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RESUMO 

 

O processo de verticalização das cidades consiste, basicamente, na multiplicação do solo 

urbano, por meio da articulação entre legislação urbanística e agentes privados interessados 

na sua reprodução e valorização. Como consequência, tem-se uma (re)configuração 

espacial e paisagística da cidade, transformando também sua estrutura socioeconômica. 

Neste sentido, as políticas públicas de uso e ocupação do solo assumem papel 

determinante, ao permitirem ou restringirem diferentes formas de organização e 

apropriação do solo urbano. Este artigo analisa, comparativamente, os quatro últimos 

instrumentos urbanísticos de uso e ocupação do solo implementados em Maceió, Alagoas, 

no que se refere aos aspectos relativos à verticalização do bairro da Ponta Verde no 

período de 1985-2015. Como resultado foi possível identificar e sistematizar as 

especificidades do zoneamento urbano implantado na década de 1980, do 

macrozoneamento e zoneamentos urbanos vigentes desde 2005 e dos parâmetros 

construtivos estabelecidos pelos três últimos Códigos de Urbanismo e Edificação (1985, 

2004 e 2007).  

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

As cidades se caracterizam como o locus das diversidades políticas, econômicas, físicas, 

sociais e espaciais. No entanto, o processo de urbanização das cidades brasileiras pode ser 

caracterizado pela sua dualidade. Por um lado, áreas privilegiadas da cidade que possuem 

as melhores condições de ocupação quanto aos aspectos físicos, aos equipamentos urbanos, 

a infraestrutura instalada e a existência ou proximidade de comércio e serviços. Por outro 

lado, extensas áreas com características opostas, em condições precárias ou desprovidas de 

qualquer ônus da urbanização. 

 

As áreas privilegiadas também se caracterizam pela sua escassez no território da cidade 

e/ou localização restrita dentro do espaço urbano, fazendo com que a sua ocupação ocorra 

de distintas formas, mas, sobretudo multiplicando-o em altura até onde seja permitido.  

Entretanto, na maioria das cidades brasileiras, essas áreas não foram concebidas ou 

projetadas para comportar o impacto da verticalização, visto que uma maior concentração 

de pessoas provoca um aumento na demanda por infraestrutura, serviços, acessos e formas 

de circulação.  

 

Normalmente, o que ocorre é que áreas já consolidadas da cidade passam por um processo 

de (re)configuração, no qual lotes com padrões de ocupação destinados a edificações 

horizontais transformam-se em verticais, alterando notadamente as características 



morfológicas, arquitetônicas e paisagísticas dessas áreas. E ainda, provavelmente, 

elitizando-as e comprometendo a sua qualidade urbano-ambiental, já que nem sempre essa 

(re)configuração é acompanhada, por exemplo, de melhorias infraestruturais.  

 

Com isso, como a verticalização não ocorre exclusivamente em lotes vazios ou em 

parcelamentos urbanos destinados originalmente a abrigar edifícios. Os lotes, ocupados 

com edificações horizontais e passíveis de serem verticalizados, assumem valor de troca 

altamente rentáveis no mercado fundiário e imobiliário, resultando em novas formas de 

apropriação dos benefícios da urbanização e das estratégias do mercado imobiliário para 

incorporá-las e verticalizá-las. 

 

O processo de verticalização seria, portanto, o resultado de uma relação entre os que 

demandam uma terra urbanizada de preço elevado (o consumidor, sobretudo de média e 

alta renda), os agentes privados que produzem as moradias verticalizadas (construtoras e 

incorporadoras) e os agentes públicos, que regulam o uso e ocupação do solo urbano 

(SOUZA, 1994).  

 

Desta forma, as legislações urbanísticas exercem um papel decisivo no processo de gestão 

do solo e construção de edificações verticalizadas, na medida em que disciplina as formas 

de organização da cidade e ao mesmo tempo cria ou acentua a valorização de áreas 

privilegiadas ao canalizar os investimentos públicos para o contínuo melhoramento de 

áreas já servidas de infraestrutura e equipamentos urbanos, e consequentemente pouco ou 

nada direcionar para a implantação ou ampliação da existência desses benefícios nas áreas 

precárias ou desprovidas da cidade (LÖWER SAHR, 2000). 

 

A cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, localizada no nordeste brasileiro, 

apresenta evidências dessa problematização descrita brevemente. Uma vez que a partir da 

década de 1980, ocorreu, sobretudo nos bairros da Jatiúca, Pajuçara e Ponta Verde, 

localizados na planície litorânea da cidade, um boom imobiliário de edificações verticais 

(Fig.1). 

 

 
Fig.1 Vista panorâmica da planície litorânea de Maceió-AL 

Disponível em: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1829500. Acesso em: 20/11/2015. 

