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RESUMO 

 

Apesar de os espaços livres serem essenciais para as cidades, pois viabilizam atividades e 

funções importantes para o contexto urbanístico, ambiental e social, apresentam problemas 

relacionados à questões normativas e de distribuição espacial. A zona de expansão 

periférica de Maceió/AL é historicamente ocupada por conjuntos habitacionais destinados 

à população de menor poder aquisitivo, cujos espaços livres possuem escassa infraestrutura 

de lazer e vegetação, o que prejudica a qualidade de uso por parte da população. Desta 

forma, pretende-se analisar os aspectos multifuncionais destes espaços livres, como forma 

de contribuir com o desenvolvimento urbano, meio ambiente e melhoria da qualidade de 

vida da população. Para tanto, realizou-se análise teórica/conceitual (referências 

bibliográficas/normativas) e espacial (uso de cartografia para mapeamento dos espaços 

livres). Como resultados, os aspectos multifuncionais que se destacam são: urbanísticos 

(infraestrutura), ambientais (vegetação, paisagismo e amenização climática) e sociais 

(convívio social e uso do espaço público). 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Os problemas causados pelo acelerado processo de crescimento das cidades fazem com 

que sejam necessárias políticas urbanas de ordenamento territorial, de modo que seja 

possível abrigar todas as atividades inerentes à uma sociedade politicamente organizada. 

Tais atividades são diversificadas e exigem diferentes adaptações do espaço citadino na 

forma de espaços construídos e espaços livres de construção. Os espaços livres são 

essenciais para as cidades por possuírem funções que são importantes tanto para o contexto 

urbanístico, quanto ambiental e social. As principais atividades desenvolvidas nos espaços 

livres são: lazer ao ar livre; deslocamentos; proteção de mananciais, de reservas vegetais e 

ecosistemas; amenização climática; convívio social. 

 

Entretanto, apesar de serem espaços imprescindíveis ao desenvolvimento da sociedade, 

apresentam problemas relacionados à questões normativas, projetuais, espaciais e de 

apropriação, detalhados posteriormente. 

 

A diversidade terminológica é recorrente. Termos como “espaços de lazer”, “área 

destinada à equipamentos”, “áreas verdes”, etc., são utilizados nos projetos dos 

parcelamentos sem que haja normatização específica e diferenciada para cada um destes 

espaços, gerando dúvidas quanto ao seu reconhecimento e significação urbanística. Essa 

pluralidade terminológica reflete uma pluralidade conceitual entre os diferentes níveis 



hierárquicos de leis urbanísticas (federais, estaduais ou municipais) a exemplo do termo 

“espaços territorialmente protegidos” citado pela Constituição Federal de 1988, “áreas 

verdes urbanas” pelo Código Florestal Brasileiro de 2012 e “áreas públicas paisagísticas” 

pelo Código de Edificações e Urbanismo do Município de Maceió de 2007. 

 

Com relação à implementação projetual dos espaços livres no tecido urbano, tem-se 

observado fatores negativos como desvalorização paisagística, inexistência de estratégias 

climáticas e distribuição residual, em que as sobras de quadra dos parcelamentos (com 

formatos irregulares e tamanhos reduzidos) costumam ser utilizadas para praças e áreas 

verdes. São nas regiões periféricas, constituídas pela população de menor poder aquisitivo, 

que se encontram os espaços livres mais precários e inadequados para o uso da população. 

Tal precariedade alimenta o sentimento de apatia para com o uso dos espaços públicos, que 

vem reforçar a tendência cultural contemporânea de se buscar alternativas de lazer mais 

privativas e individuais. 

