente mais altas na cidade que na área rural à sua volta.  

 

Em tempos atuais a maioria das sociedades enfrenta a desalentadora perspectiva de 

crescente caos urbano, decorrente do obsoleto e contraditório modelo de ocupação urbana 

implementado desde a era industrial (SILVA, 2011). 

 

O espaço urbanizado modifica os parâmetros atmosféricos e, consequentemente, o clima.  

Essas alterações geram camadas atmosféricas diferenciadas: a camada intra - urbana ou 



camada de cobertura urbana, que se estende do solo até o nível médio das coberturas das 

edificações; e a camada limite urbana ou simplesmente camada limite, porção acima da 

camada intra - urbana, cujas características, diferenciadas pela presença da cidade, são 

parcialmente determinadas pela malha urbana (OKE, 1982). 

 

É importante ressaltar que áreas consolidadas que já passaram por transformações em sua 

morfologia urbana e já sofrem os efeitos climáticos há décadas, mas ainda continuam 

sendo objeto de investigação no sentido de se adequarem melhor a contextos 

ambientalmente adversos. Os estudos podem ainda funcionar como ferramenta de 

planejamento urbano para futuras intervenções. 

 

Já foi possível observar, através de pesquisas, que as transformações climáticas no 

processo de crescimento das cidades podem ser bastante significativas do ponto de vista do 

conforto dos usuários no que se refere, principalmente, o aumento das temperaturas 

podendo chegar a produzir fenômenos como ilha de calor.  

 

Oke e Stwart (2012) analisam que o estudo de ilhas de calor urbanas implica dois dos mais 

graves problemas ambientais do século XX: o crescimento da população e as alterações 

climáticas. Isto explica, em parte, porque o estudo sobre ilha de calor tem crescido de 

forma notável nas últimas décadas. Desde o Cairo até Tóquio, Londres, Dallas, Delhi, 

Nairobi, cidades com grande impacto cultural e físico têm sido foco de investigação formal 

sobre ilha de calor. Muitas outras cidades em todo o mundo, em variados climas, têm 

intensificado pesquisas para que minimizem efeitos climáticos adversos e que possam se 

precaver de outros futuros que venham ocorrer como consequência de seu crescimento. 

 

Em 1900 a cidade de Stuttgart na Alemanha ocupava 6% de seu território e possuía 270 

mil habitantes. Porém, cem anos depois a população dobrou e a área urbana tinha 

aumentado nove vezes. Esse crescimento implicou em problemas relacionados aos 

transportes e à poluição do ar, mas também em problemas associados às preocupações 

climáticas, como as ilhas de calor. O governo passou a considerar que o desenvolvimento 

regional e urbano deve ser precavido no que diz respeito à proteção ambiental. 

(DEPARTAMENT OF ARCHITECTURE, CUHK, 2008). 

 

Araújo (2014) desenvolveu estudos em Natal, cidade do nordeste brasileiro, e avaliou que 

é possível identificar a área do Centro Histórico da Ribeira como local onde atributos da 

forma urbana, advindos das características coloniais de ocupação portuguesa estão 

evidenciadas na relação inadequação – aspectos bioclimáticos, no que diz respeito às 

características de intervenções principais no clima quente e úmido: priorizar a ventilação e 

minimizar os ganhos de calor pelas superfícies. 

 

Por outro lado, algumas características da morfologia urbana podem interferir de maneira 

positiva nas mudanças microclimáticas. Portanto, é importante analisar cada caso de 

acordo com suas especificidades e não pressupor fenômenos climáticos com base no senso 

comum. 

 
Johansson (2006), por exemplo, investigou a influência da geometria urbana no conforto 

térmico ao ar livre, comparando um canyon urbano profundo e estreito, fruto de um 

traçado antigo, e um canyon urbano raso e largo, localizado em um bairro novo em Fez, no 

Marrocos. As medições durante o verão quente apresentam menores temperaturas no 



canyon profundo quando comparado ao canyon raso. No verão, a diferença máxima era, 

em média, 6°C e 10°C, durante os dias mais quentes. 

 

Em outro estudo no Brasil, Franco et al (2013) analisaram que a estreita largura e a 

orientação predominantemente Norte-Sul das ruas do centro histórico de Cuiabá também 

propiciam que as edificações funcionem como uma barreira para a incidência solar direta. 