 

Desta forma, este trabalho objetiva (i) analisar, comparativamente, os quatro últimos 

instrumentos urbanísticos de uso e ocupação do solo implementados para a cidade de 

Maceió, no que se refere aos aspectos relativos à verticalização do bairro da Ponta Verde 

de 1985-2015; (ii) identificar a configuração espacial do bairro produzida pelos 

instrumentos vigentes nas últimas três décadas; e (iii) identificar aspectos positivos ou 

negativos decorrentes das alterações realizadas nas legislações urbanísticas.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 



2.1 Procedimentos metodológicos 

 

As etapas metodológicas compreenderam: 1) revisão bibliográfica dos principais trabalhos 

sobre a verticalização de outras cidades brasileiras, visando contribuições teórico-

metodológicas sobre a temática; 2) levantamento de informações sobre o estudo de caso, 

com o objetivo de contextualizar o bairro da Ponta Verde e sistematizar as legislações 

urbanísticas de uso e ocupação do solo; e 3) resultados e discussões sobre as alterações 

urbanísticas ocorridas nas três últimas décadas decorrentes do zoneamento e parâmetros 

construtivos implementados no bairro. 

 

2.2 Área de estudo: o bairro da Ponta Verde no contexto maceioense 

 

As condições geomorfológicas da cidade de Maceió constituíram-se como um importante 

fator no direcionamento da estruturação sócio funcional do seu espaço urbano. O seu 

crescimento deu-se através da apropriação dos ambientes mais favoráveis em termos de 

vantagens naturais (clima, relevo, solo) e também da produção de espaços seletivos onde 

prevaleceram os interesses do mercado imobiliário e dos grupos dominantes 

(CAVALCANTE, LINS, 2003). 

 

Inicialmente, a faixa à beira-mar do trecho valorizado da planície litorânea foi ocupada 

com sítios, clubes associativos e casas de veraneio para as famílias de alta renda. O 

processo de ocupação de sua área interna foi intensificado com a construção dos primeiros 

conjuntos populares de casas e apartamentos da Companhia de Habitação Popular de 

Alagoas (COHAB/AL) nas décadas de 1970-1980 (NORMANDE, 2000). 

 

A consequência imediata deste processo consiste na instalação de infraestrutura, 

equipamentos urbanos, pequenas atividades econômicas e condições de circulação. Deste 

modo, o histórico de ocupação da planície litorânea coloca os investimentos públicos como 

determinantes no seu processo de (re)configuração espacial e consequentemente do boom 

imobiliário, ocorrido nas três últimas décadas, modificando a paisagem urbana através da 

ação imobiliária de empresas incorporadoras-construtoras.  

 

Nos últimos 35 anos, ocorreu, sobretudo, a ocupação intensiva do solo urbano do bairro da 

Ponta Verde, com: (i) adensamento da faixa mais próxima ao mar com os primeiros 

edifícios de apartamento para média e alta renda; (ii) rápida substituição de moradias 

unifamiliares por multifamiliares; e (iii) consolidação e intensificação da verticalização em 

determinados setores internos do bairro, como consequência da proximidade de subcentros 

e serviços específicos, como lojas de conveniência, galerias comerciais, clínicas médicas, 

hotéis e espaços de gastronomia e lazer noturno.  

 

Os impactos deste processo ainda estão para ser qualificados e quantificados, no entanto, já 

se podem apontar algumas consequências como: (i) sobrecarga da infraestrutura instalada, 

sobretudo abastecimento de água e saneamento básico; (ii)  problemas urbano-ambientais 

decorrentes da impermeabilização excessiva do solo, comprometendo os aquíferos 

existentes na planície litorânea; e (iii) deficiência na mobilidade urbana, em decorrência da 

consolidação da verticalização em determinadas vias de circulação ou de centralidades de 

comércio e serviços. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 



3.1 Verticalização e zoneamento urbano 

 

As primeiras discussões sobre um “Plano Diretor” para Maceió iniciaram-se em 1979, no 

entanto somente em 1981, a Prefeitura Municipal de Maceió (PMM) concluiu a elaboração 

de um “Plano de Desenvolvimento para o Município de Maceió”, cujo conteúdo 

contemplava ações que direcionariam a ocupação do seu espaço físico-territorial, o 

desenvolvimento de sua atividade produtiva, a adequação e ampliação dos equipamentos e 

serviços urbanos e o aparelhamento de sua estrutura administrativa (MACEIÓ, 1981). 