 

2  ESPAÇOS LIVRES E SEUS ASPECTOS TEÓRIOS E CONCEITUAIS 

 

Sobre o aspecto conceitual dos espaços livres, Miranda Magnoli foi uma das primeiras 

autoras no Brasil a abordar o tema. Para ela “o espaço livre é todo espaço não ocupado por 

um volume edificado (espaço-solo, espaço-água, espaço-luz ao redor das edificações a que 

as pessoas têm acesso)”, ou seja, quintais, jardins públicos ou privados, ruas, avenidas, 

praças, parques, rios, florestas, mangues e praias urbanas, ou simples vazios urbanos 

(MAGNOLI, 2006, p. 179). Da mesma forma, Hijioka et al. (2007) também os considera 

como todo espaço não contido dentro de um invólucro. Segundo Benvenga (2011, p. 33), 

os espaços livres dizem respeito aos elementos morfológicos: “sistema viário – ruas e 

calçadas, praças, largos, pátios, entre outros”. 

 

Existem vários critérios que podem ser levados em consideração para a classificação dos 

espaços livres, havendo estudos que os diferenciam a partir de usos, funções, acessos, 

elementos constituintes, escala, etc. Para Magnoli (2006), os espaços livres podem ser 

classificados a partir das funções que exercem, ou mesmo, a partir da escala em que se 

constituem – escala de rua, de unidade habitacional, de habitações agrupadas e de tecido 

urbano. Já Schlee et al. (2009), considera importante identificar a complexidade de sua 

associação com o meio urbano existente, sendo necessário compreender: distinções entre o 

perfil de propriedade; os usos; se são públicos ou privados; se são minerais ou vegetados; 

etc. Para Faria (2011, pg. 24), pode-se considerar “três âmbitos determinados de espaços 

livres: (1) os espaços livres exclusivos, (2) os que são necessários de ser compartilhados 

(...) e (3) os espaços livres destinados à renovação dos recursos naturais (...).”. 

 

Os espaços livres urbanos, sejam eles públicos ou privados, apresentam imbricações, 

formatos e tamanhos variados. Juntos, formam um conjunto de elementos interconectados, 

mais conhecidos como sistema de espaços livres. De acordo com Queiroga et al. (2011), 

esse sistema engloba todos os espaços livres urbanos, independente de dimensão, 

qualificação, localização, funcionalidade, estética e conexão física. Podem ser formados 

tanto pelo Poder Público quanto pela iniciativa privada, e, em ambos os casos, devem 

viabilizar o convívio público e a “alteridade própria da vida citadina” a partir do incentivo 

de tamanhos generosos, diversificação, tratamento paisagístico, arborização e presença de 

equipamentos. 

 



3  ESPAÇOS LIVRES E SEUS ASPECTOS NORMATIVOS 

 

Tendo como base a análise das normas urbanísticas com relação às determinações para os 

espaços livres públicos, constata-se que a nomenclatura utilizada para identificar estes 

espaços pode variar dependendo de seus diferentes níveis hierárquicos (municipal, estadual 

ou federal). As legislações federais são mais genéricas, ficando à cargo das legislações 

municipais apontarem normas mais específicas. Entretanto, no que consiste à cidade de 

Maceió, as legislações municipais necessitam ter revisadas suas diretrizes de modo que 

fiquem mais sintonizadas com aquilo que as normas federais exigem. 

 

3.1  Aspectos normativos nacionais 

 

O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), é responsável pela regulamentação dos 

instrumentos da Política Urbana, sendo o Direito de Preempção aquele que se destaca no 

que diz respeito ao seu possível aproveitamento para o benefício dos espaços livres 

públicos. 

 
Art. 26. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Pùblico 

necessitar de áreas para: (...) V – implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários; VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; VII – 

criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou 

paisagístico (BRASIL, 2001). 

 

De acordo com o Estatuto da Cidade, uma lei municipal baseada no Plano Diretor deveria 

indicar exatamente quais seriam as áreas beneficiadas com seus instrumentos. Maceió, 

entretanto, não possui uma lei específica para isto, as áreas indicadas para aplicação do 

“direito de preempção” constam no Plano Diretor do Município de Maceió (2005)1, 

havendo, todavia, a subutilização deste instrumento de política urbana, uma vez que apenas 

um local em toda a cidade é definido para ser beneficiado com sua aplicação. 