O resultado final se altera na medida em que são encontradas diferentes alturas nas 

edificações, o que caracteriza diferentes períodos de insolação direta para cada porção das 

vias. No entanto, mesmo quando as edificações não apresentam grandes alturas, as estreitas 

larguras observadas nas ruas permitem um elevado efeito de canyon, fazendo com que as 

horas de incidência solar direta sejam significativamente inferiores às encontradas em 

outras localidades da cidade, caracterizadas por amplas vias de tráfego de veículos.  

 

Diante do exposto, é certo afirmar que o estudo das transformações na morfologia urbana 

como consequência do crescimento das cidades é importante para entender seu 

comportamento microclimático e promover o conforto dos usuários, como também 

acompanhar o suas mudanças inevitáveis ao logo do tempo, aproveitando suas 

características naturais, desenvolvendo suas potencialidades e, sobretudo respeitando sua 

história. 

 

2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente trabalho é identificar as principais transformações da 

morfologia urbana em uma fração do Centro da cidade de Maceió, em diversos momentos 

da história, bem como de estabelecer relações entre forma urbana, alterações 

microclimáticas, ocupação e planejamento urbano, tendo como base a catalogação, 

identificação e produção de material iconográfico. 

 

3  METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada dividiu-se em três etapas: 1 - Caracterização da área em estudo; 2 -  

Contrução de Mapas evolutivos e 3 - Caracterização dos recortes urbanos em Zonas 

Climáticas Locais - LCZ de acordo com a metodologia de Stewart & Oke (2012). 

 

Foi realizada inicialmente uma pesquisa documental e através de acervos iconográficos 

público e privado, que compreendeu fotografias, mapas, livros, teses e relatos, que em sua 

maioria datam do fim do século XIX e início do século XX. A análise do perfil climático 

da cidade teve como objetivo entender o clima local e as implicações deste no 

comportamento microclimático na área urbana.  Posteriormente foi feita a seleção da área 

em estudo que pudesse demonstrar a evolução urbana da cidade de maneira mais 

significativa, sendo escolhido o bairro do Centro Histórico e de serviços de Maceió. 

 

Os dados obtidos nas pesquisas foram comparados com a configuração urbana atual 

gerando mapas evolutivos da produção da forma urbana ao longo do tempo e relacionando 

aos aspectos tipológicos da forma urbana que caracterizam a identidade da paisagem. 

 

3.1 Caracterização da área em estudo 

 

A cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, foi fundada em 1815 a partir de um 

engenho de açúcar, onde hoje se localiza a Praça Dom Pedro II no Centro da cidade e está 



situada no litoral do nordeste brasileiro entre a latitude 9º45’ ao sul e longitude 35º42’ 

Oeste (Figura 1). A cidade abrange uma área de 512,8km², sendo aproximadamente 

200km² de área urbana, onde reside a maioria da população de cerca de 1 milhão de 

habitantes (IBGE, 2014).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1: Localização de Maceió no território brasileiro. Fonte: ALMEIDA, 2006. 

 

O clima da cidade de Maceió é caracterizado como quente e úmido com radiação solar 

intensa, alta umidade relativa do ar e ventos constantes. Os ventos que incidem mais 

frequentemente na cidade são provenientes do quadrante leste. Sendo os ventos alísios SE 

mais constantes durante o ano e os ventos de NE predominantes nos meses mais quentes 

(janeiro, fevereiro e março).  

 

Devido à proximidade de grandes massas d’água (Lagoa Mundaú e Oceano Atlântico) e 

uma grande quantidade de riachos que cortam a cidade, Maceió apresenta um alto índice 

de umidade relativa do ar e pequena variação térmica. Dados das Normais Climatológicas 

(1961-1990) mostram que a média de umidade relativa anual é de 78,3% e a média de 

temperatura é de 24,8ºC, com variação anual de 3,4ºC (INMET, 1992).  

 

A escolha desta fração urbana se deu por ser uma área onde a cidade teve as primeiras 

transformações espaciais e que mais evidencia as diversas modificações da forma urbana 

ao logo do tempo. O recorte dentro do Centro da cidade compreende a área onde se 

localizam elementos arquitetônicos e urbanos importantes, do ponto de vista do patrimônio 

histórico e cultural da cidade.  
 

