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RESUMO 

 

A cidade de Maceió-AL tem passado por uma intensificação no seu processo de expansão 

urbana, e Cruz das Almas desperta atenção por ser o primeiro bairro do eixo de expansão 

para o litoral Norte. A origem do bairro data dos anos 1960, relacionada a implantação de 

conjuntos habitacionais no que era a periferia da cidade, característica que perdurou nas 

décadas seguintes. Entretanto, a partir de 2005, o bairro passou a receber maiores 

investimentos em infraestrutura urbana, atraindo grandes empreendimentos no setor 

comercial, prestação de serviços e residencial. Assim, objetiva-se investigar os impactos 

desse processo de expansão urbana na socioespacialidade do bairro, observando como a 

população tradicional está sendo inserida nesse processo. Para tanto, foram realizadas 

revisões de literatura; entrevistas com órgãos públicos, construtoras e moradores; e 

mapeamentos temáticos. Com isso,observa-se que apesar das melhorias, moradores antigos 

estão sendo beneficiados apenas indiretamente das mudanças recentes, persistindo 

demandas antigas dos mesmos. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O bom momento econômico que vivenciou o país entre os anos de 2004 a 2014, induziu o 

crescimento urbano de muitas cidades brasileiras. Entretanto, é relevante relacionar esse 

crescimento com o desenvolvimento urbano, haja vista, que esse último pretende a 

melhoria da qualidade de vida e justiça social, conforme aponta Souza (2013). 

 

O crescimento urbano e as melhorias trazidas por ele não têm sido capazes de atingir a 

todos de forma igualitária, sabendo-se que a cidade é berço de toda essa diversidade. Para 

Mendes (2011): 

 
As intervenções públicas que provocam valorização da cidade 

desencadeiam mecanismos contraditórios de expulsão e de reapropriação. 

As novas políticas urbanas traduzem uma maior orientação para o 
mercado e para os consumidores, em detrimento das classes mais 

desfavorecidas. (MENDES, 2011, p. 481) 

 

Logo, esse crescimento, muitas vezes, afeta diretamente as classes sociais menos 

abastadas, que por muitas vezes são excluídas de um determinado núcleo de crescimento 

urbano, visto que não conseguem acompanhar os aumentos significativos no custo de vida 

do local adquiridos através das melhorias no mesmo. Esse processo denomina-se de 



gentrificação1”, que ao valorizar essa área, atrai para ela uma classe de maior poder 

aquisitivo do que a existente. 

 

Rolnik (2012) coloca que, uma urbanização excludente é capaz de trazer para a cidade uma 

fragmentação maior, onde parte dos moradores de determinada área acaba migrando para 

localidades mais acessíveis economicamente. O que é reafirmado por Lacerda (2012), 

quando coloca que:  

 
Embora com traços diversos, em termos de continuidade espacial de 

certas formas urbanas, a estrutura espacial metropolitana vai-se tornando 

ainda mais complexa e mais fragmentada, apresentando graus 
diferenciados de integração espacial, de acordo com o nível de 

incorporação de infraestrutura e de serviços e equipamentos urbanos. 

(LACERDA, 2012, p. 36) 

 

Neste ponto, Rolnik et al. (2011) salientam então, que não se trata tão somente de expandir 

a infraestrutura das cidades para atender ao novo cenário de crescimento do tecido urbano, 

mas de melhorar as condições de urbanização como um todo, e das condições de acesso 

para as várias classes sociais, de modo a sustentá-la do ponto de vista territorial. 

 

Neste contexto, observa-se que a cidade de Maceió, no nordeste brasileiro, tem passado por 

uma intensificação no seu processo de expansão urbana, nos limites entre o urbano e o 

rural e na direção do litoral Norte, sendo que um caso específico tem despertado bastante 

atenção que é o do bairro Cruz das Almas, primeiro bairro de comunicação com o litoral 

Norte, que vem atraindo novos moradores, comerciantes e empresários (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1 - Localização de Maceió no Nordeste e do litoral Norte e Cruz das Almas em 

Maceió. 

Fonte: Domínio público, s/d; Unibase Maceió, 2008, adaptado, 2016. 