 

Em 1982, este plano foi enviado a Câmara de Vereadores para sua aprovação, no entanto, 

não foi aprovado. Em 1985, é aprovado somente o Código de Urbanismo, Edificações e 

Postura (“Código de 1985”), porém os anexos relativos aos quadros de usos do 

zoneamento foram suprimidos. Em 1989, é aprovada uma legislação complementar (Lei nº. 

3.943) contendo os quadros de usos de cada zona específica, com os parâmetros relativos 

aos afastamentos, taxas de ocupação e coeficientes de aproveitamento. O texto que 

acompanha esta legislação consta apenas da descrição dos limites territoriais de cada zona 

e informações relativas à construção de loteamentos ou condomínios, não havendo 

nenhuma referência quantos aos objetivos ou diretrizes específicas para cada zona.  

 

A área urbana de Maceió foi dividida em 22 zonas (01 central de comércio e serviços, 01 

de comércio e serviços, 11 residenciais, 05 de atividades múltiplas e 04 especiais). O bairro 

da Ponta Verde enquadrava-se nas zonas residencial ZR3 e ZR4, com 05 tipos de usos do 

solo residenciais permitidos, 02 comerciais, 02 de prestação de serviços e 01 industrial. 

 

No ano de 2000, o Código de Urbanismo e Edificações passou por uma revisão no seu 

conteúdo, com o objetivo de racionalizar a aplicação de suas normas e agilizar métodos 

administrativos. Neste documento, o zoneamento de uso do solo de 1985 foi mantido e as 

novas propostas quanto aos parâmetros construtivos não foram aceitas de forma 

consensual. O Código revisado só foi aprovado após quatro anos, resultando em um novo 

Código de Edificações e Urbanismo (“Código de 2004”).  

 

No Código de 2004, a definição da área de urbana de Maceió obedeceu ao zoneamento 

existente e foi dividida em 24 zonas (11 residenciais, 03 especiais, 02 especiais de 

preservação, 05 de atividades múltiplas, 01 central de comércio e serviço, 01 de comércio e 

serviço e 01 especial de comércio e serviços) As zonas residenciais possuíam 05 

classificações de usos do solo. O bairro da Ponta Verde enquadrava-se nas zonas 

residencial ZR5, que permitia que em uma gleba ou no lote fosse implantada uma 

edificação multifamiliar com três ou mais pavimentos. 

 

Em 2005, no âmbito dos processos obrigatórios, por parte do Estatuto da Cidade, de 

elaboração ou revisão de planos diretores, foi elaborado e aprovado o Plano Diretor de 

Maceió (PDM). Os cinco temas prioritários existentes no PDM são sistema produtivo, 

meio ambiente, mobilidade, política habitacional e uso e ocupação do solo e organização 

institucional. No que se referem à ordenação do uso e ocupação do solo, os objetivos 

propostos são: I - promover a integração de toda a população aos benefícios decorrentes da 

urbanização; II - garantir o desenvolvimento sustentável no uso e ocupação do solo; III - 

distribuir as atividades no território, de modo a evitar incompatibilidade ou 

inconveniências para a vizinhança; IV - garantir a qualidade da paisagem urbana; e V - 

minimizar os conflitos viários (MACEIÓ, 2005).  

 



O município foi dividido em área rural e urbana. Esta última foi subdividida em 05 

macrozonas: adensamento controlado, prioritária para implantação da infraestrutura 

urbana, restrição à ocupação, estruturação urbana e expansão intensiva (Fig. 2). 

 

Esta proposta de macrozoneamento faz parte da concepção de planejamento urbano, que 

rompe com a ideia do zoneamento tradicional de uso do solo, passando a propor 

macrozoneamentos e zoneamentos de densidade e prioridades. O zoneamento de densidade 

visa ordenar o adensamento demográfico da cidade, evitando a saturação da infraestrutura 

ou a existência de áreas propícias à expansão urbana, com ocupação rarefeita. O 

zoneamento de prioridades ou “includente” reconhece a cidade real (e irregular), ou seja, 

as áreas carentes de infraestrutura ou regularização fundiária, através da criação de zonas 

especiais de interesse social (SOUZA, 2002). 

 

Os bairros da planície litorânea, sobretudo aqueles onde ocorre intensamente a 

verticalização, estão incluídos na Macrozona de Adensamento Controlado (MAC). A sua 

instituição teve por finalidade: (i) potencializar o uso da infraestrutura instalada na cidade 

com a ocupação dos vazios urbanos; (ii) valorizar e ampliar a oferta de áreas para o 

adensamento urbano; e (iii) aproveitar as potencialidades da cidade para a ocupação urbana 

condicionando o adensamento a melhorias na infraestrutura urbana (MACEIÓ, 2005). 