A cidade de Maceió tornou-se vila em 1815 (LIMA JÚNIOR, 2014) e desde então altera 

sua paisagem urbana substancialmente. A forma urbana de uma paisagem natural, com 

pouca intervenção urbana e arquitetônica se modificou em 200 anos alterando os materiais 

constituintes, o solo, a vegetação, os cursos d’água, os espaços livres, a densidade 

construída, tudo. Modificações que podem implicar na alteração de aspectos 

microclimáticos. De sítio natural frágil, a cidade cresceu seguindo um modelo de 

planejamento urbano descompromissado, na maioria das vezes, com a qualidade ambiental 

e sustentabilidade dos espaços urbanos.  



Hoje a cidade, sobretudo no bairro do Centro histórico e de serviços, configura uma soma 

de tempos, onde fragmentos do passado pontuam a paisagem e se tornam marcos da 

evolução urbana em diversas épocas. Assim como algumas ausências naturais demonstram 

a necessidade de refletir sobre a ocupação urbana da cidade, planejamento, qualidade 

ambiental e consequentemente a instauração de um clima urbano (Figura 2). 

 

 

Fig. 2 Ponte dos Fonsecas, 1920, com a presença do curso natural do Riacho Salgadinho 

Fonte: A Boca de Maceió, 2016 

 

De acordo com o macrozoneamento urbano de Maceió (MACEIÓ, 2005), a área em estudo 

(Figura 3) trata-se da Zona Especial de Preservação Cultural 2 (ZEP-2 Centro), que é 

constituída pelo sítio histórico do Centro, tendo sua preservação direcionada à vocação 

comercial, de moradia, de cultura e de turismo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Macrozoneamento urbano da Cidade de Maceió e detalhe do bairro do Centro. 
Fonte: SEMPLA, 2016. 

 



A ZEP-2 Centro divide-se em 4 setores: I – Setor de Preservação Rigorosa 1; II – Setor de 

Preservação Rigorosa 2; III -  Setor de Preservação do Entorno Cultural 1; IV – Setor de 

Preservação do Entorno Cultural 2. A Zona concentra a maior parte das atividades de 

comércio e serviço e administração pública e onde se localizam boa parte dos empregos 

urbanos, desse modo apresenta um grande fluxo diário de veículos e pedestres. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Construção do Mapa Evolutivo 

 

A área em estudo já sofreu tais transformações acima citadas ao longo de dois séculos de 

ocupação urbana, uma vez que, segundo vários historiadores, o núcleo original da cidade 

evoluiu a partir de um engenho de açúcar, localizado onde hoje se encontra a Praça Dom 

Pedro II, no Centro. Pode-se observar algumas destas transformações na Figura 4.  

 
Fig. 4  Foto 1 - Século XVIII, Engenho Massayo (atual Praça Dom Pedro II) com capela em 

homenagem a São Gonçalo do Amarante; Foto 2 - Década de 1940, Praça Dom Pedro II com Catedral 

Metropolitana de Maceió; Foto 3 - 2015, Praça Dom Pedro II com Catedral Metropolitana de Maceió. 

 

Cavalcanti (1998) considera que a dinâmica do desenvolvimento inicial de Maceió se 

encontra assentada no século XIX, onde se consolida enquanto capital da Província e, de 

1889 a 1930, acelera seu ritmo de expansão urbana, ocorrendo reformas significativas em 

seu espaço físico. Sendo assim, já é possível constatar na Planta da Villa de Maceió 

elaborada em 1820 e atualizada 1841, que nesse período o Centro já possuía áreas 

consolidadas espacialmente. 

 

Os mapas a seguir (Figura 5) demonstram que o traçado urbano da cidade em 1841 já 

apresentava vias que permanecem até hoje com algumas alterações.  
 

1 

3 

2 



  
Fig. 5 Mapa evolutivo: 1- Mapa da Vila de Maceió, 1841 (Adaptado de CAVALCANTI, 1998); 

2- Mapa Centro de Maceió, 2016 (Google maps) 

 

Através de fotografias, como na Figura 6, pode-se observar ainda melhor o traçado em 

1960 que perdura até hoje. É possível observar também que nessa época já tinham sido 

inseridos na malha urbana edifícios com dezenas de pavimentos.  

 

 
 

Fig. 6 Mapa e foto aérea do Centro de Maceió na década de 1960. Fonte: Mapa adaptado de 

CAVALCANTI, 1998 e  Foto acervo MISA. 