 

A Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei Federal nº 6.766/1979), também determina 

diretrizes para os espaços livres, apontando os requisitos básicos necessários às áreas 

públicas localizadas em loteamentos a serem aprovados. 

 
Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes 

requisitos: I – as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de 

equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso 

público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano 

diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem 

(BRASIL, 1979). 

 

Apesar da Lei de Parcelamento do Solo Urbano exigir que as áreas destinadas à circulação, 

equipamentos e uso público sejam proporcionais à densidade de ocupação prevista, tem-se 

que as principais normas urbanísticas do município de Maceió2 não se atentam à este 

                                                 
1 O Artigo 153 do Plano Diretor do Município de Maceió (Lei Municipal nº 5.486/2005), estabelece em seu 

Anexo I a identificação gráfica das áreas para a aplicação do Direito de Preempção. 
2 Plano Diretor do Município de Maceió (Lei Municipal nº 5.486/2005) e Código de Urbanismo e Edificações 

do Município de Maceió (Lei Municipal n° 5.593/2007). 



requesito, havendo controle somente no que se refere à verticalização das edificações3. 

Além disso, há fragilidade com relação ao aspecto ambiental por parte da Lei Federal de 

Parcelamento do Solo Urbano. 

 

O Código Florestal Brasileiro (Lei Federal nº 12.651/2012) fortalece a importância dos 

espaços livres para as cidades, a partir da criação do termo “áreas verdes urbanas” e 

estabelecimento de suas diretrizes: 

 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...) XX - área verde urbana: 

espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, 

preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, 

nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis 

para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, 

melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, 

manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações 

culturais; (...). 

Art. 25.  O poder público municipal contará, para o estabelecimento de áreas 

verdes urbanas, com os seguintes instrumentos: I - o exercício do direito de 

preempção para aquisição de remanescentes florestais (...); II - a 

transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas; 

III - o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, 

empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura; e, IV - 

aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental 

(BRASIL, 2012). 

 

Apesar de ser uma lei federal que promove a valorização ambiental dos espaços livres e 

exige o estabelecimento do termo “áreas verdes urbanas” em nível municipal, no “Plano 

Diretor” e nas “Leis de Zoneamento Urbano”, observa-se que as legislações urbanísticas de 

Maceió não empregam claramente este termo em suas diretrizes, acarretando falta de 

sintonia entre aquilo que vem sendo estabelecido pelas normas federais e municipais. 

 

3.2  Aspectos normativos estaduais e municipais 

 

Ao nível de legislação estadual, no que se refere aos espaços livres presentes nos 

parcelamentos urbanos, a Constituição do Estado de Alagoas (1989) estabelece em seu 

Artigo 213 “V – reserva de área destinada a praças e campos de esporte, de obrigatoriedade 

nos projetos de urbanização e de unidades escolares;”. Entretanto, não especifica critérios 

mais estreitos sobre esta obrigatoriedade, nem em termos espaciais nem em termos 

quantitativos. 

 

As legislações municipais são mais específicas sobre as determinações dos espaços livres. 

O Plano Diretor do Município de Maceió (Lei Municipal n° 5.486/2005) utiliza a 

expressão “áreas públicas”: 

 
Art. 132. São diretrizes específicas para ampliar as oportunidades de utiliza- 

ção das áreas públicas (...): I – recuperação para uso coletivo de lazer (...); II 

– descentralização (...), dando prioridade à implantação de equipamentos de 

esporte e lazer em áreas onde reside população de baixa renda; III – urbani- 

zação das áreas de uso público destinadas à recreação; (...); VII – estímulo à 

                                                 
3 “Art. 2º. São diretrizes deste Código: (...) XVIII – controle da verticalização das edificações, observados: 

(...) d) o equilíbrio da densidade populacional com a oferta de áreas públicas e serviços de infra-estrutura 

urbana.” (Maceió, 2007). 



utilização adequada por meio de programas e campanhas educativas; (...); IX 

– ampliação da arborização nas vias (MACEIÓ, 2005). 