 

As diretrizes específicas para esta MAC são: (i) manutenção ou incentivo ao uso 

residencial; (ii) destinação da orla marítima ao lazer público e turismo; (iii) melhorias no 

sistema de abastecimento d’água e esgotamento sanitário; (iv) requalificação de áreas mais 

afastadas da orla marítima; (v) verticalização compatibilizada com o conforto ambiental; e 

(iv) maior controle do adensamento onde há saturação viária (MACEIÓ, 2005). 

 

Em 2007, após um amplo processo de discussão na forma de consulta pública por parte da 

sociedade civil organizada, representantes do mercado imobiliário e Câmara de 

Vereadores, foi aprovado o atual Código de Urbanismo e Edificação do município de 

Maceió (“Código de 2007”). Neste documento, as macrozonas se encontram detalhadas, 

através de setorizações específicas, seguindo os objetivos e diretrizes (gerais e específicas) 

definidos pelo macrozoneamento de cada área do município. 

 

No Código de 2007, a área urbana de Maceió foi dividida em 31 zonas: 09 residenciais, 03 

residenciais agrícolas, 02 de interesse turístico, 03 de expansão, 05 especiais de 

preservação cultural, 08 de interesse ambiental e paisagístico, 01 zona industrial e zonas 

especiais de interesse social (ZEIS). 

 

O bairro estudado insere-se na zona residencial ZR4, ou seja, área da cidade destinada à 

ocupação predominante de uso residencial, observando as seguintes diretrizes: (i) 

verticalização restrita ao Cone do Farol da Marinha
1
; e (ii) possibilidade de implantação de 

atividades comerciais, de serviços e industriais compatibilizados ao uso residencial, sem 

prejuízo dos impactos ambientais e urbanos (MACEIÓ, 2007) (Fig. 3). 

                                                
1 O Cone do Farol da Marinha localiza-se no bairro do Jacintinho (região do tabuleiro), serve como elemento 

de restrição do gabarito das edificações em algumas áreas localizadas na planície litorânea e visa à garantia 
da manutenção do raio de visibilidade do farol para a emissão de sinais luminosos para os pescadores e 

navios de navegação intercontinental. O bairro da Ponta Verde encontra-se inserido dentro do raio de 

circunferência determinado pelo cone. Em 2015, durante a elaboração do Plano Diretor de Maceió, houve 

diversas tentativas suscitadas pelo mercado imobiliário local de relocar o cone para outra área e assim 

aumentar as possibilidades de verticalização da planície litorânea. No entanto, com a forte pressão dos 

técnicos municipais e da Marinha do Brasil, essas tentativas não obtiveram êxito. 



  
Fig. 2 Macrozoneamento urbano do 

Plano Diretor (2005) 

Fig. 3 Zoneamento urbano do Código de 

Urbanismo e Edificações (2007) 

Fonte: PMM/SEPLAN/Geoprocessamento, 2005. Adaptado por: Paula Zacarias, 2015. 

 

Sobre as alterações das legislações urbanísticas quanto ao zoneamento da cidade, pode-se 

concluir que houve um avanço na concepção de zoneamento para a cidade, embora isto 

não seja uma exclusividade de Maceió, pois faz parte de uma mudança estrutural na 

concepção de planejamento e gestão urbana ocorrida também em outras cidades brasileiras. 

 

No contexto brasileiro, em um primeiro momento, o zoneamento urbano foi aquele 

denominado de “tradicional ou funcionalista”, difundido sob o ideário do urbanismo 

modernista, propondo separação rigorosa de usos (morar, circular, trabalhar), o que 

contribuiu para acentuar a exclusão social e a segregação espacial das cidades. Em um 

segundo momento, o instrumento fundamental passou a ser o “macrozoneamento”, 

definindo inicialmente grandes áreas de ocupação, como zonas rurais (para produção de 

alimentos, exploração de minérios) e urbanas (residenciais, industriais, comerciais). 

Posteriormente, definiam-se zonas onde se pretendiam incentivar, coibir ou qualificar a 

ocupação urbana. A delimitação destas áreas normalmente foi definida através da 

compatibilização entre capacidade de infraestrutura instalada, condições do meio físico, 

necessidades de preservação ambiental e do patrimônio histórico, características de uso e 

ocupação existentes e dados relativos ao preço da terra urbana (SOUZA, 2002). 

 

No entanto, as considerações sobre o papel do zoneamento da cidade não se restringe 

apenas a este avanço na sua formatação. O poder público não é responsável somente pelos 

serviços urbanos essenciais, mas desempenha papel importante na diferenciação dos preços 

da terra urbana e por consequência na localização dos diferentes grupos sociais e 

atividades econômicas. O preço da terra urbana é determinado pela demanda de uso de 

diferentes agentes, variando em função de fatores relativos à natureza da terra em si (tipo 

de solo, dimensões ou aspectos que permitam (ou inibam) o desenvolvimento de 

determinados usos específicos) e a sua localização no espaço urbano. A localização é a 

responsável pelo acesso diferenciado dos distintos grupos aos benefícios da urbanização 

(existência de infraestrutura e equipamentos urbanos, por exemplo) (SOUZA, 2002). 