 

Desse modo, é possível constatar que o Centro da cidade de Maceió já é uma área 

consolidada desde meados do século XIX e está à margem do crescimento da cidade, no 

que se refere a alterações na configuração urbana, onde hoje se localizam basicamente 



atividades de comércio e serviço.  Certamente, as alterações microclimáticas advêm de 

uma estrutura urbana já existente e de modificações de atributos dessa forma urbana, como 

por exemplo, densidade, materiais, vegetação, revestimento do solo.  

 

4.2  Caracterização das zonas climáticas locais 

 

Foi utilizada uma metodologia de estudo da paisagem de classificação climática 

especificamente para estudos em áreas urbanas na qual se determinam recortes urbanos  

com características morfológicas, que atribuem à paisagem atributos que podem 

influenciar transformações microclimáticas como aumento da temperatura na camada 

intraurbana, mudança na direção dos ventos, alteração no valores do albedo. 

 

A caracterização da morfologia urbana foi desenvolvida através da metodologia de Stewart 

& Oke (2012) que recorrem ao estudo da paisagem para uma nova classificação climática 

especificamente para estudos em áreas urbanas. Os autores determinam unidades com 

características físicas e culturais, que conferem à paisagem propriedades que podem 

influenciar a temperatura na camada intraurbana. Dessa maneira, é possível classificar a 

paisagem dividindo-a em estruturas com propriedades relativamente homogêneas e definir 

Zonas Climáticas Locais – Local Climate Zones – LCZ.  

 

Para o presente estudo, foram selecionadas três Zonas Climáticas Locais para análise 

dentro do bairro do Centro. A seleção ocorreu levando em consideração: Zona 1 - 

Modificação natural significativa; Zona 2 - Inserção de edifícios de mais de 3 pavimentos; 

Zona 3 - Permanência do gabarito de até 3 pavimentos e configuração de arquitetura 

colonial dos edifícios. No mapa a seguir estão localizadas as três Zonas escolhidas (Figura 

7). 

 

 
 

Fig. 7 Mapa evolutivo – Maceió, 1960 e principais alterações morfológicas nas Zonas Climáticas 

analisadas. Fonte: Adaptado de Cavalcanti, 1998. 

 

Ainda segundo Stewart & Oke (2012) a base para a divisão em cada nível de classe é um 

princípio de diferenciação, ou propriedade, de interesse teórico. O universo para a nova 

classificação é a "paisagem", e é definida como escala local e trata o terreno com 



características físicas e/ou culturais que foram moldadas pela física e/ou agentes culturais. 

O universo da paisagem é dividido de acordo com as propriedades que influenciam a 

temperatura, ou seja, a estrutura da superfície (altura e espaçamento de edifícios e árvores) 

e cobertura da superfície (permeável ou impermeável). A estrutura da superfície afeta o 

clima local através da sua modificação do fluxo de ar, o calor atmosférico de transporte, e a 

radiação de onda curta e de onda longa causam desequilíbrios, enquanto a cobertura de 

superfície modifica o albedo, a umidade, e o aquecimento ou arrefecimento potencial do 

solo.  

 

A análise das Zonas Climáticas Locais foi feita através de mapas e fotografias da paisagem 

em diversas épocas. Inicialmente as Zonas foram definidas em mapas atuais para 

localização das vias e mapeamento das características físicas, em uma segunda etapa foram 

selecionadas imagens que pudessem mostrar a configuração urbana de décadas atrás, por 

volta de 1940, e comparadas com imagens atuais (Figura 8).  

 

 
 

Fig. 8 Zonas Climáticas Locais analisadas ao longo do tempo.  

Fonte: Autora, 2016 

 



É possível observar na Figura 8 que o traçado urbano permanece com características 

espaciais semelhantes desde o final do século XIV, como já foi observado anteriormente. 

A principal modificação seria na Zona 1, a mudança no curso do Riacho Salgadinho, que 

até a década de 1940 se estendia além da Ponte dos Fonsecas. Como é possível observar 

nas fotografias, atualmente a ponte é apenas uma via de acesso ao Centro, sem ter mais a 

função de atravessar o riacho. Na Zona 2, as modificações aconteceram no gabarito das 

edificações, onde pode-se observar a existência de um maior número de edifícios com 

dezenas de pavimentos. A Zona 3 permaneceu com praticamente as mesmas 

características, morfologia compacta, edificações de até 3 pavimentos, ocupando todo o 

lote. A modificação em comum as 3 zonas seria a troca de materiais de revestimento, 

sendo a inserção do asfalto, a mais significativa. 