                                                
1 Ou gentrification - originário da palavra inglesa gentry, que significa pequena nobreza. Em português noção 

alternativa seria enobrecimento, nobilitação. Termo frequentemente utilizado para caracterizar a saída 

involuntária dos habitantes originais, seja por não haver mais atividades e usos possíveis, seja por não haver 
viabilidade financeira de se manter no local (VASCONCELOS, 2013; ARANTES, 2012). 
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O bairro tem sua origem atrelada a implantação dos primeiros conjuntos habitacionais na 

cidade, no final da década de 1960, em área antes periférica, e se expandiu até os anos 

2000 com a implantação de outros loteamentos, conjuntos e condomínios, mas sem 

experenciar uma valorização imobiliária mais significativa, conforme observado em 

bairros vizinhos, que tiveram suas ocupações também orientadas pelo parcelamento. Mas a 

partir dos anos 2000, com a definição em Plano Diretor da área em zona de expansão 

urbana, viu-se um movimento imobiliário para adquirir terrenos, bem como um movimento 

do poder público em melhorar a infraestrutura da área, o qual foi intensificado a partir de 

2010, com a reurbanização da orla e a implantação de grandes empreendimentos 

comerciais e de prestação de serviços, a chegada de usos institucionais e a construção de 

residenciais com um perfil mais voltado para a classe média a alta. 

 

Assim, diante de todo esse cenário, convêm investigar como a população tradicional, 

oriunda dos primeiros conjuntos habitacionais do bairro, bem como novos moradores, 

estão ou não inseridos nesse processo de expansão urbana, se estão sendo envolvidos e 

participando das ações da prefeitura para formulação de projetos na área, se estão sendo 

beneficiados pela extensão de infraestrutura, e se há tendências de mudança no perfil 

socioeconômico dos moradores (tendências a gentrificação).  

 

Para tanto, foram realizadas revisão de literatura pertinente a processos de urbanização, 

dinâmicas imobiliárias e evolução urbana, com ênfase no bairro Cruz das Almas; 

entrevistas em órgãos públicos e nas construtoras que têm investido na área, bem como 

com os moradores. Além do exposto, foram feitos mapeamentos temáticos no bairro, que 

possibilitaram correlações entre a situação atual e o cenário previsto a partir dos projetos a 

serem implantados, atreladas à percepção dos moradores nesse contexto. 

 

2  EVOLUÇÃO URBANA DE CRUZ DAS ALMAS – BREVE HISTÓRICO 

 

Para traçar a evolução urbana do bairro de Cruz das Almas, utilizou-se como fonte de 

dados o levantamento de parcelamentos urbanos produzido pelo Núcleo de Estudos 

Morfologia dos Espaços Públicos MEP – UFAL, financiado pela FAPEAL e coordenada 

por Geraldo Majela Faria entre os anos de 2005 a 2011. O levantamento traz informações 

acerca: do tipo de parcelamento, denominação, bairro, data da aprovação, dentre outros 

dados relevantes, organizadas por décadas desde os anos 1940 até os anos 2000. 

 

A origem do bairro encontra-se atrelada a implantação dos primeiros conjuntos 

habitacionais da cidade pela Companhia de Habitação (COHAB) no final da década de 

1960 onde era a área periférica da cidade, e seu crescimento urbano se deu com a 

implantação de outros conjuntos, loteamentos e posteriormente condomínios verticais. 

Permaneceu com área periférica da cidade até os anos 1990, somente a partir dos anos 

2000 começou a aumentar o interesse na área. 

 

Essa evolução urbana do bairro pode ser observada na figura 2, em que os parcelamentos 

são manchados com cores correspondente a década de aprovação e posterior implantação. 

Na década de 1960 (vinho) se inicia a ocupação do bairro com a construção dos 

loteamentos Mar Azul, a Sudeste e o loteamento Luiz, a Nordeste. Nos anos seguintes, na 

mesma década, mais quatro loteamentos são construídos na região Sudeste do bairro, sendo 

estes: Belo Horizonte, Jardim Petrópolis, Vila Rica e o Conjunto Habitacional Beira Mar. 

Em 1973 (vermelho escuro) surge o loteamento Veraneio, sendo o único construído nesta 

década.  