 



Desta forma, ao definir áreas da cidade onde é possível adensar, por meio da 

verticalização, não se está necessariamente garantindo o acesso de distintos grupos a áreas 

bem localizadas da cidade, mas, principalmente, de grupos específicos (média e alta 

renda), pois possivelmente somente estes serão capazes de custear a valorização e 

localização privilegiada destas áreas.  

 

O incentivo a verticalização é uma decisão politica, pressionada ou não, pelo mercado 

imobiliário, que apresenta uma dualidade. Por um lado, permite adensar um maior número 

de pessoas em um menor espaço físico e racionalizar a utilização da infraestrutura 

instalada. E por outro, direciona, por meio de marcos legais, que grupos de rendas 

específicas se apropriarão de certas qualidades sociais, espaciais, econômicas das áreas 

verticalizadas, incentivando a segregação, ainda que não sejam através de demarcações 

físicas ou concretas. 

 

No caso específico de Maceió, o zoneamento do Código de 1985 zoneou oficialmente a 

cidade conforme os usos existentes, principalmente de acordo com os bairros já 

consolidados, sobretudo, historicamente, não havendo uma proposta que alterasse os usos 

existentes ou que incluíssem novos usos e formas de ocupação dos bairros. Neste caso, o 

zoneamento resumiu-se à legitimação do espaço construído, independentemente das 

dinâmicas, excludentes ou não, que tenham definido essa construção. 

 

Já as diretrizes da Macrozona de Adensamento Controlado da planície costeira, indicadas 

no Plano Diretor de 2005, foram pautadas em um discurso preocupado mais com questões 

ambientais (infraestrutura urbana e conforto ambiental das edificações) do que com as 

possíveis alterações na estrutura sócio-econômico-espacial da cidade. O que não as 

desvalorizam, no entanto, ao saber que a verticalização e o acesso às localizações 

privilegiadas estão intrinsecamente relacionados, não foi possível identificar nenhuma 

perspectiva de mudança quanto ao modo de ocupação e apropriação da cidade a partir do 

zoneamento urbano.  

 

Além disto, as finalidades desta Macrozona apontam um desafio a ser vencido, mesmo 

após onze anos de aprovação do Plano Diretor, pois a existência de infraestrutura instalada 

não garante necessariamente a sua eficiência e capacidade de suporte físico. Neste sentido, 

é importante ressaltar que o bairro já apresenta sinais de esgotamento da sua capacidade 

infraestutural, principalmente no que se refere ao saneamento básico e a mobilidade. 

 

3.2 Verticalização e parâmetros construtivos 

 

Os Códigos de Urbanismo e Edificação devem estabelecer parâmetros construtivos 

detalhados sobre todos os aspectos das construções, incluindo tanto a configuração interna 

(dimensão dos cômodos, insolação, ventilação) quanto a relação da edificação com seu 

entorno ou com o lote no qual está inserida.  Para o caso do bairro da Ponta Verde, os três 

Códigos de Urbanismo e Edificações de Maceió (1985, 2004 e 2007) propuseram os 

parâmetros construtivos tabelados abaixo e analisados a seguir (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Parâmetros construtivos para o bairro da Ponta Verde estabelecidos nos 

Códigos de Urbanismo e Edificações de 1985, 2004 e 2007. 

 

Parâmetros construtivos* 
Código de Urbanismo e Edificações 

1985 2004 2007 



Uso permitido R5** R5** R5** 

Área mínima (m²) 450,00 240,00 - 

Frente mínima (m) 15,00 10,00 - 

Taxa de ocupação (TO) 50% 60% 50% 

35% 

Número máximo de pavimentos (NMP) (m) - - 10 (para TO=50%) 

15 (para TO=35%) 

Coeficiente de aproveitamento 4 5 4,5 

Recuo frontal mínimo (m) 3,50 5,00 7,00 (para NMP=10) 

9,50 (para NMP=15) 

Recuo lateral mínimo (m) 1,50 3,00 5,50 (para NMP=10) 

8,00 (para NMP=15) 

Recuo de fundos mínimo (m) 1,50 2,50 5,50 (para NMP=10) 

8,00 (para NMP=15) 

Taxa de permeabilidade - - 15% 

Vagas de estacionamento - - Área construída: 

- até 100m²: 1 (uma) vaga por 

unidade. 