 

Entretanto, apesar das diretrizes referentes às “áreas públicas” serem essenciais para o 

desenvolvimento e qualidade de uso dos espaços livres em Maceió, constata-se que poucas 

foram aquelas de fato implantadas na cidade. Algumas praças e espaços públicos 

localizados nas áreas periféricas de baixa renda continuam sem estrutura ou equipamentos 

de esporte, lazer e arborização (ver figura 1), diferentemente dos bairros mais valorizados e 

próximos à orla marítima. Com relação aos programas e campanhas educativas, estas 

surtem pouco efeito, uma vez que as áreas públicas são frequentemente usadas para 

despejo de resíduos. 

 

 
Fig. 1 (a) Conjunto Salvador Lira; (b) Conjunto Residencial Denisson Menezes 

 

O Código de Urbanismo e Edificações do Município de Maceió (Lei Municipal n° 

5.593/2007) estabelece diretrizes para aos espaços livres em seu artigo 2º: 

 
XII – garantia de reserva, nos empreendimentos residenciais, de áreas livres 

para lazer; (...); XV – promoção da estética arquitetônica, urbanística e 

paisagística condizentes com as condições climáticas e culturais de Maceió; 

(...); XVII – incentivo à constituição de parcerias entre os empreendedores 

privados e o Poder Público para execução das áreas públicas de lazer 

(MACEIÓ, 2007). 

 

O código municipal incentiva a implantação de espaços livres na cidade, todavia, não se 

observa nenhuma orientação com relação ao clima; nem sequer menciona o tipo de clima 

da cidade ou quais seriam as melhores medidas de adequação paisagística. Sobre a 

constituição de parcerias entre empreendedores privados e poder público para a execução 

de “áreas públicas de lazer”, percebe-se que não se destaca a forma como estas parcerias 

devem ocorrer. 

 

O referido código considera ainda que os espaços livres originados dos processos de 

parcelamento urbano se enquadram como “áreas públicas paisagísticas”,  devendo ser 

preservadas por proporcionarem benefícios paisagísticos e equilíbrio ecológico. Apesar de 

ressaltar a importância dessas áreas públicas, o código não especifica claramente como 

deveriam se conformar em termos qualitativos, seja com relação aos loteamentos4 (sob os 

quais não há nenhuma recomendação quanto à vegetação, mobiliário urbano e 

                                                 
4 “Art. 163. Nos loteamentos será obrigatória a transferência ao Município de, no mínimo, 35% da área 

loteável da gleba a ser parcelada, destinadas a áreas públicas, sendo: I – 20% destinados às vias públicas; II – 

10% destinados às áreas livres de lazer; III – 5% destinados à implantação de equipamentos comunitários.” 

(Maceió, 2007). 



pavimentação) ou com relação aos condomínios5 (sob os quais não são exigidas facilidade 

de acesso, possibilidade de utilização por moradores do entorno e integração com a malha 

urbana circundante). 

 

O último aspecto importante a ser analisado diz respeito à possibilidade de subdividir em 

áreas menores o total das “áreas livres de lazer” e distribuí-las em canteiros ao longo das 

vias6, tornando necessário refletir sobre a qualidade destes espaços em proporcionar 

atividades de lazer, uma vez que as calçadas e canteiros dos loteamentos habitacionais 

populares possuem tamanhos reduzidos, além de recair sob a responsabilidade dos 

moradores o cuidado com tais espaços (ver figura 2). 

 

 
Fig. 2 Calçadas sem nivelamento e espaço para “áreas livres de lazer” 

 

No que se refere ao Código Municipal de Meio Ambiente (Lei Municipal n° 4.548/1996), os 

espaços livres da cidade são representados pelas “áreas verdes e espaços públicos”7; ou 

seja, nomenclatura diferente daquelas já apresentadas pelo Plano Diretor do Município de 

Maceió (“áreas públicas”) e pelo Código de Urbanismo e Edificações do Município de 

Maceió (“áreas públicas paisagísticas”). Por se tratar de um código ambiental, percebe-se 

uma ênfase especial na conceituação e na determinação de diretrizes específicas para as 

áreas verdes, cuja caracterização consiste em “espaços onde há o predomínio de vegetação 

arbórea” com “funções que proporcionam uma série de melhorias e benefícios ao ambiente 

(...) das cidades e aos seus habitantes, dentre elas: função estética (...); função educativa; e 

função psicológica.”. 