 

Durante os anos 1980 (vermelho claro) dá-se início as construções de edifícios residenciais 

no bairro, dentre eles os condomínios Solaris, à beira-mar e o condomínio Dom Adelmo, 

localizado na Avenida Comendador Gustavo Paiva, via que corta o bairro de Norte a Sul. 

Na década seguinte (laranja) mais um loteamento e um edifício residencial, 

respectivamente nomeado loteamento Santo Onofre e condomínio Villaggio Di Firenze, 

são edificados na área oeste e centro do bairro. Entre os anos 2000 e 2010 (amarelo) são 

construídos mais dois loteamentos, São José e São Francisco, e outros em que não foi 

possível obter seus nomes. Nos anos seguintes (verde) existe um crescimento maior e 

quase único de edifícios residenciais, como os edifícios Aquamarini e Setai, além das 

habitações independentes que se desenvolvem ao longo das áreas de encostas.  

 

 
 

Figura 2 - Evolução urbana do bairro - da década de 1960 a 2010. 

Fonte: Elaboração própria, 2016, com base em levantamento de parcelamentos do Núcleo 

de Estudos MEP – UFAL, 2005-2011. 

 

Como pode se observar, existe um grande desenvolvimento de loteamentos durante a 

primeira década de ocupação do bairro, tendo assim, os anos 1960, o maior número de 

loteamentos construídos em uma única década. Ao longo dos anos, o surgimento de novos 

conjuntos habitacionais e loteamentos diminuem e não se vê maior valorização do bairro, 

como acontece nos bairros vizinhos, Jatiúca e Mangabeiras, que começaram a ser ocupados 

na mesma época.  

 

Com ambos os perfis de bairro periférico e litorâneo, Cruz das Almas desenvolveu-se a 

partir de distintas tipologias construtivas que podem ser divididas em três categorias: 

padrão baixo, médio e alto. Na figura 3, elaborada a partir de observações in loco verifica-

se que as edificações de nível baixo (vinho) se caracterizam por possuírem paredes em 

alvenaria, reboco, coberta com estrutura de madeira e telha cerâmica, pintura externa em 

cal ou tinta PVA, pisos em cerâmica e cimento queimado, localizadas a Oeste do bairro, 

onde predomina o relevo em encostas e se encontram ocupações de mais baixa renda, e em 

dois grandes loteamentos dos anos 1960 e 1970. O nível médio (amarelo), caracterizado 

por paredes em alvenaria, reboco, laje com telha cerâmica, pintura externa com tinta PVA 

ou acrílica e em alguns casos cerâmica na fachada e piso cerâmica, predomina em 
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edificações localizadas nos limites do bairro Mangabeiras, em que se acredita que as casas 

seguiram o mesmo padrão deste bairro vizinho, e predominantemente ao longo da faixa 

litorânea. Por fim, as edificações de nível alto (vermelho), caracterizadas por paredes em 

alvenaria, reboco, com até dois pavimentos, pintura externa em tinta acrílica e piso em 

cerâmica ou porcelanato, estão localizadas unicamente ao longo do litoral. A partir disto, 

percebe-se um variado nível construtivo, fazendo do bairro um lugar que abriga diferentes 

classes sociais. 

 

 
 

Figura 3 - Tipologias construtivas obervadas no bairro de Cruz das Almas. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Ainda predominantemente residencial apesar da inserção de diversos espaços comerciais 

nos últimos anos, especialmente a partir dos anos 2000, Cruz das Almas, tornou-se um 

bairro que comporta desde lotes mistos a grandes comércios, como o shopping Parque 

Maceió (Figura 4).  

 

 
 

Figura 4 - Mapa de uso e ocupação do solo do bairro de Cruz das Almas. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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Observa-se que existe uma concentração no litoral de hotéis e pousadas (azul), alguns 

poucos espaços de lazer (verde), como as praças, e uma grande área verde de coqueirais 

(verde) entre a avenida da praia e a avenida Comendador Gustavo Paiva. Alguns edifícios 

educacionais e de saúde na via central, Av. Gustavo Paiva (azul) são encontrados no 

bairro, porém os usos residenciais e mistos (amarelo) podem ser vistos como dominante no 

mapa. Há ainda vários vazios e lotes em construção (rosa), muitos deles encontrados na 

área mais próxima à praia, e que tem servido à especulação no período recente. 