- acima de 100m² até 250m²: 2 

(duas) vagas por unidade. 

- acima de 250m²: 3 (três) vagas 

por unidade. 

Fontes: Código de Urbanismo e Edificações de 1985, 2004 e 2007. 

* Os recuos (frontais, laterais e de fundo) foram calculados a partir das fórmulas estabelecidas pelos Códigos. 
** R5 refere-se ao uso residencial multifamiliar, com edificação com dois ou mais pavimentos. 

 

No Código de 1985, o que predominava nos parâmetros construtivos era o binômio “taxa 

de ocupação X coeficiente de aproveitamento”. A taxa de ocupação é a relação entre a área 

da projeção horizontal da edificação e a área total do lote. O coeficiente de aproveitamento 

é a relação entre a área construída e a área total do lote. Estes dois paramentos são 

estabelecidos para condicionar uma menor ocupação da área do lote ao maior número de 

pavimentos. No bairro da Ponta Verde, a taxa de ocupação máxima foi fixada em 50%, 

coeficiente de aproveitamento em 4 vezes a área do lote e a área mínima construída de 

450,00m².  

 

Desta forma, estes três parâmetros determinaram que um lote padrão passível de receber 

uma edificação vertical teria a dimensão mínima de 30 x 30m (900,00m²). Como 

consequência, para as empresas incorporadoras somente seria necessário incorporar dois 

lotes para a construção de um edifício, tendo em vista que o lote padrão do parcelamento 

original do bairro é 15 x 30m. 

 

A partir desse binômio, para se ocupar a taxa máxima permitida de um lote, a opção mais 

viável e rentável para o incorporador seria edificar até oito pavimentos, cujo total de área 

construída, seria quatro vezes a área do lote. Caso a intenção fosse construir mais de oito 

pavimentos, o que era permitido a partir da quarta quadra interna do bairro, seria 

necessário diminuir a taxa de ocupação do lote, a fim de não ultrapassar o coeficiente de 

aproveitamento estabelecido. No entanto, a redução da taxa de ocupação do lote, também 

reduziria a área construída e, consequentemente, o número de unidades habitacionais por 

edifício, ou seja, a chance de obter maior taxa de lucro por empreendimento. 

 



Havia ainda no Código de 1985, a proposta de escalonamento do gabarito (parâmetro que 

expressa, em pavimentos ou metros, a altura máxima permitida para as edificações em uma 

dada zona), sendo seis pavimentos para as edificações localizadas na primeira quadra à 

beira mar, podendo crescer um pavimento a cada quadra subsequente até atingir uma altura 

não prejudicial ao raio de visibilidade do Cone do Farol. Porém, o pretenso escalonamento 

ocorreu apenas até a terceira quadra, a partir daí a ocorrência predominante foram 8 

pavimentos com 4 unidades habitacionais cada, sendo esta tipologia arquitetônica a que 

oferece aparentemente a melhor relação “taxa de ocupação X coeficiente de 

aproveitamento”, de acordo com a demanda por apartamento/perfil dos moradores e as 

características locais da incorporação imobiliária.  

 

Os afastamentos são divididos em recuos frontais, laterais e de fundo, sendo cada qual 

calculado por fórmula específica. Existem ainda os recuos progressivos de acordo com o 

número de pavimentos. A adoção deste instrumento visava disciplinar a implantação do 

edifício no terreno, impedindo a proximidade acentuada em alguns lados do lote.  

 

No Código de 2004, continuou o binômio “taxa de ocupação X coeficiente de 

aproveitamento”. Porém, a taxa de ocupação passou a ser de 60%, o coeficiente de 

aproveitamento de 5 e área mínima construída de 240,00m². Esta alteração permitiu alterar 

as características da incorporação, já que antes era necessário 900,00m² de área total do 

lote e com estes novos parâmetros seria necessário apenas 400,00m² de área total, para que 

com os 60% da taxa de ocupação, obteve-se a área mínima de 240,00m², conforme 

estabelecido. Nesta linha de raciocínio, o incorporador precisaria somente de um lote 

padrão de 15 x 30m (450,00m²) para construir o edifício.  

 

Como resultado dessa alteração, duas situações foram possíveis. Em uma primeira análise, 

poder-se-ia prever que haveria uma redução na quantidade de lotes a serem incorporados, 

e, portanto, menos edificações residenciais unifamiliares teriam sua forma de ocupação e 

uso modificados. E em uma segunda análise, poder-se-ia ter uma menor área mínima do 

lote, resultando em menos unidades habitacionais por empreendimento e, por 

consequência, uma redução da densidade demográfica por edifício.  