 

Apesar da expressão “áreas verdes” ser bastante recorrente nas abordagens sobre o meio 

ambiente, não deve ser confundida com os espaços livres. Diversos autores especialistas 

criticam sua utilização para a designação de espaços livres em geral, a exemplo de 

Queiroga et al. (2011, pg. 13), que defendem que o “sistema de espaços livres - SEL”, é 

                                                 
5 “Art. 239. A formação de condomínio urbanístico destinado ao uso residencial (...) atenderá às seguintes 

disposições: (...) III – 12,5% da área total utilizável do terreno será transferida ao domínio público municipal, 

sendo 7,5% para a implantação de áreas livres de lazer e 5% destinado a equipamentos comunitários, ambas 

situando-se obrigatoriamente fora da área condominial” (Maceió, 2007). 
6 “Art. 168. Os loteamentos resultantes de glebas confinadas por urbanização em seu entorno e com área 

igual ou inferior a 1,00ha poderão ser dispensadas da área destinada a equipamento comunitário, desde que 

utilizem pelo menos 10% de sua área loteável em áreas livres de lazer. Parágrafo único. As áreas livres 

referidas no caput deste artigo poderão ser distribuídas ao longo das vias do loteamento: I – em canteiros 

centrais, com largura mínima de 2,00m; II – em canteiros de 1,50m de largura, acrescidos às calçadas.” 

(Maceió, 2007). 
7 “Art. 59. Consideram-se Áreas de Interesse Ambiental: (...) III. As áreas verdes e espaços públicos, 

compreendendo: a) as praças; b) os mirantes; c) as áreas de recreação; d) as áreas verdes de loteamentos e 

conjuntos residenciais; e) as reservas legais estabelecidas em loteamentos ou parcelamentos do solo urbano; 

f) as áreas decorrentes do sistema viário (canteiros, laterais de viadutos e áreas remanescentes); g) as praias.” 

(Maceió, 1996). 



um termo que se sobrepõe ao das “áreas verdes”, uma vez que este último “é uma ideia 

reducionista que deixa de lado as características fundamentais do espaço urbano como a 

complexidade e diversidade das formas de apropriação e apreensão social e o fato real da 

impossibilidade física e mesmo da inconveniência da existência de vegetação em 

determinados espaços livres.”. 

 

Ao cotejar as principais legislações citadas, conclui-se que os espaços livres que são objeto 

de normatização não possuem uma padronização de termos e conceitos: leis de diferentes 

níveis hierárquicos (federal, estadual e municipal) utilizam-se de nomenclaturas variadas, 

fazendo dos espaços livres elementos com normativas urbanísticas pouco precisas. Essa 

imprecisão gera espacializações destituídas de determinações específicas e qualitativas que 

façam valer sua importancia no contexto urbano. Outra questão a ser observada diz 

respeito à generalidade das leis federais, reiterando a necessidade de criação de normas 

municipais específicas para as questões urbanísticas, sendo que em muitos casos, não há o 

detalhamento das condições de implantação de espaços livres, que restrinjam, por exemplo, 

seus tamanhos, formas, distribuições, pavimentação, vegetação, clima, mobiliário, e 

capacidade de integração social e urbanística. 

 

4  OS ESPAÇOS LIVRES DOS PARCELAMENTOS HABITACIONAIS DA ZONA 

DE EXPANSÃO PERIFÉRICA DE MACEIÓ 

 

Como justificativa de escolha da área de estudo, tem-se que a zona de expansão periférica 

de Maceió/AL é historicamente ocupada por conjuntos habitacionais destinados à 

população de menor poder aquisitivo, cujos espaços livres públicos possuem escassa 

infraestrutura de lazer, além de baixa incidência de vegetação e paisagismo, prejudicando 

assim a qualidade de uso por parte da população. 