 

Assim, o bairro originado na periferia da cidade, passa a receber investimentos, novos usos 

e um novo impulso de crescimento, dinamizando suas atividades e apresentando 

características de uma nova centralidade para Maceió. Essa mudança tem sido incentivada 

a fim também de estimular a expansão da cidade no sentido do litoral Norte. 

 

3  OS INVESTIMENTOS RECENTES EM CRUZ DAS ALMAS 

 

As mudanças urbanas em Cruz das Almas começam a ser percebidas em meados dos anos 

2000, a partir do Plano Diretor do Município de Maceió de 2005, que define parte da área 

para adensamento controlado (a de ocupação mais antiga) e parte para estruturação urbana, 

que possui como uma das diretrizes o fortalecimento e criação de centralidades, com a 

implantação de equipamentos de serviços. Além disso, o plano libera a construção de 

edifícios até 20 pavimentos, em parte do bairro e litoral Norte (a partir de zona fora da área 

do cone do Farol da Marinha), indicando a intenção de expansão da cidade para essa área. 

 

Com isso, o mercado imobiliário na área se aqueceu, e iniciou um período de 

intensificação da construção, oferta e vendas de imóveis em Cruz das Almas. O que pode 

ser demonstrado por meio de análises dos índices de velocidade de vendas disponibilizados 

pelo Sindicato da Indústria da Construção de Alagoas (SINDUSCON-AL) sintetizados a 

seguir (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Quantidade de apartamentos em oferta (O) e vendidos (V) em Cruz das 

Almas – 2007-2014. 

 

ANO 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

O V O V O V O V O V O V O V O V 

JAN 0 0 154 1 201 0 194 2 166 3 89 5 113 11 56 1 

FEV 0 0 190 18 201 2 192 3 163 16 84 5 102 10 55 6 

MAR 0 0 172 3 199 1 189 15 147 2 79 5 69 0 49 1 

ABR 0 0 169 2 198 1 174 14 145 3 74 17 68 1 49 11 

MAI 0 0 167 3 215 2 160 10 142 6 57 4 82 0 45 4 

JUN 0 0 164 1 213 2 150 7 137 5 56 5 81 1 44 4 

JUL 51 4 163 23 211 10 239 13 132 11 50 3 79 1 40 0 

AGO 47 0 214 0 199 3 226 15 121 6 163 0 78 3 40 6 

SET 51 2 214 3 196 0 211 8 115 6 141 6 75 4 34 0 

OUT 51 4 211 3 196 2 203 16 109 8 135 22 71 11 37 14 

NOV 47 0 209 6 194 0 187 9 101 6 141 6 68 2 23 0 

DEZ 383 229 203 0 194 0 178 12 95 6 135 22 66 10 22 1 

Total   239   63   23   124   78   100   54   48 



Os valores obtidos são do período dos anos de 2007 a 2014, havendo alguns destaques 

como a quantidade vendida de imóveis no ano de 2007, em relação aos outros anos, dando 

a ideia de que o crescimento e investimentos no bairro começaram nesta época. O ano de 

2009 também chama a atenção pois foi o pior em vendas, com 23 unidades 

comercializadas durante o período de um ano, talvez pelo reflexo da crise mundial de 

2008. Os dados mais recentes ao nosso tempo, o ano de 2014, já demonstra o 

desaquecimento do setor, provavelmente, em virtude da crise econômica que o país passa. 

 

A figura 5 a seguir apresenta os empreendimentos surgidos a partir de 2006, com destaque 

para as ocupações em grandes lotes do Shopping Parque Maceió, loja da  Leroy Merlin, 

Centro Universitário UNIT, bem como, outras ocupações pelo bairro, como Casa Vieira, 

Concessionária Honda, Caixa Econômica Federal. Nesse período já existia um grande 

supermercado na área. Salienta também os últimos remembramentos realizados, já que 

após o Código de Urbanismo e Edificações de 2006 ficou proibido o remembramento em 

parte do bairro, na zona em que é permitida a verticalização, observada a partir dos lotes 

maiores nas proximidades do shopping. 