 

Além disto, os afastamentos tiveram outras alterações que permitem algumas 

considerações:  

 

1) o Código de 1985 recomendava recuos mínimos muito baixos, ocasionando em 

pequenas distâncias entre as edificações (3,00m para as laterais e fundos); o de 2004 

possibilitou afastamentos maiores entre as edificações (6,00m e 5,00m para as laterais e 

fundos, respectivamente). Estas novas metragens podem ser consideradas positivas ao 

permitirem melhores índices de ventilação, iluminação e privacidade entre as edificações;  

 

2) os parâmetros de afastamentos do Código de 2004 permitiram propostas diferentes 

quanto às tipologias arquitetônicas, já que o perímetro da edificação foi diferente daquele 

consolidado com o Código de 1985, e com isto, seriam possíveis novas configurações 

espaciais, tanto para o interior da unidade habitacional quanto em relação à implantação da 

edificação no lote; e 

 

3) os parâmetros de afastamentos também permitiram que se construíssem edifícios mais 

estreitos na sua largura, principalmente porque a frente mínima estabelecida foi reduzida 

em relação ao Código de 1985, assim uma nova configuração projetual foi permitida, o que 



pode ter afetado a qualidade espacial da edificação, a área útil final do imóvel e até mesmo 

perfil do comprador para esta nova configuração de apartamento. 

 

No entanto, para considerações definitivas sobre estas alterações são necessárias 

observações quantitativas e qualitativas sobre a dinâmica do mercado imobiliário durante o 

período de vigência deste Código.  

 

Para o Código de 2007, o binômio constatado nos dois Códigos anteriores não é mais 

aplicado. O que é determinante até então é a “taxa de ocupação X número máximo de 

pavimentos X afastamentos mínimos estabelecidos X taxa de permeabilidade”. Esta última 

é a relação entre a área do lote que permite a infiltração da água e a área total do terreno. 

 

No caso do referido Código, a definição da taxa de ocupação do lote é o que condiciona os 

outros dois parâmetros, por exemplo, quanto menor a taxa de ocupação, maior o número de 

pavimentos e afastamentos (frontais, laterais e de fundo) permitidos. Sendo assim, não se 

estabeleceu a área mínima construída, porém, o aumento dos afastamentos é o que 

determinará a área total de construção após o desconto da metragem destinada aos outros 

parâmetros. 

 

A proposta de aplicação da taxa de permeabilidade pode ser considerada um avanço, já que 

a importância da permeabilidade do solo tem sido um aspecto bastante negligenciado nas 

discussões do planejamento urbano das cidades brasileiras. A aplicação desta taxa 

contribui para a garantia de se projetar áreas verdes (não cobertas ou pavimentadas) dentro 

do edifício, evitando impermeabilizações excessivas do solo urbano, o que prejudica a 

estabilidade do lençol freático e a drenagem pluvial, principalmente nas épocas de chuvas 

intensas (VAZ, 1996). Porém, desconhecesse até que ponto a projeção dessas áreas verdes 

impactam positivamente na qualidade ambiental dos espaços verticalizados. 

 

Quanto aos demais parâmetros construtivos, o Código de 2007 permitiu os seguintes 

percentuais e metragens mínimos para uma edificação vertical: taxa de ocupação de 50%, 

número máximo de pavimentos de 10, afastamentos de 7m para recuo frontal e 5,5m para 

os laterais e fundo, taxa de permeabilidade de 15%, e área construída mínima da edificação 

de 332,50m² (19 x 17,50m).  

 

Como resultado de uma possível (re)configuração arquitetônica e urbanística, três 

situações são possíveis de serem encontradas no bairro da Ponta Verde desde a vigência 

deste Código: (i) menor número de unidades habitacionais por empreendimento, caso se 

aumente a área de cada unidade; (ii) maior área individual da unidade habitacional, caso se 

diminua o número de unidades por pavimento; e (iii) mais de dois lotes incorporados, caso 

se pretenda construir unidades habitacionais maiores e ainda assim elevar o número de 

unidades por pavimento.  

 

Todas estas situações possibilitam impactos distintos na oferta habitacional, na tipologia 

arquitetônica produzida e principalmente no adensamento populacional ocorrido no bairro 

nos últimos anos. No entanto, para análises mais aprofundadas sobre estas possibilidades e 

seus impactos são necessários levantamentos de dados espaciais e temporais da produção 

imobiliária local a partir da vigência do Código de 2007.  