 

Para que a análise espacial dos espaços livres da zona periférica de Maceió se tornasse 

mais eficaz, tomou-se como base os projetos dos parcelamentos aprovados pela prefeitura, 

sob os quais foram consideradas as áreas verdes e áreas de equipamentos comunitários 

(nomenclaturas utilizadas nos próprios projetos dos parcelamentos). Considerou-se os 

parcelamentos aprovados até o ano de 20108, em que foram contabilizadas 16.522 unidades 

habitacionais em 27 parcelamentos (dentre eles desmembramentos, loteamentos, conjuntos 

e condomínios), de acordo com a tabela a seguir (ver tabela 1). 

 

Além da pesquisa quantitativa, referente à contabilização dos parcelamentos habitacionais, 

o estudo dos projetos aprovados pela prefeitura viabilizou uma análise espacial dos espaços 

livres neles inseridos, sob os quais foram identificados formatos, tamanhos e 

classificações, como forma de compreender suas delimitações, funções e usos mais 

recorrentes. Houve ainda, como complementação, análises físicas in loco a partir de visitas 

e levantamento fotográfico. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Para a elaboração deste trabalho, foram considerados os parcelamentos implantados até o ano de 2010. A 

pesquisa referente aos parcelamentos mais recentes ainda encontra-se em andamento. 



Tabela 1 Parcelamentos habitacionais9 

 

TIPO ANO NOME UNIDADES 

Loteamento 1962 Tabuleiro Novo 600 

Loteamento 1975 Clima Bom II 438 

Loteamento 1975 Jardim João Paulo VI - Simol 1.808 

Conjunto 1976 Salvador Lira 818 

Conjunto 1977 Inoccop 452 

Loteamento 1977 Jardim Saúde 249 

Conjunto 1977 José Maria de Melo 557 

Conjunto 1979 Eustáquio Gomes de Melo 1.346 

Conjunto 1979 José Dubeaux Leão 593 

Loteamento 1980 Gama Ville 284 

Loteamento 1982 Village Campestre 228 

Loteamento 1984 São Caetano 244 

Loteamento 1986 Campo dos Palmares 572 

Conjunto 1988 Graciliano Ramos 2.891 

Conjunto 1988 Osman Loureiro 1.048u 

Conjunto 1989 Habitacional Tabuleiro dos Martins 1.072 

Loteamento 1990 Canto do Mainá 750 

Loteamento 1990 Deputada Lucila Toledo 511 

Loteamento 1996 Jardim Formosa 197 

Loteamento 2000 Cidadela 150 

Desmembramento 2000 Braulio Cavalcanti 30 

Loteamento 2001 Pouso da Garça II 114 

Conjunto 2002 Residencial Denisson Meneses 564 

Condomínio 2003 Residencial Ernesto Gomes Maranhão 496 

Loteamento 2005 Cargo Center 122 

Condomínio 2006 Residencial Marechais 88 

Condomínio 2009 Residencial Jardim Tropical 300 

 

São três os motivos para que os parcelamentos analisados tenham grandes dimensões, 

alguns chegando a possuir mais de 1.000 (mil) unidades: (a) o primeiro motivo diz respeito 

ao fato de serem subsidiados por programas habitacionais governamentais gradiosos; (b) o 

segundo motivo está relacionado ao relevo plano, com facilidade construtiva; (c) o terceiro 

e último motivo se refere aos baixos preços do valor de mercado de seus lotes, por estarem 

localizados numa região afastada da parte central da cidade. 

 

A análise da localização e distribuição dos espaços livres públicos ao longo da área de 

estudo revela que há dois principais modos de espacialização: (i) a primeira de forma linear 

ao longo do parcelamento, geralmente central, subdividindo-o em algumas porções 

distintas; (ii) a segunda de forma concentrada e centralizada dentro do parcelamento. 