 

 
 

Figura 5 - Localização dos novos empreendimentos - a partir de 2006. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Além dos empreendimentos comerciais, educacionais, destaca-se a construção de edifícios 

verticais para a moradia, que como se pode observar a partir das propagandas veiculadas 

dos empreendimentos, os mesmos apropriam-se das amenidades do local, exaltam: a 

paisagem em função da proximidade com o mar, existência de áreas verdes, além de 

salientar a facilidade de acesso a outros bairros que concentram fluxos e atividades na 

cidade (Figura 6).  

 

As propagandas permitem também observar a partir do dimensionamento dos 

apartamentos, bem como alguns valores levantados, que o público alvo é de classe alta, o 

que aponta a uma tendência a mudança de perfil do bairro, antes com ocupações mais 

dispersas, entre casas de veraneio e algumas casas de moradia com uma maior diversidade 
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de renda desse público. Ressalta-se que esse interesse pela paisagem é verificado em todo 

o litoral Norte, que está sendo o foco de expanção urbana de Maceió. 

 

 
 

Figura 6 - Propaganda do empreendimento Setai pela V2 Engenharia. 

Fonte: Divulgação. 

 

Ainda sobre implantação de novos empreendimentos na área, foram realizadas visitas a 

algumas construtoras, tais como: DDN (Leroy Merlin), Reycon Empreendimentos e V2 

Engenharia. As mesmas ressaltaram que estão investindo no bairro por estarem cientes da 

potencialidade do mesmo, a DDN ainda salientou que em parte da praia o movimento de 

pessoas ainda é baixo, mas se mostrou otimista para continuar construindo no bairro. A 

Reycon afirmou que o público alvo é de renda alta e informou que existem 3 unidades 

prontas há cerca de 3 ou 4 anos no bairro, já a V2 apontou que constrói apartamentos 

menores em busca de atender também a um público de média renda.  

 

Os novos empreendimentos caracterizam-se por apresentar gabaritos maiores que em 

outras partes da cidade, especialmente da orla. Esse tema tem gerado discussões, por 

exemplo, quanto ao sombreamento das praias e a intensificação do adensamento urbano. 

Também surge preocupação com uma possível gentrificação, em virtude de uma já 

evidente, mudança de perfil de moradores na expansão de Cruz das Almas.  

 

3.1  Projetos Estruturantes 

 

Além dos empreendimentos, cabe salientar os projetos estruturantes realizados pelo poder 

público a fim de viabilizar a expansão urbana e a conexão com o litoral Norte, 

fundamentando a área como uma nova centralidade. O bairro passou, entre os anos de 2010 

a 2013, por uma reurbanização da sua orla a fim de estimular as modificações vindouras. 

Em 2014, foi inaugurada a Avenida Josefa de Mello, que possibilitou comunicação com o 

bairro vizinho Barro Duro, facilitando o acesso ao Shopping Parque Maceió a parte alta da 

cidade. Quanto aos novos projetos e diagnósticos para a área, foram obtidas informações 

junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (SEMPLA) referente à 

metodologia Charrette e ao pré-diagnóstico físico territorial e social do bairro de Cruz das 

Almas que serviu para informar sobre características gerais do bairro.  

 



A fim de orientar as transformações urbanas do bairro, a Prefeitura Municipal de Maceió, 

através da SEMPLA, e conduzido pela empresa Neourbix, adotou o método Charrette, 

ferramenta de planejamento utilizada para discutir os problemas urbanos e apresentar 

soluções que devem ser construídas com a participação da sociedade, em busca de aplicar 

princípios do New Urbanism, que visa o crescimento com respeito a escala humana. No 

entanto, esse estudo tem encontrado obstáculos quanto a escassez de áreas públicas livres 

que viabilizem a implantação de parques, áreas de convívio e lazer, e melhores condições 

para incentivar a circulação a pé pelo bairro, como é uma das diretrizes do New Urbanism.  

 

Outros projetos que se destacam, dizem respeito ao sistema viário do bairro. As obras de 

duplicação da rodovia AL-101 Norte2, já iniciadas, tem como primeiro trecho dos trabalhos 

Cruz das Almas até o início de Garça Torta, totalizando 5,8 km. Outra obra concluída 

recentemente é a Via Litorânea, com 2180m de comprimento e 9m de rolamento até o 

meio fio, que faz a ligação com o bairro vizinho de Jacarecica, dando continuidade ao 

calçadão (2,70m de largura) e ciclovia (2,20m); e uma nova via transversal, fazendo a 

ligação entre as avenidas principais (Figura 7).  