 

Outra alteração nos parâmetros construtivos, que até então não tinha sido abordada nos 

Códigos anteriores, é o número de vagas de estacionamento por área construída. No 



Código de 2007, para uso residencial permite-se 01 vaga por unidade de até 100m², 02 

vagas para as de 250m² e 03 vagas para aquelas acima de 205m². A existência deste 

parâmetro é um aspecto positivo já que pela primeira vez a questão do número de vagas 

atrelado à área construída e ao zoneamento da cidade foi inserida em uma legislação 

urbanística maceioense. No entanto, continuou-se estimulando o deslocamento motorizado 

e a ocupação de áreas do subsolo dos edifícios para fins de armazenamento de veículos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo objetivou analisar, comparativamente, os quatro últimos instrumentos 

urbanísticos de uso e ocupação do solo implementados na cidade de Maceió, nos aspectos 

relativos ao processo de verticalização do bairro da Ponta Verde no período de 1985-2015. 

Neste sentido, tem-se como síntese a seguinte tabela (Tabela 2): 

 

Tabela 2. Síntese da legislação urbanística quanto ao zoneamento e parâmetros 

construtivos relacionados ao processo de verticalização do bairro da Ponta Verde. 

 

VERTICALIZAÇÃO E ZONEAMENTO 

Código de Urbanismo e Edificação 

de 1985 
Zoneamento tradicional ou funcionalista. 

Plano Diretor de 2005 

Macrozoneamento. 

Discurso preocupado mais com questões ambientais do que com as 

possíveis alterações na estrutura sócio-econômico-espacial da 

cidade. 

Existência de infraestrutura instalada no bairro não garantiu 

necessariamente a sua eficiência e capacidade de suporte físico. 

VERTICALIZAÇÃO E PARÂMETROS CONSTRUTIVOS 

Código de Urbanismo e Edificação 

de 1985 

Taxa de Ocupação X Coeficiente de Aproveitamento. 

Escalonamento do gabarito. 

Restrição do gabarito em decorrência do Cone do Farol da Marinha. 

Código de Urbanismo e Edificação 

de 2004 

Taxa de Ocupação X Coeficiente de Aproveitamento. 

Redução da área mínima do lote. 

Aumento da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento. 

Código de Urbanismo e Edificação 

de 2007 

Taxa de Ocupação X Número Máximo de Pavimentos X 

Afastamentos Mínimos estabelecidos X Taxa de Permeabilidade. 

Número Máximo de Pavimentos (NMP) por Taxa de Ocupação 

(TO). 

Número de vagas de estacionamento por área construída. 

 

O exercício de confrontar o que a legislação urbanística propôs e o modo como isto se 

configurou no espaço urbano se mostrou bastante complexo e dependente de diversos 

fatores capazes de influenciar a configuração final do edifício e da cidade. No caso 

especifico do bairro da Ponta Verde, observou-se que:  

 

1) o processo de verticalização tende a continuar e a se intensificar tendo em vista que 

ainda existem lotes passiveis de serem verticalizados, porém se desconhece até que ponto 

este processo estará servindo como padrão de urbanização que potencializa ou que satura a 



infraestrutura instalada, impactando positiva ou negativamente na qualidade urbana e 

ambiental do bairro; e 

 

2) os zoneamentos e parâmetros construtivos se mostraram, muitas vezes, como 

instrumentos que admitem possibilidades distintas, (i) priorizando aspectos ambientais, (ii) 

de restrição ou ampliação do uso e ocupação do solo e em alguns casos, (iii) permitindo 

que os padrões arquitetônicos e urbanísticos a serem adotados pudessem ser determinados 

pela decisão dos agentes imobiliários, principalmente os incorporadores.  

 

Neste sentido, no momento em que se elabora a revisão do Plano Diretor de Maceió, é 

importante compreender e debater qual o papel das legislações urbanísticas na organização, 

apropriação e gestão da cidade, sobretudo de suas áreas verticalizadas nos próximos dez 

anos. Uma vez que como escreveu a professora Dra. Raquel Rolnik, em seu blog 

homônimo, os debates em torno da verticalização precisam ir além do “sim ou não”, se os 

prédios terão 8 ou 30 andares, se os afastamentos serão maiores ou menores, se os lotes 

serão mais ou menos ocupados. É imprescindível enfrentar as questões que não são 

meramente numéricas e rediscutir as formas de ocupação da cidade. 

 
“[...] o que está em jogo quando falamos em verticalização é o “lugar” de cada 

grupo social na cidade, as densidades, a paisagem, a história e a memória, a 

relação entre o espaço público e o privado, ou seja, são várias as dimensões, que 

não se resolvem simplesmente na definição de quantos andares se pode construir 

em cada lote! [...] A verticalização pode ser um importante instrumento para 

promover condições para que mais pessoas morem em áreas da cidade com 

melhores graus de urbanidade, acesso a empregos e equipamentos e serviços 

públicos” (ROLNIK, 2014)2.  
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