 

Posteriormente, foi possível classificar as Zonais Climáticas Locais com a metodologia 

definida por Stwart e Oke (2012), através da análise das características da paisagem atual. A 

Tabela 1 apresenta a seguinte classificação para os recortes estudados no Centro Histórico e de 

serviços de Maceió. 

 

Tabela 1 – Zonas climáticas locais do Centro Histórico e de serviços de Maceió 

 

Zona 

Área do 

recorte 

amostral 

m² 

Superfície 

construída 

Superfície 

impermeável 

Superfície 

permeável 
Vista 

01 

 

 

125.000 

 

 

20% 25% 75% 

 

02 

 

 

125.000 

 
 

35% 94% 6% 

 

03 

 

 

125.000 

 

 

60% 98% 2% 

 

 

Sendo assim, pode-se classificar as zonas dentro de categorias da seguinte forma (Figuras 

9, 10 e 11): 

 

Zona 1 – A Zona Climática Local 1 foi classificada em uma subclasse que representa 

combinação de tipo de construção e cobertura do solo. Classificação 2-B. Sendo: 2 - 

Altura Média (Compacto) - Mistura densa de edifícios de altura média (3-9 andares). 



Pouca ou nenhuma árvore. Cobertura da terra na maior parte pavimentada. Materiais de 

construção: Pedra, tijolo, telha, e betão. B - Árvores Espalhadas - Paisagem levemente 

arborizada de árvores verdes. Cobertura da terra na maior parte permeável (plantas baixas). 

A função da zona é floresta natural, o cultivo da árvore, ou parque urbano. 

 

   +       

Fig. 9 Classificação das Zonas Climáticas Locais. Fonte: Stwart e Oke(2012) 

 

Zona 2 – A Zona Climática Local 2 também foi classificada como uma subclasse. 

Classificação 3-4. Sendo: 3 - Altura Baixa (Compacto) - Mistura densa de edifícios 

baixos (1-3 andares). Pouca ou nenhuma árvore. Cobertura da terra na maior parte 

pavimentada. Pedra, tijolo, telha, e betão são materiais de construção. 4 - Arranha-céus 

(Aberto) - Arranjo Aberto de edifícios altos com dezenas de andares. Abundância de 

permeabilidade cobertura do solo (plantas baixas, árvores dispersas). Materiais de 

construção: Concreto, aço, pedra e vidro. 

  

 
Fig. 10 Classificação das Zonas Climáticas Locais. Fonte: Stwart e Oke(2012) 

 

Zona 3 – A Zona Climática Local 3 foi classificada como classe 3. Sendo: 2 - Altura 

Baixa (Compacto) - Mistura densa de edifícios baixos (1-3 andares). Pouca ou nenhuma 

árvore. Cobertura da terra na maior parte pavimentada. Pedra, tijolo, telha, e betão são 

materiais de construção. 

 
Fig. 11 Classificação das Zonas Climáticas Locais. Fonte: Stwart e Oke(2012) 

 

É importante salientar que a classificação das Zonas Climáticas Locais pode abranger mais 

de uma categoria para a mesma zona. Como no caso das Zonas 1 e 2. Foi interessante 

observar ainda que as Zonas 1 e 2 teriam classificações diferentes ao longo do tempo. Ao 

contrário da Zona 3 que mantém suas características desde a ocupação urbana inicial. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A concepção do espaço urbano deve levar em consideração a qualidade multidisciplinar da 

cidade. Um planejamento urbano adequado é fruto de um trabalho que envolve respeito 

pelo clima, cultura e história da cidade. 



A análise das transformações da morfologia urbana no Centro Histórico e de serviços de 

Maceió buscou relacionar tais transformações a aspectos microclimáticos. Estão previstas, 

como etapas seguintes da pesquisa, medições microclimáticas para que sejam quantificadas 

as mudanças indicadas pela classificação da paisagem atual, como aumento da temperatura 

em razão da maior absorção da radiação solar devido à reflexão através de superfícies 

verticais, maior captação e atraso na liberação de calor por edifícios e superfícies 

pavimentadas que substituíram a cobertura natural, como também alterações nos valores de 

Fator de visão do Céu (FVC) e albedo. 
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