 

 

Figura 7 - Mapa sobre as condições das vias do bairro de Cruz das Almas, com 

destaque para a Via Litorânea. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

                                                
2 De acordo com o projeto, a duplicação terá ciclovia em toda sua extensão, iluminação pública, sinalização, 

drenagem, canteiro central, passarelas e dois viadutos, um na Avenida Pierre Chalita e outro na Avenida 
Josefa de Mello, este último realizado no bairro de Cruz das Almas. (SANCHES, 2016). 
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A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanização (SEMINFRA) responsável pela 

obra da Via Litorânea e de outras novas vias notificou o andamento das mesmas e alertou 

sobre a ausência de áreas públicas nessa parte de crescimento do bairro, afirmando que a 

responsabilidade de criar áreas de convivência para a população na Via Litorânea ficará a 

cargo das construtoras, e que por esse motivo, o bairro de Jacarecica irá receber um 

conjunto de mix (quiosques).  

 

A figura 7 mostra também as características das principais vias existentes, observando que 

a maioria das vias internas dos loteamentos são de paralelepípedos, salienta-se que em 

virtude do uso mais local, mas que há uma mudança recente (em cinza) asfaltando algumas 

vias, dentro de um plano de acesso viário às praias e que modificam o cotidiano dos 

moradores daquela área. Bem como, destaca-se a nova via de acesso viário, em vinho, no 

limite norte do bairro. 

 

Nesse sentido, percebe-se que Cruz das Almas vem passando por algumas modificações na 

sua estrutura que visam conferir as condições para sua expansão e como consequência a 

ligação com o litoral Norte, ao mesmo tempo, pode-se observar que essas melhorias estão 

se concentrando nas novas áreas ocupadas do bairro e orla, buscando a conexão física com 

os bairros vizinhos, e menos nas áreas consolidadas que ao longo dos anos demandava 

intervenções urbanas de saneamento e implantação de equipamentos públicos, como posto 

de saúde. Embora em 2014 tenham sido anunciadas obras de drenagem e pavimentação 

para os loteamentos mais antigos, não há atualização quanto à sua execução. 

 

4  A PERCEPÇÃO DOS MORADORES SOBRE AS MUDANÇAS RECENTES 

 

Diante do exposto, foram realizadas 68 entrevistas com os moradores dos vários 

parcelamentos do bairro Cruz das Almas, inclusive os ocupados por condomínios verticais, 

a fim de analisar como os mesmos percebem as mudanças empreendidas no bairro e se 

sentem beneficiados com as transformações urbanas, além de abordar quanto ao interesse 

em permanecer na área ou possível intenção em mudar-se para outro bairro. A entrevista 

contemplou perguntas abertas e foram aplicadas durante os meses de janeiro e fevereiro de 

2016 em dias de semana, final de semana, nos turnos da manhã e da tarde. A amostragem 

teve por base os 4.455 domicílios existentes , segundo Censo IBGE de 2010. 

 

Do total de 68 entrevistados, observa-se que 22% (15 entrevistados) se mudaram para o 

bairro nos últimos 10 anos, 34%, (23 entrevistados) moram no bairro há pelo menos 11 

anos, enquanto 21% (14 entrevistados) moram na área entre 21 a 30 anos e 23 % (16 do 

total) moram há pelo 31 anos, sendo que desses, 7 moram desde o início da ocupação do 

mesmo. Desse modo, vê-se que embora que o bairro concentre moradores antigos, ele tem 

atraído outros moradores nos últimos anos. 

 

Quanto à motivação para morar no local, 29% (20) justificaram motivos familiares, ou a 

pretensão de morar perto da família, ou herança do imóvel. Seguido por facilidades na 

compra/aluguel do imóvel na época da decisão de mudança, apontado por 21% dos 

entrevistados (14 do total). Salienta-se ainda que foi observado por alguns moradores a boa 

localização em função da proximidade com serviços, comércio e instituição de ensino. O 

que é uma característica mais recente do bairro, que vem se dinamizado desde os anos 

2000, como demonstrado anteriormente. 