Dentre as distribuições encontradas, observa-se que a forma linear tende a ser mais 

eficiente, no sentido de abranger e estar mais próxima do maior número de moradores. Esta 

proposta faz com que o espaço público esteja mais presente no cotidiano dos moradores, 

contribui com a valorização dos imóveis do parcelamento, além de assegurar uma maior 

proximidade às áreas verdes e equipamentos comunitários (ver figura 3). 

 

 

                                                 
9 Fonte: Os projetos dos parcelamentos da cidade de Maceió foram cedidos pela Superintendência Municipal 

de Controle do Convívio Urbano (SMCCU) e pelo Núcleo de Estudos Morfologia dos Espaços Públicos 

(MEP) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 



 
Fig. 3 Distribuição dos espaços livres projetados para a área de estudo10 

 

Outro aspecto a ser observado diz respeito à disposição residual destes espaços livres, uma 

vez que são instalados em quadras subaproveitadas, não são utilizadas para as subdivisões 

dos lotes, gerando praças desarticuladas entre si, e com pouca possibilidade de inserção de 

atividades que exijam maiores demandas de espaço para o lazer (ver figura 4). 

 

 
Fig. 4 Espaços livres residuais nos loteamentos Clima Bom II e Jardim Saúde 

 

                                                 
10 Fonte: Base Cartográfica de Maceió, PMM, 1999/2000; SMCCU; MEP/UFAL. A delimitação da área de 

estudo ilustrada no mapa não condiz com o zoneamento proposto pela legislação municipal, uma vez que a 

“zona de expansão periférica de Maceió” é mais ampla e abrange outras porções da cidade. A delimitação da 

ilustração abrange a bacia endorreica, localizada na zona norte de expansão periférica da cidade de Maceió. 

Espaços livres 



4  IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DE MULTIFUNCIONALI-

DADE DOS ESPAÇOS LIVRES 

 

Para Morin (2011), a multiplicidade é um fator essencial para a compreensão da realidade, 

garante uma forma de pensar mais ampla e busca articular campos disciplinares diferentes, 

viabilizando assim novas derivações. Para o autor, o novo, o inesperado, a desordem e as 

contradições inerentes à vida e à condição humana possibilitam a sua evolução. 

 

Os espaços livres são os elementos urbanos que mais evidenciam os aspectos da 

multifuncionalidade de situações que o cotidiano vivencia; por isto, são espaços menos 

sujeitos a convenções, abertos ao improviso, à espontaneidade, mas, também, à 

representação dos papéis sociais, de convenções. São espaços complexos e considerados 

múltiplos por abrigarem várias funcionalidades, como: urbanas (como infraestrutura – 

mobilidade, pavimentação, drenagem, etc.), ambientais (preservação de vegetação nativa, 

recuperação de áreas degradadas, embelezamento através de paisagismo natural, 

manutenção do conforto ambiental) e sociais (promoção de uso do espaço público). Suas 

diferentes classificações e funções podem variar de autor à autor. Segundo Schlee et al. 

(2009, pg. 243), “Os espaços livres urbanos constituem um sistema complexo (...). Entre 

seus múltiplos papéis, por vezes sobrepostos, estão a circulação e a drenagem urbanas, 

atividades de lazer, conforto, preservação, conservação, requalificação ambiental e 

convívio social.”. Para Faria (2011), os espaços livres apresentam diferentes funções que 

os determinam: 1. Necessidade biológica, fisiológica, alimentos, etc. 2. Viabilidade das 

relações sociais, uso coletivo. 3. Necessidades de consumo humano, ecossistema para 

produção de alimentos e matéria-prima. 

 

Para Queiroga et al. (2011) o aspecto de multifuncionalidade dos espaços livres diz 

respeito à atividades diversificadas em detrimento de atividades exclusivas. A mescla entre 

espaços abertos e semi-abertos, vegetados ou não vegetados, apropriações públicas ou 

privadas, serviços ou lazer, faz com que diferentes interesses de usuários sejam atendidos, 

ocasionando em espaços mais dinâmicos e diversificados. Spirn (1995) afirma que os 

espaços livres devem ser projetados não como um sistema individual, mas sim como uma 

peça do ecossistema da cidade, podendo assim preencher várias funções. “Projetar um 

parque para canalizar ar fresco para a cidade, reter as águas das chuvas das ruas vizinhas e 

proteger um bairro residencial contra o barulho e a poluição das vias expressas próximas 

pode ser energeticamente mais eficiente do que projetar soluções separadas para cada 

problema” (SPIRN, 1995, p. 270). Segundo Gerson (2012, pg. 32), “(...) os espaços livres 

não deveriam ser planejados e propostos apenas como locais a serem delimitados com 

muros ou cercas, visando cumprir exigências da legislação urbana, quanto ao atendimento 

de percentual de áreas destinadas ao sistema viário, aos recuos da edificação, área verde 

etc., mas como espaços que permitem múltiplas funções.” 

 

Os aspectos multifuncionais encontrados na área de estudo dizem respeito à questões: 

urbanísticas (locomoção; lazer; equipamentos urbanos e públicos; infraestrutura – 

abastecimento, esgotamento, drenagem, resíduo sólido, iluminação, gás, pavimentação); 

ambientais (paisagismo; vegetação; conforto ambiental); e, sociais (uso efetivo do espaço 

público; apropriação por parte da população). 

 

Com relação ao aspecto urbanístico, percebe-se que os espaços livres dos parcelamentos 

analisados abrigam equipamentos urbanos importantes para a dinâmica local, como 

escolas, terminais de transporte coletivo, associações de moradores, etc. Entretanto, os 



muros que delimitam estes espaços provocam sensação de enclausuramento para os 

passantes nas calçadas. O mobiliário urbano precário é outro aspecto a ser destacado, 

resumindo-se à parques infantis com poucas opções de lazer ou com manutenção defasada 

e bancos impróprios ao uso. Em alguns casos observa-se quadras de esporte, sendo 

algumas desprotegidas ou descobertas, ocasionando desconforto se utilizadas em horários 

do dia com elevada incidência solar e calor. Com relação ao aspecto ambiental, observa-se 

que muitos espaços livres não possuem pavimentação, sendo mantidos com “terra batida”, 

com pouca ornamentação paisagística ou que evidencie o interesse mantenedor da 

vegetação local. Sobre os aspectos sociais, percebe-se a importância destes espaços por 

serem muitas vezes a única opção de lazer desta população de baixo poder aquisitivo. As 

atividades mais comuns desenvolvidas pela população são: conversas informais, jogos 

infantis, caminhada, dentre outras atividades cotidianas desenvolvidas próximas às 

localidades de predominância residencial (ver figura 5). 

 

 
Fig. 5 Aspectos urbanísticos, ambientais e sociais encontrados na área de estudo 

(a) equipamento urbano, (b) parques infantis precários, (c) falta de pavimentação e mobiliário, 

(d) presença de conversas informais. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os espaços livres são essenciais para as cidades, entretanto, apesar de serem reconhecidos 

pelos diversos segmentos da sociedade, apresentam problemas relacionados à questões 

normativas e de distribuição espacial. Conceitualmente, os espaços livres são os locais 

abertos e não construídos da cidade, classificados a depender de seus usos, funções, 

elementos constituíntes, etc. Normativamente, os espaços livres não possuem padronização 

de termos e conceitos, pois, leis de diferentes níveis hierárquicos (federal, estadual e 

municipal) utilizam-se de nomenclaturas variadas, acarretando em normativas urbanísticas 

pouco precisas. No que consiste à distribuição espacial, tem-se que os espaços livres 

possuem formas lineares e alongadas ou pontuais e concentradas. 

 

Através do estudo apresentado, conclui-se que a grande variedade de espaços livres, não só 

epistemológica, mas também normativa, de usos, formatos, localização e usuários, 

dificultam a criação de diretrizes que sejam padronizadas e que objetivem sua correta 

implementação e permanência. Essa diversidade gera multinfucionalidades, cujas mais 

recorrentes são urbanísticas, ambientais e sociais. 
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