 



No que se refere às percepções de implicações positivas das transformações ocorridas na 

área, os moradores apontaram a valorização do bairro (19 de 68), o aumento dos serviços e 

comércio no bairro promovendo maior movimentação de pessoas (12 de 68). Poucos 

moradores, 4 do total de 68, apontaram melhoria na qualidade de vida. Quanto aos 

impactos negativos, destacaram: aumento de fluxo de veículos e consequentemente de 

congestionamento (19 de 68) e o aumento da poluição das vias e do riacho das Águas 

Férreas, em virtude de problemas de esgotamento sanitário, que desaguam no mar. 

 

Neste ponto, os entrevistados chamam atenção que embora se sintam benefeciados com o 

crescimento econômico do bairro, crescimento este, observado com a construção do 

Parque Shopping Maceió, Casa Vieira, Unit, Importadora Honda, Leroy Merlin, e a 

melhoria da infraestrutura viária, no sentido de melhor conectar bairros vizinhos, eles ainda 

não se sentem contemplados com demandas antigas, como saneamento básico, implantação 

de posto de saúde, posto policial, praças, pavimentação de vias internas e melhorias no 

transporte público. Assim, observa-se que a maioria das obras estão mais voltadas a 

estimular maiores investimentos e atender as novas demandas, localizando-se, inclusive, 

nas partes ainda não consolidadas do bairro e menos densas, em que se lançam 

empreendimentos destinados a uma população de maior poder aquisitivo. 

 

Neste contexto, quando questionados sobre intenção de permanência na área, 82% (56) 

responderam que sim em virtude da localização, enquanto 15% (10) pretendem se mudar, 

ora em virtude do preço do aluguel, ora em virtude de ficar próximo a família, 3% não 

souberam responder. A partir desses dados não se verificaria ainda um processo de 

gentrificação, de saída “voluntária” dos moradores em virtude da rápida valorização da 

área, entretanto, quando questionados se tinham conhecimento de algum vizinho que teria 

se mudado no último ano, 49% dos entrevistados (33) afirmaram que sim, e disseram que 

alguns moradores a motivação foi o encarecimento no bairro, mas que outros foram por 

motivações diversas, em busca de moradia maior em outra localidade, dentre outros. 

 

Esse estudo merece continuidade para melhor observar nos próximos anos esse cenário. 

Como se posicionarão os moradores mais antigos após a entrega dos novos 

empreendimentos e maior apropriação do novo perfil de morador de maior poder 

aquisitivo, além da consolidação dos investimentos empregados na área em expansão. 

 

5  CONSIDERAÇÕES 

 

Diante do exposto, verifica-se que no contexto atual de expansão urbana da cidade de 

Maceió, o bairro de Cruz das Almas torna-se bastante atrativo, especialmente em virtude 

das suas amenidades naturais, geográficas, mas também por decisões políticas (como a 

última revisão do Plano Diretor, 2005) que incentivaram os investimentos na área e, por 

conseguinte, tem favorecido a intensificação do crescimento na área.  

 

Com isso, o bairro que se origina na então periferia da cidade, passa a assumir o papel de 

uma nova centralidade na cidade, com tendência a se consolidar como tal, haja vista, que 

na nova revisão do plano, prevista para ser entregue no ano corrente, há uma busca em 

estruturar o litoral Norte para a ocupação urbana. Desse modo, tem atraído interesses nos 

diversos âmbitos, público e privado, empreendimentos comerciais de grande porte, uso 

institucional e inclusive um novo perfil de moradores de maior renda e com estilo de vida e 

demandas diferentes, em busca das facilidades oferecidas, como proximidade a pontos de 

comércio, praia, vias de ligação com o Norte, Sul e Oeste da cidade, entre outros fatores. 



No entanto, destaca-se que os atuais moradores têm sido benefeciados apenas 

indiretamente com os investimentos realizados: melhorias de conexão do bairro com o 

entorno, novos serviços e a centralidade que assume. Porém, permanecem sem maiores 

investimentos na infraesturura básica dos parcelamentos mais antigos e implantação de 

equipamentos públicos, como posto de saúde e policiamento. Ou seja, no contexto recente, 

demandas novas estão sendo atendidas mais rapidamente que demandas mais antiga e 

urgente. O que pode gerar gentrificação com a chegada do novo perfil de morador. 
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